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De model-observer similarity hypothese stelt dat mensen 
effectiever leren naarmate er meer overeenkomsten zijn 
tussen leraar en leerling. Dit zou betekenen dat leerlingen  
het best leren van leeftijdsgenoten. 

Dat leerlingen juist meer en met minder mentale  
inspanning leren van de uitleg van een volwassen model. 

• Adolescenten bekeken een video met steeds exact dezelfde 
 uitleg over elektronische circuits. Ze kregen een van de vier video- 

varianten te zien: de uitleg werd gegeven door een leeftijdsgenoot 
(17 jaar oud) of een volwassen (42 jaar oud) model: beiden 
introduceerden ze zichzelf een keer als ervaren en een keer als 
onervaren op het gebied van elektronische circuits. 

• Uit een test over elektronische circuits bleek dat leerlingen het 
meest hadden geleerd van de volwassen modellen, zowel van de 
‘ervaren’ als van de ‘minder ervaren’. Ook kostte het de leerlingen 
minder mentale inspanning om van het volwassen model te leren.

• Ondanks het feit dat alle modellen exact dezelfde uitleg gaven, 
werd de uitleg van de volwassen modellen beoordeeld als hoger 
van kwaliteit. 

In een vervolgonderzoek is gekeken 
hoe leerlingen leren van manne- 
lijke en vrouwelijke modellen. 
Hoewel leren van een mannelijk of  
vrouwelijk model in dit onderzoek
geen invloed had op leerresultaten, 
werd wel gevonden dat de meeste
jongens en meiden het mannelijk 
model competenter vinden  
overkomen, ook als zij exact 
dezelfde inhoud voordragen. Het 
ging hier om wiskunde-stof.

Jongens en meiden

Uit onderzoek weten we:

Weten wat werkt-kaart #27 gaat 
in op de vraag wat leerlingen 
leren als ze zelf de stof uitleggen 
op video.

Verwijzing

Achtergrond:
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