
Workshop 5: Wat is brein en leren en wat kunnen we ermee (DSM zaal) / Lucien Kester Lezing sluit 
aan op 1e lezing maar minder wetenschappelijk. Wat is nu zo interessant aan die wetenschappelijke 
inzichten en wat kunnen we er in het onderwijs mee.  
Volgens Lucien gaan die wetenschappelijke inzichten ervoor zorgen dat het onderwijs gaat 
veranderen.  
De afgelopen 50 jaar is er eigenlijk weinig veranderd alleen af en toe wat gepimpt.  
Lucien schetst aan begin drie scenario's:  
- gepimpt onderwijs 
- flexibel curriculum, leren everywhere, lerende attitute 
- scholen afgeschaft, virtuele leeromgevingen, maatwerk via mobiele huiswerkinstituten, 
staatsexamens, sociale vorming via sportverenigingen 
 
Docent bepaalt de kwaliteit van het onderwijs! Niet de techniek, niet het schoolgebouw...  
Samenwerking van Graaf Huyn met centrum Brein & Leren (Jelle Jolles, universiteit Maastricht, nu 
van de VU.  
Promovendi hebben onderzoek gedaan op Graaf Huyn. 
 
Ook Lucien vertelt over het verschil in ontwikkeling van het puberbrein. Leerlingen komen binnen 
met etiket (cito score) en raken dat heel moeilijk kwijt. In andere landen raken leerlingen dat etiket 
sneller kwijt. Voorbeeld: Finland, tussenscholen. 
Profielkeuze in het 3e jaar: geef ouders een belangrijke rol hierin anders is peer groep heel erg 
belangrijk. Essentieel is dat ouders worden voorgelicht!  
 
10.000 uren regel: om super niveau te halen. Oefenen oefenen oefenen  --> Boek Malcolm Gladwell, 
wat is de kans op succes. Check titel! Voorbeeld Beatles in Hamburg, spelen om te kunnen eten 
leverde wel heel veel oefenen op. 
 
Kennis is zelfvertrouwen, zelfvertrouwen geeft motivatie.  
Ook belangrijk: hoe geef ik feedback? Geef feedback op prestatie,  niet op persoon.  
 
Meer kennis noodzakelijk over de psychologie van het leren, bij docenten en lerarenopleidingen.  
 
Voorbeeld van klassikaal bespreken met proefwerken. Niet klassikaal (leerling met slecht cijfer let 
niet op, leerling met goed cijfer ook niet) maar laat leerlingen eens overleggen over antwoorden en 
verwachtingen vooraf en na afloop. 
 
Virtuele beelden zijn belangrijk. 
 
Door nieuwe inzichten onderwijs aanpassen? 
Leerstijl meisjes --> verbaal linguistisch Leerstijl jongens --> visueel ruimtelijk Aandacht voor 
verschillende doceerstijlen Beeldende vakken en lichamelijke opvoeding is geen bijzaak. Divergent 
denken, doe je als kind heel veel maar vermindert sterk als kinderen ouder worden. 
 
Nu wordt voornamelijk verbaal linguistisch les gegeven.  
Intervisie is heel belangrijk voor docenten maar wordt nog maar heel weinig toegepast.  
 
Oogst voor onderwijs nav nieuwe inzichten: 
Trainingen voor leerlingen en docenten 
Deskundigdheidsbevordering docenten 
Onderwijsontwikkeling 
Leerrendement 
 



Oogst voor onderwijs op korte termijn: 
Aanvangstijden (puberbrein slaapt nog 's ochtends) Feitenkennis Memoriseren Effectiviteit van de les 
Mindmaps Structuur bieden Afstemming vakken, zoek overeenkomsten Meer projecten (korte 
termijn doel, snappen ze beter) Reflecteren op leerstijl Primacy / recency effect (begin en einde vd 
les blijft beter hangen).leg iets uit aan het begin, laat ze daarna aan de slag gaan en kom op het einde 
van de les terug met samenvatting van begin. Dan blijft informatie beter hangen.  
Herkenbare effectieve werkvormen 
Ouderparticipatie (positieve invloed) 
Docenten --> onderzoekende participatie  
 
Oogst voor onderwijs, lange termijn:  
Aandacht voor sexeverschillen 
Abstract denken 
Optimaal gebruik maken van ICT 
Educatieve games 
Kennis belangrijk 
Toepassing kennis in projecten 
Oefenenen automatiseren 
Flexibiliteit curriculum is voorwaarde 
Loslaten 'ijzeren kooi' 
 
Voorbeeld van student uit zaal: zijn stagedocent Engels op Bernadinus college speelt Wordfeud met 
leerlingen. Als leerling wint van haar krijgt hij/zij een beloning.  
 
Meer informatie via:  
www.jellejollis.nl 
Boek Ellis en het verbreinen (te vinden in het KLC) 
 
Metacognitie leidt naar betere prestaties volgens spreker.  
 
Conclusie: wederom toegankelijke lezing met leuke praktijkvoorbeelden. 
 

http://www.jellejollis.nl/

