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Neuromythen

kunnen leiden tot

verkeerde ideeen

over de ontwikke-

ling van kinderen

|et brein is een onderwerp waar veel men-
Isen nieuwsgieng naar zi|n en waar ze meer

over willen weten. Hoe het brein exact werkt, is

ingewikkeld en voor veel onderzoekers nog
steeds lastig te doorgronden. Er wordt ontzet-
tend veel onderzoek gedaan om meer over het
functioneren en de ontwikkeling van de herse-
nen te weten te komen. Regelmatig wordt er
over onderzoeksbevindingen geschreven in de
krant, populaire wetenschappelijke tijdschriften
of vakbladen. Daardoor wordt de kennis breed

verspreid, maar hef is de vraag of de kennis
ook daadwerkelijk correct wordt overgebrachf
en wordt gefnterprefeerd. In 201 2 bleek uit een
studie van Dekker, Lee, Howard-Jones enjolles
dat er in het Nederlandse onderwijs behoorli]k
wat misvattingen over het brein bestaan. Deze
neuromythen kunnen leiden tot verkeerde ideeen
over lesgeven of de ontwikkeling van kinderen.
Hoe staat het met de neuromythen bij |ou op
school? Kun Hi de zin van de onzin onderschei-

den? In het kader Test: wat denk |ij?' op de vol-
gende pagina vind je een test. Beantwoord de
stellingen met 'Juist (J)' of 'Onjuist (0)'. Onder
aan hetzelfde kader vind je per stelling het juiste
antwoord.

'We gebruiken slechts 10 procent van onze her-
senen. ' Dit is een uitspraak die is gedaan toen
er nog weinig kennis was over het functioneren
van de hersenen. Toch hoor je deze uitspraak
nog regelmatig. Inmiddels is er veel bewijs, bi|-
voorbeeld vanuit studies over hersenbeschadi-

ging, dat laaf zien dat we veel meer dan 1 0
procent van het brein gebruiken. Ook door rela-
tief nieuwe technieken, zoals Functionele MRI
(fMRI), kunnen we zien dat er heel veel activiteit

is in het brein Je gebruikt niet continu alle her-
sengebieden, maar bij verschillende taken
gebruik je verschillende gebieden.

In het onderwijs wordt vaak aandacht besfeed
aan de verschillende leerstijlen van kinderen.
Vaak hebben kinderen een voorkeur voor de

manier waarop ze informatie tot zich nemen (bij-
voorbeeld via beelden of geluid, of door fe erva-
ren). Er is echter geen bewijs dat de leerprestaties
van kinderen daadwerkelijk omhoog gaan als ze
enkel leskrijgen in hun voorkeursleerstijl (Coffield,
Moseley, Hall & Ecclestone, 2004). Met is juist
goed om kinderen te stimuleren om op verschil-
lende manieren te leren. Informatie die via de

ogen, de oren of via beweging in het brein
terechtkomt, wordt in verschillende delen van het
brein verwerkt. Deze delen hebben veelconnec-
ties met elkaar en de informatie wordf continu met

elkaar uitgewisseld (Gilmore, McCarthy &
Spelke, 2007). De gedachte dat er maar een
zogenaamde sensorische modaliteit betrokken is
bij de informatieverwerking klopt dus niet. De
connecties warden juist alleen maar versterkt als
je dezelfde informatie op verschillende manieren
leert (King, 2004). En wanneer er veel connecties
liggen, is het uiteindelijk ook makkelijker om je de
informatie weer te herinneren.

Een ander veelvoorkomend misverstand gaat over
de hersenhelften. Het misverstand is dat mensen
met een dominante linkerhersenhelft meer logisch
en analytisch zijn ingesfeld, en dat mensen met
een dominante rechterhersenhelft meer creatief

zip. Dat er slechts een hersenhelft actief is, is ook
een misverstand. In het dagelijks leven zijn altijd
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beide hersenhelften actief. Het is wel zo dat bi|
sommige taken meer activiteit in de ene dan in de
andere hersenhelft plaatsvindt, zogenaamde spe-
cialisaties. Echter, bij het uitvoeren van taken wer-
ken beide hersenhelften altijd samen.

De hersenen zi|n nog niet voltooid aan het eind
van de basisschool. Ze ontwikkelen door tot na

het 20e levensjaar (Giedd, 2008). Hoe de herse-
nen zich ontwikkelen, wordt sterk bepaald door
ervaringen. Ervaringen bepalen welke gebieden
en netwerken in de hersenen zich sterk ontwikke-
len. De omgeving is dus van grote invloed op de
onhA/ikkeling van de hersenen. De hersenen van
meisjes ontwikkelen zich wat sneller dan de

hersenen van jongens. Daardoor is de ontwikke-
ling van bepaalde hersendelen eerder voltooid.
Dit kan zo'n vier jaar verschil maken. Verschillen
in het tempo van hersenontwikkeling kunnen voor
een deel verschillen in gedrag verklaren. In de
klas kun je dit zien in dat jongens vaak wat
longer 'speels' blijven, terwijl meisjes eerder wat
rustiger en serieuzer met hun schoolwerk bezig
zijn. Bij meisjes zi|n de gebieden die betrokken
zijn bi| het controleren van hun impulsen over het
algemeen eerder ontwikkeld.

Bi] heel wat mensen bestaat nog hef idee dat je
geboren wordt met een bepaalde hoeveelheid
intelligentie, en dat je niets kunt doen om die te

est: »1f

Bekijk onderstaande stellingen en geef per
stelling aan of je denkt dat de stelling
'Juist (J)' of 'Onjuist (0)' is. En controleer
je antwoorden: onder aan dit kader staan
de juiste antwoorden.
1. We gebruiken onze hersenen 24 uur

per dag.
2. Als leerlingen onvoldoende water

drinken (minder dan 6 tot acht gla-
zen water per dag), krimpen hun
hersenen.

3. De hersenen van jongens zijn groter
dan de hersenen van meisjes.

4. We gebruiken slechts 1 0 procent van
onze hersenen.

5. Mensen met een dominante linkerher-

senhelft zijn logisch en analytisch
ingesteld; mensen met een dominante
rechterhersenhelft zijn creatief.

6. Veel leerlingen hebben een voor-
keursleerstijl (de manier waarop hij/
zij informatie het liefst verkrijgt, bij-
voorbeeld visueel, auditief, kinetisch).

I ...I
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7. De hersenen van jongens en meisjes

ontwikkelen zich in hetzelfde tempo.
8. Kiassieke muziek luisteren tijdens het

leren verbetert de leerprestaties.
9. De hersenontwikkeling van kinderen

is voltooid aan het eind van de
basisschool.

10. Herinneringen liggen opgeslagen in
nehverken van zenuwcellen.

11. Leren berust op het ontstaan van
nieuwe cellen in de hersenen

12. Pubers beginnen onverantwoordelijk
en risicovol gedrag te vertonen door-
dat de prefrontale cortex nog niet is
ultgeri|pt.

13. Kinderen halen hogere cijfers als zij
les krijgen volgens hun voorkeursleer-
stijl (bi|voorbeeld visueel, auditief).

14. Leren vindt plaats door verandering
van verbindingen tussen zenuwcellen.

15. Bij normale hersenonfwikkeling ont-
cellen en sterven er

ook cellen af.

16. Als we slapen, is er geen activiteit in
de hersenen.

17. Denkvermogen en intelligentie zijn
erfelijk bepaald en kunnen niet ver-
anderd warden door de omgeving of
ervanngen.

18. Beweging is goed voor het
denkvermogen.

19. De hersenen zijn plastisch: verander-
baar door de omgeving.

20. Jongens hebben meer aanleg voor
wiskunde en betavaardigheden dan
meisjes; meisjes hebben meer aanleg
voor taal.

21. Hoe groter de hersenen, hoe hoger
de intelligentie.

Antwoorden: 1=1, 2=0, 3=1, 4=0, 5=0,
6=1, 7=0, 8=0, 9=0, 1 0=1, 11 =0,
12=0, 13=0, 14=), 15=1, 16=0, 17=0,
18=JJ9=J, 20=0 en 21=0.
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veranderen. Hit hersenonderzoek weten we ech-

ter dat de verbindingen in de hersenen confinu
veranderen, dit heet plasticiteit. Door ervaringen
veranderen de verbindingen tussen de hersen-
cellen continu. Er kunnen nieuwe verbindingen
tussen cellen onfstaan, bestaande verbindingen
kunnen sterker warden en oude verbindingen
kunnen wegvallen. Door herhaalde oefening
kunnen ook nieuwe hersencellen en vertak-

kingen ontstaan. Al deze veranderingen in de
hersenen zijn het resultaat van oefening en het
zoeken naar nieuwe uitdagingen. Eigenli|kzou
je je hersenen dus kunnen zien als een spier die
je kunt trainen om sterker te warden. Talent en
intelligentie komen tot uiting door oefening,
inzet en instructie. Toch blijft het idee dat men-
sen hef moeten doen met het talent dat ze bi|
de geboorte hebben meegekregen heel sterk
aanwezig. Dweck (1 986) heeff hier veel onder-
zoek naar gedaan en onderscheidt twee manie-
ren waarop je over talent en intelligentie kan

Meer mythen
Noot bij dit artikel: Dit artikel is gericht op neuromythen, mythen waarin de wer-
king van de hersenen centraal staan. Los van de hersenen zijn er ook nog
andere onderwijsmythen: zie hiervoor de boeken van Pedro De Bruyckere (zie
het kader 'Verder lezen' op de volgende pagina voor die boeken).

denken. Volgens haar theorie gaan mensen met
een 'fixed mindset' ervan uit dat ie nieuwe
dingen kunt leren, maar dat je talent en intelli-
gentle in de basis vastliggen. Die zijn bi| de
geboorte bepaald en daar kun je verder niet
zoveel aan doen. Mensen met een growth-
mindset daarentegen, hebben de overtuiging
dat [e talent en intelligentie kunnen groeien door
inspanning. Zi| zien talent en intelligentie als
kwalifeiten die tot uiting komen door oefening,
inzet en instructie. Gezien wat bekend is vanuit

hersenonderzoek, benadert een growth-mindset
meer hoe we naar intelligentie zouden moeten
kijken. Tips voor hoe |e hiermee om kunt gaan
in de onderwijspraktijk warden gepubliceerd in
januari 201 7 in boek 6 van de boekenreeks
Wetenschappelijke doorbraken de klas in!
(Dekker, 2017).

Er bestaan educatieve programma's die geba-
seerd zijn op neuromythen. Brain Gym is daar
een voorbeeld van. Brain Gym is een commer-
cieel programma waarin bewegingsoefeningen
warden aangeboden ter bevordering van de
samenwerking tussen de linker- en rechterhelft.
Hef claimt oefeningen te hebben om lees- en
schrijfvaardigheid te bevorderen. Voor de effec-
tiviteit van dit programma is geen bewijs
(Krdtzig & Arbuthnott, 2006; Lindell & Kidd,
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aangetoond dat mensen zich sneller laten over-
tuigen door een onderzoeksbevinding als daar-
bij vermeld wordt dat er bewijs is gevonden in
hersenonderzoek of als er een afbeelding van
de hersenen bij staat. Dit geldt zelfs voor verkla-
ringen die on|uist zijn (McCabe & Castel,
2008; Weisberg et al., 2007). Weet dat dit
een valkuil is en laat |e niet direct overtuigen als
vermeld wordt dat er bewijs is gevonden in de
hersenen. Ons advies is dan ook om kritisch te

blijven op wat je hoort en leest, te onderzoeken
of je meer bewijs voor de stelling kunf vinden
en/of je ideeen te toetsen bij een expert op dit
gebied. Ook is het belangrijk om je te realise-
ren dat wetenschappelijke kennis altijd in ont-
wikkeling is. Onderzoekers ontdekken steeds
weer nieuwe dingen of vinden met nieuwe
methoden weer ander bewijs. Kortom: de feiten
van vandaag kunnen de fabels van morgen
zijn. Blijf daarom kritisch en op de hoogte van
de meest recente ontwikkelingen.

Foto's: Vincent van den Hoogen

201 1; Stephenson, 2009; Waterhouse,
2006), terwijl er veel leerkrachten (met name in
Engeland) gebruik van maken. Er komt wel
steeds meer bewijs dat beweging goed is voor
de cognitie, maar welke vorm, intensiteit en fre-
quentie optimaal is, daar wordt nog veel onder-
zoek naar gedaan.

Neuromythen komen veel voor in het onderwijs,
en het is voor niet-experts lastig om te weten
wanneer iets wel of niet waar is. Er is
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