Brein en leren

A

De praktijk

In de grote collegezaal van de opleiding Journalistiek houdt docent Dolf een verhaal over privacyregels. Hij neemt met de groep
de lange lijst van bepalingen door in een powerpointpresentatie.
Bij elke dia zegt hij dat dit belangrijke tentamenstof is: ‘Dit moeten jullie gewoon weten. Als je een goede journalist wilt worden,
dien je deze code altijd paraat te hebben.’ Bij elke dia geeft hij heel
veel praktijkvoorbeelden van missers.
Hij is nu al een halfuur onafgebroken aan het woord en Katja
vraagt zich af hoe ze dit kan onthouden. Ze kan inmiddels haar
ogen niet meer openhouden: ik moet wakker blijven, anders leer
ik het nooit en dat tentamen moet ik wel halen. Hoe kan ik al die
bepalingen onthouden?

Wat verloopt er niet helemaal goed in deze casus?
In hoeverre is de situatie herkenbaar voor jou?
Welk advies zou jij Dolf geven?
Hoe zou jij het aanpakken als je studenten een grote hoeveelheid regels wilt laten onthouden?
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Figuur 2.1
Herken jij de situatie in de cartoon (figuur 2.1)?
Hoe zou jij als docent reageren als een student met zo’n vraag kwam?
B

Zelfreflectie

Je bent docent geworden of je wilt docent worden omdat je graag iets
aan anderen wilt leren. Waarschijnlijk ben je zelf ook steeds op zoek
naar nieuwe informatie of nieuwe vaardigheden. Dat kan de reden zijn
waarom je voor dit vak hebt gekozen. Je houdt van afwisselende situaties en nieuwe uitdagingen.
De vraag is echter hoe je jouw studenten kunt helpen bij het leren en of
alle studenten gebaat zijn bij dezelfde manier van leren. Bij het beoordelen van de toetsen vraag je je toch telkens weer af waarom leren zo
verschillend kan uitpakken.
Het leren van kennis lijkt nog het meest overzichtelijk: een goed leerboek, heldere teksten en schema’s en een uitleg van de belangrijkste
leerpunten kan de studenten flink op weg helpen. Maar hoe zit het met
het aanleren van vaardigheden? Daarvoor heb je meer nodig dan een
boek, tekst of instructie, om nog maar te zwijgen over het veranderen
van attitude.
Waarom leert de ene persoon zoveel makkelijker dan de andere? Is dat
een kwestie van intelligentie, van aanleg (genen), karakter, opvoeding
of juist van opgedane ervaringen? Of is leren veel meer situatiebepaald,
dus afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en randfactoren?
Bepalen de condities van opleiding en onderwijs voor het grootste deel
de zin in leren en de kwaliteit van leren?
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Tabel 2.1

Test kennis en vaardigheden

vragen
1

Ik zorg ervoor dat in mijn les verschillende
zintuigen worden gebruikt om informatie te
verkrijgen

2

Ik zorg ervoor dat de studenten regelmatig
met elkaar in discussie gaan

3

Ik zorg voor een positieve en veilige sfeer
in de klas

4

Ik zorg dat mijn gedrag een voorbeeld is
voor de studenten

5

Ik stimuleer actieve betrokkenheid van studenten in de les

6

Ik zorg ervoor dat de belangrijkste informatie regelmatig wordt herhaald in een andere
context

7

Ik laat studenten veel oefenen met de leerstof

8

Ik demonstreer regelmatig vaardigheden

9

Ik laat de uitvoering van vaardigheden door
studenten inbeelden

10

Ik laat studenten veel oefenen met vaardigheden

11

Ik houd rekening met de kenmerken van de
adolescent

12

Ik help deelnemers bij de ontwikkeling van
een goede attitude

vrijwel

regel-

altijd

matig

soms

nooit

Door de vragen van de test in tabel 2.1 te beantwoorden, krijg je een indruk van jouw kennis en vaardigheden, om studenten te ondersteunen
bij het leren.
Heb je vaak ‘vrijwel altijd’ of ‘regelmatig’ gescoord? Misschien heb je
dan al heel veel gelezen over de werking van het brein en pas je deze
kennis toe in de praktijk. Het kan ook zijn dat je intuïtief de studenten
op de juiste manier stimuleert tot leren. Dan vind je in dit hoofdstuk
hiervoor de verklaring.
In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende vragen die samen de
tweede pijler van het activerend opleiden vormen (gebruikmaken van
breinprincipes):
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Figuur 2.3 Mindmap brein en leren
1 Hoe kan ik de werking van het brein verklaren?
2 Hoe kan ik de wetenschap over het brein van de adolescent benutten?
3 Hoe kan ik het leerproces beschrijven aan de hand van de werking
van het brein?
4 Hoe kan ik breinleren toepassen voor het overdragen van kennis?
5 Hoe kan ik breinleren toepassen voor het aanleren van motorische
vaardigheden?
Wat zijn jouw vragen over brein en leren?
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C

De theorie

2.1

De werking van het brein

In deze paragraaf gaan we in op de eerste vraag: Hoe kan ik de werking
van het brein verklaren?
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst definiëren wat leren
precies inhoudt.
Leren is een proces waardoor er bij deelnemers blijvende gedragsveranderingen
ontstaan door middel van het opdoen van voldoende ervaring.
Hierbij kan het gaan om cognitieve, motorische en sociaal-emotionele
gedragsveranderingen waarbij je nieuwe kennis, inzichten of vaardigheden krijgt of een andere attitude vertoont.
De nieuwste inzichten over brein en leren hebben ertoe geleid dat er
meer aandacht is ontstaan voor een leerprocesgerichte benadering van
lerende mensen. Hoe mensen leren is inmiddels minstens zo belangrijk geworden als wat mensen leren. Onze hersenen spelen een fundamentele rol bij ons gedrag, of het nu gaat om het instuderen en spelen
van een pianostuk, het lezen van een boek of je geduld verliezen (Lazeron & Van Dinteren, 2010). De student van nu moet anders met kennis
leren omgaan. Informatie is er genoeg (onder andere door digitale
communicatie, internet enz.), maar hij moet vooral weten waar nuttige
en noodzakelijke informatie te vinden is om die kritisch te kunnen selecteren en te toetsen op zijn waarde.
Veel van de inzichten over de werking van de hersenen zijn pas in de
afgelopen vijftien jaar verkregen. Ze zijn mogelijk geworden dankzij de
ontwikkeling van hersenscantechnieken zoals fMRI (functionele magnetic resonance imaging). Met behulp van die techniek wordt de activiteit van de hersenen door middel van een computer zichtbaar gemaakt
in een driedimensionaal beeld. Hierdoor kunnen onderzoekers zien
wat er in het hoofd gebeurt als mensen iets denken of doen. Welke
delen lichten op en hoe groot zijn die gebieden? Hoe beter iemand een
vaardigheid beheerst of kent, hoe beter ontwikkeld de bijbehorende
hersencentra zijn.
Leren is het vormen van sterke en uitgebreide neurale netwerken.

2 Brein en leren
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Hoe je daar als docent aan kunt bijdragen, wordt beschreven in de volgende paragraaf. In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over hoe het
brein werkt.
Eerst beschrijven we de kenmerken en werking van de hersencellen of
neuronen en vervolgens de signalen die deze neuronen doorgeven in
de vorm van hersengolven. Daarna wordt de specifieke werking van de
spiegelneuronen beschreven. Ten slotte komen de drie hersengebieden en de bijbehorende functies aan bod.
2.1.1
neuronen
Onze hersenen wegen slechts 1,3 kg maar ze bevatten wel honderd
miljard hersencellen of neuronen.
Een neuron bestaat uit:
− grijze stof voor informatieverwerking: cellichamen met daarin de
celkern en de dendrieten;
− witte stof voor informatieoverdracht: de axon met een mergschede.

cellichaam
dendrieten

celkern

mergschede
synaps

axon

Figuur 2.4 Schematische weergave van een neuron
2.1.2
neurotransmitters
De dendrieten spelen een belangrijke rol bij het ontvangen van de signalen van andere zenuwcellen. Als je kijkt of luistert, komen de beelden
of woorden binnen via de zintuigen. Deze informatie wordt door de
dendrieten en het cellichaam verwerkt en als de informatie relevant
is, wordt het signaal via het axon naar andere zenuw- of spiercellen
doorgegeven.
Neuronen communiceren met elkaar door middel van neurotransmitters. Het contactpunt tussen twee neuronen of tussen een neuron en
een spiercel heet synaps. De twee cellen maken geen direct contact met
elkaar, maar worden van elkaar gescheiden door een kleine ruimte, de
synapsspleet.
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Elektrochemische signaaloverdracht loopt via de uiteinden van het
axon naar de volgende hersencel met behulp van neurotransmitters.
Bekende neurotransmitters zijn adrenaline (voor alertheid en energie)
dopamine en endorfine (voor het pleziergevoel), serotonine of melatonine
(voor rust).
Op het moment dat deze signaaloverdracht plaatsvindt, zeggen we dat
de neuronen vuren. Hoe meer neuronen tegelijk vuren, hoe groter de
kans is dat zij samen een netwerk gaan vormen. Per cel zijn tien- tot
vijftigduizend verbindingen met andere cellen te maken. Soms vuren
wel vijftigduizend zenuwcellen tegelijk hun signaal naar één volgende
zenuwcel. Hoe vaker neuronen dezelfde informatie doorgeven, des te
dikker en steviger de verbindingen worden.

electrische puls

axon

transmitter

transmitter

synapsspleet

Figuur 2.5 Detail van het doorgeven van een signaal van het axon van het ene
neuron naar de dendriet van het andere neuron onder invloed van neurotransmitters
2.1.3
hersengolven
Onze hersenen kunnen functioneren dankzij de elektrische pulsjes.
Deze pulsjes kunnen fluctuaties vertonen en het karakter hebben van
een golf, die wordt gekenmerkt door een bepaalde frequentie en amplitude. Onderzoekers kunnen de frequenties van de hersencellen meten met behulp van een elektro-encefalogram (eeg).
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Voor het lesgeven is het goed om te weten dat je hierbij een onderscheid kunt maken tussen de wat langzame alfagolven en de snellere
bètagolven. Bij verschillende stemmingen zijn er andere hersengolven.
Alfagolven hebben een frequentiebereik van 8 tot 12 hertz (Hz). Deze
golven geven aan dat iemand op een ontspannen wijze alert is. Wie alfagolven produceert ervaart die toestand als ontspanning, rust en een
zekere mate van tevredenheid. Dit is de ideale status om informatie op
te nemen.
Bètagolven hebben een frequentiebereik van 16 tot 30 Hz. We zitten op
deze golflengte wanneer we wakker en alert zijn en logisch denken. In
deze toestand ervaren we ook angst, stress, spanning, rusteloosheid
en irritatie.

bèta
16 - 30 Hz
alert

alfa
8 - 12 HZ
ontspannen

1 sec

1 sec

Figuur 2.6 Alfa- en bètagolven in de hersenen

2.1.4
spiegelneuronen
Spiegelneuronen zijn gespecialiseerde hersencellen die actief worden
als je iemand anders iets ziet doen wat jij ook zou willen. Ook zijn ze
actief als je een voorstelling maakt van iets dat je wilt gaan doen. Die
kennis kunnen we gebruiken in het onderwijs.
Afkijken versterkt verbindingen tussen neuronen. Als je naar twee schakers kijkt, blijkt dat in jouw hersenen dezelfde activiteit plaatsvindt als
in de hersenen van de schakers. Maar dat werkt alleen als je als toekijker zelf al actieve neuronen hebt in dat gebied, je moet dus wel kunnen
schaken.
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Spiegelneuronen zijn ook essentieel voor uitvoering van allerlei vormen van sociaal gedrag. Je spiegelen aan een ander, het nadoen van
een ander is een zeer efficiënte methode van leren.
Door imitatie van gezichtsuitdrukkingen wordt het bijbehorende emotionele deel van de hersenen geraakt. Hierdoor kun je beter voelen wat
de ander voelt. Dit noemen we empathie.
Docenten kunnen door goed voorbeeldgedrag bij studenten de houding
kweken die zij nodig hebben in het werkveld.

Figuur 2.7 Illustratie van de werking van spiegelneuronen
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Voorbeeld
Een groep docenten Pedagogiek vroeg zich tijdens een studiedag over visieontwikkeling af: ‘Doen wij dat: practice what you
preach?’ Wat zijn de essentiële punten waarop we dat zouden
moeten doen? Als we oplossingsgericht werken promoten, laten
we dit dan ook tijdens de lessen zien? Als we een ‘open mind’ willen van onze studenten, voldoen we daar zelf ook wel aan? Hoe
laten we onze zelfreflectie en ons zelflerend vermogen tot uiting
komen? Laten we zelf wel voldoende een proactieve houding zien?
De conclusie was dat dit een duidelijk punt van aandacht was.
Hoe en wanneer konden ze het voorbeeldgedrag tonen en daarbij
ook de studenten op hun eigen gedrag laten reflecteren?

We gebruiken de werking van de spiegelneuronen ook bij visualiseren.
Je kunt ergens beter in worden door eraan te denken. Dit wordt gebruikt in de sport maar ook in de revalidatie.

Voorbeeld
Uit een laboratoriumexperiment van Peter Moorman met studenten als proefpersonen bleek dat het louter inbeelden van een
beweging tot dezelfde resultaten leidt als het fysiek oefenen van
die beweging. Visualiseren is niet alleen goed om bijvoorbeeld
technieken te oefenen maar ook om spierkracht te vergroten. Bij
de proefpersonen is onderzocht of er een grotere verandering in
spieractiviteit optreedt als zij denken dat zij een gewicht optillen
van 9 kg dan wanneer zij denken dat zij een gewicht heffen van
4,5 kg. De resultaten toonden aan dat er inderdaad sprake was
van een grotere toename van spieractiviteit bij het inbeelden van
het heffen van een gewicht van 9 kg.

Bron: www.hantieltjes.nl

Met visualisatie voer je in gedachten een bepaalde handeling of een
serie handelingen uit:
− geconcentreerd;
− in detail perfect;
− in tempo.
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Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een strafschop, het
doen van een turnoefening of een choreografie. Het resultaat is dat
je lichaam (zowel spieren als zenuwen) de handeling beter leert
beheersen.
De kracht van visualisatie zou meer benut kunnen worden in het vaardighedenonderwijs. Belangrijk daarbij is wel dat de techniek van de
vaardigheid al goed moet zijn; door visualisatie kan dan de benodigde
oefentijd worden bekort.
2.1.5

de anatomie van de hersenen
voorhoofdskwab

hersenbalk

motorische
schors

prefrontale cortex
thalamus

somatosensorische
schors

oogzenuw
wandbeenkwab

amygdala
achterhoofdskwab

hippocampus

limbisch
systeem

kleine hersenen

hersenstam
ruggenmerg

Figuur 2.8 De anatomie van de hersenen
Het brein bestaat uit:
1 hersenstam;
2 kleine hersenen (cerebellum);
3 grote hersenen (cerebrum).
1 Hersenstam
De hersenstam vormt de verbinding tussen de grote hersenen, het ruggenmerg en de kleine hersenen en is verantwoordelijk voor de basisfuncties om te overleven.
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2 Kleine hersenen (cerebellum)
De belangrijkste functie van het cerebellum is de coördinatie van bewegingen. Schade aan het cerebellum leidt tot schokkerige bewegingen en kan ook evenwichtsproblemen geven.
3 Grote hersenen (cerebrum)
De grote hersenen zijn sterk geplooid en zien eruit als een grote
walnoot.
De belangrijkste onderdelen van de grote hersenen zijn:
− Voorhoofdskwabben met de prefrontale cortex. De frontale kwabben spelen een rol bij het aansturen van willekeurige bewegingen. Ook zijn
ze betrokken bij mentale functies, zoals impulsbeheersing, beoordelingsvermogen, probleemoplossing, planning en sociaal gedrag.
− Achterhoofdskwabben. De achterhoofdskwabben zijn de delen van de
hersenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van visuele
informatie.
− Slaapkwabben. De slaapkwabben zijn betrokken bij het gehoor, het
verbale geheugen en de taalfuncties, en ook bij visuele herkenning.
− Wandbeenkwabben. De wandbeenkwabben spelen een rol bij het integreren van de zintuiglijke informatie en bij het ruimtelijk denken.
Binnen de kwabben liggen de volgende structuren:
− Hippocampus (‘zeepaardje’). De hippocampus ligt aan de binnenzijde
van de slaapkwab en werkt bij de geheugenopslag nauw samen met
de amygdala. Samen vormen ze het kortetermijngeheugen.
− Amygdala (amandelvormige kern). De amygdala legt verbanden tussen
informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt
deze aan emoties. Daarbij reageert de amygdala ook op gezichtsuitdrukkingen. In de amygdala wordt endorfine gemaakt en worden
emoties gekoppeld aan bepaalde zintuiglijke ervaringen. Zo wordt
het geheugen versterkt en kunnen voorwerpen en situaties later
worden herkend.
− Somatosensorische schors. De somatosensorische schors ligt in het
voorste gedeelte van de wandbeenkwab. Hier wordt informatie vanuit het lichaam verwerkt. Dit omvat tast-, pijn- en temperatuurprikkels en informatie vanuit de houding en beweging van lichaamsdelen.
− Motorische schors. De motorische schors is het meest naar achteren
gelegen deel van de voorhoofdskwabben. Hier wordt de uitvoering
van bewegingen geregeld. Op de motorische schors heeft elke skeletspier een eigen plekje van waaruit prikkels naar de betreffende
spier worden gestuurd. Het aantal contacten tussen de hersenen en
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de spier is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de spier kan
bewegen. De vingers kunnen heel nauwkeurig bewegen en nemen
dus een groot deel in beslag van de primaire motorische schors.
− Basale ganglia. Rond de thalamus bevinden zich de basale ganglia,
kerngebieden die bij de controle van bewegingen cruciaal zijn. Hier
worden bewegingen vloeiend gemaakt en andere bewegingen onderdrukt. Het is een regelcentrum dat vooral de functie uitoefent
van het omzetten van denken in doen. Alle vaardigheden worden
van hieruit gestuurd.
2.1.6
drie functionele hersengebieden
De neurowetenschapper Paul MacLean ontwikkelde de theorie van het
‘drie-enige brein’.
Hij ontdekte dat onze hersenen zijn ontstaan in verschillende wezenlijke perioden van de evolutie. Volgens MacLean bestaan de hersenen uit
drie delen die uit verschillende anatomische structuren bestaan maar
wel een specifieke werking hebben:
1 reptielenbrein;
2 limbische brein;
3 neocortex.
limbische brein:
- emoties
- woede, angst
- plezier, liefde,
enz.

reptielenbrein:
- overleving
- voortplanting
- instincten

neocortex:
- intellect
- leervermogen
- geheugen
- taal, enz.

Figuur 2.9 Schematische weergave van de ‘drie breinen’
Bron: www.1001tips.be/lifestyle/menselijk-gedrag-en-de-drie-breinen
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1 Reptielenbrein
Het reptielenbrein bestaat uit de hersenstam en de kleine hersenen en
is het oudste deel van ons brein. Het reptielenbrein is verantwoordelijk
voor het automatisch regelen van ademhaling, bloedsomloop, hartslag
en temperatuur. Het reptielenbrein denkt niet na en het onthoudt ook
niet. Het reageert automatisch op externe prikkels.
2 Limbische brein
De grote hersenen kunnen worden onderverdeeld in het limbische
brein en de neocortex. Het limbische brein is het deel dat betrokken
is bij emotie, motivatie en genot. Hier zitten positieve gevoelens zoals
liefde en genegenheid, maar ook negatieve gevoelens zoals angst en
verdriet.
Het limbische brein zorgt ervoor dat we aan een bepaalde situatie een
emotionele waardering geven. Hierdoor kun je in de toekomst een
soortgelijke situatie gemakkelijker herkennen en daar gepast op reageren. Sterke emoties kunnen direct, dus zonder herhaling, in het geheugen worden opgeslagen. Ook zorgt het limbische brein ervoor dat
we soms dingen doen die we met ons normaal logisch verstand nooit
zouden doen. De werking van het limbische brein is dan ook onbewust
en het heeft sterk de neiging om het rationele brein te overheersen.
Bekende wetenschappers concludeerden onafhankelijk van elkaar dat
mensen 95% van hun beslissingen nemen op basis van onbewuste
keuzes en emoties in plaats van rationele afwegingen. Zo worden veel
mensen die een huis gaan kopen ‘verliefd’ op een huis. Achteraf wordt
de aankoop dan verklaard vanuit een logische redenatie (waarbij soms
het lekkende dak behoorlijk wordt gebagatelliseerd ten opzichte van
het schattige bankje in de tuin).
Uit onderzoek van Ap Dijksterhuis (2007) blijkt dat de kwaliteit van besluiten niet toeneemt naarmate er langer bewust wordt nagedacht over
verschillende alternatieven en de bijbehorende consequenties. Een veel
betere strategie is er een nachtje over te slapen. Die tijd heeft je brein
nodig om alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
Daarom is het belangrijk dat je goed leert luisteren naar je gevoel als je
beslissingen neemt. Verder is het zinvol dat je de emoties van anderen
leert herkennen en daarop anticipeert.
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Bij het verwerven van kennis en vaardigheden spelen emoties een
belangrijke rol. Zowel negatieve emoties (zoals angst, schrik, onbehagen) als positieve emoties (zoals belangstelling, afwisseling, nieuwsgierigheid) kunnen aanzetten tot leren (Bolhuis & Simons, 1999). Een
succeservaring wordt langer onthouden, omdat bij emoties neurotransmitters vrijkomen die helpen om de verbindingen in je brein weer
te versterken. Hoe indringender de waarneming is, hoe groter de kans
dat de ervaring wordt onthouden.
3 Neocortex
De neocortex is het ‘jongste’ deel van onze hersenen. Hier leren we een
taal, analyseren we een probleem en lossen het op, denken we creatief,
denken we na over waarden en normen, enzovoort.
2.1.7
twee hersenhelften
De hersenen zijn in twee helften verdeeld, met een brug in het midden. De twee helften staan bekend als de linker en rechter hersenhelft.
De rechterzijde van de hersenen controleert de linkerzijde van ons lichaam en de rechterzijde controleert de linkerzijde van ons lichaam.
In het brein is een asymmetrie aanwezig. Bij de meeste personen blijken taalfuncties met de linker hersenhelft verbonden te zijn. Dit geldt
ook voor analytische zaken als rekenen en logica.
Bij de meeste personen is de rechter hersenhelft beter in het herkennen van gezichten of gelaatsexpressies. Ook bij het zien van kleuren,
bij het gebruiken van de intuïtie en bij het maken van muziek (melodie
en harmonie) worden in de rechter hersenhelft meer cellen geactiveerd
dan aan de linkerkant.
Als beide hersenhelften aangesproken worden bij het uitvoeren van
een taak, bijvoorbeeld door een mindmap te maken, wordt het brein
vijf- tot tienmaal beter gebruikt (Brandhof, 2004).
De aangetoonde verschillen worden echter vaak te absoluut voorgesteld. Alle processen vinden plaats door de hele hersenen heen, wat
betekent dat elke hersenhelft in staat is diverse taken uit te voeren, ook
die waarin hij niet gespecialiseerd is.
2.2

Het brein van de adolescent

In deze paragraaf gaan we nader in op de tweede vraag: Hoe kan ik de
wetenschap over het brein van de adolescent benutten?

2 Brein en leren

De periode van 10 tot ongeveer 22 jaar wordt de adolescentie genoemd.
Deze bestaat uit drie gedeelten:
− de vroege adolescentie/puberteit (10 - 14 jaar)
− de middenperiode (14 - 17 jaar)
− de late adolescentie (vanaf 17 jaar)
Ten aanzien van hersenontwikkeling bestond enkele jaren geleden
nog de overtuiging dat de hersenen zo ongeveer ‘klaar’ waren op de
leeftijd van vijf jaar, of hoogstens in een aantal details nog wat verder
doorgroeiden. Inmiddels weten we dat de structuren in de prefrontale
cortex pas na het twintigste jaar zijn uitgerijpt.
De prefrontale cortex beslaat slechts 4% van het brein. Dit deel van de
hersenen verzorgt de volgende processen: plannen, maken van keuzen,
reflecteren op het eigen gedrag en op de normen van de omgeving.
Docenten van een beroepsopleiding verwachten dikwijls dat de studenten zelfstandig zijn en enthousiast en intrinsiek gemotiveerd en
dat zij hun eigen leerproces kunnen plannen. Daarbij denken ze dat
de studenten kritisch kunnen denken, analytisch ingesteld zijn en een
goed ontwikkeld reflecterend vermogen hebben. De hersenen van
een adolescent zijn echter nog niet volgroeid en dat maakt dat een
adolescent:
− nog geen helikopterview heeft;
− zich meer laat leiden door emotie dan ratio;
− extra gevoelig is voor beloning op korte termijn;
− moeilijk kan inschatten wanneer hij hulp nodig heeft;
− zich nog moet ontwikkelen ten aanzien van reflectie en ethisch bewustzijn;
− een lage impulscontrole heeft;
− behoefte heeft aan rolmodellen en voorbeelden.
De vaardigheid van het plannen is dus bij de meeste studenten nog onvoldoende ontwikkeld. Zij hebben nog geen overzicht over de leerstof
en zien niet wat het belang ervan is. Ook naar jezelf kijken en reflecteren is voor veel studenten te hoog gegrepen.
De docent heeft dus een belangrijke taak in het begeleiden daarvan.
Docenten moeten steun, sturing en inspiratie geven om deze rijping
mogelijk te maken ( Jolles, 2011).
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De gevoeligheid voor positieve consequenties van het eigen gedrag is
gekoppeld aan het emotionele deel van het brein. Dit is al goed ontwikkeld. Hierdoor zijn studenten gevoelig voor beloningen, complimenten en succeservaring.
De gevoeligheid voor negatieve consequenties van het eigen gedrag is
gekoppeld aan de prefrontale cortex. Hierdoor hebben zij een minder
ontwikkeld waarschuwingssignaal voor het overschrijden van grenzen
en zijn ze ook minder ontvankelijk voor straffen.
Tussen 16 en 22 jaar worden de studenten steeds zelfbewuster, zij krijgen meer een eigen identiteit en zijn minder gevoelig voor groepsdruk.
Daarnaast stellen ze zich verantwoordelijker op en denken verder
vooruit en bovendien zijn zij steeds beter in staat tot zelfreflectie. Maar
sommigen vallen af en toe onverhoeds terug in onvolwassenheid.
2.3

Brein en leren

In deze paragraaf gaan we in op de derde vraag: Hoe kan ik het leerproces beschrijven aan de hand van de werking van het brein? We beschrijven hoe het leerproces verloopt.
Leren betekent het vormen van neurale netwerken, waarbij je iets pas
goed leert als je voldoende ervaring opdoet. Dat de hersenen zich nog
tot op hoge leeftijd kunnen aanpassen, wordt beschreven in paragraaf
2.3.3 Het plastische brein. Het leerproces bestaat uit een aantal stappen en voordat je iets geautomatiseerd hebt, doorloop je in veel gevallen vier leerstadia.
2.3.1
neurale netwerken
Bij nieuwe activiteiten ontstaan nieuwe neurale netwerken. Je kunt dit
vergelijken met het olifantenpaadje. Als je door het gras loopt omdat je
een stukje van de route wilt afsnijden, zul je daar als je achteromkijkt
niet veel van zien. Het gras veert weer terug in de oorspronkelijke
stand. Als je datzelfde paadje nu elke dag neemt, zie je langzamerhand
dat het pad steeds duidelijker wordt. Er is dan een nieuwe verbinding
aangelegd.
Dit fenomeen is bekend geworden als een olifantenpaadje, omdat
olifanten altijd de kortste weg kiezen en zich niet druk maken over
het afwijken van een geplaveid pad. Olifanten hebben de neiging altijd hetzelfde pad te volgen, hierdoor slijt een zichtbaar pad uit in de
begroeiing.
Mocht je het olifantenpaadje later toch niet meer willen gebruiken,
bijvoorbeeld omdat je naar een andere bestemming moet, dan kost
het heel veel moeite om op het olifantenpaadje het gras weer te laten
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Figuur 2.10 Olifantenpaadje

groeien. Je kunt olifantenpaadjes vergelijken met ingesleten gewoontes. Door de aangelegde olifantenpaadjes is oud gedrag afleren vele
malen moeilijker dan het vanuit een blanco situatie aanleren van nieuw
gedrag. Nieuw gedrag aanleren werkt het beste als het nieuwe gedrag
zo min mogelijk lijkt op het oude.
Drie belangrijke breinprincipes liggen hieraan ten grondslag:
− Het brein herkent de verschillen tussen oud en nieuw gedrag niet
als goed en slecht, waardoor het steeds kiest voor het oude olifantenpaadje.
− Het nieuwe gedrag wordt steeds maar kort uitgevoerd, de relatie
met oude leerprocessen wordt al snel opnieuw gelegd.
− Het terugvallen op oud gedrag is een onbewust proces, je merkt het
te laat; bovendien was het in veel gevallen in het verleden wel een
adequate reactie (Lazeron, 2007).

Voorbeeld
Je bent altijd gewend geweest meteen ‘ja’ te zeggen op een vraag
om hulp, omdat je van je ouders geleerd hebt dat dit vriendelijk
en beleefd is. Je zult na een training ‘assertiviteit’ niet meteen je
grenzen duidelijk weergeven. Het oude gedrag, ‘ja zeggen’, heb je
zo lang volgehouden dat het oefenen tijdens de training nog niet
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meteen leidt tot gedragsverandering. Voordat je het weet, heb je
alweer ‘ja’ gezegd.

2.3.2
voldoende ervaring opdoen
We leren altijd en overal, omdat er in de hersenen bij alles wat we doen
en denken sporen achterblijven. Leren is een proces waarbij er als
gevolg van onze ervaringen en activiteiten veranderingen in de hersenen optreden die later mogelijk van invloed zijn op ons bewustzijn en
gedrag.
Het daadwerkelijk veranderen van gedrag vergt een tijdlang oefenen,
om de voorzichtige sporen te vervangen door ingesleten patronen van
nieuwe automatismen. De ervaring leert dat ongeveer veertig dagen elke
dag oefenen met nieuw gedrag voldoende is om nieuw gedrag te verankeren (Lazeron & Van Dinteren, 2010).
Op het moment dat je niet veertig dagen bezig bent met het nieuwe
gedrag, betekent dit dat je het nieuwe gedrag ook niet geleerd hebt: de
verandering is niet blijvend. Je hebt alleen maar geoefend. Om ergens
expert in te worden, ben je nog veel meer tijd kwijt. Gemiddeld staat
daar zo’n tienduizend uur voor. Dit betekent gedurende tien jaar elke
week zo’n twintig uur oefenen!
Genieën hebben vrijwel altijd twee dingen gemeen: een voorliefde voor
hun vakgebied en een ijzeren doorzettingsvermogen om zich urenlang, jaar in jaar uit, aan hun vakgebied te wijden.
Herhaling is nodig om gegevens op te slaan in de hersenen. Veel herhalen en oproepen maakt de verbindingen steviger en versterkt het
onderscheid met minder adequate stimuli. Hersenen vervelen zich
echter snel en stompen na een keer of tien hetzelfde doen af, en leren
dan niets meer bij.
Bij een onderzoek moest de proefpersoon als taak ‘woordjes onthouden’. Gedurende dit leren waren allerlei hersenstructuren behoorlijk
actief. Echter, op het moment dat de persoon de taak goed kon uitvoeren, was er geen extra activiteit meer zichtbaar in het brein. Metaforisch
gesproken: de taak werd ‘op de ruggengraat uitgevoerd’. De taak was
geautomatiseerd. Wanneer de taak ietsje werd veranderd, kwam de
activiteit op de hersenschors weer terug. Kennelijk zijn er bij een geautomatiseerde taak minder hersenfuncties nodig voor de uitvoering.
2.3.3
het plastische brein
Sinds een jaar of vijftien weten we dat het brein plastisch (kneedbaar)
is, en dat ook blijft tot op hoge leeftijd. In de hippocampus worden
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nog dagelijks nieuwe cellen aangemaakt. Als het moeilijk is wat je
moet leren, worden er meer cellen aangemaakt. Dat wil zeggen dat
het brein zich continu doorontwikkelt als reactie op de ervaringen die
iemand opdoet. Tevens betekent het dat mensen tot op hoge leeftijd
kunnen blijven leren ( Jolles, 2006).
Verbindingen tussen neuronen die niet meer gebruikt worden, worden
zwakker. Maar als je na jaren iets doet wat je lang niet hebt gedaan,
leer je het vaak sneller dan toen je het voor de eerste keer moest leren.
Dat betekent dat er nog wel iets opgeslagen blijft in de hersenen.
2.3.4
leerproces
Om te kunnen leren moet er sprake zijn van de volgende stappen:
1 informatie krijgen;
2 informatie selecteren;
3 informatie organiseren;
4 informatie integreren.

bewegingscentrum
spraakcentrum
om te spreken

parietaal
gevoelscentrum

occlpltaal

frontaal

linker
prefrontale
kwab

rechter
prefrontale
kwab

kleine
hersenen
temporaal
spraakcentrum
voor het verstaan

centrum
voor het zien

amygdala
hippocampus

lezen/kijken
luisteren
voelen
praten
ruiken
informatie
krijgen

zintuiglijk
geheugen

informatie
selecteren

kortetermijn(werk)geheugen

langetermijngeheugen

informatie
organiseren

informatie
integreren

Figuur 2.11 Schematische weergave van het leerproces

1 Informatie krijgen
De student krijgt informatie binnen via zijn zintuigen, meestal via
beeld en geluid. De informatie die via onze ogen binnenkomt (bijvoorbeeld via illustraties, video, tekst) zal verwerkt worden door het visuele
kanaal in de achterhoofdskwabben. Wanneer de informatie onze oren
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treft (bijvoorbeeld via vertelling, geluiden, muziek), zal die verwerkt
worden door het auditieve kanaal in de slaapkwabben.
Een student luistert bijvoorbeeld naar een verhaal en ziet de belangrijkste punten via een presentatie. Het is belangrijk tijdens deze presentatie veel beelden te laten zien die het verhaal ondersteunen. De
student kan ook informatie krijgen door er met anderen over te praten
of door middel van het lezen van een boek. Op deze manier verwerkt
de student de informatie op verschillende manieren en ontstaan er
meer verbindingen in de hersenen.
2 Informatie selecteren
De student selecteert de aangeboden informatie op relevante woorden
en relevante figuren. Hierbij spelen de wandbeenkwabben een rol. Of
alle woorden en beelden binnenkomen, hangt af van de manier van
presenteren van de docent, de hoeveelheid ruis in de omgeving en de
aandacht, concentratie en motivatie van de student.
3 Informatie organiseren
Het brein probeert de informatie in de vorm van relevante woorden en
relevante figuren te organiseren in het kortetermijngeheugen.
Een te grote hoeveelheid nieuwe informatie die tegelijkertijd door het
kortetermijngeheugen verwerkt moet worden, kan cognitieve overbelasting geven. De capaciteit van het kortetermijngeheugen kan worden
verbeterd door zowel beeld als geluid te gebruiken. Dit moet wel gebeuren in een vorm waarin beide bronnen essentiële informatie bevatten en elkaar versterken.

Voorbeeld
Een mondelinge uitleg van een model vormt een versterking
van het visuele kanaal, waardoor de leeropbrengst vergroot kan
worden. Als de uitleg van het model in tekst ernaast wordt gezet,
wordt twee keer het visuele kanaal gebruikt: hierdoor wordt het
leereffect verkleind.

4 Informatie integreren
Het menselijk geheugen wordt vaak vergeleken met de harde schijf van
de computer, maar dat klopt niet helemaal. Een harde schijf onthoudt
alles, zolang er schijfruimte is, onze hersenen onthouden op meer selectieve basis.
Het is handig om als je zaken bewust wilt onthouden, eerst de informatie te activeren waarover je al beschikt. Dit is het zoeken naar
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‘klittenband’. Opnemen van nieuwe informatie wordt dan eenvoudiger
omdat je het nieuwe stuk informatie ‘plakt’ op het bekende.
Het is dan ook een kenmerk van leren dat het geheugen ‘links’ maakt
tussen verwante informatie. Als de informatie aansluit bij de voorkennis van de student, is het eenvoudiger om de nieuwe kennis op te
slaan. De kans is dan groter dat de student de nieuwe informatie ook
onthoudt gedurende een langere periode. Het actief oefenen in een
aanwezige betekenisvolle structuur leidt bij de student tot opslag in
het langetermijngeheugen.

mate van bewustheid

2.3.5
de vier leerstadia
Leren verloopt meestal via de volgende stadia:
1 onbewust onbekwaam;
2 bewust onbekwaam;
3 bewust bekwaam;
4 onbewust bekwaam.

bewust
onbekwaam

onbewust
onbekwaam

bewust
bekwaam

onbewust
bekwaam

mate van bekwaamheid

Figuur 2.12 Schematische weergave van de vier leerstadia
Bron: Van der Horst e.a., 2010
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Bij het aanleren van nieuwe kennis of vaardigheden ben je meestal
onbewust onbekwaam. Er zijn nog geen neurale netwerken aangelegd.
Je hebt je nog nooit in het onderwerp verdiept of je hebt nog geen kans
gehad om de vaardigheid te oefenen. Eigenlijk weet je van het bestaan
niet af. Als er al een duidelijk olifantenpaadje is gemaakt, neem je vrijwel automatisch deze weg. Je weet eigenlijk niet beter dan dat dit een
goede route is en je bent je niet bewust van een betere route.
Op het moment dat iemand je nieuwe informatie geeft of je een nieuwe
vaardigheid wil leren, ben je bewust onbekwaam.Je gaat erover nadenken of je dit wilt leren en misschien hoe het komt dat je het nog niet
kunt. De fase van ‘bewust onbekwaam’ is de fase van (nog) niet kunnen, de fase van onvermogen: de student ziet wat hij nog niet kan,
maar is (nog) niet in staat effectiever gedrag te vertonen. Door de focus op de ontwikkelpunten wordt de dopamineafgifte tijdelijk geremd,
waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan die het leerproces in gevaar kan brengen. Dit gevaar is groter naarmate de student langer in de
fase ‘bewust onbekwaam’ blijft. Dat heeft te maken met de gevoelens
die de fase ‘bewust onbekwaam’ met zich meebrengt.
Als er al een duidelijk olifantenpaadje is gemaakt en iemand wijst je op
een betere route en geeft aan waarom de huidige route niet handig is,
word je ook bewust onbekwaam.
Als je de nieuwe route wilt leren kennen, kost dat dus tijd. Na veel
oefenen, bij voorkeur met feedback, word je steeds beter in de nieuwe
weg. Je moet er nog wel bij nadenken, anders val je toch weer terug op
je oorspronkelijke weg. Je bent op dat moment bewust bekwaam.
Na verloop van tijd is het nieuwe olifantenpaadje weer ingesleten en
loop je automatisch de nieuwe route: je bent dan onbewust bekwaam.
Gezien de uren die je in leren moet stoppen, kan het bij heel veel gedrag voorkomen dat je in fase 3 (bewust bekwaam) blijft. Het wordt
geen automatisme.
2.4

Breinleren en kennisverwerving

In deze paragraaf gaan we nader in op de vierde vraag: Hoe kan ik
breinleren toepassen voor het overdragen van kennis?
2.4.1
informatieoverdracht en onthouden
Wat je makkelijk of minder makkelijk kunt leren en onthouden verschilt sterk per persoon. Dit is niet alleen een kwestie van intelligentie
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(cognitief vermogen en/of sterk geheugen) maar ook van aanleg, interesse, motivatie, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.
In tabel 2.2 is de relatie weergegeven tussen de wijze van overbrengen
van informatie en de hoeveelheid nieuwe informatie die na 24 uur is
blijven hangen. Als iets je alleen maar wordt verteld, biedt dat weinig
garantie dat je echt iets leert. Maar door zo veel mogelijk zelf te doen,
leer je des te meer.
Tabel 2.2

Methode van overbrengen van informatie in relatie tot de hoeveelheid
informatie die blijft hangen

methode van nieuwe informatie

hoeveelheid informatie die blijft hangen (%)

lezing

5

lezen

10

audiovisueel

20

demonstratie

30

discussiegroep

50

oefenen door te doen

75

uitleg aan anderen

90

direct toepassen

90

Daarnaast is er een aantal effectieve methoden om beter te kunnen
onthouden:
− hardop lezen;
− mindmap maken;
− doodles (tekeningetje) maken tijdens het luisteren;
− aantekeningen maken;
− ezelsbruggetjes maken;
− rijmen;
− herhalen;
− een verhaal maken van de dingen die je wilt onthouden;
− associatie of metafoor bedenken;
− schema’s maken;
− samenvatting maken;
− proeftoets maken;
− naar klassieke barokmuziek (Mozart, Bach, Vivaldi) luisteren.
En lukt het niet om alles te onthouden, geen probleem, dat hoort erbij.
Om met Einstein te spreken: ‘Slechts een idioot onthoudt wat in boeken opgezocht kan worden.’
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2.4.2
hoorcollege en resultaten
Na 24 uur is 80% van de inhoud van een hoorcollege uit het geheugen
verdwenen. Dit hoge percentage komt voort uit de volgende problemen die bij hoorcolleges kunnen ontstaan:
− Verkeerde selectie van informatie. Bij verlies van aandacht komen bijvoorbeeld wel de beelden binnen maar niet de uitleg en verzint de
student zijn eigen uitleg bij het beeld.
− De geselecteerde informatie is niet congruent met wat belangrijk is. Bijvoorbeeld, de student onthoudt een voorbeeld zonder de theorie
daarachter te begrijpen.
− Informatie sluit niet aan bij voorkennis. Als te veel nieuwe informatie
tegelijk wordt gegeven, lukt het niet meer om de informatie op de
juiste plaats op te slaan. Er ontstaat al snel een cognitieve overbelasting waardoor de organisatie van informatie niet is verzekerd.
− De integratie van informatie is niet ingebouwd door het ontbreken van
toetsingsvragen of toepassingsopdrachten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat studenten maar twintig minuten aandachtig informatie kunnen opnemen. Daarna verslapt hun
concentratie.
2.4.3
tips voor docenten
1 Breng focus aan
Het aanbrengen van een goede focus en aandacht kan worden versterkt door:
− studenten vooraf een opdracht te geven;
− een haalbaar doel te formuleren; hierdoor wordt de aandacht gericht op datgene wat nodig is;
− de relatie tussen het onderwerp en de visie, het beroep of de competenties aan te geven.
2 Zorg voor herhaling
Om ervoor te zorgen dat de olifantenpaadjes worden aangelegd, moet
er voldoende herhaling van de leerstof plaatsvinden. Tips hierbij zijn:
− Koppel herhaling aan variatie, waardoor er steeds een nieuwe uitdaging is voor de hersenen.
− Veel oefenen is belangrijk, maar wel zo veel mogelijk in verschillende soorten situaties om voldoende wendbaarheid van denken en
handelen te kunnen ontwikkelen.
− Moedig oefenen aan in plaats van het resultaat.
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3 Prikkel emoties
Bevorder de dopamineafgifte gekoppeld aan emotionele betrokkenheid door:
− nieuwsgierigheid op te wekken;
− onverwachte beloningen;
− complimenten en positieve feedback te geven;
− het geluksgevoel van een goed uitgewerkte opdracht.
4 Wees een rolmodel
Benut de werking van spiegelneuronen:
− Geef een demonstratie van een handeling.
− Gebruik voorbeeldgedrag van de docent.
− Maak gebruik van de werking van het afkijken.
− Benut de kracht van visualisatie in het vaardighedenonderwijs.
5 Zoek naar klittenband
− Activeer voorkennis en zoek naar ‘klittenband’.
− Zorg voor uitgewerkte voorbeelden als studenten beschikken over
weinig voorkennis (klittenband).
6 Gebruik alle zintuigen
Het is belangrijk om tijdens het onderwijs de verschillende zintuigen
te prikkelen, zodat meer neuronen gaan vuren.
− Presenteer bij voorkeur beeld en geluid gelijktijdig zonder overlap
in informatie.
− Zorg voor een mooie ‘verpakking’. Hersenen reageren het beste op
verschillen en op variaties, bijvoorbeeld in kleur, vorm en structuur.
− Vermijd cognitieve overbelasting.
− Gebruik beweging om het geheugen te verbeteren.
− Benut de werking van muziek op de alfa- en bètagolven.
7 Actief aan de slag
Een krachtige leersituatie heeft een aantal belangrijke kenmerken:
− Laat studenten actief aan de slag gaan om de leerstof te verwerken.
− Houd studenten flexibel door ze regelmatig iets nieuws te laten
doen.
2.4.4
tips voor studenten
Om iets te onthouden zijn studenten afhankelijk van hun hersenen.
Als het leren niet lukt, is het verstandig om na te gaan of de studenten
aan de volgende zes voorwaarden hebben voldaan:
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1
2
3
4
5
6

voldoende slaap;
beperkte hoeveelheid stress;
voldoende lichaamsbeweging;
gezonde voeding;
voldoende zuurstof;
focus op één taak.

1 Voldoende slaap
Slaap is belangrijk om drie redenen. Ten eerste is slaap belangrijk voor
het geheugen en voor het opslaan van de leerervaringen. De neuronen
die actief zijn geweest ‘vuren’ tijdens de slaap opnieuw en versterken
de verbindingen. Dit gebeurt niet alleen ’s nachts, ook een ‘powernap’,
een dutje van tien à twintig minuten overdag, helpt bij het verwerken.
Dat betekent dat studenten die niet slapen na een leerervaring slechter
presteren bij de verwerking. Andersom werkt het overigens niet: door
veel te slapen worden studenten niet vanzelf slimmer.
Ten tweede kan slaaptekort leiden tot concentratieproblemen. Als je
je ergens op concentreert, dan sluit het brein zich af voor storende
invloeden. Als je moe bent, lukt het veel minder goed om storende
invloeden buiten te sluiten. Daardoor kun je je minder goed concentreren en duurt het langer en wordt het moeilijker voor de hersenen om
informatie op te nemen en te verwerken.
Ten slotte kunnen de hersenen na te weinig slaap ook minder makkelijk een onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke
informatie.
2 Beperkte hoeveelheid stress
Veel hormonale processen oefenen invloed uit op het geheugen en op
onze leercapaciteit. Door stress worden hormonen aangemaakt zoals
cortisol. Die invloed is gunstig mits de signalen niet te sterk zijn, maar
kan heel schadelijk zijn wanneer de stresssignalen heel sterk zijn of
langdurig aanhouden (Wadman, 2007).
3 Voldoende lichaamsbeweging
Lichaamsbeweging zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen en bevordert de aanmaak van nieuwe zenuwcellen. Ook het aantal
verbindingen tussen hersencellen groeit.
Bovendien daalt de concentratie van het stresshormoon cortisol.
Daarnaast worden neurotransmitters als dopamine en serotonine geproduceerd waardoor het beter lukt de aandacht te richten. Hoe beter
de aandacht werkt, hoe beter de hersenen informatie kunnen begrijpen en vasthouden (Mieras, 2009).
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Als je aandachtig bent én relaxt, zijn de hersenen in optimale conditie
om te leren. Dat zorgt voor verbetering van de schoolprestaties en bevordert de plasticiteit.
4 Gezonde voeding
Om goed te functioneren zijn de hersenen afhankelijk van stoffen die
het lichaam niet zelf aanmaakt en die je dus door voeding binnen moet
krijgen. Vooral essentiële vetzuren, zoals in vette vis, kunnen de werking van de hersenen verbeteren. Naast essentiële vetten zijn vitamine
C en E belangrijk voor de hersenen.
5 Voldoende zuurstof
De hersenen bevatten 20% van het bloed en daarom heeft het brein
heel veel zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Frisse lucht
is daarom heel belangrijk. Een bedompte lucht in het studielokaal
heeft veel invloed op het leervermogen. Een korte pauze in de buitenlucht doet wonderen.
6 Focus op één taak
Om goed te kunnen onthouden, is het belangrijk je op één taak tegelijk
te concentreren. Als je met meerdere dingen tegelijk bezig bent, verlies
je ongeveer een kwart van je geheugencapaciteit. Multitasken is in veel
gevallen switchtasken. Je doet iets, doet weer iets anders en gaat dan
weer door met waar je mee bezig was.
Onthouden begint bij een scherpe focus en de werkelijke interesse om
informatie op te slaan. Je kunt de hersenen extra activeren door doelen
te stellen en vragen te formuleren.
Motivatie is enorm belangrijk bij leren en onthouden. Als je echt geinteresseerd bent, blijft kennis veel makkelijker hangen. Daarom is
het belangrijk je voortdurend af te vragen waarom je iets wilt weten.
Dan schept je brein een kader waarbinnen de informatie beter blijft
hangen.
2.5

Breinleren en het aanleren van vaardigheden

In deze paragraaf gaan we in op de vijfde vraag: Hoe kan ik breinleren
toepassen voor het aanleren van motorische vaardigheden?
We beperken ons tot de didactiek en de instructiemethoden om motorische vaardigheden aan te leren. Voor we zover zijn, zullen we de
motorische vaardigheid in kaart brengen. Wat voor de professional
een volkomen vanzelfsprekende, vlot gestroomlijnde vaardigheid is

61

62

Activerend opleiden

geworden, kan voor de beginneling een worsteling vanaf stap nul
betekenen.
2.5.1
fasen van het motorische leerproces
Fase 1 – experimenteren
In de eerste fase van het leren van een beweging wordt de basis gelegd
voor het echte leren. In deze fase maakt de student kennis met een
beweging. Naar een voorbeeld, in opdracht of uit nieuwsgierigheid
maakt iemand een beweging voor de eerste keer. De kwaliteit van deze
beweging is nog matig, de beweging wordt ‘globaal’ uitgevoerd. De
beweging is nog ongecoördineerd, de informatie die vanuit de hersenen naar de verschillende spieren wordt gestuurd is nog niet goed
afgestemd.
In de eerste fase probeert de student de beweging uit. Tijdens en na
het bewegen ziet hij wat er gebeurt, hij probeert iets anders en voelt en
ziet wat er dan gebeurt. Alle beschikbare informatie (feedback) wordt
verwerkt door de hersenen. Op basis van de feedback kan de beweging
steeds worden bijgesteld en steeds meer in de richting van de ‘goede’
beweging of het gewenste resultaat komen.
Het is belangrijk dat de deelnemer de gelegenheid heeft om de beweging vaak te herhalen, zodat er veel verschillende informatie beschikbaar komt. Wanneer er goede feedback over de beweging beschikbaar
is, wordt langzamerhand in deze fase duidelijk hoe de beweging
(globaal) het beste kan worden uitgevoerd. Het accent ligt in deze
fase op het ervaren van de beweging. Er worden nog geen technische
eisen gesteld aan de uitvoering ervan. Dat betekent dat de beweging
ook verkeerd mag worden uitgevoerd in deze fase. Soms is dat zelfs
juist goed. Als de student maar leert dat deze uitvoering niet goed is.
Dat kan bijvoorbeeld door feedback van de docent. Vaak is het nog
beter als de student er zelf achter komt dat de beweging niet goed is
uitgevoerd.
Fase 2 – oefenen
Als een student de beweging heeft kunnen uitproberen en hij de beweging in globale vorm beheerst, wordt het belangrijk om aandacht te
schenken aan de fijnere aspecten van de beweging. In de tweede fase
van het motorische leerproces ligt het accent op het goed leren en verbeteren van de techniek van de beweging. Dat betekent dat de beweging veel moet worden geoefend, waarbij de belangrijkste kenmerken
van de beweging juist worden uitgevoerd.
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Wanneer je een student een technische vaardigheid wilt aanleren, is de
manier van uitvoeren duidelijk voorgeschreven. Het is van belang dat
fouten in de uitvoering worden voorkomen; een student moet dus niet
te lang in de eerste fase blijven ‘hangen’, want dan wordt de kans op
fouten groot. De docent moet daarom, als de beweging globaal wordt
uitgevoerd, snel beginnen met het geven van de juiste technische aanwijzingen en/of ondersteuning.
De docent moet zorgen voor goede feedback. Door middel van (individuele) aanwijzingen moeten fouten zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Hierdoor kan de beweging technisch beter worden en daardoor
effectiever. Gevarieerde oefenstof zorgt ervoor dat de student bereid is
te blijven oefenen.
Fase 3 – automatiseren
Na het veel oefenen en herhalen en het ontvangen van goede feedback
wordt de beweging al goed uitgevoerd. De vertrouwdheid met de beweging is gegroeid. Veel informatie die wordt teruggestuurd naar de
hersenen hoeft niet meer bewust te worden gezien of waargenomen,
maar kan al van tevoren worden voorspeld. Er hoeft minder aandacht
aan de beweging te worden besteed, er is sprake van automatisering.
De beweging gaat als het ware vanzelf en wordt steeds vloeiender (gecoördineerd) uitgevoerd. In fase 3 kan de beweging nog verder worden
geperfectioneerd, maar kan ook worden toegepast in andere situaties.
De (geautomatiseerde) beweging wordt uitgevoerd in andere, wisselende omstandigheden.
De beweging kan worden verzwaard, dat wil zeggen dat de beweging
wordt uitgevoerd onder moeilijker omstandigheden.
Wanneer het leren van de beweging in fase 3 is aangekomen, kan de
beweging ook worden gebruikt in combinatie met een andere beweging (die ook in fase 3 zit). We noemen dit ook wel verbinden.
In deze derde fase van het motorisch leerproces is de invloed van de
docent op het uitvoeren van de juiste beweging iets minder groot. Het
is wel belangrijk dat hij door het geven van detailcorrecties zorgt dat
de techniek juist is en blijft en eventueel nog verder verbetert. Daarnaast is het belangrijk om tijdens de automatiseringsfase uitdagende
opdrachten te bedenken die de student motiveren om door te gaan. Dit
betekent dat de docent het juiste moment moet kiezen om bewegingen toe te passen in andere, moeilijker, omstandigheden. Wanneer de
student daarin slaagt, zal hij zelfvertrouwen krijgen en verder gemotiveerd raken om nog meer te leren.
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Voorbeeld reanimatie
Fase 1 – ervaren. De deelnemers mogen experimenteren op de pop.
Als ze goed beademen, verschijnt er een groen vlaggetje.
Fase 2 – oefenen. De trainer vertelt over de technische eisen die horen bij het reanimeren: hoe houd je je handen, hoe plaats je het
hoofd, enzovoort. Daarna oefenen de deelnemers op de pop en
krijgen ze feedback van de trainer op hun techniek.
Fase 3 – automatiseren en toepassen. De techniek wordt gekoppeld
aan een praktijksimulatie. Daardoor wordt de techniek verbonden
met andere vaardigheden, zoals communicatie met publiek en het
geven van instructies.

2.5.2
handige tips
1 Leer de student zijn handelingen te verbaliseren en hardop te denken.
2 Laat de student meekijken bij de handeling en een foutenanalyse of
reflectieverslag maken
3 Hulpmiddelen zoals een stappenplan of handelingsschema vormen
een ideale ondersteuning voor het geheugen bij het oefenen van
vaardigheden. Ze verkleinen de kans om (vaak hardnekkige!) fouten
aan te leren.
Deze drie tips kunnen helpen de student bewust te maken van de
noodzakelijke integratie en transfer van kennis, vaardigheid en houding die bij iedere nieuw geleerde handeling terugkomen.
Stappenplan
Onderstaand stappenplan is een handig hulpmiddel voor het aanleren
van vaardigheden. Vooral bij complexe handelingen waarbij gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt, biedt een vaste methodiek rust
en structuur. Hanteer voldoende tussenstappen en geef tussentijds
feedback. Dat voorkomt inslijpen van fouten.
1 Leg het doel uit en bied een overzicht aan van de totale handeling.
2 Maak zo veel mogelijk gebruik van concrete situaties.
3 Geef een logisch overzicht van de handeling, leg elke stap afzonderlijk uit.
4 Leg uit op welke principes de handeling berust.
5 Richt de aandacht van de student op essentiële kenmerken (hier
staat of valt de handeling mee!).
6 Doe deelhandelingen langzaam en overdreven voor.
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7 Wijs op veelvoorkomende fouten, maar ga hier niet te lang op in.
8 Laat één student de handeling nadoen en geef concreet feedback
ter correctie. Begin bij de goede punten, benader zwakke punten
zo zakelijk mogelijk.
9 Zorg voor een prettig, veilig oefenklimaat en adequaat oefenmateriaal.
10 Laat de studenten samen oefenen en elkaar feedback geven.
11 Leer de studenten hun handelingen te verbaliseren en zichzelf te
corrigeren.
12 Prijs de vorderingen van de student; ieder op zijn eigen manier.
13 Zorg voor voldoende oefening, maar niet te lang achter elkaar. Liever meer gefaseerd en kort.
14 Zorg voor gevarieerde situaties en maak gebruik van diverse hulpmiddelen.
15 Laat problemen en fouten van verschillende kanten zien.
16 Help de studenten op het totale leerproces van een nieuwe handeling te leren reflecteren.

Voorbeeld
Bij het aanleren van een handeling geldt vaak het principe: praatje
– plaatje – daadje.
Naast de uitleg laat je de handeling zien, voordat je de handeling
laat oefenen. Meestal laat je eerst de totale handeling oefenen, en
daarna de verschillende onderdelen. Ook kunnen de studenten
een job-aid, stroomschema of stappenplan maken als hulpmiddel
bij het in kaart brengen van de techniek en het handelingsproces.

D

Toepassen

Voorbeeld
Een van de vele vaardigheden die ik mijn studenten als docent
Verpleegkunde moest aanleren was het geven van een injectie. De
meesten vonden dat zo’n eerste keer best moeilijk. Eentje vertelde
me tijdens de terugkomdag: ‘Je moest meteen drie dingen tegelijk
kunnen, terwijl je je handen vol had aan de techniek. Als beginneling had je pas ruimte voor het informeren van de patiënt, als
je die injectie had gegeven. Ik herinner me nog die jonge vrouw
bij wie pas was ontdekt dat ze diabetes had. Ze was gespannen en
stelde veel vragen, maar ik had mijn handen vol en daardoor alle
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aandacht nodig voor het toedienen van de insuline, zonder fouten
te maken.’
Deze ervaring hielp mij studenten bij het aanleren van nieuwe
vaardigheden de volgende tips mee te geven:
− Leer alle stappen van een handeling (zoals injecteren) zodanig
te verwoorden (door hardop te denken) dat je je bewust wordt
van wat je doet en hoe je het doet.
− Stel je zelf vragen, bijvoorbeeld: Waarom doe ik het op deze
manier? Waarom in deze volgorde? Waar let ik op? Wat vind ik
moeilijk en waarom? Wat zijn de meest kritische momenten,
waarop ik fouten kan maken? Wat kan ik verbeteren?

opdrachten
Opdracht 2.1 Breinleren (voor de doener)
Loop je lessen van de afgelopen veertien dagen door en benoem de
breinprincipes die jij concreet hebt toegepast.
Opdracht 2.2 Horen, zien en doen (voor de bezinner)
Ik hoor en vergeet
Ik zie en onthoud
Ik doe en begrijp
(Confucius, 551 v.Chr.)
Op welke leersituatie(s) uit jouw persoonlijk leven is deze wijsheid het
meest van toepassing?
Voorbeelden
1 Ik volg een lezing (zonder beeldmateriaal) en kan daarna maar een
paar kernwoorden terughalen.
2 In deze bijscholing wordt met mooie plaatjes en metaforen gewerkt
en er ontstaat meteen nieuwe inspiratie.
3 Ik oefen een nieuw programma voor mijn website met behulp van
een stappenplan.
Opdracht 2.3 Socratisch denken (voor de denker)
Formuleer een stelling over brein en leren.
Werk de betekenis uit volgens de Socratische methode totdat er een onweerlegbare stelling is ontstaan (zie het kader ‘Socratische methode’).
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Socratische methode
− Begin met een stelling die een zinnige opvatting lijkt te zijn: je
moet altijd de waarheid spreken.
− Vraag naar de betekenis van de stelling: wat is waarheid?
− Bedenk een situatie of context waarin de stelling niet opgaat:
mag je liegen om iemands leven te redden?
− Zo ja, dan moet de stelling onjuist zijn, of op zijn minst onnauwkeurig (zoals: het leven is van grotere waarde dan de
waarheid).
− De stelling moet worden genuanceerd zodat de uitzondering
erin past (zoals: je moet de waarheid spreken, tenzij zwaarwegende belangen dit onmogelijk maken).
− Herhaal dit proces met nieuwe vragen over betekenis en uitzonderingen op de verbeterde stellingen.

Voorbeelden van stellingen
1 Denken is leren.
2 Leren is veranderen.
3 Leren is onthouden.
Opdracht 2.4 Kruiswoordpuzzel (voor de beslisser)
Stel een kruiswoordpuzzel samen over leren aan de hand van de begrippen die in dit hoofdstuk worden genoemd. Geef onder de puzzel
de omschrijving van de woorden.
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