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Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles:

‘Onderwĳs mist
aansluiting op
kinderbrein’

‘Tienerbrein rijpt nog door tot na het twintigste jaar!’ en ‘Lerend
kind heeft prikkels nodig voor ontwikkeling.’ Dit zijn enkele berichten over het tienerbrein die in het nieuws verschenen. Hoogleraar
neuropsychologie aan de VU in Amsterdam Jelle Jolles heeft een
visie over wat het onderwijs daarmee moet.
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Steun, sturing en inspiratie is nodig om kind en student
in staat te stellen om de noodzakelĳke kennis, cognitieve en sociale vaardigheden te verwerven. Maar dan
moet je wel weten welke factoren bepalen of een kind
met plezier naar school gaat en nieuwsgierig is. Hoe
komt het dat sommige kinderen achter raken of uitvallen? En vooral: hoe kunnen kinderen zo gestimuleerd
worden dat ze hun talenten kunnen ontplooien? Om
deze vragen goed te kunnen beantwoorden, baseert hoogleraar Jelle
Jolles zich op neuropsychologische
bevindingen en op inzichten uit onderzoek naar het functioneren van de
hersenen. Hoe kan het dat de één wel
slaagt in het leven en de ander niet?
Om dit nader te onderzoeken, richtte
hĳ het onderzoeksinstituut LEARN!
op (zie kader).

Labels
Jolles wĳst op belangrĳke ontdekkingen uit wetenschappelĳk onderzoek
van de afgelopen twee decennia: zo weten we nu dat de
prefrontale cortex - onder andere belangrĳk voor plannen, keuzes maken en empathie - pas na het twintigste
jaar is uitontwikkeld. Hoewel de volgorde waarin delen
van het brein rĳpen bĳ iedereen min of meer hetzelfde
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is, bestaan er grote individuele verschillen in het tempo
waarop dat gebeurt. De ontwikkeling is bovendien niet
altĳd vloeiend. Jolles: ‘Soms ontwikkelt een kind zich
een tĳdlang minder snel. Er kan dan een verschil ontstaan tussen de ontwikkelingsfase van het kind en de
eisen die de omgeving stelt. De opvoeding door ouders
en structuur en inspiratie door school en leerkracht
moet het kind in dit soort fasen aanpakken en zorgen
dat de eisen gedoseerd zĳn. Dus niet zó
groot dat het kind ze in die periode niet
aankan.’

Genen
Sommige breinen maken een snelle start
en stagneren daarna, andere komen wat
trager op gang om daarna een sprintje te
trekken. Logischerwĳs sluit het onderwĳs
dan ook niet goed aan bĳ de individuele
hersenontwikkeling, vindt Jolles. ‘Die verschillen maken ook dat het belangrĳk is
om nooit een label te gebruiken: als een
kind nú niet goed meekomt of ADD heeft,
kan dat over een paar jaar heel anders zĳn. Hoewel de
aanleg van het brein vastligt in de genen, bepalen omgevingsinvloeden de ontwikkeling van de hersenen.’
Talenten worden volgens de onderzoeken niet vastgelegd in de zeer vroege kinderjaren, maar ontwikkelen
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zich in relatie tot de prikkels die het kind krĳgt tĳdens
de gehele school- en studietĳd. Prikkels van ouders,
leerkrachten, de buurt, vriendjes en vriendinnetjes.
Dat heeft gevolgen voor de manier waarop wĳ kinderen moeten opvoeden en lesgeven, vindt Jolles. In de
verhouding over nature-nurture (aangeboren versus
aangeleerd) is Jolles dan ook helder. ‘Je genen bepalen je mogelĳkheden, maar je omgeving bepaalt wat er
uiteindelĳk van dat talent gerealiseerd wordt. Denk aan
een stimulerende omgeving bĳ ouders en leerkrachten
die steun en inspiratie bieden.’

Meisjes- en jongenshersenen
En of de individuele verschillen niet al groot genoeg
zĳn, is de hersenontwikkeling bĳ meisjes en jongens
ook nog eens anders, zo blĳkt uit onderzoek. ‘Dat heeft
grote gevolgen voor de onderwĳspraktĳk. Een meerderheid van de meisjes ontwikkelt zich op sommige
gebieden - in elk geval degene die met taal en communicatie te maken heeft - sneller dan jongens. Het
brein ontwikkelt complexe handelingsvaardigheden in
de loop van de lagere schooltĳd. Vooral jongetjes raken
in die leeftĳd geïnteresseerd in skateboards en crossfietsjes. Het brein stimuleert die kinderen te bewegen,
maar dan zegt de leraar: “Blĳven zitten, rustig zĳn!”’
Talenten zĳn eigenlĳk potenties: dat wat je als geheel
aan vaardigheden zou kunnen ontwikkelen. Jolles: ‘En
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dat is veel breder dan wat nu bĳ de meeste kinderen
aangeboord wordt. Op school ligt erg de nadruk op taal:
kinderen die daar op jonge leeftĳd goed in zĳn, worden
snel als getalenteerd gezien. Maar sommige kinderen
zĳn juist goed in functies waar op school geen vraag
naar is, bĳvoorbeeld motorisch en ruimtelĳk inzicht.’

Omgevingseisen
Als je in beschouwing neemt dat hersenen zich in een
eigen tempo ontwikkelen, is het opmerkelĳk dat we
een peuter of kleuter niet blootstellen aan omstandigheden die het niet beheerst, maar een kind of een
tiener wel, vindt de hoogleraar. ‘Een voorbeeld is het
zelfstandig verwerken van de leerstof in de klas. Een
leraar zal merken dat dit niet bĳ elk kind lukt. Niet gek,
want hun brein is nog ervaringen aan het opslaan. Uit
wetenschappelĳk onderzoek blĳkt dat voor het automatiseren van bepaalde routines vele jaren nodig zĳn.
Het is dus niet realistisch om te verwachten dat een
kind zomaar in staat zal zĳn precies zo te reageren als
volwassenen willen. Kinderen die de pech hebben dat
ze geen steunende, lerende en structurerende ouders
en leraren hebben, zullen een veel grotere kans hebben
op het ontwikkelen van een leer- of gedragsstoornis.
School en ouders delen de verantwoordelĳkheid om
optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van het
kind te scheppen.’
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