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Wat gaan we doen? 

Hoe komt leren tot stand? 

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 Stelling 1 

Oneens, pubers kunnen 
wel plannen, maar….  
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Omgang met adolescenten 

Pauze 

Schoolprestatie is genetisch 
bepaald 

Stelling 2 Rol van de visvetzuren"

•  Belangrijke bouwstenen"

•  Bepalen de vloeibaarheid van de celmembranen:"
" " "- aantal dubbele bindingen"
" " "- ketenlengte"

•  Bepalen veel processen zoals transport, 
communicatie, signaaloverdracht"

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

Bij gezonde adolescenten zijn associaties gevonden"

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

Het meeste onderzoek beperkt zich nog tot kinderen die ziek zijn of 
ouderen"

" ""

" "Maar.. er is wel bewijs dat deze vetzuren een "
" "gezonde invloed hebben op hart- en vaatziekten.  

Is het nu bewezen?" Hoe belangrijk is het ontbijt?"

1.  Het brein verbruikt 20% van de totale lichaamsenergieconsumptie ""
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•  Nee, ontbijtonderzoek specifiek  bij adolescenten ontbreekt."

•  Van dubbelblind gerandomiseerd onderzoek is geen sprake"

•  Onderzoek naar effectiviteit van ʻsnelle ontbijtenʼ (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."

Is het nu bewezen?"

Eerder onderzoek bij kinderen geeft al wel een duidelijke 
richting aan. "

Lichamelijke activiteit"

•  Zelf gerapporteerde deelname aan sport is geassocieerd met 
betere cognitieve prestaties 

Lichamelijke activiteit"

•  Fietsen naar school is bij meisjes geassocieerd met betere 
cognitieve prestaties"

•  Nee, lichamelijke activiteit is op basis van zelfrapportage."

•  Het zijn slechts associaties "

Is het nu bewezen?"

Echter onderzoek is wel verricht bij de juiste 
leeftijdscategorie. "

Schoolprestatie is genetisch 
bepaald 

Stelling 2 

Nee, schoolprestatie is niet 
alleen genetisch bepaald, 

want…… 

Stelling 2 
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Gescheiden onderwijs voor 
jongens en meisjes in het 

voortgezet onderwijs 

Stelling 3 

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 

Waarom staan adolescenten altijd zo laat op? 

   Hoe voelen leerlingen zich?   

•  46% wordt ʻs 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 

   Te weinig slaap 

•  Slechtere schoolprestatie"

•  Geheugenproblemen"

•  Moeite met flexibel reageren op nieuwe situaties"

•  Sterkere reactie op emotioneel negatieve prikkels 
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Take home messages 

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

Renate.deGroot@ou.nl 
045-5762276 


