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effectiefbordgebruik
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‘Eén pijpje krijt geldt meer
dan een heel vat woorden’

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur
van het boek ‘Bordwerk
en aantekeningen’ en
bevoegd leerkracht
basisonderwijs.

In september 2020 verscheen mijn boek Bordwerk en aantekeningen. Het is een
pleidooi voor de herwaardering van het schoolbord in de klas, in het onderwijs. In
het boek verbind ik stukken uit het depot van het Nationaal Onderwijsmuseum aan de
nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het boek maakt bordwerk en aantekeningen
weer verrassend actueel voor een nieuwe generatie leerkrachten. tekst Marcel Schmeier

De uitvinding van het schoolbord midden 19e eeuw betekende een revolutie in het onderwijs. Het werd voor
de leerkracht namelijk mogelijk om mondelinge uitleg
te ondersteunen met woorden en tekeningen op het
bord. Waar de leerkracht eerst individueel (hoofdelijk
onderwijs) of aan kleine groepjes moest uitleggen, kon
hij nu de hele klas in één keer instructie geven.
De kennis over effectief bordgebruik is van generatie

op generatie doorgegeven en ook in oude onderwijskundige publicaties is veel kennis bewaard gebleven.
Een waardevolle bron uit de collectie van het Onderwijsmuseum is Naar een betere school (1938) van
de Tilburgse onderwijsfrater Sigebertus Rombouts
(1883-1962). Hij beschrijft enkele nuttige technieken, die
leerkrachten kunnen gebruiken om hun schoolbord
optimaal te benutten,

Bij alle werk is het zwarte bord meesters bondgenoot en dienaar.
In een klas waar enkel maar gepraat wordt, ontbreekt iets, ontbreekt veel. Eén pijpje krijt geldt meer dan een heel vat woorden.
Wat op het bord komt, moet overzichtelijk blijven. Geen overlading dus. Al te veel details werken verwarrend. Eerst telkens
het vette ‘hoofd’, daaronder de sleutel- of kernzinnen.
Het bordwerk moet mét de les ontstaan en voortschrijden,
en niet op voorhand geheel voltooid aan de klas als totaliteit
worden voorgehouden.
Vergeet niet, dat, terwijl gij met het krijtje werkt, er voortdurend
contact moet zijn tussen u en de klas: stel dus doorlopend vragen
die op de stof en de bordschets betrekking hebben.
Het bordwerk vormt het resumé van de les en wordt door de
leerlingen in hun notitieboek overgenomen. Het overzicht is
een steun voor het geheugen en een middel voor steeds blijvende
herhaling.
Collectie Archief Fraters van Tilburg

Sigebertus Rombouts, Naar een betere school, 1938 (bewerking MS)

32

Lessenwinter'20#2.indd 32

30-11-20 15:08

HET SCHRIJVEN IN ERE HERSTELD
Op veel scholen wordt tegenwoordig nog maar weinig
geschreven door leerkrachten en leerlingen. Krijtborden zijn vervangen door digiborden en pen en papier
maakten plaats voor tablets. Kinderen zien flitsende
presentaties, maar leren daarmee niet om zich langere
tijd te concentreren.
  Steeds meer leerkrachten zijn zich hiervan bewust
en herstellen het schrijven in ere. Ze hangen weer een
krijtbord op of gebruiken een digibordtool zoals Prowise
Presenter om op het scherm te kunnen schrijven. Leerlingen moeten vaker hun tablet opbergen en in plaats
daarvan aantekeningen maken met pen en papier. Dit
komt het handschrift, de taalontwikkeling, de concentratie en het leren ten goede.
VERRASSEND GOED BRUIKBAAR
Veel van de kennis over effectief bordwerk uit de rijke
collectie van het Onderwijsmuseum, blijkt nog verrassend goed bruikbaar in de hedendaagse lespraktijk.
Bovendien wordt de effectiviteit van veel van deze
kennis ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Ik bespreek hieronder enkele voorbeelden aan de hand
van het werk van Sigebertus Rombouts.
  Dat het ondersteunen van mondelinge instructie
met beelden zeer krachtig is, wordt bevestigd door de
Dual Coding Theory van de Canadees Allan Paivio. Maar
dit weten leerkrachten al bijna honderd jaar. Rombouts
schreef al in 1938: ‘Eén pijpje krijt geldt meer dan een
heel vat woorden.’
  De Cognitive Load Theory van de Australiër John
Sweller uit de late jaren ’80 van de vorige eeuw laat zien
dat het structureren van kennis in schema’s het leren
positief beïnvloedt. Het aanbrengen van ordening wordt
ook beschreven in de oude bronnen uit het depot van
het Onderwijsmuseum. Leerkrachten merkten dat leerlingen de leerstof er beter door begrepen en onthielden. Rombouts schreef: ‘Eerst telkens het vette ‘hoofd’,
daaronder de sleutel- of kernzinnen.’
Uit hetzelfde onderzoek van Sweller blijkt, dat het
belangrijk is om leerlingen niet te veel nieuwe leerstof
in één keer aan te bieden, maar een les of lessenserie
langzaam op te bouwen. Zodoende wordt overbelasting van het werkgeheugen voorkomen. ‘Het bordwerk
moet mét de les ontstaan en voortschrijden’, merkte
Rombouts hierover op.
  Het maken van aantekeningen door de leerlingen
versterkt het onthouden van wat er wordt uitgelegd
door de leerkracht. Ook bij het lezen van teksten uit
het leerboek heeft het maken van aantekeningen een
positief effect op het leren. Verschillende onderzoeken tonen dit aan. Rombouts schreef daarover: ‘Het
bordwerk wordt door de leerlingen in hun notitieboek
overgenomen.’
  Door aantekeningen te gebruiken om de leerstof op
een later moment doelgericht te herhalen, wordt het
onthouden verder versterkt. Vooral het actief terughalen

Illustratie uit Bordwerk en aantekeningen. Slow teaching in de 21e eeuw.

van de kennis door er uit het hoofd vragen over te beantwoorden, is volgens de Nigeriaanse wetenschapper
Oluyomi Akintunde een effectieve strategie. Rombouts
beschreef het als volgt: ‘Het overzicht is een steun voor
het geheugen en een middel voor steeds blijvende
herhaling.’
ARCHIEF ONDERWIJSMUSEUM
Het werk van Rombouts is nog verrassend actueel. Het
depot van het Onderwijsmuseum bevat de collectieve
onderwijskennis van nog veel meer leerkrachten, pedagogen en onderwijskundigen. Ik ben blij dat het museum bereid is geweest om haar collectie te openen voor
de totstandkoming van het boek Bordwerk en aantekeningen. Zo brengen we samen de collectieve onderwijskennis naar een nieuwe generatie leerkrachten.

Bordwerk en aantekeningen. Schoollokaal 1930.
Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht
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