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5.0 Vooruitblik

Dit hoofdstuk gaat over de rol van het cognitief conflict: wat is het, waarom helpt het je leerlingen 

leren en hoe kun je het effectief creëren?

In dit hoofdstuk komen de volgende belangrijke punten aan bod:

1.  Het cognitief conflict staat centraal in de Leeruitdaging.

2.  Een cognitief conflict bestaat uit een gebrek aan overeenstemming tussen twee of meer ideeën 

of meningen die iemand tegelijkertijd heeft.

3.  Een cognitief conflict zorgt ervoor dat mensen dieper en doelmatiger nadenken.

4.  Het scheppen van een cognitief conflict heeft ook een ethische kant; het zorgt ervoor dat mensen 

zorgvuldiger en voorzichtiger tot een oordeel komen.

5.  Je kunt op vele manieren een cognitief conflict creëren, bijvoorbeeld door middel van dialoog, door 

twee of meer concepten te vergelijken of door een concept in verschillende contexten te plaatsen.

6.  Leerlingen zitten in de Leerkuil wanneer ze een cognitief conflict ervaren.

5.1 Wat verstaan we onder een cognitief conflict?

Er ontstaat een cognitief conflict wanneer er tegenstellingen worden vastgesteld en opties worden 

onderzocht, zoals weergegeven in Stap 2 en Stap 3 van Figuur 17. Een cognitief conflict is letterlijk 

een conflict in iemands cognitie – met andere woorden, een gebrek aan overeenkomst tussen twee 

of meer ideeën of meningen die iemand tegelijkertijd heeft. Je kunt dit conflict ervaren als verwarrend, 

maar tegelijkertijd zorgt het ervoor dat je meer reflecteert en je eigen aannames onder de loep neemt.

De Leerkuil staat centraal in de Leeruitdaging en staat voor het ervaren van een cognitief 

conflict.

Figuur 17: De zeven stappen naar begrip

De

Leerkuil

Op zoek gaan
naar betekenis

Verbinden
en uitleggen

Genieten van je
nieuwe inzicht

Toepassen & verbanden
leggen met andere

concepten

Een concept kiezen

Conflicten
benoemen

Alle
mogelijkheden
onderzoeken

Eureka!
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895 Cognitief conflict

Robin Hood

Wanneer je leerlingen vraagt of Robin Hood een ‘goed mens’ was, is de kans groot dat ze ja 

zeggen. Dat is idee één: ‘Robin Hood was een goed mens.’ Maar als je vraagt of het ook goed zou 

zijn wanneer een klasgenoot iets zou stelen in de supermarkt om de opbrengst aan de armen te 

geven, zeggen ze meestal nee. Dat leidt dus tot het ontstaan van het tweede idee: ‘Stelen is 

slecht.’

Aan de ene kant zijn de kinderen nu van mening dat Robin Hood een goed mens was, maar 

anderzijds geloven ze dat stelen slecht is. Hierdoor ontstaat een spanning die ervoor zorgt dat ze 

dieper gaan nadenken over hun overtuigingen.

In Figuur 18 zie je een ander voorbeeld, deze keer als reactie op de vraag ‘Wat is een vriend?’ De 

eerste reactie van het personage is dat een vriend iemand is die je vertrouwt. Dat is idee één. 

Vervolgens stelt iemand anders uit de groep dat er veel mensen zijn die je kunt vertrouwen, maar die 

je toch geen vrienden zou noemen. Denk maar eens aan de politie, brandweerlieden of 

ambulancepersoneel. Dat is idee twee. Door beide ideeën met elkaar te vergelijken, ontstaat het 

cognitief conflict.

Figuur 18: Weergave van een cognitief conflict

 
Idee één: 

 
Een vriend is iemand 

die ik vertrouw.

Idee twee: 

Ik vertrouw veel mensen 

die geen vrienden van 

me zijn.

Vergeet niet dat je leerlingen in elk geval tot op zekere hoogte moeten kunnen meegaan in twee of 

meer ideeën die elkaar tegenspreken, want anders is er geen sprake van een cognitief conflict. 

Daarom begint de Leeruitdaging met een concept waar je leerlingen minimaal enig idee over hebben. 

Als ze nog geen enkel idee hebben over een concept, kan er geen cognitief conflict ontstaan. In dat 

geval zal het je niet lukken je leerlingen mee te nemen naar de Leerkuil.
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Dit verklaart ook waarom je niet moet laten blijken dat je het niet 

eens bent met het idee van een leerling, zelfs niet wanneer je denkt 

dat het idee niet klopt. Als een van je leerlingen bijvoorbeeld zegt: 

“Ik vind dat je mensen mag slaan”, is het voor de Leeruitdaging 

beter dat je niet laat merken dat je dit idee afkeurt of dat je het er 

niet mee eens bent, hoe sterk je dat mogelijk ook voelt. 

In plaats daarvan moet je de andere leerlingen aanmoedigen om 

met tegenvoorbeelden te komen. Dit geldt niet alleen wanneer je 

het niet eens bent met een leerling, maar ook wanneer je het wél 

sterk met iemand eens bent. Voor de integriteit en kans van slagen 

van het proces is het essentieel dat de leerlingen hun ideeën 

vrijelijk kunnen onderzoeken. 

 

Je kunt dit op een leuke manier formuleren door te zeggen: “We 

krijgen niet op al onze vragen een antwoord, maar over alle 

antwoorden stellen we vragen.”

Zoals ik in Paragraaf 3.3 al aangaf, is het niet mijn bedoeling dat je je leerlingen voortaan geen 

normen en waarden over onze maatschappij meer bijbrengt. Maar ik ben er voorstander van dat je de 

Leeruitdaging gebruikt om je leerlingen te leren hoe ze moeten denken, zodat ze in de loop van hun 

schooltijd zowel leren wat ze moeten denken als hoe ze moeten denken.

5.2 Waarom is een cognitief conflict iets positiefs?

In Stadium 2 van de Leeruitdaging draait het erom dat er voor de leerlingen opzettelijk een cognitief 

conflict wordt gecreëerd. Zoals ik al aangaf in Paragraaf 2.2, is het doel van een cognitief conflict 

mensen dieper en intensiever laten nadenken over hun ideeën.

In Figuur 19 wordt Figuur 3 nog eens herhaald, aangezien deze afbeelding goed weergeeft hoe 

mensen een cognitief conflict kunnen ervaren. Het pad aan de linkerkant staat voor eenvoudige, 

rechtlijnige taken zonder cognitief conflict. Het rechter pad staat voor meer uitdagende taken die 

vaak wel leiden tot een cognitief conflict.

Figuur 19: Het eenvoudige pad (links) en het pad van de Leeruitdaging (rechts)
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915 Cognitief conflict

Laten we de twee paden eens wat beter bekijken. Je zou kunnen zeggen dat het linker pad de route 

voorstelt die veel leerlingen volgen tijdens de les. Daarmee wil ik het vak van leraar zeker niet 

tekortdoen, en ik wil ook niet zeggen dat dit altijd een slechte route is. Maar het probleem van een 

overvol curriculum en de druk om goed te presteren bij toetsen en examens zorgt ervoor dat velen 

van ons zich verplicht (of zelfs gedwongen) voelen onze leerlingen over dit pad te leiden, zodat ze zo 

snel en soepel mogelijk bij het antwoord komen. Er lijkt nauwelijks ruimte om ergens bij stil te staan 

of eens rustig na te denken. Het pad aan de rechterkant is precies het tegenovergestelde: het is 

lastiger en kost meer tijd, maar is boeiender en uitdagender.

Natuurlijk wil ik niet zeggen dat we onze leerlingen nooit over het eenvoudige pad mogen leiden. 

Sterker nog, er zijn talloze vaardigheden die we onze leerlingen keer op keer laten herhalen (de tafels 

van vermenigvuldiging, bijvoorbeeld), juist om ervoor te zorgen dat die vaardigheden eenvoudiger 

worden en bijna automatisch gaan. Maar toch levert het leerlingen veel op wanneer we ze af en toe 

in de richting van het uitdagende pad sturen.

Voordelen Leeruitdaging

Wanneer je met je leerlingen het pad van de Leeruitdaging aflegt, levert dat de volgende voordelen 

op:

• Je leerlingen denken meer na over hun leerproces.

• Je leerlingen zullen gerichter werken aan het oplossen van vraagstukken en daar meer belang aan 

hechten.

• Je leerlingen worden gestimuleerd om samen te werken waardoor ze grotere vorderingen maken.

• Deze route stelt je leerlingen voor grotere uitdagingen waardoor ze veerkracht, doorzettings-

vermogen en vasthoudendheid ontwikkelen.

• Je leerlingen worden gedwongen vragen te stellen, in detail te treden, verbindingen te leggen, 

voorspellingen te doen, zaken in de juiste volgorde te zetten en hun bevindingen te controleren.

• Deze route vereist dat je leerlingen beter reflecteren op hun eigen leerstrategieën en beter 

nadenken over de volgende stap (metacognitie).

• Je leerlingen zullen meer voldoening ervaren wanneer ze hun leerdoel bereiken.

De volgende citaten voegen nog een extra dimensie toe aan deze voordelen:

Als leerlingen niet hard hoeven te werken om te snappen wat ze leren, is de kans kleiner dat ze het 

over zes weken nog weten.

Blogartikel van Dylan Wiliam, op deansforimpact.org, 2016.

Dat waar je over nadenkt, blijft in je hersenen achter als herinnering.

Uit ‘Ask the Cognitive Scientist: What Will Improve a Student’s Memory?’, Daniel Willingham, 2009, p. 22.

Leerlingen die goed presteren op een bepaalde leertaak vergeten het geleerde sneller dan 

leerlingen die slecht presteren op die taak; goed onderwijs zorgt voor ‘gewenste moeilijkheden’ 

(Bjork, 1994, p. 193) voor de leerling.

Blogartikel van Dylan Wiliam, op deansforimpact.org, 2016, met verwijzing naar ‘Memory and Metamemory 

Considerations in the Training of Human Beings’, Robert Bjork, 1994.

Ik heb de volledige bron van deze citaten niet alleen in de Literatuurlijst achter in het boek opgenomen, 

maar ook hier vermeld, omdat ik de bronnen bijna net zo interessant vind als de ideeën zelf.

Het eerste citaat is van Dylan Wiliam (2016), een van de bekendste onderzoekers op het gebied van 

feedback. Het citaat komt van de Amerikaanse onderwijswebsite Deans for Impact.

De tweede bron heb ik opgenomen zodat je je kunt verdedigen wanneer een op cijfers gerichte 

leerling of collega het gebruik van de Leeruitdaging in twijfel trekt. Laat dit citaat zien en herinner 

hem of haar eraan dat de Leeruitdaging de vorderingen van een leerling niet vertraagt, maar er juist 

voor zorgt dat leerlingen beter presteren bij toetsen of examens! Door meer na te denken onthouden 

leerlingen meer, waardoor de kans groot is dat ze beter presteren bij toetsen (Willingham, 2009).

Het laatste citaat is opnieuw van Dylan Wiliam, die op zijn beurt hoogleraar psychologie Robert Bjork 

(1994) aanhaalt. Wat zou ik de term ‘gewenste moeilijkheden’ graag zelf verzonnen hebben! Het is 

een geweldige omschrijving van de Leeruitdaging.
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Het cognitief conflict is de kern van de uitdaging en de belangrijkste prikkel voor het vormen van 

herinneringen. Door een cognitief conflict te creëren rond concepten die een belangrijke rol spelen 

in het leven van leerlingen, help je de leerlingen zich te verdiepen in de leerstof en de les langdurig te 

onthouden.

5.2.1 Het ethische doel van het cognitief conflict

Het scheppen van een cognitief conflict heeft ook een ethisch doel: het zorgt ervoor dat mensen 

zorgvuldiger en voorzichtiger tot een oordeel komen. Dit komt doordat ze dieper nadenken over hun 

aannames en inconsistenties – als ze zich tenminste realiseren dat er überhaupt een cognitief conflict 

is! Dit zeg ik omdat mensen vaak allerlei inconsistenties in hun leven hebben waar ze niet veel mee 

doen. Denk bijvoorbeeld aan een vleeseter die het wreed vindt om dieren te doden; de bestuurder 

van een grote, vervuilende auto die vindt dat er iets aan de opwarming van het klimaat moet gebeuren; 

de leidinggevende die vindt dat werk en privéleven in balans moeten zijn, maar die tegelijk verwacht 

dat zijn medewerkers overuren maken.

Maar voordat dit een politiek betoog wordt, ga ik weer terug naar de context van de school. In Figuur 

20 zie je voorbeelden van tegengestelde meningen die ik vaak tegenkom bij leerlingen in het basis- 

en voortgezet onderwijs.

Veel leerlingen hebben deze ideeën, en soms is het eenvoudiger om het maar zo te laten. Maar er valt 

veel winst te behalen door deze conflicten één voor één te onderzoeken. Om te beginnen kan het 

interessant, en vaak ook heel grappig zijn om je te realiseren hoeveel tegenstellingen er deel uitmaken 

van ons leven. Ten tweede kunnen je leerlingen zo op een aangename manier oefenen met het 

oplossen van conflicten en het nemen van beslissingen.

Vergeet niet dat het woord ‘kritisch’ komt van het Griekse woord kritikos, dat zoveel betekent als 

‘bekwaam zijn om te oordelen’. Dus door je leerlingen verschillende kanten van een betoog te laten 

beoordelen om tot een beredeneerd oordeel te komen, maken ze meteen kennis met een van de 

belangrijkste processen van kritisch denken.

Figuur 20: Voorbeelden van tegenstrijdige meningen

Mening A Mening B

Als ik gepest word, moet ik dat aan een leraar 

vertellen.

Als ik gepest word, moet ik terugvechten.

Stelen is slecht. Robin Hood deed goede daden.

Je mag nooit liegen. Het kan kwetsend zijn om je eerlijke mening te 

geven.

Drugs zijn illegaal. Sigaretten en alcohol zijn drugs.

Je vrienden moet je altijd helpen. Als je mensen te veel helpt, worden ze afhankelijk.

Ik moet zelf beslissingen nemen. Ik moet doen wat mijn ouders, leraren enzovoort 

zeggen.

Ten derde draagt het onderzoeken en oplossen van dilemma’s bij aan de ontwikkeling van strategieën 

om conflicten op te lossen en de wijsheid van je leerlingen. Dat klinkt misschien wat overdreven, 

maar ga maar eens na: hoe vaak is het niet zo dat wij een beslissing nemen voor onze leerlingen, 

waarmee we ze de gelegenheid ontnemen hun eigen wijsheid te ontwikkelen?
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935 Cognitief conflict

Wie heeft gelijk?

Een klassiek voorbeeld: je ziet twee leerlingen ruzie maken of vechten. Je kapt de ruzie af en vraagt 

de leerlingen om uitleg, en de één zegt dat ze gepest werd door de ander. Dus je wijst je leerlingen 

erop dat ze bij pesten altijd naar een leraar moeten gaan. Maar het antwoord is vaak dat de ouders 

de leerling hebben aangeraden terug te vechten en zich te verzetten tegen de pestkop. Dat is wat 

je noemt een tegenstrijdigheid: ‘Als ik word gepest moet ik het aan een leraar vertellen’ tegenover 

‘Als ik word gepest moet ik terugvechten’.

Hoe zou je reageren in deze situatie? Waarschijnlijk zou je zeggen wat de meeste leraren in zo’n 

geval zeggen: “Het kan wel zijn dat je ouders dat zeggen, maar je bent hier op school, en op school 

moet je je houden aan de schoolregels.”

Dat lijkt misschien de juiste reactie. Als leraar moet je er tenslotte voor zorgen dat je leerlingen zich 

aan de regels houden. Maar bedenk nu eens welke onbedoelde boodschap je hiermee ook 

overbrengt: je moet de ene kant van het betoog negeren, en gewoon doen wat je gezegd wordt! 

Dat is toch geen goede levensles?

Als we nu naar het proces kijken, wat is dan het verschil tussen de leraar die zegt: “Luister maar niet 

naar je ouders en doe wat ik zeg” en, bijvoorbeeld, een drugsdealer die zegt: “Luister maar niet naar 

wat je op school hebt geleerd, en gebruik deze drugs. Je krijgt er een geweldig gevoel van en de 

eerste keer hoef je me er niet voor te betalen!”

Natuurlijk wil ik hier absoluut niet mee zeggen dat het net zo erg is om je leerlingen aan de school-

regels te houden als om drugs te verkopen! Maar ik wil laten zien dat het proces waarbij je iemand 

adviseert om de ene kant van een betoog te negeren en het tegenovergestelde gewoon te doen in 

beide voorbeelden hetzelfde is. En misschien klink ik nu als een onruststoker, maar is het bovenstaande 

ook niet deels wat de verdachten in het Proces van Neurenberg aanvoerden ter verdediging? “Ik 

deed gewoon wat me werd opgedragen.”

Mede hierom zeg ik altijd dat het ook een ethische kant heeft om je leerlingen te leren hun cognitieve 

conflicten te onderzoeken en op te lossen. Met behulp van dit proces leren ze beslissingen nemen, 

luisteren naar tegenargumenten, zich verplaatsen in de standpunten van anderen, enzovoort.

Natuurlijk zou ik niet aanraden om je leerlingen te laten kennismaken met het onderzoeken van 

cognitieve conflicten door ze meteen te vertellen over het Proces van Neurenberg, of door ze te laten 

nadenken over wat ze moeten doen als ze gepest worden. Dat soort dingen kan wel wachten tot je 

leerlingen de nodige ervaring met de Leeruitdaging hebben opgedaan. Ik zou je adviseren te 

beginnen met de minder confronterende voorbeelden van cognitieve conflicten, zoals beschreven in 

Paragraaf 4.4 en 4.4.1 en in Hoofdstuk 10.

5.3 Een cognitief conflict creëren

De eerste drie stappen in Figuur 17 laten manieren zien om een cognitief conflict op te bouwen. 

Enkele andere methodes:

• Dialoog: Gebruik dialoog om te laten zien hoe complex een concept in elkaar zit (zie Paragraaf  5.4).

• Vergelijkingen: Vergelijk een gekozen concept met andere concepten; maak onder meer ook 

gebruik van synoniemen en antoniemen (zie Paragraaf 5.5).

• Context: Bespreek de manier waarop het concept in verschillende contexten wordt gebruikt; kies 

met name hedendaagse voorbeelden (zie Paragraaf 5.6).

In de volgende drie paragrafen worden deze benaderingen van een cognitief conflict uitgebreid 

besproken. Tip: Onderstreep tijdens het lezen de technieken en voorbeelden die volgens jou het 

meest geschikt zullen zijn voor jouw leerlingen. In mijn ervaring zijn alle technieken nuttig, maar niet 

allemaal tegelijk en zeker niet in iedere context. Zo denk ik dat dialoog waarschijnlijk het best werkt 

met leerlingen die zich goed kunnen uitdrukken, terwijl het bij leerlingen met een taalachterstand 

beter werkt om vergelijkingen en aanvullingen te gebruiken.
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Het ultieme doel is uiteindelijk dat een cognitief conflict spontaan ontstaat, of zelfs doelbewust en 

zonder sturing van jouw kant wordt gecreëerd door je leerlingen. De kans dat dit meteen gebeurt is 

niet zo groot, vandaar dat de leraar in de meeste voorbeelden in dit boek het voortouw neemt (met 

name in de dialogen). Maar na verloop van tijd zou je een verschuiving moeten zien: eerst daag jij je 

leerlingen uit, daarna dagen je leerlingen elkaar uit, en ten slotte daagt elke leerling zichzelf uit. Deze 

laatste verschijningsvorm – leerlingen die zichzelf uitdagen – kan worden beschouwd als de basis 

voor reflectie en metacognitie.

5.4 Een cognitief conflict creëren door middel van dialoog

Dialoog is een geweldig middel om je leerlingen in de Leerkuil te krijgen. Het is zelfs zo’n geweldig 

pedagogisch instrument dat ik samen met mijn collega’s het boek Challenging learning through 

dialogue (Nottingham, Nottingham & Renton, 2017) heb geschreven, om uit te leggen hoe je dialoog 

het best kunt inzetten in de klas. En als je op YouTube de animatie Learning Challenge (Nottingham, 

2015) bekijkt, zie je dat daarin ook veel voorbeelden gebaseerd zijn op dialoog.

Ik geef hier twee voorbeelden van het gebruik van dialoog om een cognitief conflict te creëren. In 

beide gevallen gaat het om een uitwisseling tussen mij en enkele leerlingen die werkelijk heeft 

plaatsgevonden, een met leerlingen van zeven jaar en een met leerlingen van veertien jaar.

De Leeruitdaging met zevenjarigen

In dit voorbeeld beschrijf ik een dialoog in de Leeruitdaging over oneven getallen.

Ik: Twee, zeven en acht. Welk getal is anders dan de andere twee, en waarom?

Bram: Zeven, want dat is een oneven getal.

Ik: Wat is een oneven getal?

Emma: Een getal dat je niet door twee kunt delen.

Ik:  Dus als ik € 7 heb, kan dat niet door twee gedeeld worden? Hoeveel geld zou iedereen 

hebben als ik € 7 zou verdelen tussen twee mensen?

Charlotte: € 3,50 per persoon.

Ik:  Dus zeven kan wel door twee gedeeld worden. Betekent dat dat zeven een even 

getal is?

Lucas: Nee!

Ik: Dus wat is dan een oneven getal?

Lucas: Een getal dat niet door twee gedeeld kan worden zonder dat er iets overblijft.

Ik: Maar toen ik € 7 door twee deelde, bleef er toch niets over?

Tariq:  Maar 50 cent is geen heel getal. Je kunt een oneven getal niet door twee delen 

zonder een heel getal te delen.

Ik: Bedoel je dat vijftig geen heel getal is?

Nadia: Vijftig cent is geen heel getal.

Ik:  Dus dit (ik laat een muntje van 50 cent zien) is niet heel? Waarom niet? Dit is toch een 

hele munt?

Nadia: Maar het is geen hele euro. Het is een halve euro.

Ik: Dus wat is dan een oneven getal?

Ben:  Het is een getal dat niet door twee gedeeld kan worden zonder de eenheden te 

veranderen.

Ik: Kun je een voorbeeld geven?

Ben: Als ik zeven munten van één euro had, zou ik er eentje doormidden moeten breken.
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955 Cognitief conflict

Ik:  Betekent dat dat alles wat ik doormidden moet breken of scheuren om het te kunnen 

delen oneven is?

Ben: Ja.

Ik:  Maar als ik een biljet van 10 euro zou willen delen, dan zou ik dat ook doormidden 

moeten scheuren, toch? Betekent dat dat 10 euro oneven is?

Ben: Nee.

Ik:  En hoe zit dat dan met vijf gebakjes? Zou ik vijf gebakjes eerlijk kunnen verdelen 

tussen twee mensen?

Thijs: Ja, natuurlijk.

Ik: Dus zijn vijf gebakjes even, of oneven?

Thijs: Oneven.

Ik: Maar toch kan ik ze verdelen over twee gelijke porties.

Tariq: Maar het zouden geen hele gebakjes meer zijn. Je zou twee halve gebakjes hebben.

Nadia:  Oké, dus misschien kan een oneven getal wel door twee gedeeld worden, maar 

alleen door halve eenheden te gebruiken?

Lucas:  Ja, maar het muntje van 50 cent was geen halve munt. Dat was gewoon een heel 

muntje. Niet zoals het halve gebakje.

Emma: Jeetje, dit is zo moeilijk!

De Leeruitdaging met veertienjarigen

Ik: Wat bedoelen we met moedig zijn?

Sarah: Dat je je over je angst heen zet.

Ik:  Maar als ik het eng vind om een snelweg over te steken en ik doe het toch, ben ik dan 

moedig?

Lisa: Nee, dat is gewoon stom. Iets is pas moedig als het ook goed is.

Ik: Zoals iemand doden?

Thomas: Dat is niet goed.

Ik:  Maar er zijn veel soldaten die een medaille hebben gekregen wegens getoonde 

moed, en daar zijn vast veel soldaten bij die vijanden hebben gedood.

Thomas: Ja, maar dat was hun taak, hun werk.

Ik:  Dus als ik mijn werk doe, ben ik moedig? Ik ben nu aan het werk – betekent dat dat ik 

nu moedig ben?

Abdel:  Nee, meneer. U maakt ons in de war, dat is uw werk niet.

(Ik had Abdel heel graag willen vragen waarom hij vond dat het niet mijn taak als leraar was om 

mijn leerlingen in de war te maken of uit te dagen, maar ik wilde niet afdwalen van het onderwerp.)

Ik: Dus als je gewoon je werk doet, ben je niet moedig, klopt dat?

Sanne: En brandweerlieden dan? Die zijn moedig.

Noa:  Nou, mijn vader is brandweerman, maar die zit de hele dag alleen maar 

computerspelletjes te spelen.

Ik: Maar als het nodig is, gaat je vader toch zeker branden blussen en mensen redden?

Noa: Ja, natuurlijk!

Ik: Dus dan is hij wel moedig?

Noa: Ja, eigenlijk wel, denk ik.

Ik:  Kan iemand uitleggen waarom de vader van Noa moedig moet zijn om zijn werk te 

kunnen doen?
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Ben: Hij zou zijn eigen leven wagen om andere mensen te redden.

Ik:  Oké, maar tijdens een crisis of als er gevaar dreigt zouden de meeste ouders ook hun 

leven wagen om het leven van hun kinderen te redden. Zijn zij dan ook moedig?

Nadira: Een beetje wel. Maar dat wordt ook wel een beetje verwacht, toch?

Julia: Wat wordt er verwacht?

Nadira:  Nou, dat je het leven van je kinderen belangrijker vindt dan je eigen leven. Dat hoort 

gewoon zo.

Ik:  Maar als een brandweerman zichzelf in gevaar brengt om iemand anders te redden, 

dan doet hij toch ook wat we van hem verwachten? Daar hebben we de brandweer 

toch voor?

Jenny: Dat klopt, maar toch voelt het anders. Ik kan alleen niet zo goed uitleggen waarom.

Ik: Kan iemand Jenny helpen? Wat bedoelt ze, denken jullie?

Sander: Bedoel je dat het normaal is? Gewoon, dat ze doen wat er van ze verwacht wordt?

Nadira:  Misschien wel, ja. Het is heel gewoon dat brandweerlieden hun leven wagen om 

anderen te redden. En het is ook gewoon dat ouders hun kinderen belangrijker 

vinden dan zichzelf.

Ik: Dus betekent dat dat het gewoon is om moedig te zijn?

Sarah:  Nee, moedig zijn is niet gewoon, anders zouden we er niet over praten, toch? Dat zou 

hetzelfde zijn als iemand aanwijzen en zeggen: “Dat is een mens.” Natuurlijk is dat 

een mens, we zijn allemaal mensen. Dus als we allemaal moedig waren, zou niemand 

erover praten. Waarom zou je een medaille kunnen krijgen voor moed als iedereen 

moedig was? Ik denk juist dat het ongewoon is.

Thomas: Dat hangt ervan af wat je bedoelt met moedig.

Ik: Precies! Dus hoe zit dat? Kan iemand uitleggen wat moedig betekent?

Leerlingen: (zuchten) We zitten weer in de Leerkuil!

Je hebt kunnen lezen dat ik mijn leerlingen tijdens deze dialoog voortdurend vragen bleef stellen en 

dat ik ze wees op tegenstrijdigheden in hun argumenten. Het was daarbij natuurlijk niet mijn 

bedoeling om ze af te troeven of te kleineren; dat zou niet alleen twijfelachtig zijn op sociaal en 

moreel gebied, maar bovendien zou het contraproductief zijn. Het was mijn bedoeling om de 

kinderen dieper en beter na te laten denken door uitzonderingen op hun antwoorden te bedenken. 

Hierdoor moesten ze nog eens nadenken over wat ze zeiden, wat de ontwikkeling van hun inzichten 

en veerkracht versterkt.

Stel bijvoorbeeld dat ik de zevenjarigen had gevraagd uit te leggen wat een oneven getal is, en ik hun 

eerste antwoord (dat kan niet door twee worden gedeeld) had geaccepteerd. Dan hadden ze niet erg 

hard hoeven na te denken; waarschijnlijk hadden ze de vraag dan kunnen beantwoorden met een uit 

het hoofd geleerd antwoord. Vergelijk die situatie nog eens met de dialoog waarin ik weliswaar 

meeging met hun redenering dat een oneven getal niet door twee gedeeld kan worden, maar waarin 

ik ze er ook op wees dat er allerlei situaties denkbaar zijn waarin een oneven getal wel degelijk door 

twee gedeeld kan worden: zo kan € 7 gewoon worden verdeeld in twee keer € 3,50. Dat is het 

cognitief conflict dat ik probeerde te creëren: twee gedachten die allebei logisch lijken, maar die 

toch  met elkaar in conflict zijn. Dit leidt uiteindelijk tot beter beredeneerde antwoorden en de 

ontwikkeling van de taal die nodig is om je genuanceerder uit te kunnen drukken.

In de dialoog met de veertienjarigen komt een vergelijkbare situatie voor: enerzijds betekent moedig 

zijn dat je je over je angst heen zet, anderzijds kan het ook roekeloos (of, zoals mijn leerlingen het 

noemden, “stom”) zijn om je angst te negeren. In dit specifieke voorbeeld voegden mijn leerlingen 

zelf nog een extra cognitief conflict toe: omdat er zo veel mensen zijn die hun leven zouden geven om 

anderen te redden, zou je kunnen zeggen dat moed ‘gewoon’ is. Maar het kan niet ‘gewoon’ zijn, 

want anders zouden we er niet over praten en zouden er geen medailles worden uitgereikt voor 

moed. Ook hier zit een tegenstrijdigheid in, waardoor er een staat van cognitief conflict ontstaat.
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5.4.1 Wankelaars

Met een dialoog kun je dus een cognitief conflict creëren. Een uitstekende manier om dat te doen, is 

gebruikmaken van een Wankelaar. Ik heb deze benaming gekozen om hiermee het onzekere gevoel 

op te roepen dat we allemaal nog kennen van toen we leerden fietsen. Ik heb dit in Paragraaf 1.1 al 

uitgelegd, maar in het kort bedoel ik het onzekere, wankele gevoel dat je ervaart wanneer je uit je 

comfortzone komt. Het gaat het er bij de Leeruitdaging om dat je leerlingen uit hun comfortzone laat 

komen en ze naar de Leerkuil brengt, met als doel dat ze de complexiteit en nuances van belangrijke 

concepten beter leren begrijpen. Hierbij kun je gebruikmaken van Wankelaars.

Een Wankelaar is een techniek waarmee je de gedachten van de 

leerlingen in de Leeruitdaging aan het ‘wankelen’ brengt.

Voordat je deze Wankelaars doorneemt, raad ik je aan Paragraaf 3.2 nog eens door te lezen zodat je 

zeker weet hoe deze strategieën moeten worden toegepast. In dat gedeelte heb ik beschreven dat 

het bij de Leeruitdaging niet gaat om ‘scoren’, maar om laten ‘wankelen’. Het doel is niet iemand te 

kleineren, maar je gebruikt humor en blijft bescheiden; het doel is niet te bewijzen dat een ander het 

mis heeft, maar om een bekend concept op een nieuwe manier te bekijken.

Wankelaar 1: Als A = B

Wankelaar 1 draait de reactie van de leerling om en voegt er een betwistbaar voorbeeld aan 

toe, om te testen of de verklaring altijd geldig is.

Bij deze Wankelaar vraag je wat iets precies is door te herhalen wat je leerlingen hebben gezegd, het 

om te draaien en er een tegenstrijdig voorbeeld aan toe te voegen. Bijvoorbeeld:

Vraag: Wat is moed? (Dit is A.)

Antwoord: Dat je je over je angst heen zet. (Dit is B.)

Vraag:  Dus als ik me over mijn angst heen zet (B), betekent dat dan dat ik moedig ben (A)? 

Bijvoorbeeld door een drukke snelweg over te steken?

Dit proces ziet er ongeveer zo uit:

Als A = B, betekent dat dan dat B = A?

• A is het concept waar jullie mee bezig zijn, in dit geval moed.

• B is de reactie van een leerling, in dit geval ‘je over je angst heen zetten’.
Vervolgens voeg je een voorbeeld toe dat in strijd is met de definitie. Om een drukke snelweg over te 

steken moet je je bijvoorbeeld wel over je angst heen zetten, maar normaal gesproken zou niemand 

dat omschrijven als moedig.

NB: Het gaat er niet om dat je met je tegenvoorbeeld wilt aantonen dat je leerlingen het bij het 

verkeerde eind hebben. Gebruik een voorbeeld dat je leerlingen nog eens goed aan het denken zet.

In de volgende voorbeelden is A het concept en B het antwoord van de leerlingen.
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Voorbeelden van Wankelaar 1

Als pesten (A) betekent dat je iemand pijn doet (B), wil dat dan altijd zeggen dat ik iemand die ik 

pijn doe (B) ook pest (A)? Als ik iemand pijn doe doordat ik tijdens een sportwedstrijd een 

overtreding maak, bijvoorbeeld?

Stel dat rechtvaardig zijn (A) betekent dat je iedereen evenveel geeft (B). Dus als ik iedereen 

evenveel geef (B), is dat altijd rechtvaardig (A)? Wat nu als ik een baby evenveel eten geef als een 

volwassene? Of als ik alle leerlingen evenveel straf geef, terwijl de helft niets verkeerd heeft 

gedaan?

Stel dat gerechtigheid (A) betekent dat de balans wordt hersteld (B). Betekent dat dan dat de 

balans herstellen (B) altijd hetzelfde is als gerechtigheid (A)? Bijvoorbeeld door wraak te nemen? 

Of door een moordenaar te doden, te stelen van een dief, enzovoort?

Als thuis (A) is waar je ouders wonen (B), is waar je ouders wonen (B) dan altijd je thuis (A)? Wat 

nu als je ouders bijvoorbeeld besluiten in een ander land te gaan wonen, en jij gaat niet met ze 

mee?

Als een gedicht (A) iets is wat rijmt (B), is dan alles wat rijmt (B) ook een gedicht (A)? Neem 

bijvoorbeeld de woorden kat en mat. Die rijmen op elkaar. Is het een gedicht als we die woorden 

achter elkaar zetten?

Als voedsel (A) iets is wat je kunt eten (B), is dan alles wat je eet (B) ook voedsel (A)? Wat nu als je 

per ongeluk de dop van je pen doorslikt? Of als je een vlieg binnenkrijgt?

Wankelaar 2: Niet A

Wankelaar 2 voegt een ontkenning toe aan de reactie van de leerling, om te kijken of het 

concept ook omgedraaid werkt.

Een andere manier om je leerlingen aan het wankelen te brengen, is het toevoegen van een ontkenning 

aan ‘Als A = B’. De formule wordt dan:

Stel dat A = B. Als het dan niet B is, is het dan ook niet A?

• A is het concept waar jullie het over hebben, bijvoorbeeld ‘vriend’.
• B is een reactie van een leerling, bijvoorbeeld ‘iemand waar ik mee speel’.
Dus deze keer zorg je voor een cognitief conflict door te vragen:

Dus als je vandaag niet speelt met je vriendinnetje (niet B), betekent dat dan dat jullie geen vrienden 

zijn (niet A)?

Voorbeelden van Wankelaar 2

Als een droom (A) is wat we denken als we slapen (B), betekent dat dan dat ik niet kan dromen 

(niet A) als ik wakker ben (niet B)? Hoe zit dat dan met dromen die we hebben als we half wakker 

zijn, of met dagdromen? Of de droom die we willen bereiken in ons leven?

Stel dat democratie (A) betekent dat de wil van de meerderheid (B) wordt uitgevoerd. Dus als de 

meerderheid het dan ergens niet mee eens is (niet B), is het ook geen democratie (niet A)? Hoe zit 
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