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Pubers kunnen niet plannen 
 

 

Stelling 1 



Stelling 1 

Oneens, pubers kunnen wel 
plannen, maar….  



Gescheiden onderwijs voor jongens en 
meisjes in het voortgezet onderwijs 

 

 

Stelling 2 



 

 
 
• Vooral een te ver doorgeslagen interpretatie 
• Er is specialisatie van hersenhelften, localisatie van functies 

 
• Linkerhersenhelft  veel aspecten van taal 
• Rechterhersenhelft  ruimtelijk denken, zoals bij tekenen 

 
• Echter, enorm veel verbindingen tussen beide hersenhelften 
• In elke mogelijke cognitieve taak werken beide hersenhelften samen!!!  

 

 

Jongens ‘rechts-’ en meiden ‘linksbreinig’? 



Gescheiden onderwijs voor jongens en 
meisjes in het voortgezet onderwijs 

 

 

Stelling 2 



Nee, geen gescheiden onderwijs 
voor jongens en meisjes in het 

voortgezet onderwijs, maar………. 
 

 

Stelling 2 



Schoolprestatie is genetisch bepaald 
 

 

Stelling 3 



Schoolprestatie is genetisch bepaald 
 

 

Stelling 3 



Nee, schoolprestatie is niet alleen 
genetisch bepaald, want…… 

 

 

Stelling 3 



Take-        messages 

• Hersenen rijpen van achteren naar voren 

• De prefrontale cortex ontwikkelt zich tot na het twintigste levensjaar 

• De omgeving (waaronder ouders en docenten!) beïnvloedt het eindresultaat 

• Aandacht voor de individuele leerling met zijn/haar individuele ontwikkeling 

• Adolescenten kunnen wel plannen maar het hangt af van de complexiteit van 
de taak 

• Leren is een samenspel tussen genetica en omgeving, oftewel een 
samenwerking tussen architect en aannemer met zijn/haar team 





Leren: 
interactie tussen 

architect en aannemer 



Het fundament: 
prenatale programmering 



Leren: 
een levenslang bouwproces 



De bouw 
Voorwaarden voor leren tijdens de kindertijd en adolescentie 

Omgevingsfactoren zijn essentieel om tot een optimaal 
leerproces te komen. Identificatie van sensitieve periodes is 
daarbij een voorwaarde. 

• Lichamelijke 
activiteit 

•Vetzuren 
•Ontbijt 
• Slaap 

•Doeloriëntatie 
•Metacognitieve 

zelfregulatie 
•Omgaan met 

uitgestelde 
beloning 



Het droomhuis: 
Bouwen aan de toekomst 



Primacy-effect Voorkennis 
activeren 

Zelftoets en 
tussentijds 

toetsen 

‘Spacing’ Authenticiteit 

Slaap, voeding, 
beweging 

Identificatie 
sensitieve 
periodes 

Ontwikkeling 
studieaanpakadviezen 

Recency-effect 

Take-        messages 



Wat willen we weten? 

Hoe verschilt het kijkgedrag van leraren-in-

opleiding van beginnende leraren en ervaren 

leraren? 

Nieuw: Onderzoek naar klassenmanagement 

Interesse? 

Aanmelden of vragen, mail naar: SVD@ou.nl 

Hoe meten we het kijkgedrag? 

https://tinyurl.com/ProfessionalVision 

mailto:SVD@ou.nl
https://tinyurl.com/ProfessionalVision



