Zin van onz'n onderscheiden

^Jeuromythen
in de klas

beide hersenhelftenactief. Het is wel zo dat bi|

hersenen van jongens. Daardoor is de ontwikke-

sommigetaken meeractiviteitin de enedan in de

ling van bepaaldehersendeleneerdervoltooid.

andere hersenhelft plaatsvindt, zogenaamde specialisaties. Echter, bij het uitvoeren van taken werken beide hersenhelften altijd samen.

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

De hersenen zi|n nog niet voltooid aan het eind

rustigeren serieuzermet hun schoolwerkbezig
zijn. Bij meisjeszi|nde gebiedendie betrokken
zijn bi| hetcontroleren van hun impulsen over het

van de basisschool. Ze ontwikkelen door tot na

het 20e levensjaar (Giedd, 2008). Hoe de hersenen zich ontwikkelen, wordtsterk bepaald door

algemeen eerder ontwikkeld.

ervaringen. Ervaringen bepalenwelkegebieden
en netwerken in de hersenen zich sterk ontwikke-
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len. Deomgeving isdusvan grote invloed op de
onhA/ikkeling van de hersenen. De hersenen van
meisjes ontwikkelen zich wat sneller dan de

Bi] heelwat mensen bestaatnog hefideedat je
geborenwordt met een bepaaldehoeveelheid
intelligentie, en dat je niets kuntdoen om diete

'.
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Neuromythen
kunnen leiden tot
verkeerde ideeen
over de ontwikke-

lingvankinderen

|et brein is een onderwerpwaarveel men-

H

is in het brein Je gebruikt niet continu alle her-

Isen nieuwsgieng naar zi|n en waar ze meer

sengebieden, maar bij verschillende taken

over willen weten. Hoe het brein exact werkt, is

gebruik je verschillende gebieden.

ingewikkelden voor veel onderzoekers nog
steeds lastig te doorgronden. Erwordt ontzettend veel onderzoek gedaan om meer over het
functioneren en de ontwikkeling van de hersenen te weten te komen. Regelmatig wordt er
over onderzoeksbevindingengeschreven in de
krant, populaire wetenschappelijke tijdschriften

Vaak hebben kinderen een voorkeur voor de

Bekijk onderstaande stellingen en geef per
stelling aan of je denktdat de stelling
'Juist(J)' of 'Onjuist(0)' is. Encontroleer
je antwoorden: onder aan dit kader staan
de juiste antwoorden.
1. Wegebruikenonzehersenen24 uur
perdag.
2. Als leerlingenonvoldoendewater

studie van Dekker, Lee, Howard-Jonesenjolles

manierwaaropze informatietot zich nemen (bijvoorbeeld via beelden of geluid, of doorfe ervaren). 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-

dat er in het Nederlandseonderwijs behoorli]k

lende manieren te leren. Informatie die via de

5.

wat misvattingen over het brein bestaan. Deze

ogen, de oren of via beweging in het brein

neuromythen kunnen leiden tot verkeerde ideeen
over lesgeven of de ontwikkeling van kinderen.
Hoe staat het met de neuromythen bij |ou op

terechtkomt, wordt in verschillende delen van het
brein verwerkt. Deze delen hebben veelconnecties met elkaar en de informatie wordf continu met

school? Kun Hi de zin van de onzin onderschei-

elkaar uitgewisseld (Gilmore, McCarthy &
Spelke, 2007). De gedachte dat er maar een
zogenaamdesensorische modaliteit betrokken is
bij de informatieverwerking klopt dus niet. De

senhelftzijn logischen analytisch
ingesteld; mensen meteen dominante
rechterhersenhelftzijn creatief.
6. Veel leerlingen hebbeneenvoorkeursleerstijl (de manierwaarophij/
zij informatiehetliefstverkrijgt, bij-

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

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

je dezelfde informatie op verschillende manieren
leert (King, 2004). En wanneerer veel connecties
liggen, is het uiteindelijkook makkelijker om je de

'We gebruiken slechts 10 procent van onze hersenen. ' Dit is een uitspraakdie 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|-

informatie weer te herinneren.

voorbeeld vanuit studies over hersenbeschadi-

zenwaterperdag), krimpen hun
hersenen.

3. Dehersenenvan jongenszijn groter
dan de hersenen van meisjes.

4. Wegebruikenslechts 1 0 procentvan
onze hersenen.
Mensen met een dominante linkerher-

voorbeeld visueel, auditief, kinetisch).

7. De hersenen van jongens en meisjes
ontwikkelen zich in hetzelfde tempo.

16. Alsweslapen, iser geenactiviteitin

8. Kiassiekemuziekluisteren tijdens het
lerenverbetertde leerprestaties.
9. Dehersenontwikkelingvan kinderen

17. Denkvermogenen intelligentiezijn
erfelijk bepaald en kunnen nietveranderd warden door de omgeving of

is voltooid aan heteindvan de

de hersenen.

ervanngen.

18. Bewegingisgoedvoor het

basisschool.

10. Herinneringen liggen opgeslagen in
nehverken van zenuwcellen.

11. Lerenberustop hetontstaanvan
nieuwe cellen in de hersenen

12. Pubers beginnen onverantwoordelijk
en risicovolgedragtevertonen doordat de prefrontale cortex nog niet is
ultgeri|pt.

13. Kinderenhalen hogerecijfersalszij
les krijgenvolgens hunvoorkeursleerstijl (bi|voorbeeld visueel, auditief).
14. Lerenvindtplaatsdoorverandering
van verbindingen tussen zenuwcellen.
15. Bij normale hersenonfwikkeling ont-

denkvermogen.

19. Dehersenenzijn plastisch:veranderbaardoordeomgeving.
20. Jongenshebbenmeeraanlegvoor
wiskunde en betavaardigheden dan
meisjes; meisjes hebben meer aanleg
voor taal.

21. Hoegroter 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.

cellen en sterven er

ook cellen af.

Een anderveelvoorkomend misverstand gaatover
de hersenhelften. Het misverstand is dat mensen

met een dominante linkerhersenhelft meer logisch
en analytischzijn ingesfeld, en dat mensen met

procent van het brein gebruiken. Ook door rela-

een dominante rechterhersenhelft meer creatief

tief nieuwe technieken, zoals Functionele MRI

zip. Dater slechts een hersenhelftactief is, is ook
een misverstand. In hetdagelijks leven zijn altijd

(fMRI), kunnen we zien dat er heel veel activiteit

drinken (minder dan 6 tot acht gla-

J-^'

connecties warden juist alleen maar versterkt als

antwoord.

ging, dat laaf zien dat we veel meer dan 1 0
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In het onderwijswordtvaakaandachtbesfeed
aan de verschillende leerstijlen van kinderen.
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aangetoond dat mensen zich sneller laten overtuigen door een onderzoeksbevindingals daarbij vermeld wordt dat er bewijs is gevonden in
hersenonderzoekof als er een afbeeldingvan
de hersenen bij staat. Dit geldt zelfs voor verklaringen 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 belangrijkom je te realiseren dat wetenschappelijke kennis altijd in ontwikkeling 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: Vincentvan den Hoogen

Dc^W^ ^ iw^

"cv\ wci^ D^i^^
'Z^Mf^^^
-fCWpO

veranderen. Hit hersenonderzoek weten we ech-

denken. Volgens haartheorie gaan mensen met

ter dat de verbindingen in de hersenen confinu
veranderen, dit heet plasticiteit. Doorervaringen
veranderen de verbindingen tussen de hersencellen continu. Er kunnen nieuweverbindingen
tussen cellen onfstaan, bestaandeverbindingen
kunnen sterker warden en oude verbindingen
kunnen wegvallen. Door herhaalde oefening

een 'fixed mindset' ervan uit dat ie nieuwe

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,
inzeten instructie. Toch blijft het idee dat mensen hef moeten doen met het talent dat ze bi|
de geboorte hebben meegekregen heel sterk
aanwezig. Dweck(1986) heeff hierveel onderzoek naar gedaan en onderscheidttwee manieren waarop je over talent en intelligentie kan

Meer mythen
Noot bij dit artikel: Dit artikel is gericht op neuromythen, mythen waarin de werking 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).
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dingen kunt leren, maar dat je talent en intelligentle in de basis vastliggen. Die zijn bi| de
geboorte bepaald en daar kun je verder niet
zoveel aan doen. Mensen met een growthmindset 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

201 1; Stephenson, 2009; Waterhouse,
2006), terwijl er veel leerkrachten (met name in

Engeland) gebruikvan maken. Er komt wel
steeds meer bewijs dat beweging goed is voor
de cognitie, maarwelkevorm, intensiteiten frequentie optimaal is, daarwordt nog veel onderzoek 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

Skills Research Centre.
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