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College geven en de 18-minutenregel

Volgend jaar zal ik de cursus ‘Inleiding in de 
Pedagogiek’ geven aan 1e jaars studenten. Ik 
mag deze cursus zelf vormgeven, waardoor 
ik een fantastisch excuus heb om alles te le-
zen wat los en vast zit. In dat kader viel mijn 
oog op het boek van Carmine Gallo* over de 
negen geheimen van goed spreken. Zoals de 
meeste Amerikaanse ‘zelfhulp’-boeken had 
de inhoud in de helft van het aantal pagina’s 
gekund, want de boodschap is relatief dun. 
Zo is het belangrijk dat je geïnspireerd bent 
door het onderwerp waarover je praat (Ge-
heim 1), dat je iets nieuws brengt (Geheim 
4) en helpt het om je onderwerp met humor 
te brengen (Geheim 6). Maar dan Geheim 7: 
Houd je aan de achttienminutenregel. Een 

TedTalk is zelden langer dan 18 minuten. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk 
uit, zo stelt Gallo*, dat we na 18 minuten 
gaan lijden aan cognitieve overvloed. We 
kunnen het niet goed meer volgen. Als we 
inderdaad na 18 minuten cognitief vol zijn, 
dan vraag ik mij af waarom sinds jaar en dag 
een college aan de universiteit drie kwartier 
duurt gevolgd door een kwartier pauze. Zou 
het omgekeerde bedoeld zijn, een kwartier 
college en drie kwartier pauze? Hoe dan ook, 
als wij als wetenschappers zelf niet luisteren 
naar de uitkomsten van ons onderzoek, dan 
moeten we niet verbaasd zijn dat de burger de 
wetenschap niet meer serieus neemt.

* Gallo, C. (2015). Spreek als TED. De negen geheimen van de beste sprekers ter wereld. Amsterdam: 
Business Contact.


