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Programma vandaag 



Aandacht voor de hersenen 



Medisch-Technische ontwikkelingen 

(bijv. fMRI, TMS) 

 

!!Nieuwe mogelijkheden 

!!Meer kennis 

!!Meer bewustzijn en acceptatie belang hersenen 

!!Etc. 

Groeiende aandacht voor de hersenen 



De hersenen: een verkenning 



Verbindingen en Netwerken 

Metafoor 



Verbindingen en Netwerken 

De hersenen op macroscopisch niveau 

(Van Vugt, 2008, p. 20) 



Neuronen 

De hersenen op microscopisch niveau: Schematische 
weergave neuron (Bijkerk & Van der Heide, 2012, p. 39) 



Aanleg neurale paden 

Metafoor 
(Bijkerk & Van der Heide, 2012, p. 51) 

 



Leerproces in de hersenen 

 

!! Herhaalde activering van neuronen (‘olifantenpaadje’) 

!! Vormen van verbindingen tussen neuronen 

!! “What fires together, wires together!” 

Theorie van Donald Hebb in 1949 

(in Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002) 

!! Tijdelijke ‘potentie’ synaps om nieuwe verbindingen te vormen 

Dit heet: LTP (‘long term potentation’) 

Ontdekt door Bliss en Lomo in 1973 

!! Vertakken van dendrieten 

!! Groei van miljoenen synapsen 

Neurologische basis van leren 



Leren in de hersenen 

Leren als… (o.a. Blakemore & Frith, 2005; Gazzaniga et al., 2002) 

!! Het vormen, 

!! uitbreiden, 

!! versterken, 

!! en behouden van neurale netwerken 

!! “Use it or loose it” 

Neurologische basis van leren 



Opslaan in geheugen in de hersenen 

Als gevolg van ‘leren in de hersenen’ 

 

!! Het vormen van neurale netwerken is de basis voor 

(Blakemore & Frith, 2005): 

!! het behouden van nieuwe informatie en 

!! het sorteren daarvan, 

!! zodanig dat de informatie later kan worden teruggehaald 

!! Ofwel: netwerken vormen ‘registratie’ van ‘herinneringen’ 

 

Neurologische basis van geheugen 



Verschillende vormen van leren (Blakemore & Frith, 2005) 

!! Verschillende soorten leren 
Verschillende representaties in de hersenen 

 

Onder andere: 

!! Uit het hoofd leren 

!! Premotorische cortex en inferieure cortex in linkerhemisfeer 

!! Hersengebieden betrokken bij spraakproductie 

!! Visualiseren 

!! Temporo-occipitale cortex: visuele hersengebieden 

!! Grotendeels dezelfde hersengebieden actief bij visualiseren en zien 

!! Imiteren  

!! Spiegelneuronen 

Neurologische basis van leren 



Verschillende hersengebieden, afhankelijk van de 
geheugentaak (Gazzaniga et al., 2002, p. 349) 



Belangrijke processen hersenontwikkeling 

 (Kalat, 2004; Gazzaniga et al., 2002) 

 

!! Neurogenese: vorming van neuronen 

(waaronder proliferatie, migratie, differentiatie) 

!! Synaptogenese: neuronen gaan (zeer veel) verbindingen aan 

!! Pruning: ‘overvloedige’ verbindingen worden weggesnoeid 

!! Myelinisatie: neuronen worden omwikkeld met myeline 

Neurologische basis van ontwikkelen 



Pruning, “Use it or loose it” 

Metafoor 
(o.a. gebruikt door Jolles, 2011) 



Ontwikkeling in de hersenen 

 

!! Zowel voor als na de geboorte 

!! Zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen 

!! Door zowel nature als nurture 

!! Opkomst, verfijning en efficiëntie bekwaamheden 

!! Gevoelige, niet kritische, perioden 

Neurologische basis van ontwikkelen 



Plasticiteit van de hersenen 

 

!! Continue aanpassing aan veranderende omstandigheden 

!! Afhankelijk van hoeveel het gebruikt wordt 

!! Basis voor levenslang leren en aanpassing aan omgeving 

!! Compensatie voor hersenbeschadiging 

!! Hersenen veranderen haar functie naar gelang het gebruik 

 

Neurologische basis van ontwikkelen 



Plasticiteit van de hersenen 

Voorbeelden (Blakemore & Frith, 2005; Sitzkoorn, 2008) 

 

!! Taxichauffeurs in Londen 

!! Hippocampus als ‘navigatiesysteem’ 

!! Musici 

!! Vergroting auditieve en motorische gebieden 

!! Braille-lezers 

!! Visuele cortex begint te reageren op tastsignalen 

Neurologische basis van ontwikkelen 



Oefening baart kunst! 

Metafoor 
(o.a. gebruikt door Blakemore & Frith, 2005) 



!! Aanleg neurale netwerken 
!! Basisvaardigheden leren (lezen, rekenen) 

!! Voor de meeste vaardigheden al ‘elementair begrip’ 

!! Verfijning neurale netwerken 

!! Om basisvaardigheden te verfijnen 

!! Toename verbindingen 

!! Hoge synaptische dichtheid 

!! Veel grijze stof 

!! Sterk afhankelijk van omgeving 

!! zowel plastisch als kwetsbaar 

Ontwikkeling: kind 



!! Hormonale, fysieke EN hersenveranderingen 

!! Ontwikkelingen in vooral frontale cortex 

!! Executieve functies 

!! Grotere controle en betere planning van complexe handelingen 

!! In pubertijd (~10-18 jaar) en adolescentie (18-25 jaar): 

1.! Blijvende verdeling en verspreiding neuronen (proliferatie) 

2.! Daardoor: groei synaptische dichtheid (toename grijze stof) 

3.! Myelinisatie 

4.! Pruning (snoeien in synapsen) 

5.! Daardoor: afname synaptische dichtheid (toename witte stof) 

6.! Daardoor: hogere transmissie-snelheid van neuronen 

Ontwikkeling: pubers/adolescenten 



!! Volwassenen hersenen ook ‘flexibel’ 

!! Nog steeds aanmaak nieuwe cellen 

!! Nog steeds aanmaak nieuwe verbindingen 

!! In staat tot levenslang leren 

!! Vastleggen nieuwe informatie mogelijk, maar minder efficiënt 

!! Ontwikkeling hersenen stimuleren door 

!! Vooral te blijven leren en 

Nieuwe uitdagingen zoeken 

!! Beweging 

Ontwikkeling: volwassenen 



Vertaalslagen naar het onderwijs? 



Toegevoegde waarde neurowetenschap 

Wat voegt het neurowetenschappelijke perspectief 
toe aan je begrip van leren? 



Versterken leertheorieën (OECD, 2007; Blakemore & Frith, 2005) 

 

!! Plasticiteit 

!! “Growth Mindset” 

!! Continu 

!! Levenslang leren 

!! Dynamisch 

!! Belang kwaliteit (leer)omgeving 

!! Genuanceerd/complex 

!! Veel inter- en intra-individuele verschillen 

!! Begrip van ‘causaliteit’ en niet alleen ‘correlatie’ (OECD, 2007) 

!! Mechanismen achterhalen die effecten teweegbrengen 

!! Zo: effectieve interventies en oplossingen zoeken (OECD, 2007) 

 

Toegevoegde waarde neurowetenschap 



 

“After two decades of pioneering work in 
brain research, the education community 
has started to realise that “understanding 
the brain” can help to open new pathways 
to improve educational research, policies 
and practice.” 

OECD (2007, p. 13). Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science. 
Parijs: OECD. 



 

“On many questions, neuroscience builds on the 
conclusions of existing knowledge and everyday 
observation but its important contribution is in 
enabling the move from correlation to causation –
understanding the mechanisms behind familiar 
patterns – to help identify effective solutions. On 
other questions, neuroscience is generating new 
knowledge, thereby opening up new avenues.” 

OECD (2007, p. 17). Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science. 
Parijs: OECD. 



Samenwerking tussen disciplines; 

Op weg naar een transdisciplinaire wetenschap van leren 

 

!! Neurowetenschap kan kennis uit gedragswetenschap versterken 

!! Neurowetenschap kan meer nauwkeurigheid aan theoretische 
modellen bieden 

!! Maar: het moet altijd een interactie tussen verschillende niveaus 
(neurowetenschap en gedragswetenschap) zijn; ze moeten elkaar 
versterken; afzonderlijk kunnen ze misleidend zijn. 

 

OECD (2007); Jolles (2006); Blakemore & Frith (2005) 

 

Een ‘wetenschap van leren’ geboren? 



“De leraar als onderzoeker van het eigen 
leren en het leren van leerlingen en de 
leraar als ontwerper van 
onderwijsarrangementen waarin 
uitkomsten van onder andere onderzoek 
in de neuro- en cognitiewetenschappen 
gebruikt kunnen worden als 
ontwerpparameters.” 

Kok (2007, p. 10) 

De ondernemende ontwikkelaar… 

 



“Hoe meer ogen, verschillende ogen, 
we voor dezelfde zaak weten te 
gebruiken, des te vollediger zal ons 
‘begrip’ van deze zaak zijn” 

Nietzsche (bron: Kees Kraaijeveld, in De Volkskrant 13 april 2012) 



“Wie slechts door één bril kijkt, 
is bijziend.” 

Kees Kraaijeveld, filosoof en psycholoog, in De Volkskrant 13 april 2012 



!! Let op het niveau waarop leren wordt beschreven 
!! Spraakverwarring: niveaus door elkaar gehaald (Jolles, 2006) 

!! Nog ‘groen’ onderzoeksgebied 

!! Verwarring: elkaar tegensprekende bevindingen 

!! Verschil taken neurowetenschappelijk onderzoek in onderwijs 

!! Sterk gereduceerde taken in onderzoek 

!! Complexe taken in onderwijspraktijk 

!! Inzichten over ontwikkeling deels gebaseerd op (vooral bij 
kinderen) dieronderzoek en/of post-mortum studies 
(Blakemore & Frith, 2005) 

 

Enkele kanttekeningen 



“Breinprincipes” 

 

" ! Voortbouwen: inzicht in mentaal model, voorkennis activeren, 
daarop voortbouwen 

" ! Focus: conceptueel model als leidraad; zoeken naar toegevoegde 
waarde 

" ! Creatie: metaforen bedenken; meedenken; discussiëren 

" ! Zintuiglijk rijk: combinatie woord en beeld (zien en luisteren) 

" ! Visualisatie: metaforen bedenken 

" ! Prikkeling emotie? Nieuwsgierigheid bevorderd? 

" ! Positieve sfeer? 

" ! Rolmodel? 

Gebruikte principes: verantwoording 



“Breinprincipes” 

 

!! Hoe ervaren? 

!! Wat had ook gekund? 

Gebruikte principes: evaluatie 
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