
Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek

Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige 
onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en effi ciënt 
mogelijk tot leren brengen? 

Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cogni-
tieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij 
konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neuroweten-
schappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappe-
lijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven 
in de onderwijspraktijk. 

Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige ‘neuromythes’, maar geeft ook 
een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, 
waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een 
handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te 
lezen en te interpreteren.

Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de 
uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen 
waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. 
De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren 
volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op 
maat (differentiatie) en (inter)actief leren. 

Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander 
neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde. 

TINNE VAN CAMP (KHLeuven), LIJNE VLOEBERGHS (KHLeuven) en PIETER 

TIJTGAT (Odisee) schreven dit boek. Zij kregen wetenschappelijke ondersteuning 

vanuit de cognitieve neurowetenschappen door Els Damm ekens (Breinset), 

Christophe Lafosse (RevArte) en Bert De Smedt (KU Leuven).
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WOORD VOORAF

Hoe leren kinderen, jongeren, studenten? Hoe creëren we als leraar krachtige onderwijsleeromgevin-

gen die op een zo optimaal en effi  ciënt mogelijke manier leerlingen tot leren brengen? Vragen die ons, 

lerarenopleiders uit verschillende lerarenopleidingen, sterk bezig houden.

Op het moment dat de Vlaamse Onderwijsraad een oproep lanceerde voor het schrijven van een prak-

tijkgerichte literatuurstudie over ‘wat de cognitieve neurowetenschappen kunnen betekenen voor on-

derwijs’, namen we de uitdaging dan ook graag aan.

Bij het maken van deze review lieten we ons zowel inspireren door experten als door het werkveld om 

zodoende enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit en anderzijds de bruikbaarheid van ons schrijfwerk 

te waarborgen.

We startten in juni 2014 met een grondige bevraging van 25 leden van het werkveld (zowel leraren, 

CLB-medewerkers, directies, navormers, pedagogische begeleiders als lerarenopleiders) en deden ook 

tussentijds een beroep op deze ‘resonantiegroep’ om feedback te geven bij ons werk. Zij zorgden er-

voor dat de tekst toegankelijk werd door kritisch te lezen, voorbeelden aan te leveren en vragen uit de 

praktijk te formuleren.

Daarnaast deden we een beroep op verschillende hoogleraren en doctorandi uit het domein van de in-

structiepsychologie en de (cognitieve) neurowetenschappen. Met deze groep van experten (uit Vlaan-

deren en Nederland) kwamen we samen om te overleggen over inhoudelijke thema’s. Zij droegen bij 

aan de opbouw en inhoudelijke vormgeving van de review door onder andere bronnen aan te leveren, 

feedback te geven bij geschreven teksten en controversen en discussiepunten bloot te leggen.

Onze grootste appreciatie en dank gaat echter uit naar Bert De Smedt ((tenure-track) docent Neurope-

dagogiek aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven), Els Dam-

mekens (coördinator Breinset) en Christophe Lafosse (directeur en neuropsycholoog in het Revalida-

tieziekenhuis RevArte). Zij waren de copromotoren bij dit project en stonden van bij het begin klaar 

om ons wegwijs te maken in dit boeiende thema. Zij leverden heel wat bronnen aan en lazen teksten 

regelmatig na op hun wetenschappelijke kwaliteit. Hun enthousiasme en kritische zin waren een extra 

drijfveer om de thema’s grondig te verkennen. Dankzij voortdurende samenwerking, overleg en litera-

tuurstudie kreeg deze review uiteindelijk vorm.

In deze review bekijken we leren door een neurowetenschappelijke bril. We onderzoeken of en in welke 

mate onderzoek uit de cognitieve neurowetenschappen kan bijdragen aan de uitbouw van een krach-

tige leeromgeving. Leren-op-maat, zelfregulerend leren en actief leren zijn drie kenmerken van een 

krachtige leeromgeving waar we ons in deze review op zullen focussen.
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De methodologie die we bij het schrijven van deze review hanteerden, is gebaseerd op het methodisch 

kader van Randolph (2009). Een kenmerk van deze methode betreft het raadplegen van experten om 

de tekst te beoordelen op zijn juistheid en volledigheid, de inhoud mee aan te sturen en zo mogelijk al-

ternatieve interpretaties aan te reiken. Een ander belangrijk uitgangspunt van de methode is het vooraf 

bepalen van een duidelijke focus. Dit deden we aan de hand van enkele onderzoeksvragen. Ook de 

relevantie en toegankelijkheid voor het werkveld vormde een belangrijk criterium bij het selecteren en 

uitwerken van thema’s binnen de review. Het uitvoeren van de literatuurstudie gebeurde systematisch 

aan de hand van vooraf bepaalde zoektermen en zoekmachines en vooropgestelde kwaliteitsvereis-

ten voor de bronnen die we raadpleegden. De combinatie van het inspelen op suggesties vanuit de 

experten- en resonansgroep en het bewaken van de vooropgestelde systematiek en focus vormde een 

voortdurende uitdaging bij het schrijven van de review.

In een eerste, inleidend hoofdstuk geven we een kader en een visie mee van waaruit we neurowe-

tenschappelijke onderzoeksresultaten kunnen bekijken zodanig dat ze betekenisvol zijn voor het on-

derwijs. Zowel het kader als de visie vormen een leidraad waarmee we, in de volgende hoofdstukken, 

neurowetenschappelijke onderzoeksbevindingen op hun relevantie voor de onderwijspraktijk zullen 

beoordelen. Het kader en de visie kunnen ook, naast het lezen van deze review, een handig ‘instrument’ 

zijn voor leraren bij het lezen en interpreteren van neurowetenschappelijke literatuur.

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 bespreken we drie kenmerken van leren die binnen een sociaal-construc-

tivistische visie op leren naar voren worden geschoven, met name: leren-op-maat, zelfregulerend leren 

en actief leren. Het betreff en drie thematische hoofdstukken die aansluiten bij uitdagingen waarmee 

leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De hoofdstukken bouwen niet op mekaar 

verder; elk van deze hoofdstukken kan afzonderlijk gelezen worden.

In een laatste hoofdstuk reiken we vragen aan waarmee de lezer aan de slag kan om ander neuroweten-

schappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde.

Wij hopen dat deze studie u zal inspireren om meer evidence-based te werk te gaan in de onderwij-

spraktijk.

Tinne Van Camp, Lijne Vloeberghs, Pieter Tijtgat
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 HOOFDSTUK 1
COGNITIEVE NEUROWETENSCHAPPEN EN ONDERWIJS: 
OVER EEN KLOOF EN BOUWSTENEN VOOR EEN BRUG

Lijne Vloeberghs, Tinne Van Camp, Pieter Tijtgat, Els Dammekens, 

Christophe Lafosse, Bert De Smedt

“Als ik nu maar gewoon eens in haar hoofd kon kijken!”

Elke leraar kan zich situaties voorstellen waarin hij een blik zou willen werpen in het hoofd van zijn 

leerling: op momenten dat een bepaald leerstofonderdeel niet opgenomen lijkt te worden, wanneer 

een leerling een heel eigen oplossing vindt voor een probleem, wanneer schijnbaar halsstarrig vastge-

houden wordt aan een foute redenering, … Dit roept bij hen de vraag op: ‘Hoe leert deze leerling en hoe 

kan ik hier best op inspelen?’

Onderwijskundigen en instructiepsychologen hebben deze ‘leervraag’ al van oudsher proberen te be-

antwoorden. Er werden theorieën ontwikkeld over hoe mensen leren en er volgde heel wat onderzoek 

om deze uit te testen. Aanvankelijk lag in dit onderzoek de focus op het gedrag van lerenden (welke 

stimulus, welke prikkel moet aangeboden worden om een bepaald gedrag te verkrijgen?). Sinds het 

midden van de vorige eeuw kwam in dit onderzoek meer en meer aandacht voor de cognitieve proces-

sen die nodig zijn om, vertrekkend van een prikkel, een bepaald gedrag te zien (wat gebeurt er met een 

bepaalde prikkel zodat bepaald gedrag al dan niet verkregen wordt?).

Hoewel in heel wat onderzoek eff ecten van leertheorieën, leermethodes en (psychologische) leervoor-

waarden gebleken zijn, lijken deze onderzoeksresultaten hun weg naar de praktijk (het onderwijs dus) 

maar niet te vinden. Zo verscheen in 2009 het boek Visible Learning waarin John Hattie al het onder-

zoek bundelde over wat nu echt werkt bij het stimuleren van leren op school. Dit boek werd een best-

seller en werd wel de ‘holy grail’ voor onderwijs genoemd.

Toch blijkt het niet gemakkelijk voor leraren om dit onderzoek in hun praktijk te integreren. Leraren zijn 

nog steeds op zoek naar antwoorden op uitdagingen waar ze dagdagelijks mee geconfronteerd worden 

en ze hopen deze te vinden bij de neurowetenschappen. Het evidence-based-gehalte van hersenon-

derzoek is immers groot want hersenonderzoek gaat nog een stapje verder dan de zachte wetenschap-

pen (zoals de onderwijskunde) door letterlijk ‘een blik te werpen in het hoofd van mensen’. Dit lijkt 

leraren erg te interesseren.
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Deze grote belangstelling voor hersenonderzoek is echter niet zonder gevaren of beperkingen 

(Paul Howard-Jones, 2010). Om teleurstelling tegen te gaan, zullen deze onderzoeksresultaten dus met 

de nodige ‘voorzichtigheid’ moeten worden toegepast in onderwijs.

In dit eerste hoofdstuk zullen we een kader en een visie schetsen van waaruit neurowetenschappelijke 

resultaten betekenis kunnen krijgen voor onderwijs. In de daarop volgende hoofdstukken zullen we 

ingaan op enkele concrete aspecten van leren, met name leren-op-maat, zelfregulerend leren en actief 

leren. Deze drie kenmerken van leren vormen, onder andere volgens De Corte (1996), een essentieel 

onderdeel van een krachtige onderwijsleeromgeving; een omgeving die de lerende eff ectief onder-

steunt in zijn leren.

 1 “Brain, Mind & Education”

Als gesproken wordt over neurowetenschappen, is het niet altijd duidelijk welke wetenschap men 

hiermee juist voor ogen heeft. Neurowetenschappelijk onderzoek kent immers vele subdisciplines en 

is ook met heel veel ander (bv. psychologisch) onderzoek verweven waardoor er interdisciplines met 

neurowetenschappelijk onderzoek ontstaan. Elk van deze onderzoeksdomeinen is bovendien relatief 

jong en nog volop in ontwikkeling. In deze paragraaf zullen we toelichten welke soorten neuroweten-

schappelijk onderzoek er zijn en welke van deze disciplines interessant kunnen zijn voor onderwijs 

en op welke wijze. We zullen de mogelijkheden, beperkingen en gevaren van neurowetenschappelijk 

onderzoek voor onderwijs bespreken en baseren ons hiervoor onder andere op de recente bevindingen 

van Paul Howard-Jones, één van de eerste onderzoekers die zich gebogen heeft over de relatie tussen 

neurowetenschappen en onderwijs.

 1.1 De studie van het brein

Hersenen worden onderzocht door neurowetenschappers. Neurowetenschap is een relatief jonge 

exacte wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van het zenuwstelsel. Binnen de neurowe-

tenschappen kunnen we verschillende specialisaties onderscheiden: neurofysiologie, neuroanatomie, 

neuro-endocrinologie, neurofarmacologie, enzovoort. Deze verschillende domeinen hangen nauw sa-

men.

De laatste jaren is er heel wat onderzoek verricht dat ons een steeds beter inzicht geeft in hoe onze 

hersenen werken. De voortdurende ontwikkeling van niet-invasieve technieken (waarbij hersenen dus 

niet opengelegd moeten worden) om hersenfuncties in kaart te brengen, helpt ons om vragen te be-

antwoorden: Wat zien we in de hersenen gebeuren wanneer een bepaalde prikkel binnenkomt? Welke 

hersenfuncties zijn daarbij betrokken? Worden deze functies ook bij andere prikkels geactiveerd? Via 

bv. EEG’s en fMRI-scans kan hersenactiviteit gemeten worden terwijl proefpersonen bepaalde taken 

uitvoeren (zie appendix 2 voor meer uitleg over deze technieken).
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In appendix 1 wordt een beknopt overzicht gegeven van de anatomie en werking van het brein. Er is 

echter ook nog heel veel dat we niet weten over onze hersenen. De toekomst heeft wat dit betreft dus 

nog heel wat in petto.

 1.2 De studie van de ‘geest’

Cognitiewetenschap is een relatief jonge wetenschap die onderzoek doet naar de mentale processen 

en verschijnselen en intelligentie bij mens en dier. Het gaat hierbij zowel over kennisverwerving en 

–verwerking, als over het vermogen tot redeneren en probleemoplossen (intelligentie) en het gebruik 

van taal. De cognitiewetenschap betreft een interdiscipline; dit wil zeggen dat ze verbanden legt tussen 

psychologie, neurowetenschap, informatica, linguïstiek en fi losofi e (Gazzaniga, 2004).

Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de cognitiewetenschap die het verband onderzoekt tussen 

neurowetenschappen en psychologie; we noemen dit de cognitieve neurowetenschappen. Dit onder-

zoeksveld wil bestaande cognitieve theorieën voeden en verfi jnen met neurowetenschappelijke gege-

vens om zo deze theorieën over het ‘denken’ biologisch meer plausibel te maken (Ansari et al., 2011).

Hypotheses over hoe ons ‘denken’ functioneert, over hoe we leren, kunnen op die manier meer hard ge-

maakt worden. De cognitieve neurowetenschappen focussen daarbij op het functioneren van het brein. 

Cognitieve neurowetenschappers bestuderen onder andere de verschillende netwerken in de hersenen 

die actief zijn tijdens het uitvoeren van bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld lezen of werkgeheugen. Ze 

bestuderen hoe deze netwerken ontwikkelen en hoe deze veranderen als gevolg van bepaalde inter-

venties of input uit de omgeving (Gazzaniga, 2004).

Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk op welke wijze de cognitieve neurowetenschappen een cogni-

tieve theorie bevestigen en ons inzicht in een bepaald fenomeen verder verdiepen:

Een telefoonnummer onthouden (gebaseerd op Pickering, 2006)

Prikkel: een telefoonnummer wordt aangeboden bv. 0275498690

→ Cognitieve theorie: het werkgeheugen kan ongeveer 7 eenheden makkelijk onthouden. Om dit 

nummer te onthouden helpt het dus om het te groeperen

→ Cognitieve neurowetenschappen: hersenonderzoek laat zien welke netwerken in de hersenen 

meer actief zijn wanneer proefpersonen het nummer al dan niet gegroepeerd proberen te onthou-

den. Cognitieve wetenschappers funderen dus in de biologie van onze hersenen wat de cognitieve 

theorie beweert.

Gedrag: door het nummer te groeperen in minder eenheden (en dus onder de 7 te blijven) kan het 

nummer beter en sneller onthouden worden.



16  I KRACHTIG LEREN, COGNITIEF NEUROWETENSCHAPPELIJK BENADERD

Box 1: Een ander uitgangspunt

Er zijn echter ook onderzoekers die onderzoek naar het verband tussen hersenen en geest 

(zoals gebeurt binnen de cognitieve neurowetenschappen) niet zinvol achten. Zo is Dick 

Swaab, naar eigen zeggen, door jarenlang onderzoek tot de deterministische en mate-

rialistische conclusie gekomen dat we geen hersenen hebben maar onze hersenen zijn: 

de natuurkundige en chemische processen in onze hersenen bepalen hoe we reageren 

en wie wij zijn. Volgens hem bestaat er dus geen geest of ziel die onafhankelijk van de 

hersenen kan functioneren.

Daarnaast zijn er ook onderzoekers, zoals bv. Kees Brunia (2014), die het bestaan van deze 

geest of ziel niet ontkennen, maar aankaarten dat het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is 

om het psychische aspect te ‘grijpen’. Mooie fMRI-plaatjes laten zien welke structuren ac-

tief zijn bij welke functie, maar ze bieden geen causale verklaring voor het geobserveerde 

gedrag. Zij vragen zich dan ook af of onderzoek doen naar de brug tussen neuroweten-

schap en onderwijs geen brug te ver is.

Dit betreft een wetenschapsfi losofi sche discussie die zeer interessant is en waarop je 

vroeg of laat wel zal stoten wanneer je je in de neurowetenschappen en de relatie tussen 

neuro en onderwijs wenst te verdiepen. We zullen deze discussie in deze studie echter 

niet verder uitspitten.

 1.3 En wat nu met onderwijs?

Het is logisch dat leraren erg enthousiast zijn over (cognitieve) neurowetenschappen en graag meer 

willen leren over het ‘denken’ en het brein (Pickering & Howard-Jones, 2007). Hoe beter we weten 

hoe het ‘denken’ van kinderen, pubers, volwassenen in zijn werk gaat en hoe onze hersenen iets leren, 

hoe beter we ons onderwijs kunnen optimaliseren en effi  ciënter kunnen maken. Recent onderzoek van 

Hook & Farah (2013) toont bijvoorbeeld aan dat meer te weten komen over (cognitieve) neuroweten-

schappen, leraren helpt om meer geduld te hebben en optimistisch te blijven kijken naar hun leerlin-

gen.

Zo ontstaat er een nieuw onderzoeksdomein: de ‘educational neuroscience’ (ook wel vertaald als neuro-

pedagogiek). Dit onderzoeksdomein brengt onderzoekers van verschillende disciplines samen, met 

name uit de (cognitieve) neurowetenschappen, de instructiepsychologie, de onderwijskunde en andere 

gerelateerde disciplines, om zo de interactie tussen biologische processen en onderwijs te onderzoe-

ken (Howard-Jones, 2010).

Box 1: Een ander uitgangspunt

Er zijn echter ook onderzoekers die onderzoek naar het verband tussen hersenen en geest 

(zoals gebeurt binnen de cognitieve neurowetenschappen) niet zinvol achten. Zo is Dick 

Swaab, naar eigen zeggen, door jarenlang onderzoek tot de deterministische en mate-

rialistische conclusie gekomen dat we geen hersenen hebben maar onze hersenen zijn: 

de natuurkundige en chemische processen in onze hersenen bepalen hoe we reageren 

en wie wij zijn. Volgens hem bestaat er dus geen geest of ziel die onafhankelijk van de 

hersenen kan functioneren.

Daarnaast zijn er ook onderzoekers, zoals bv. Kees Brunia (2014), die het bestaan van deze 

geest of ziel niet ontkennen, maar aankaarten dat het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is 

om het psychische aspect te ‘grijpen’. Mooie fMRI-plaatjes laten zien welke structuren ac-

tief zijn bij welke functie, maar ze bieden geen causale verklaring voor het geobserveerde 

gedrag. Zij vragen zich dan ook af of onderzoek doen naar de brug tussen neuroweten-

schap en onderwijs geen brug te ver is.

Dit betreft een wetenschapsfi losofi sche discussie die zeer interessant is en waarop je 

vroeg of laat wel zal stoten wanneer je je in de neurowetenschappen en de relatie tussen 

neuro en onderwijs wenst te verdiepen. We zullen deze discussie in deze studie echter

niet verder uitspitten.
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  2 Uitdagingen voor een nieuw wetenschapsdomein

Dit nieuwe wetenschapsdomein, de ‘educational neuroscience’, biedt heel wat mogelijkheden voor 

het onderwijs. Een bepaald fenomeen vanuit verschillende perspectieven bekijken zorgt immers voor 

meervoudige verklaringen en een rijker begrip van dat fenomeen, hetgeen kan leiden tot een sterke-

re basis voor individuele interventies, pedagogie, curriculum en onderzoeksopzetten (Coch & Ansari, 

2012).

Er zijn echter ook beperkingen wat betreft de toepasbaarheid van (cognitief) neurowetenschappelijk 

onderzoek op onderwijs. Indien deze beperkingen niet gekend zijn of er geen rekening mee wordt 

gehouden, dan houdt dit een aantal gevaren in zoals een foute toepassing van (cognitief) neuroweten-

schappelijk onderzoek in onderwijs.

In deze paragraaf zullen we de uitdagingen bespreken waarmee dit ontluikend onderzoeksdomein te 

maken krijgt, namelijk het in kaart brengen van de mogelijkheden én de beperkingen van (cognitief) 

neurowetenschappelijk onderzoek voor onderwijs.

 2.1 Potentieel interessant neurowetenschappelijk onderzoek voor onderwijs in kaart 
brengen

 Niet elk (cognitief) neurowetenschappelijk onderzoek is interessant voor het onderwijs. Een eerste uit-

daging voor de ‘educational neuroscience’ als nieuw onderzoeksdomein is dan ook het in kaart brengen 

van neuro-resultaten die potentieel interessant kunnen zijn voor het onderwijs. Twee van die voorbeel-

den kan je hieronder lezen.

Voorbeeld 1:

Hoewel er vaak van wordt uitgegaan dat emotie en cognitie gescheiden zijn, tonen de cognitieve 

neurowetenschappen aan dat dit niet het geval is. Wat betreft de onderliggende neurale processen 

betrokken bij leren, aandacht, het nemen van beslissingen en het sociaal functioneren, levert cog-

nitief neurowetenschappelijk onderzoek bewijs aan dat dit niet louter cognitieve maar evenzeer 

aff ectieve processen zijn (Howard-Jones, 2010; Crone, 2008). Op welke wijze en in welke mate 

cognitieve en aff ectieve processen een rol spelen zal verder onderzoek nog moeten aantonen.

Voorbeeld 2:

Hoewel de cognitieve neurowetenschap niet kan bewijzen dat iedereen zomaar alles kan leren, 

levert het wel duidelijk bewijs aan dat de hersenen zich kunnen aanpassen na intensieve training 

(Howard-Jones, 2010). Dit is bijvoorbeeld onderzocht geweest in het domein van muziek door 

o.a. Schlaug et al. (1995). Cognitieve neurowetenschappers leggen dan ook meer de nadruk op 

oefening en ervaring dan op aangeboren talent.

Met dit nieuwe onderzoeksdomein lijkt dus een stevige brug klaar te liggen waarbij neurowetenschap-

pelijk onderzoek direct toegepast kan worden in de onderwijspraktijk. En net daar duikt er een kink in 
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de kabel op. Want hoe moeten ontdekkingen binnen dit hersenonderzoek vertaald worden naar concre-

te acties, manieren van handelen in de klas? Op welke manier kan onderzoek van de hersenen leiden 

tot een misschien andere, meer optimale manier om krachtige leeromgevingen te creëren? Diverse 

antwoorden werden tot nog toe op deze vragen geformuleerd; jammer genoeg zijn ze vaak een brug te 

ver (Bruer, 1997; OECD, 2002).

 2.2 Bewust maken van de verschillen en hun beperkingen of gevaren

  De verschillen tussen neurowetenschappen en onderwijs zijn groot. Voor dit onderzoeksdomein ligt 

er, met andere woorden, een tweede grote uitdaging klaar; de ‘educational neuroscience’ dient er voor 

te zorgen dat neurowetenschappers en onderwijspractici met elkaar in dialoog kunnen treden met in-

zicht in en respect voor de (verschillende) wijze waarop onderzoek in beide disciplines wordt gevoerd 

(Ansari, De Smedt & Grabner, 2012). Want zolang de verschillen tussen neuro en onderwijs niet gekend 

en erkend worden en men de beperkingen die deze verschillen genereren niet in acht neemt, treden er 

een aantal gevaren op.

 ‘Neuromythe’ en ‘onderwijsfabel’

Een eerste gevaar heeft te maken met het verschil tussen ‘klas’ en ‘labo’ en tussen ‘mens’ en ‘dier’. 

Onderwijskundig onderzoek gebeurt in de klas met kinderen of adolescenten terwijl neuroweten-

schappelijk onderzoek meestal plaatsvindt in het labo en vaak bij dieren wordt uitgevoerd. Wanneer 

de resultaten vanuit dergelijk neurowetenschappelijk onderzoek rechtstreeks vertaald worden naar de 

klaspraktijk, dan leidt dit tot foutieve interpretaties, ook wel ‘neuromythes’ genoemd.

Hoewel de term ‘neuromythe’ al in 1980 gebruikt werd (Howard-Jones, 2009), defi nieert de OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) deze in 2002 als volgt: “Een neuro-

mythe is een misvatting over wetenschappelijke feiten uit hersenonderzoek die leidt tot het foutief 

gebruik van deze resultaten in een onderwijscontext. Deze misvatting is het gevolg van foutief 

begrijpen, foutief lezen of foutief citeren van deze wetenschappelijke feiten.” (vertaling OECD, 

2002, p.111).

De verschillende onderzoeksopzet tussen beide disciplines beperkt, met andere woorden, de toepas-

baarheid van neuro-resultaten in het onderwijs. Wanneer met deze verschillen geen rekening wordt 

gehouden, is er het gevaar van de neuromythe.

Maar niet alleen onderwijspractici maken foute interpretaties van neurowetenschappelijk onderzoek. 

Neurowetenschappers slagen er zelf vaak onvoldoende in om een juiste inschatting te maken van de 

onderwijsrealiteit. Paul Howard-Jones (2010) onderzoekt de opvattingen van neurowetenschappers 

over onderwijs en merkt op dat zij in hun uitspraken over onderwijs onvoldoende rekening houden met 

de ethische, politieke en sociale dimensies van onderwijs. Zo kunnen bepaalde keuzes vanuit (neuro)

wetenschappelijk oogpunt het beste lijken voor bepaalde leerlingen, toch kan omwille van politieke 

redenen gekozen worden voor een andere aanpak. Ook kan in het onderwijs niet zomaar met een expe-
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rimentele groep en een controlegroep gewerkt worden omdat dit niet altijd ethisch te verantwoorden 

is. Je kan bv. niet beslissen om de ene groep leerlingen te stimuleren in hun zelfsturingsvaardigheden 

en dit bij een andere groep leerlingen niet te doen, om vervolgens na te gaan of de eerste groep leer-

lingen zo ook eff ectief tot betere schoolresultaten zal komen.

 Hot or not

Een tweede gevaar heeft te maken met het verschil tussen ‘harde’ en ‘zachte’ wetenschap en hun ver-

schillende aantrekkingskracht. ‘Neuro’ is hot! Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat mensen 

vaker geneigd zijn om wetenschappelijke bevindingen te geloven wanneer deze voorgesteld worden 

samen met een foto van de hersenen of wanneer er een neurowetenschappelijke verklaring bij ge-

geven wordt, zelfs wanneer de foto irrelevant is of de verklaring foutief (Weisberg et al., 2007; Mc-

Cabe and Castel, 2008). Onderwijskundigen en instructiepsychologen krijgen niet dezelfde aandacht 

en bewondering van leraren als neurowetenschappers en dit zorgt voor de nodige frustraties. De we-

tenschappers uit de zachte wetenschappen voelen zich vaak ondergewaardeerd (Paul Howard-Jones, 

2010) en dit houdt het gevaar in dat er geen constructieve dialoog ontstaat. De inzichten uit beide 

wetenschapsdomeinen zijn immers nodig om degelijk onderzoek binnen deze nieuwe interdispline te 

kunnen opstarten (Ansari, De Smedt & Grabner, 2012).

‘Wetenschap’ of ‘nonsens’

Een derde gevaar heeft niet rechtstreeks te maken met een verschil tussen neurowetenschap en on-

derwijs maar met het feit dat ‘neuro-educational science’ nog in zijn kinderschoenen staat en dat er 

hierdoor, net omdat deze (onderzoeks)domeinen zo verschillend zijn, een kennisvacuüm ontstaat dat 

de ideale voedingsbodem is voor bijvoorbeeld bedrijven om onwetende geïnteresseerden te mislei-

den met ideeën en producten die niet kloppen (Howard-Jones, 2010). Dit gevaar betreft met andere 

woorden het verschil tussen (wetenschappelijk) gevalideerde en niet-gevalideerde informatie. Zo 

zijn er vele (dure) hersenspelletjes op de markt die niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijk 

onderzoek en beloftes doen die ze (wetenschappelijk gezien) niet kunnen waarmaken. Ook worden 

er allerlei ‘breinstimulerende’ drankjes en voedingssupplementen (bv. visolie) verkocht die helemaal 

niet het eff ect hebben dat ze beloven. Mensen laten zich gemakkelijk misleiden wanneer er gespro-

ken wordt over de hersenen en hersenonderzoek, zelfs als er niet concreet wordt aangetoond of aan 

een bepaald product ook eff ectief wetenschappelijk onderzoek is voorafgegaan en of dit onderzoek 

ook eff ectief bij mensen werd uitgevoerd en bijvoorbeeld niet alleen bij dieren, en het dus een neuro-

mythe betreft.

  3 De brug van neuro naar onderwijs

Voorlopig zijn er nog maar weinig onderzoeksresultaten van dit onderzoeksdomein beschikbaar. Een 

voorbeeld vind je terug in box 11 (zondle Team Play). Er worden volop samenwerkingsverbanden tus-

sen neuro- en onderwijsexperten opgestart, hypothesen geformuleerd en onderzoeksprojecten aange-

vat, maar we staan nog maar aan het begin van het verhaal.
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We moeten echter niet blijven wachten tot er pasklare onderzoeksgegevens worden aangeleverd. Er 

is sowieso al heel wat interessant materiaal beschikbaar, alleen zal men zich moeten hoeden voor bo-

venstaande gevaren. In deze studie zullen we daarom handvatten aanreiken aan onderwijspractici om 

verantwoord om te gaan met de schat aan informatie die er nu al voorhanden is en die ook volop in 

de populaire pers aan bod komt. We zullen een kader en een visie meegeven waarmee je de brug kan 

leggen van het neurowetenschappelijk onderzoek dat je leest naar je klas.

Uiteraard kan het werkveld ook een actieve rol spelen bij de verdere uitbouw van dit onderzoeksdo-

mein door zelf hypothesen naar voren te schuiven en via kleinschalig actie-onderzoek de eff ecten te 

onderzoeken van het eigen onderwijs.

 Door het meegeven van deze brug en het stimuleren van een onderzoeksmatige aanpak hopen we met 

deze studie het verschil te kunnen maken met andere literatuur over dit thema.

3.1 Een brug met twee pijlers

  In paragraaf 2.2. haalden we verschillen aan tussen (cognitieve) neurowetenschappen en onderwijs 

en bespraken we welke beperkingen dit inhoudt of welke gevaren er optreden wanneer er met deze 

verschillen geen rekening wordt gehouden. Om de kloof tussen beide (onderzoeks)werelden te over-

bruggen, is er nood aan een brug met stevige fundamenten, een brug die er voor zorgt dat problemen, 

zoals misinterpretatie en onderappreciatie van onderzoeksgegevens, vermeden worden.

 In deze studie stellen we daarom een brug met twee pijlers voor. Een eerste pijler geeft een kader 

weer dat door leraren gebruikt kan worden om (cognitief) neurowetenschappelijke bevindingen correct 

te interpreteren zodat de juiste besluiten op het juiste niveau getrokken worden (zie paragraaf 3.2.). 

Een tweede pijler geeft de gemeenschappelijke visie weer van waaruit zowel (cognitieve) neuroweten-

schappers als het onderwijsveld dienen te vertrekken, indien men de brug wil maken van (cognitieve) 

neurowetenschappen naar de klaspraktijk (zie paragraaf 3.3.).

In de verdere hoofdstukken wordt vanuit deze bouwstenen gekeken naar de bijdrage aan en de impact 

van neurowetenschappelijk onderzoek op een aantal aspecten die van belang zijn bij het uitbouwen 

van een krachtige onderwijsleeromgeving zoals leren-op-maat, zelfregulerend leren of actief leren. 

Waar nodig worden neuromythes ontkracht.

 3.2 Een kader om te situeren en te interpreteren

Tommerdahl (2010) haalt aan dat het niet erg waarschijnlijk is dat één bepaald neurowetenschappe-

lijk onderzoek direct toepasbaar is in een klascontext. Onderwijs en neurowetenschappen werken im-

mers op verschillende verklaringsniveaus waardoor er een vertaalslag nodig is (Ansari & Coch, 2006). 

Goswami (2006) doet een oproep naar ‘vertalers’, mensen die neurowetenschappelijke bevindingen 

vertalen naar het perspectief en de taal van het onderwijsveld en tegelijkertijd ook onderzoeksvragen 

en ideeën vanuit dat werkveld doorgeven aan de (cognitieve) neurowetenschappers. Deze vertaling 
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is nodig. Zoals boven al aangehaald, kan er immers niet zomaar van het laboratorium naar de klas ge-

sprongen worden. Beperkende factoren daarbij zijn:

5 De prikkelarme en gecontroleerde omgeving van een labosetting kan niet vergeleken worden met 

een klascontext met zijn alom aanwezige prikkels en ontelbare beïnvloedende factoren.

5 Neurowetenschappelijk onderzoek gebruikt zeer eenvoudige taken om hersenactiviteit te meten 

bv. het al dan niet herkennen van een bepaalde visuele prikkel. De op deze manier verkregen re-

sultaten kunnen niet zomaar gelijkgesteld worden aan de vaak zeer complexe taken die in een 

klascontext gevraagd worden. Daar bestaan herkenningstaken bijvoorbeeld uit de opdracht “wan-

neer je de afbeelding herkent, mag je ze uitknippen en opplakken”. In beide gevallen gaat het over 

herkenning, maar niemand zal ontkennen dat het in de klas over een veel complexere taak gaat.

5 Neurowetenschappelijk onderzoek gebeurt nog vaak met proefdieren en resultaten uit dieronder-

zoek kunnen niet zomaar vertaald worden naar mensen. Bv. in neurowetenschappelijk dieronder-

zoek worden vaak ratten gebruikt om de snelheid of kracht van hun leren te meten. Daarvoor wordt 

gemeten hoe snel en accuraat ze hun weg vinden in een doolhof. Resultaten uit dit onderzoek toe-

passen in een klascontext moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren; leerlingen leren immers 

heel andere zaken dan hun weg vinden uit een doolhof.

5 Wanneer neurowetenschappelijk onderzoek gebeurt bij mensen gaat dit meestal over volwassenen 

of adolescenten ouder dan 18 jaar. Er zijn weinig studies die kinderen of jongeren als deelnemers 

gebruiken. Er moet dan ook rekening mee gehouden worden dat een volwassen brein niet zomaar 

vergeleken kan worden met een kinderbrein.

Wanneer met de verschillen tussen klas en labo geen rekening gehouden wordt, wordt een voedings-

bodem voor het ontstaan van neuromythes gecreëerd. Een voorbeeld om dit te verduidelijken, vind je 

hieronder.

Een neuromythe: een verrijkte omgeving maakt slimmer

Hoewel deze uitspraak terug te voeren is op goed neurowetenschappelijk onderzoek is het een mooi voor-

beeld van hoe de gevonden resultaten niet vertaald mogen worden naar een klascontext. Het onderzoek 

waarop deze neuromythe zich baseert, is immers een onderzoek dat in een laboratoriumsetting met ratten 

is uitgevoerd. In 1987 rapporteren Diamond et al. over een onderzoek dat zij opzetten met ratten.(zie 

ook Rosenzweig et al., 1962, 1964). Waar één groep proefdieren in een “aangeklede” kooi samenleeft 

met andere ratten (experimentele groep), leven de ratten in de controlegroep geïsoleerd in een lege kooi. 

Wanneer beide groepen na verloop van tijd in een doolhof worden geplaatst, tonen de resultaten aan dat 

de ratten in de experimentele groep beter en sneller presteren dan de ratten in de controlegroep. Een dui-

delijk leereff ect wordt aangetroff en en dit wordt toegeschreven aan de leefomstandigheden. Bovendien 

worden bij de ratten in de experimentele groep meer verbindingen, i.e. synapsen, in hun hersenstructuur 

gevonden.

Niet-wetenschappers trokken op basis van dit goed opgezet wetenschappelijk onderzoek de conclusie dat 

een verrijkte omgeving leidt tot meer synapsen in de hersenen en dus tot een groter leerpotentieel. Anders 

gezegd, een rijkere omgeving maakt slimmer.
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Waar zitten de denkfouten?

5 De defi nitie van een “verrijkte” omgeving was in deze context het samenleven in een kooi met andere 

dieren en een aantal objecten om te onderzoeken. Deze “verrijkte” omgeving is eigenlijk een matige 

afspiegeling van de natuurlijke omgeving waarin ratten leven. Het gaat hier dus eerder over een na-

tuurlijke omgeving dan over een “verrijkte”. Verder werden de ratten in de controlegroep eigenlijk in 

een “arme” omgeving geplaatst. De conclusies zouden dan ook beter in de andere richting geformu-

leerd worde: wanneer ratten in een arme omgeving leven, ontwikkelen ze minder synapsen en hebben 

ze dus een minder goede hersenontwikkeling.

5 Proefdieren in een labo zijn niet te vergelijken met leerlingen in een klas. Resultaten kunnen dan ook 

niet zomaar getransfereerd worden naar het menselijk brein.

5 Verder onderzoek heeft aangetoond dat er niet noodzakelijk een link is tussen enerzijds meer hersen-

verbindingen, synapsen en anderzijds leren, intelligentie. Onder andere Freeberg (2006) en Garret 

(2008) toonden aan dat het niet zozeer gaat over het aantal hersenverbindingen, maar over de sterkte 

van deze connecties.

Ook wanneer met de opgesomde beperkende factoren rekening gehouden wordt, is er nog een tus-

senstap langs het cognitief-psychologische niveau nodig om de vertaalslag te maken van neuroweten-

schappelijk onderzoek naar onderwijs. In onderstaande fi guur wordt, naar analogie met het model van 

Paul Howard-Jones, deze trapsgewijze aanpak visueel voorgesteld.

Gedrag

Directe toepasbaarheid
binnen het onderwijs

Cognitief-psychologisch

Neuro-biologisch

Figuur 1: Visuele voorstelling van drie onderzoeksniveaus, hun onderlinge relaties en de mate waarin hun onder 
zoeksresultaten toepasbaar zijn binnen het onderwijs
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Waar neurowetenschappelijk onderzoek een beperkte toepasbaarheid heeft in de klas, kunnen de re-

sultaten van bv. actie-onderzoek of groter opgezet onderzoek naar de invloed van een bepaalde actie 

op het gedrag van leerlingen vaak wel direct toegepast worden in de klas. Resultaten van zulk ge-

dragsonderzoek bv. wanneer ik een nieuwe rekeninhoud geef, zorg ik eerst dat elke leerling gericht is op 

mij en dat alle afl eidende prikkels weg zijn winnen aan kracht wanneer ze onderbouwd kunnen worden 

door een theorie, wanneer ze generaliseerbaar gemaakt kunnen worden bv. om iets nieuws te leren, 

moet de aandacht volledig gericht zijn op deze nieuwe inhoud. En een cognitieve theorie wint dan weer 

aan waarde wanneer ze gesteund wordt door neurowetenschappelijke bevindingen bv. hersenen wer-

ken trager wanneer ze met verschillende dingen tegelijkertijd bezig zijn.

De kracht van neurowetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijk ligt dus niet zozeer in het 

genereren van rechtstreekse interventies in de klas, maar wel in zowel het versterken als het ontkrach-

ten van cognitieve theorieën over hoe mensen leren. En dat is dan ook de manier waarop neurowe-

tenschappelijk onderzoek gelezen moet worden: de bevindingen van cognitieve neurowetenschap-

pers helpen leraren om het waarom achter de door hun gebruikte onderwijsstrategieën te begrijpen 

(Christodoulou & Gaab, 2008). Op deze manier leveren zij een bijdrage aan het zo goed mogelijk creë-

ren van krachtige leeromgevingen.

Wanneer er niet zorgvuldig gekeken wordt naar neurowetenschappelijk onderzoek en de resultaten 

niet gekaderd worden op het cognitief-psychologische niveau, is de kans groot dat er neuromythes 

ontstaan. Even in een hoofd kijken gaat ons dus geen duidelijk beeld opleveren over hoe deze leerling 

denkt, leert. Hersenen zijn immers plastisch en we kunnen via ons onderwijs voor veranderingen zor-

gen. Daarbij gaat even in een hoofd kijken niet dadelijk informatie opleveren over een andere manier 

van aanpak. De tussenweg langs de cognitieve psychologie moet eerst gemaakt worden.

 3.3 Een visie om vanuit te gaan

Alvorens een brug gebouwd kan worden tussen beide disciplines, moet eerst de gemeenschappelijke 

visie verduidelijkt worden. Zowel cognitieve neurowetenschappers als leraren dienen er vanuit te gaan 

dat hersenen plastisch zijn. Het brein verandert als respons op stimulatie uit de omgeving, dat noemen 

we plasticiteit (o.a. Hinton, Fischer & Glennon, 2012). Naast natuurlijke veranderingen door opgroeien 

en ouder worden, hebben de hersenen ook de mogelijkheid om gedragsveranderingen te ondersteu-

nen. Met andere woorden, hun structuur verandert onder invloed van ervaringen die voor ander gedrag 

zorgen (o.a. Draganski, 2004). Dit proces is gekend als functionele plasticiteit (o.a. Thomas & Knowland, 

2009) en net in die plasticiteit ligt de mogelijkheid om te leren. Plasticiteit wil trouwens niet zeggen 

dat er meer corticale cellen groeien (de hersenen worden niet groter) maar wel dat het brein zichzelf 

opnieuw kan bedraden via synaptogenesis (= het maken van nieuwe verbindingen tussen hersencellen) 

en pruning (= het snoeien van ongebruikte en overtollige verbindingen tussen hersencellen) en dat 

het bepaalde bedrading kan versterken. Dit laatste proces heet myelinisatie waarbij de veel gebruikte 

verbindingen tussen hersencellen meer witte stof (=myeline) ontwikkelen. Hoe meer witte stof, hoe 

sneller en makkelijker informatie van het ene netwerk naar het andere kan gaan.
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Een mooi voorbeeld om dit te illustreren, is het feit dat een baby bij de geboorte in zijn hersen-

structuren alles meekrijgt om in elke richting te leren schrijven. De hersenen van een baby in het 

Westen of in China verschillen niet fundamenteel wanneer het over schrijfrichting gaat. Hij leert 

pas uit ervaring dat in de plaats waar hij geboren is van links naar rechts, van boven naar onder 

geschreven wordt, … Door te knippen in synapsen, te snoeien in connecties, blijven na verloop 

van tijd alleen die connecties bewaard die hij nodig heeft voor de schrijfrichting in zijn cultuur 

(Anderson & Della Sala, 2012).

Leren verandert dus de fysische structuur van de hersenen en deze structurele veranderingen optima-

liseren de functionele organisatie van de hersenen. Onderwijzen komt dan neer op “de kunst om het 

brein te veranderen” (Zull, 2002).

Omtrent de plasticiteit van de hersenen is veel onderzoek gebeurd. Een aantal bevindingen daaruit zijn 

hier het vermelden waard. Zo hebben onder andere Thomas & Knowland (2009) en Knudsen (2004) aan-

getoond dat er gevoelige periodes zijn in de hersenontwikkeling die vanaf de kindertijd tot in de ado-

lescentie lopen. Deze gevoelige periodes kunnen gedefi nieerd worden als tijdsvensters waarbinnen de 

eff ecten van omgevingsstimulering op de structuur en het functioneren van het brein maximaal zijn. Een 

voorbeeld hiervan is het verwerven van een tweede taal. Het beheersen van uitspraak en grammaticale 

structuren gaat over het algemeen beter bij die mensen die een tweede taal hebben geleerd voor hun pu-

berteit dan bij zij die dit pas later in hun leven leren (Hernandez & Li, 2007; Johnson & Newport, 1989). Ge-

lukkig sluiten deze tijdsvensters niet plots of helemaal. Onderzoek van Kuhl, toont aan dat Japanse baby’s 

jonger dan 10 maanden wel het verschil kunnen detecteren tussen de “l” en de “r”. Omdat ze in hun moe-

dertaal echter niet blootgesteld worden aan dit verschil verliezen ze de mogelijkheid, het vermogen om 

het onderscheid te maken tussen beide klanken. Sluit het venster dan? Kunnen deze kinderen, met andere 

woorden, dit verschil nooit meer leren? Nee, wanneer er voldoende inspanning geleverd wordt, kan het 

verschil tussen “l” en “r” wel geleerd worden, hoewel dit niet bij alle mensen even succesvol zal gebeuren.

Bepaalde vormen van plasticiteit blijven dus levenslang behouden. Onder andere Woollet et al. (2009) 

maken dit duidelijk met een onderzoek bij taxichauff eurs in Londen. Zij toonden aan dat deze mensen, 

die jaren spendeerden aan het memoriseren van het ingewikkelde stratenplan in Londen, een groter 

volume grijze massa hebben in de hippocamus, een hersengebied dat belangrijk is voor het navigeren 

en het onthouden van visueel-ruimtelijke informatie. Functionele plasticiteit, synapto genesis, pruning 

en myelinisatie blijven dus mogelijk doorheen het hele leven hoewel er ook hier beperkingen en be-

langrijke individuele verschillen blijven bestaan (the Royal Society, 2011).

Een neuromythe: neurowetenschappelijke bevindingen bevestigen dat we zo vroeg mogelijk álle kinderen 

bepaalde schoolse vaardighden moeten aanleren (bv. lezen, tweede taal) en dat we belangrijke kansen 

missen als we dit niet doen.

Er is neurowetenschappelijk bewijs voor het bestaan van gevoelige periodes zoals uit de voorbeelden hier-

boven blijkt. Het gaat dan over gevoelige periodes bij het ontwikkelen van erg basale processen zoals de 

ontwikkeling van het zicht of de gevoeligheid voor bepaalde klanken. Ander onderzoek toonde aan dat er 

tussen 0 en 3 jaar erg veel synaptische groei is.
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Niet-wetenschappers hebben uit deze resultaten de conclusie getrokken dat het jonge brein het meest 

geschikt is om te leren en dat we dus optimaal gebruik moeten maken van deze periode. Dit leidde tot de 

ontwikkeling van goedbedoelde, maar niet eff ectieve interventies zoals het tonen van letterkaarten aan 

peuters om hen snel aan het lezen te krijgen.

Waar zitten de denkfouten?

5 Hersenontwikkeling is een complex proces waarbij verschillende gebieden rijpen op verschillende mo-

menten en aan verschillende snelheden. Bovendien zijn er grote individuele verschillen tussen mensen 

met betrekking tot wanneer een bepaald netwerk begint te rijpen en hoe lang deze rijping duurt.

5 Neurowetenschappen hebben alleen evidentie geleverd voor gevoelige periodes voor een aantal basale 

processen. Er is geen bewijs gevonden voor meer complexe processen zoals lezen, rekenen, tweede taal…

Wanneer jonge kinderen opgroeien in minder gunstige omstandigheden of omwille van een beperking 

minder mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de prikkels die aanwezig zijn in een natuurlijke, 

gewone omgeving, heeft het wel zin om extra te stimuleren.

Take home messages

5 Cognitieve neurowetenschappen zijn het specifi eke domein binnen de neuroweten-

schappen dat zich bezig houdt met het biologische onderzoek naar het functioneren 

van de hersenen bij specifi eke activiteiten zoals geheugen, aandacht, getalherken-

ning, reactie op feedback, verwerking van emoties,… Het doel is om de biologische 

fundamenten onder cognitieve theorieën bloot te leggen.

5 Bevindingen uit cognitief neurowetenschappelijk onderzoek kunnen cognitief-psy-

chologische theorieën over hoe mensen leren een biologisch fundament geven, zij 

geven geen rechtstreekse input rond gedrag.

5 Functionele plasticiteit: hersenen veranderen op basis van ervaringen. Hersencellen 

kunnen nieuwe verbindingen aangaan (=synaptogenesis), veel gebruikte verbindin-

gen versterken (=myelinisatie) of weinig gebruikte verbindingen wegknippen (=pru-

ning).
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Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek

Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige 
onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en effi ciënt 
mogelijk tot leren brengen? 

Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cogni-
tieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij 
konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neuroweten-
schappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappe-
lijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven 
in de onderwijspraktijk. 

Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige ‘neuromythes’, maar geeft ook 
een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, 
waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een 
handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te 
lezen en te interpreteren.

Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de 
uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen 
waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. 
De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren 
volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op 
maat (differentiatie) en (inter)actief leren. 

Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander 
neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde. 

TINNE VAN CAMP (KHLeuven), LIJNE VLOEBERGHS (KHLeuven) en PIETER 

TIJTGAT (Odisee) schreven dit boek. Zij kregen wetenschappelijke ondersteuning 

vanuit de cognitieve neurowetenschappen door Els Damm ekens (Breinset), 

Christophe Lafosse (RevArte) en Bert De Smedt (KU Leuven).
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