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Adolescentie overgangsperiode tussen 
puberteit en volwassenheid waarin de jongere 
een eigen identiteit moet ontwikkelen

Puberteit levensperiode waarin de 
geslachtsrijpheid intreedt en zich ontwikkelt

Definities



Definities

Puberteit: 
- Periode van lichamelijke verandering
- Periode van geslachtsontwikkeling
- Aangestuurd door hormonen
- Periode ±10-15 jaar 

Adolescentie: 
- Periode van hersenontwikkeling/hersenrijping
- Periode van gedragsverandering cq. volwassen worden
- Aangestuurd door de hersenen (maar hormonen spelen ook een rol)
- Periode ± 10-24 jaar 

Puberteit en Adolescentie zijn dus GEEN synoniemen!!



Definities

Cognitie 1. Kenvermogen. 2. Kennisneming, 
het kennen

Cognitie:
Is een verzamelnaam voor allerlei processen die zich in het brein 
afspelen, zoals denken, plannen, organiseren, onthouden, keuzes 
maken, concentreren, aandacht 



• Achtergrond: Hoe komt leren tot stand?
• Stelling 1 -> Ontwikkeling van de hersenen tijdens adolescentie
• Stelling 2 -> j/m verschillen in hersenontwikkeling
• Stelling 3 -> Rol van omgevingsfactoren

PAUZE

• Stelling 4 -> Rol lichamelijke activiteit
• Stelling 5/6/7 -> Rol voeding
• Stelling 8 -> Rol slaap
• Take home messages

Wat gaan we doen?



Hoe komt leren tot stand?



Van cel tot lichaam



Het brein is plastisch. Het ontwikkelt zich 
voor de geboorte en erna. Tot hoge leeftijd



Conclusie 

• Het brein is plastisch tot op hoge leeftijd

• Voor leren is stimulatie vanuit de omgeving essentieel

• Het brein is op verschillende tijdstippen ontvankelijk 
voor verschillende vormen van leren.



Pubers kunnen niet plannen

Stelling 1



Vastgekluisterd aan mobiel, 
maar even bellen ho maar!

Altijd te laat!

Rijden zonder helm



Pubers kunnen niet plannen

Stelling 1



Waarom blijft het huiswerk tot het 
laatste moment liggen?



Voorsprong

• Vragenlijststudie
• Leerlingen en ouders

• Groep 7 en groep 8
• Havo 1 t/m 5, vwo 1 t/m 6



Deelnemers: 911

PO
Jongen

s Meisjes Totaal
Groep 7 33 36 69
Groep 8 30 39 69
Totaal 63 75 138

VO Jongens Meisjes Totaal
Klas 1 103 87 190
Klas 2 69 89 158
Klas 3 60 78 138
Klas 4 43 62 105
Klas 5 34 86 120
Klas 6 38 24 62
Totaal 347 426 773



Keuzegedrag

• Vragenlijst over een te ontvangen 
geldbedrag

• Intervallen van een week, maand en 
half jaar

• Voorbeeld:
– Je kunt nu 10 euro krijgen of over een week 50 

euro. Wat kies jij?
• Nu 10 euro?
• Over een week 50 euro?



Keuzegedrag – per schooljaar

• Oudere leerlingen nemen meer lange termijn keuzes
• Hoe langer het tijdsinterval hoe vaker voor de korte 

termijn wordt gekozen
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Keuzegedrag

• Voor leerlingen in de hogere klassen is het verschil tussen 
een week, maand en half jaar gevoelsmatig minder groot.

• Vooral in de 5e en 6e klas is een duidelijke afname te zien
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Dus…...

• Naarmate leerlingen ouder worden zijn zij beter in staat 
keuzes te maken voor de lange termijn 

• Jongere leerlingen zijn eerder geneigd een 
aantrekkelijke korte termijn optie te kiezen boven een 
wellicht betere lange termijn optie dan oudere leerlingen

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt: hoe langer het 
tijdsinterval hoe vaker voor de korte termijn wordt 
gekozen



Wat zeggen deze resultaten?

• Het is belangrijk rekening te houden met het gevoelsmatig 
verschil tussen lange en korte termijn gevolgen van keuzes
– Stel deadlines binnen een termijn die voor leerlingen te overzien is.
– Voor leerlingen in de bovenbouw kan deze termijn langer zijn dan bij 

leerlingen in de onderbouw

• Deze voorkeuren zouden belangrijke keuzemomenten kunnen 
beinvloeden zoals profielkeuze, keuze vervolgopleiding
– Leer leerlingen aandacht te hebben voor de lange termijn
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Kunnen scholieren zich volgens eigen 
zeggen aan hun planning houden?

Naarmate leerlingen ouder worden achten ze zichzelf minder goed in staat aan 
een planning te houden



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

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

Jongens zijn rechts- en meiden linksbreinig



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

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

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

• Dit neemt niet weg dat kinderen geen voorkeur kunnen hebben voor 
verbale of visuele verwerking van informatie

Jongens zijn links- en meiden rechtsbreinig



Gescheiden onderwijs voor 
jongens en meisjes in het 

voortgezet onderwijs

Stelling 3



Nee, geen gescheiden 
onderwijs voor jongens en 
meisjes in het voortgezet 
onderwijs, maar……….

Stelling 3



Schoolprestatie is genetisch 
bepaald

Stelling 3



Schoolprestatie is genetisch 
bepaald

Stelling 3



Schoolprestatie is genetisch 
bepaald

Stelling 3



Nee, schoolprestatie is niet 
alleen genetisch bepaald, 

want……

Stelling 3



• Achtergrond: Hoe komt leren tot stand?
• Stelling 1 -> Ontwikkeling van de hersenen tijdens adolescentie
• Stelling 2 -> j/m verschillen in hersenontwikkeling
• Stelling 3 -> Rol van omgevingsfactoren

PAUZE

• Stelling 4 -> Rol lichamelijke activiteit
• Stelling 5/6/7 -> Rol voeding
• Stelling 8 -> Rol slaap
• Take home messages

Wat gaan we doen?



• Lichamelijke activiteit verbetert de 
schoolprestaties

Stelling 4





• Lichamelijke activiteit verbetert de 
schoolprestaties

Stelling 4



Onderzoek bij kinderen

Fedewa & Ahn, 2009

• Meta analyse in periode 1940-2009

• Effect van fysieke activiteit op cognitie

• Leeftijd 3-12/18 jaar 

• Artikelen in Engels

• 59 onderzoeken 

• Conclusie: Fysieke activiteit heeft een positieve invloed op 
cognitieve prestaties en schoolprestaties van kinderen.



Onderzoek bij adolescenten (I)

Sporten in vrije tijd kan cognitieve prestaties van 
adolescenten mogelijk positief beïnvloeden.

Ruiz et al., 2010



• Lichamelijke activiteit verbetert de 
schoolprestaties

Stelling 4



• Fysieke activiteit heeft een positief effect op 
structurele aanpassingen in de hersenen

• Bij ouderen (>55jaar) en kinderen is een positief 
effect aangetoond van fysieke activiteit op cognitieve 
prestaties. 

• Bij adolescenten en jong volwassenen is de invloed 
van fysieke activiteit op cognitie en schoolprestaties 
nog niet duidelijk

• Verder objectief onderzoek met meerdere 
voorspellende variabelen nodig om meer 
duidelijkheid te krijgen



• Het eten van vette vis maakt 
adolescenten slimmer

Stelling 5



• Het eten van vette vis maakt 
adolescenten slimmer

Stelling 5



Vetzuren

• Bouwstenen van alle cellen

• Eén vetzuur is m.n. van belang:

DHA (docosahexaeenzuur)

• Hoge concentraties DHA zijn in hersenweefsel aanwezig



Vetzuren

• Echter, het lichaam kan DHA nauwelijks zelf maken

• Daarom opname via de voeding:

• Hoge concentraties DHA zitten in vette vis



Rol van de visvetzuren

• Belangrijke bouwstenen

• Bepalen de vloeibaarheid van de celmembranen:

- aantal dubbele bindingen

- ketenlengte

• Bepalen veel processen zoals transport, 
communicatie, signaaloverdracht



Waar staat de wetenschap nu?



Beter motorisch functioneren

(Bakker et al., 2002)

QuickTime™ en een Photo - JPEG
decompressor zijn vereist om
deze afbeelding te bekijken.



Beter gezichtsvermogen QuickTime™ en een Photo - JPEG
decompressor zijn vereist om
deze afbeelding te bekijken.

(Bakker et al., 2002)



Cognitief functioneren? QuickTime™ en een Photo - JPEG
decompressor zijn vereist om
deze afbeelding te bekijken.

Geen associatie tussen cognitief functioneren op 7 jaar en vetzuurstatus 
bij geboorte (Bakker et al., 2002)

Inname van visvetzuren tijdens zwangerschap komt mentale ontwikkeling 
van het kind ten goede (Helland et al., 2003)

Ontwikkeling van de aandachtsfuncties beter in kinderen van moeders 
met een hoge visvetzuurstatus (Colombo et al., 2004)



Conclusie QuickTime™ en een Photo - JPEG
decompressor zijn vereist om
deze afbeelding te bekijken.

1. Hogere DHA status bij de geboorte is positief geassocieerd met de 
bewegingskwaliteit op 7-jarige leeftijd

2. Hogere DHA status bij de geboorte is positief geassocieerd met 
visueel functioneren op 7-jarige leeftijd. 

3. Correlatie tussen DHA status bij geboorte en cognitief functioneren 
nog onduidelijk.
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Conclusies

• Hogere visconsumptie is geassocieerd met hogere woordenschat en er 
is een trend tot significantie met schoolprestatie. 

Echter
wanneer meer dan de aanbevolen hoeveelheid van 450 mg 

EPA/DHA per dag geconsumeerd werd, dan was visconsumptie 
geassocieerd met lagere prestaties. 

Dus
het lijkt verstandig adolescenten te adviseren tweemaal per 

week vis te eten, maar niet vaker dan dat! Het kan 0.23 verschil 
uitmaken op je examencijfer!



Er zijn wat associaties gevonden met het consumeren van omega-3 
vetzuren en minder klachten rondom autisme en ADHD.



• Het eten van vette vis maakt 
adolescenten slimmer

Stelling 5



Nee, er zijn nog geen bewijzen dat kinderen er daadwerkelijk 
slimmer van worden.

Bij gezonde adolescenten zijn associaties gevonden

Er zijn wat aanwijzingen dat omega-3 vetzuren hersenfunctioneren 
in verschillende levensstadia kunnen beïnvloeden (mn. Voor de 
geboorte)

Het meeste onderzoek beperkt zich nog tot mensen die kampen 
met een stoornis of een ziekte

Onderzoek in gezonde kinderen moet dus nog gedaan worden



Dus…….

…. niet vergeten vis te eten!!!!!!!



• Het eten van een ontbijt verbetert de 
schoolprestaties

Stelling 6



Hoe belangrijk is het ontbijt?

1. Het brein verbruikt 20% van de totale lichaamsenergieconsumptie



Chugani, 1998



Hoe belangrijk is het ontbijt?

1. Het brein verbruikt 20% van de totale lichaamsenergieconsumptie

2. Het brein heeft zelf geen mogelijkheid voor energieopslag 

3. Het brein vereist WEL een continue voorziening van energie bij 
voorkeur in de vorm van glucose

Echter

10-30% van de kinderen eet GEEN ontbijt

Vaker meisjes

Vaker oudere kinderen/adolescenten

Vaker kinderen met lagere sociaaleconomische achtergrond



Ontbijtonderzoek

• Meest recente studie (Widenhorn-Müller et al, 2008)

• 104 kinderen leeftijd 13-20 jaar 

• Duits onderzoek

• Onderzoek op kostschool

• Standaardontbijt werd vergeleken met geen ontbijt

• Objectieve en subjectieve tests
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Invloed ontbijt

• Positieve effecten van ontbijt op geheugen functies

• Verschillen tussen jongens en meisje

• Jongens: visuospatieel geheugen

• Kinderen voelen zich alerter of positiever

• Meisjes voelen zich alerter

• Jongens voelen zich positiever



• Het eten van een ontbijt verbetert de 
schoolprestaties

Stelling 6



• Dit lijkt inderdaad zo te zijn

• Het is effect is duidelijker bij jongens dan bij meisjes
• Echter, meer onderzoek is nog nodig, want:

- Ontbijtonderzoek specifiek  bij adolescenten ontbreekt.

- Van dubbelblind gerandomiseerd onderzoek is geen sprake

- Onderzoek naar effectiviteit van ‘snelle ontbijten’ (ontbijtdrankjes) 
ontbreekt. En wat te denken van de caffeinehoudende drankje als Red 
Bull e.d.?
- Ontbijtonderzoek bij volwassenen laat vaak geen effect zien.

- Ontbijtfrequentie/onthoudingseffect speelt ook een belangrijke rol.



• Het maakt niet uit wat voor soort ontbijt 
een kind eet, als het maar eet.

Stelling 7



Text

t

Simpele koolhydraat Complexe koolhydraat

Snelle brandstof Brandstof op langere termijn



Ontbijtonderzoek

• Meest recente studie (Mahoney et al, 2005)

• 30 kinderen leeftijd 9-11 jaar 

• Vergelijking van:

• - Geen ontbijt 

• - Ready-to-eat cereal

• - Instant oatmeal

• Cognitieve tests



Wat moeten mijn leerlingen dan eten?

• Zowel het nemen van ontbijt als het soort ontbijt beïnvloed cognitief 
presteren:

• Spatieel geheugen 

• Korte termijn geheugen

• Visuele perceptie

• Aandacht



Wat moeten mijn leerlingen dan eten?



• Het maakt niet uit wat voor soort ontbijt 
een kind eet, als het maar eet.

Stelling 7



Nee, het maakt WEL degelijk uit wat voor een soort ontbijt een kind 
eet.

• Geslacht

• Leeftijd

Een ontbijt dat rijk is aan veel granen en vezels zorgt voor een 
langere brandstoftoevoer en dus langer een betere prestatie

En als je dan toch 
zorgt voor een goed 
ontbijt let dan ook op 
de halvarine voor de 
vetoplosbare 
vitamines en de 
vetzuren!!!



• Slaap beïnvloedt schoolprestaties.

Stelling 8





• Slaap beïnvloedt schoolprestaties.

Stelling 8



Slaapstadia



Slaappatroon van een nacht

Adolescent Elderly person



Slaappatronen veranderen met leeftijd







Slaap tijdens de adolescentie

• Rond puberteit verschuift dag- en nachtritme: later moe, langer 
uitslapen

• Tv, computer, licht tot ‘s avonds laat



Genoeg slaap

• Fit wakker

• Absolute minimum: 5 uur

• In de groei: meer slaap nodig



Hoeveel uur slapen leerlingen?

Op schooldagen:
Gemiddeld 8 tot 10½ uur

(Boschloo, A.M., Submitted)



Hoeveel uur slapen leerlingen?

Op schooldagen:
Gemiddeld 8 tot 10½ uur

In het weekend:
Gemiddeld 10 tot 11 uur 

(Boschloo, A.M., Submitted)



Hoe voelen leerlingen zich?

• 46% wordt ‘s morgens moeilijk wakker

• 29% is de eerste uren op school slaperig

• 22% is moe na school

• Effect het sterkst in 4e, 5e en 6e klas

(Boschloo, A.M., Submitted)



• Review artikel van Curcio et al. (2006)
– Slaaptekort leidt tot: 

• Een slechter geheugen 
• Slechtere schoolprestaties
• Verslechterde executieve functies
• Negatievere stemming
• Maar ook: impulsief en hyperactief

Hoe presteren leerlingen?



• Slaap beïnvloedt schoolprestaties.

Stelling 8



Klopt!

• Te weinig slaap leidt tot slechtere schoolprestaties.

• Daarbij doet een negatievere stemming daar nog een schepje 
bovenop.



Take home messages



Take home messages

• Het brein is tot op hoge leeftijd plastisch
• Prefrontale functies (planning, organisatievermogen, 

vooruitzien) ontwikkelen zich nog tot na het 20e 
levensjaar

• Omgeving heeft een belangrijke invloed op de 
uitrijping van het brein, maar er zijn grote individuele 
verschillen



http://openu.nl/web/topic-brein-leefstijl-en-leren

Renate.deGroot@ou.nl
045-5762276




