
1 

Het Puberbrein; 
Brein, leefstijl en leren  

Dr. Renate de Groot"

Centre for Learning Sciences and Technologies"
(CELSTEC)"

Open Universiteit 

Continium, 27 november 2011 

1.  Inleiding in hersenen en leren 
-   Rol van spiegelneuronen 
-   Oefening 

2.  Cognitieve ontwikkeling 

3.  Waarom blijft huiswerk tot het laatst liggen? 

4.  Individuele ontwikkeling en verschil tussen jongens en meisjes 

5.  Belangrijke omgevingsfactoren 

6.  Waarom staan adolescenten altijd zo laat op? 

7.  Take home messages 

Wat gaan we doen? 

1. 
INLEIDING IN HERSENEN EN LEREN 

Conclusie 1. 

•  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. 

2. 
COGNITIEVE ONTWIKKELING 

Conclusie 2. 

•  Hersenontwikkeling loopt door tot ver na het 20e 
levensjaar! 

•  Met name de prefrontale functies ontwikkelen zich 
het laatste 

•  Dit zijn de functies die planning, organisatie- 
vermogen, vooruitzien etc betreffen 

•  Er zijn echter grote individuele verschillen 
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3. 
Waarom blijft het huiswerk tot het 

laatste moment liggen? 

Mentale organisatie moet aangeleerd 
worden 

Termen: controleprocessen, planning, consequenties, prioritering,  
evaluatie, monitoring, explicitering, abstraheren, denken 

4.  
INDIVIDUELE ONTWIKKELING EN 
VERSCHILLEN TUSSEN JONGENS 

EN MEISJES 

Conclusie 4. 

•  Er zijn individuele verschillen in rijping; niet alleen 
lichamelijk maar ook op breinniveau 

•  Ook op breinniveau ontwikkelen jongens zich trager 
dan meisjes 

•  Zelfs bij identieke tweelingen bestaat er verschil in 
hersenrijping 

•  Het is de omgeving (en dus ook de ouder en docent!) 
die een belangrijke rol speelt bij de uitrijping van het 
brein 

5.  
Belangrijke omgevingsfactoren 

Conclusie 5. 

•  Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij het 
functioneren en de uitrijping van het brein 

•  Omgevingsfactoren waar nu al rekening mee 
gehouden zou kunnen worden zijn: 

•  Ontbijt 

•  Visconsumptie 

•  Lichamelijke activiteit 

•  Voldoende slaap 



3 

6.  
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 

7. 
Take home messages 

7. Take home messages 

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

vooruitzien) ontwikkelen zich nog tot na het 25e 
levensjaar 

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