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Welkom bij deel 1

•Algemene breinprincipes: hoe 
gaat dat eigenlijk, een brein in 
groei?

•Het brein in de vroege 
adolescentie: 
•Emotioneel en sociaal

•Creativiteit en leren

De wondere wereld van 

een brein in de groei

De wondere wereld van 

een brein in de groei
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1. Groeien, snoeien + 

“neurons that fire 

together, wire 

together”

1. Groeien, snoeien + 

“neurons that fire 

together, wire 

together”
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De gele en rode kleuren laten toename zien in de kindertijd. Vanaf de 
tienerjaren neemt het volume af, dat laten de blauwe kleuren zien. Die 
toename en afname gebeurt niet overal even snel. Dat is te zien aan de 
kleurverschillen tussen geel/rood en tussen lichtblauw/donkerblauw.
De afname in grijze stof volume gebeurt als laatste voorin de hersenen, in de 
frontale cortex. Deze hersengebieden zijn betrokken bij complexe cognitieve 
functies zoals het remmen van gedrag.
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Waarnemen (voelen, horen, ruiken, zien, proeven)

Bewegen

Taal

Hogere hersenfuncties

…

2000

2. tussen genen

en omgeving

2. tussen genen

en omgeving
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Neuroplasticiteit

Genen Omgeving

Ervaringsonafhankelijk +

Ervaringsverwacht + +

Ervaringsafhankelijk + +

Use it or lose it!

Naar Margriet Sitskoorn

Neuroplasticiteit

Iedereen Uniek

Ervaringsonafhankelijk +

Ervaringsverwacht +

Ervaringsafhankelijk +
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•“The connectome is where our genetic
inheritance intersects with our life experience. 
It’s where nature meets nurture.”

• Sebastian Seung, Professor of Computational Neuroscience and Physics at MIT and
Investigator at the Howard Hughes Medical Institute. Auteur van het boek 
‘Connectome’ (2012)

HUMAN CONNECTOME
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Het brein in de vroege

adolescentie

Het brein in de vroege

adolescentie

Leef als een tiener

•Draag zakkige kleren
•Slaap zo lang mogelijk en op zoveel mogelijk 

plekken
•Daag autoriteit uit
•Ontdek geheel nieuwe manieren om je tijd te 

besteden
•Leef met passie
•Zie overal de humor van in
•Eet alle goed smakende junk
•Dompel jezelf onder in muziek
•Praat tot diep in de nacht met je vrienden
•Laat volwassenen nooit weten wat echt je 

bedoeling is
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3. het 

emotionele

brein is 

zeer actief!

3. het 

emotionele

brein is 

zeer actief!

• Grote gevoeligheid, ups en downs

• Zowel veranderingen in primaire emoties (herkennen)

• Als in secundaire emoties (op basis van associaties, 

eerdere ervaringen goed of vervelend gevoel, zeer 

individueel)

Onder invloed van geslachtshormonen 
en hersenrijping
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IK centraal in beleving  eigen identiteit 
ontwikkelen

In onze hersenen zit 
een ‘verhalenverteller’!

Een netwerk dat 
geschapen lijkt om te 
verzinnen wie wij zijn…

Wat vind je lekker op je 

boterham? Welke kleur 

schoenen vind je het 

leukst? Ben je stoer of 
zachtaardig? Ben je 

graag bij je vrienden of 

liever alleen?
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We kunnen kiezen uit oneindig veel 
‘verhalen’, dus valt het niet mee om het 
‘verhaal’ te vinden dat het best bij jou 
past. 

Toch is dat waar de hersenen van een 
tiener continu mee bezig zijn. Dat is 
misschien wel de grootste opgave van je 
tienertijd: je eigen verhaal ontdekken!

Plezier, risico en beloning, verslaving

Overactieve nucleus accumbens

(beloningscentrum in basale ganglia)
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NU wint het 
altijd van LATER

NU zin in een
Snickers =

NU een Snickers 
kopen en eten
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Risico en gevaar

•Een stukje wandelen?

•Van een dak springen?

•Zwemmen met haaien?

Volwassenen: Insula  onmiddellijke 
afkeerreactie (gevaar!, vermijden!)

Adolescenten: activiteit in frontale cortex 
afwegen van alternatieven – duurt langer
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Thuis aan de keukentafel (rustig)/
in de situatie (emotioneel prikkelend)

•Nu gamen of toch beginnen leren voor die 
toets? 

•Nu het klusje doen en daar zakgeld voor 
krijgen, of toch even reageren op die Snap 
van je beste vriend? 

•Nog 1 ritje in het skatepark of nu naar huis 
vertrekken om op tijd te zijn voor het eten? 

Herkennen van emoties, empathie

•Nog in volle ontwikkeling in de 
adolescentie

•Wetenschappelijk onderzoek: minder 
sterk dan volwassenen

•Vooral complexere primaire emoties 
lezen ze minder goed af: angst, verbazing, 
boosheid

•Empathie = moeilijk! 
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“Hoe zou het zijn voor Lucie dat jullie haar 
nu niet hebben uitgenodigd?”

“Hoe kan ik dat nu weten wat die daarvan 
vindt?”
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Sociaal gedrag

•Niet langer blind het gezag van ouders 
ervaren 

•Zelf nadenken

•Waarom? Daarom!

•Regel  afspraak

•Sociale normen in groep = heel belangrijk

“hoe verwerf ik een goede positie in 
deze groep?”

•Vriendschappen persoonlijker en 
intiemer

Zeer gevoelig voor afwijzing, pesten, 
slaaptekort, stress

•1 op 6
•Direct of indirect: uitschelden, fysiek geweld, 

roddelen, uitsluiten

•Fysiek – digitaal
Emotionele gevolgen, korte en langere termijn, 

hersenontwikkeling

Slaaptekort, stress:
•Negatieve invloed op hersengebieden die 

verantwoordelijk zijn voor controle van gedrag 
•Zie hierboven x 2 ;-) 
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4. Veel

creativiteit en

een groot

leervermogen!

4. Veel

creativiteit en

een groot

leervermogen!

Adolescenten zijn zeer creatief en 
hebben een groot leervermogen: 

•Kunnen meer leerstof verwerken, leren 
gemakkelijk nieuwe dingen

•Zien mogelijkheden die volwassenen niet 
zien (divergent denken)

•Zien waar je als ouder fouten maakt  (en 
zeggen je dit ook)

•Zoeken oplossingen voor 
(wereld)problemen waarmee ze 
geconfronteerd worden (bv. woke, 
spijbelen voor het klimaat, …)
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•Taalvaardigheid

•Redeneren en argumenteren

•Abstract denken

•Denken – over – denken

 opinies, meningen

Open en uitdagende vragen:
Wat zou er gebeuren als het iedere zaterdag 

regent, en alleen dan?

Is suiker wel zo nodig? 

Zijn mensen intelligenter dan dieren? 

•Brein in opbouw  onevenwicht: 

•Verbindingen tussen verschillende 
delen van de hersenen nog in 
opbouw (bijvoorbeeld controle door prefrontale 

cortex op emotionele gebieden)

•Sterk nadenken, redeneren, plannen 
lukt…  zolang er geen emotionele 
afleiding is!

Interpretatie vanuit 

tekorten/moeilijkheden: 
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Interpretatie vanuit mogelijkheden: 

•Moed, lef, durf om alle uitdagingen aan 
te gaan

•Losmaken van ouders, gezin

•Evolutionair voordeel! 

•Daar is flexibiliteit in het brein voor 
nodig: Adolescenten zijn bij uitstek in 
staat om snel en sensitief te reageren 
op veranderingen in de motivationele
en sociale context. 

Welkom bij deel 2

•Opfrissing deel 1

•Executieve functies

•Wat kan je rol als ouder zijn bij 

het leren? 
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Opfrissing deel 1

5. Under construction: 

Executieve functies

5. Under construction: 

Executieve functies
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INHIBITIE: weerstaan aan de neiging om iets 

meteen te zeggen of te doen en eerst de 

situatie inschatten
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Weerstaan aan een potje Fortnite, 

van je gsm afblijven terwijl je leert, 

niet vechten met iemand die je uitdaagt, 

een impulsieve opmerking inhouden, 

niet de hele zak chips opeten …

WERKGEHEUGEN: Informatie kort vasthouden 

om een complexe opdracht uit te voeren. 

Vasthouden én oproepen?

Oproepen én bewerken?
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Ook: aandacht richten (focused attention)

“Waar heb ik mijn bril nu toch gelegd???”

Als je aandacht ergens anders op is gericht op het 
moment dat je je bril neerlegt, zal je je even later 
maar moeilijk kunnen herinneren waar je hem 
hebt neergelegd. 

De informatie is nooit door de toegangspoort 
gegaan…
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FLEXIBILITEIT: je denken aanpassen aan 

veranderende omstandigheden

Bijvoorbeeld: 

je aanpassen aan de regels van een nieuwe groep, 

een nieuwe manier van werken in de klas, 

een andere hobby kiezen, omdat je eerste keuze 

niet mogelijk is, 

bij wiskunde switchen tussen verschillende 

oplossingsstrategieën, 

je aanpassen wanneer je verblijft bij mama of bij 

papa, 

inzien hoe een bepaalde regel meestal geldt, maar 

soms niet, 

…
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Zelfsturing is kwetsbaar.

“Last in, first out”

Grote ontwikkelingsdiversiteit.

Iedereen heeft beter en minder goed 

ontwikkelde aspecten van zelfsturing.  

Simulatie-oefening
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Op een dag…

Nog een 

onverwacht 

element: 

FILE

RUZIE

FACTUUR

…

Collega 

ziek…

Denk eraan een afspraak te maken bij de 

autokeuring…

…  wat gebeurt er?

+ Tijdsdruk: Project-

deadline, 

belastingsaangifte, 

…

Die avond…

+ +

- -
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5 minuten denken: 
Welke executieve functie is sterk bij jouw kind?

5 minuten denken: 
Welke executieve functie is niet sterk bij jouw kind?
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5 minuten denken: 
Welke executieve functie is sterk bij jou?

5 minuten denken: 
Welke executieve functie is niet sterk bij jou?
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6. Wat kan je als ouder

doen?

6. Wat kan je als ouder

doen?

“Steun, sturing en inspiratie… ze zijn erg 
belangrijk!” (Jelle Jolles)

De manager…

• Randvoorwaarden creëren (zie vervolg)

• Gericht controleren: 

“Heb je je turnzak bij?” “Heb je dat berichtje op 
smartschool gezien?”
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De coach…

• Suggereren 

• “Hoe komt dat het niet gelukt was met die 
boekbespreking: was je er te laat aan begonnen?”

• Hard sturen*

• “Zo gaan we het doen en niet anders” “Oneerlijk, Luuk 
mag al bier drinken van zijn ouders.” “Jij niet.”

• Inspireren

• Graffiti spuiten op het bushokje mag niet… wat zouden 
andere stoere activiteiten kunnen zijn? Met de vrienden 
een sleepover en het oude tuinhuisje een TAG geven? 

De mentor…

• Zelfinzicht versterken, feedback geven, met hen spreken 
over het effect dat ze op anderen hebben

• “Hoe denk je dat het voor Lucie is dat jullie haar nu niet 
uitgenodigd hebben? Als ik mezelf in haar plaats stel, dan 
zou ik misschien …”

• Emotieregulatie: Steun je kind bij de grote ups en 
downs: emoties onder woorden brengen, 
tijdsperspectief 

• “Wat denk jij dat er zou kunnen gebeuren?”

• “Wat zouden de gevolgen kunnen zijn over een week of over 
een maand?”

• Waakzaamheid – bv. als je kind zich vaak afzondert… 
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De adviseur…

Ze hoeven het nog niet allemaal zelf te kunnen en hebben vele 
vragen…

• Is dit mailtje naar de leerkracht oké? 

• Zou ik eerst dat doen, of eerst daaraan beginnen? 

• Hoe kan ik die fietsband oppompen?

• Wat doe ik als mijn buskaartje niet werkt? 

• …

Randvoorwaarden voor leren… wat 
kan je doen als ouder? 
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FOCUS!

Focus – niet multitasken –
stimulerende werkomgeving

•Structuur en voorspelbaarheid

•Zo min mogelijk afleiding

•Gezellig, orde, alles bij de hand en 
comfortabel

•Multitasken proefondervindelijk 
ervaren – je eigen experiment!

65

66



8/12/2021

34

Het switchtasking experiment

Ouders zijn top!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1o 2u 3d 4e 5r 6s 7z 8i 9j 10n 11t 12o 

13p 14! 

Pomodoro ♥ focus
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•Filter informatie (volg mails en agenda)

•Ondersteun het werkgeheugen (lijstje, bord, …)

•Tijd inschatten (>< elk vak = 1 uur)

•Leer je kind plannen van achter naar voor

•Plan reserveblokken in 

•Prioriteren met het Eisenhowerprincipe

Prioriteren, plannen, time-manager:

Eisenhowerprincipe

•Belangrijke en zeer dringende taken (bv. een 
toets voor morgen) moet je direct uitvoeren

•Belangrijke maar minder dringende taken 
(bv. een boekbespreking) moet je in de gaten 
houden, zet ze in je planning!

•Dringende maar minder belangrijke taken 
(bv. een handboek ophalen), moet je indien 
mogelijk aan iemand anders toevertrouwen

•Onbelangrijke en niet dringende taken (bv. 
verder kijken naar je serie) voer je enkel uit 
als je alle andere taken hebt voltooid

69

70



8/12/2021

36

HERSENVOEDING!
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•Voldoende slaap

•Uitslapen

•Voeding

•Beweging

•Zuurstof

•Ontspanning

ver-WERK-en!
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Over lezen en markeren, 
herkennen en kennen

Ken je dit?
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OK, teken het dan eens.

Actief verwerken van leerstof: 

•Opvragen (als ze dat willen)

•Herhaal regelmatig/laat tijd tussen

•Test jezelf

•Verklaar hoe het werkt

•Gebruik en bedenk voorbeelden

•Combineer woord en beeld (schema, 
mindmap, …)

•Ezelsbruggetjes

77

78



8/12/2021

40

VEILIGHEID
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•Laat hen zelf mee nadenken over 
mogelijkheden.
•Welke vragen heb je nog? 
•Hoe denk je dat je dit anders kunt aanpakken?
•Die aanpak werkte niet? Wat ga je nu 

proberen?
•Hoeveel keer denk je dat je nodig hebt om 

deze woordenlijst te leren?

•Biedt keuzes. 
•Wil je dat ik je opvraag? 
•Welke drie momenten plan je in voor 

wiskunde?
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•Ontwikkelbaarheid

•Geloof in jezelf – zelfeffectiviteit 

•Help bij attributie

•Geef complimenten, aanmoediging over: 
• Vooruitgang, inzet, doorzettingsvermogen, aanpak, 

…
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Referenties: 
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