
Lezing 
Het Puberbrein : brein, leefstijl en leren / dr. Renate de Groot  (Celstec, OU) Universitair 
hoofddocent. Onderzoek gedaan naar geheugenverlies bij zwangere vrouwen en onderzoek naar 
Alzheimer. Nu voornamelijk bezig met het puberbrein.  
 
Pubers zijn emotionele jojo's. Delen van het verhaal zijn ook van toepassing op een gedeelte van de 
toehoorders in de zaal.  
Puberteit is een periode van lichamelijke verandering, geslachtsontwikkeling 10-15 jaar. Bij 
adolescentie hersenontwikkeling, hersenrijping, 10-24 jaar. 
 
- hoe komt leren tot stand?  
Brein is netwerk van cellen. Ontwikkelt zich in de loop der jaren. Voor de geboorte van achter naar 
voren. Na de geboorte is het brein nog niet volgroeid. Brein is plastisch (veranderbaar), zelfs oude 
mensen kunnen nog leren.  
Leren is eigenlijk de verandering in contact tussen cellen.  
Basale vaardigheid: leren door imitatie. Ouders, grootouders, vriendjes, inspirerende leraren.  
Spiegelneuronen! Heb je nodig om je te kunnen inleven in anderen en om anderen te kunnen 
begrijpen.  
Ook oefenen is van belang. 
Door training verandert hersenactiviteit. Voor de training vooral veel activiteit achterin het brein. Na 
oefenen vooral actie voor in de hersenen. 
 
- pubers kunnen niet plannen 
75% denkt dat stelling niet waar is. 25% van de mensen denkt dat stelling waar is, meer jongens dan 
meisjes.  
Breinontwikkeling is niet uniform en loopt door tot na het 20e jaar. Pre frontale cortext is nog niet 
uitgerijpt. 
Meisjes zijn eerder uitgerijpt dan jongens maar omgeving bepaalt hoe deze rijping verloopt. 
Doel stellen, info verwerking, aandachtscontrole , cognitieve flexibiliteit, gebruik je pre frontale... 
voor maar niet alles ontwikkelt zich tegelijk, verschillende functies ontwikkelen zich na elkaar. Zijn 
soms met elkaar in conflict en dat levert risico gedrag op. 
@ voorbeeld: boodschappen doen voor kip kerrie. 
Onderzoek naar keuzegedrag... Oudere leerlingen nemen meer langere termijn keuzes. 
Geef leerlingen dus een planning die te overzien is, niet teveel lange termijn planning.  
Ouder worden: efficiënte van brein wordt vergroot, informatie wordt op meerdere plekken 
opgeslagen maar dat moet aangeleerd worden.  
 
Conclusie van Renate: ze kunnen volgens Renate wel plannen maar het hangt af van de complexiteit 
en lange termijn planning. 
Planning, organisatievermogen, vooruit zien, dat zijn net de prefrontale functies die zich pas later 
ontwikkelen.  
 
- schoolprestatie is genetisch bepaald. 
90% is het daar niet mee eens. 10% wel mee eens.  
Zelfs bij identieke tweelingen is een deel van het brein verschillend ondanks hetzelfde genetische 
materiaal, dezelfde leefomstandigheden, etc. etc. Toch zijn er verschillen!  
Het is de omgeving die de uitgroei van het brein bepaalt! 
 
Conclusie van Renate: schoolprestaties zijn niet genetisch bepaald, omgevingsfactoren zijn van groot 
belang net als individuele rijping van de hersenen.  
 
- gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. 



Merendeel is het daar niet mee eens.  
 
Hersenen zijn op hun grootst op 12 jarige leeftijd. 
Jongensbrein rijpt in sommige regio's (veel) trager dan meisjesbrein.  
Bij meisjes is hersenvolume al eerder op het grootst. 
Als docent moet je beseffen dat je informatie op diverse manieren moet aanbieden. Je hebt als 
docent ook nog eens rekening te houden met jongens en meisjes maar je hebt dan ook nog pubers of 
pre of postpubers. Je hebt dus geen jongens en meisjes in je klas zitten maar individuen.  
 
Conclusie van Renate: geen gescheiden onderwijs maar wel rekening houden met individuele 
verschillen.  
 
Boodschappen om mee naar huis te mogen nemen: 
Brein is plastisch tot op hoge leeftijd. 
Prefrontale functies (planning, organisatievermogen, vooruitzien) ontwikkelen zich tot na het 25e 
jaar. 
Omgeving heeft belangrijke invloed op uitrijping van het brein maar er zijn grote individuele 
verschillen. 
 
Conclusie: toegankelijke en duidelijke presentatie over ontwikkeling brein en waarom pubers doen 
wat ze doen.  
 
Zie ook OU site: topic brein, leefstijl en leren.  
 
 


