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Tieners.Zezijn zo slim,maardoensoms
zo dom. Hoekomt dat?En wat doeje
met hun gedragin de klas?JelleJolles,
hoogleraarNeuropsychologieaan de Vrije
Universiteitin Amsterdam,breekt een
lansvoor tienerbreinen.t'TienerszÍrjneen
werk in uitvoering."

Wat is het eerstedat eenleraar moet
wetenovertienerbreinen?
JelleJolles:"Zehebbenvaakeen
verkeerdideeoverhun leerlingen.Ze
denken:dit kind is minderslim,wanthet
presteert
nietgoedop school.Maardat
klopt niet.De tieneris namelijkeenwerk
in uitvoering.
Diegaatvangroeispurtnaar
groeispurt,en kentook dipjes.Eentiener
die op dit momentlui en ongemotiveerd
in
je klaszit of slechte
puntenhaalt,kan,als
je hetjuist aanpakt,weereensprintjetrekkenen uitgroeientot eentopper.Ook al
heefteenvijftienjarigede puberteitachter
de rug en ziet hij er grooten bijnavolwas-

senuit, hij ontwikkeltnogverdertot zijn vijfentwintigste.
Pasdanis hij 'klaar'.Zowelop fysiek,cognitief,emotioneel
alssociaal
vlak."
"Genenbepalenniet hoeintelligentiemandis.We
hebbenbij benaderingallemaaldezelfdebandbreedte
om
te leren.Bekijkhersenenalseenverzameling
vanongeveer200 bagagekluisjes.
Brj de geboortekrijgt elketiener
ongeveer
hetzelfdeaantalkluizenmee.Het zijn de schrale
of rijke thuisomgeving
en ook de lerarenen opvoeders
die
bepalenhoesterkdiekluisjesgevuldrakenen hoesnel.Je
moetbeseffendat leer-en ontwikkelingsmogelijkheden
dynamischzijn. Kiesvoordegrowthmindset:let op d,e
kansenen groeimogelijkheden
en rekenleerlingenniet af
op waarze nu goedof slechtin zijn."
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Wie is JelleJolks?
. hoogleraarNeuropsychologie
aan de VU Amsterdam
.

hoofdvan het Centrum Brein & Leren

.

bezig met onderwíjsvernieuwing,
talentontwikkeling en
cognitieve veroudering

.
.

auteurvan'HetTienerbrein'
twittert fia Jelle lolles@Jellelolles,
btogt op jeilejolles.nl

Houden scholen voldoende rekening met hoe tieners
functioneren?
Jelle Jolles: "Veel scholenrichten zich op de gemiddeldeleerling.Maar die bestaatniet. Ik merk dat er verrassendweinig bekendis in scholenover de ontwikkelingvan
kinderenen tieners.Als we beter rekeninghoudenmet wat
een leerlingin ontwikkeling kan en niet, dan st|gt het rendementvan ons onderwUs.Want als lerarenhun leerlingen
beter begrijpen,wordt de schoolleukervoor iedereen.Nu
dragenwe kennisvaak over omdat die in de leerplannen
staat.Maar een tiener denkt nog niet als een volwassene.
Lang niet alle leerstofpast bij zijn denkprocesen aanpak.
Veel leerlingensnappenniet waarom ze wiskundigestellingen moetenkennen.Of denkendat ze wel zonderkennis
kunnen, maar niet zonder smartphone.Alles staattoch

op internet?'Maar om goedte zoeken,hebbenze kennis
op schoolblijft dus belangrijk.
nodig. Kennisoverdracht
ook al denkentienersdaar somsandersover."
Hoe speelje als leraar in op de ontwikkeling van tieners?
Jelle Jolles:"Geefje leerlingensteun,sturing en
inspiratie.En werk met individueleverschillen.Die zijn
er tussenjongensen meisjes.Maar ook tussenkinderen
uit verschillendemilieus of etnischeachtergronden.I{ou
rekeningmet de leef-en leeromgevingvan je leerlingen.
Misschiengroeidede tiener op in een taalarmeomgeving,
zonderveelboekenof socialeinteractie.DaarCoorziet de
leraarmakkelijkerin waarom een kind niet-gemotiveerd
is, of voor taal minder goedpresteert.En kan hij ook zien
dat die leerlingveelpotentieheeft,omdat hij ondanksdie
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taalarmestart al een pak progressiemaakte.Een
traag groeiendeboom kan, met de hutp van leraren,
de hoogsteworden."
Hoe inspireer, steun en stuurje opgroeiende tieners
het best?
Jelle Jolles: "Door ze uit te dagenen verschilIenderouteste wijzen. Er zijn heelveelmogelijkheden om buiten de gebaandepadenvan het onderwijs
te lopen,een nieuweaanpakte bedenken.Door ze
zelf te leren nadenken,redenerenen debatteren.
Geeflessenover hoe volwassenendenken.Leer
tienerszich afvragen:'Wat zou er gebeurenals ...'.
Door daaropte antwoorden,lerenze de consequentiesinschattenvan hun gedragen kunnen ze
bijsturen.Omdat veeltienersdat nog niet kunnen,
doen ze somsdomme dinsen."
"lk pleit ook voor eenbrederevorming met veel
beweging,drama,cultuur en muziek.Dat stimuleerthun
neuropsychologische
functies,geefïze inzicht in zíchzelf
en anderenen heefteenpositieveinvloedop hun schoolseprestaties.Wie viool speeltof eenwiskundeprobleem
oplost,gebruikt min of meerdezelfdehersenpaden
voor
ruimtelijk denken.Door leerlingenbreedte vormen,
versterkenze op eenspeelsemanierde hersenroutesdie
ze nodig hebbenvoor wiskunde, taal ..."
Moeten leraren en ouders beter samenwerken om
tieners optimaal te laten groeien?
Jelle Jolles: "Ouders willen het bestevoor hun
kind. Die zorg delenze met leraren.Maar hoe vaak

"Tieners
hebbennog te weinig
kennisen ervaringom volledig
zelfstandigte leren,of studie-

en beroepskeuzes
te maken"
spreekjemet ouders?Tweetot drie keer perjaar op oudercontactenvan zevenminuten?Dat mag van mij best elke
week.Scholenzoudeneen leraarkunnenvrijmakendie
zich specialiseertin face-to-faceen digitalecommunicatie
met ouders.Daardoorbegrijpenoudershet pedagogisch
projectbeter en zienzehoe hun kind zich ontwikkeltop
school.Oudersmoetenvoelendat ze een actieverol mógen
spelenin de schoolseactiviteitenvan hun kind. Zo worden
ze partner van de schoolen de leraren."
Leraren en ouders als motoren van het leren. Niet de
tiener zelf?
Jelle Jolles: "ln de afgelopentientallenjarenhebben
we leerlingenvoor een deelvrijgelaten.We maaktenze zelf
verantwoordelijkvoor hun leerproces.Nieuweinzichten in
de hersenontwikkeling
tonendat dit niet mogelijkis. Tieners
hebbennog te weinig kennisen ervaring om volledigzelfstandigte leren,of studie-en beroepskeuzes
te maken.Vraag
twaalfjarigenniet om te plannen.Meerdan eenweekvooruit
denken,lukt ze niet. Het gaatmis alswe doenalsofze dat
wel kunnen. Natuurlijk moetenze explorerenen ontdekken.
Maar de feedbackvan lerarenen oudersis essentieelom ze

op het pad te houden,om te zorgendat ze
zich met het hoogst mogelijkerendement
ontwikkelen.Stimuleerhun nieuwsgierigheid, leer ze redenerenen vertel ze waarom
ze bepaaldeleerstofmoetenkennen.Zo
accepterenzebeterdatze soms'iets stoms'
moetenleren. De grote ervaring en interesse
van de leraar maken het verschil tussen
leerlingendie blij zijn met een zesen tieners
die grenzenzullen verleggen."
(zesjescultuur'
Moet je als leraar die
verfoeien?
Jelle Jolles: "Jongerenaccepterenvan
elkaarwel de ambitie om goed te zijn op het
sportveld.Maar wie in de klas goedecijfers
haalt, krijgt te horen: 'Goedecijferszijn voor
watjes'en'lk studeerdebijna niet, en haalde
met gemakeen 6'.De peergroupheeft een
enorme impact op hoe tienerskijken naar
schoolseprestaties.De hersenenvan tieners
zijn geprogrammeerdvoor socialeinteractie.
Die negatieveinvloed is niet fout, maarje
moet die als leraar proberente doorbreken
met duidelijkeverwachtingen,feedbacken
respectvollevragen."
Welke vooroordelen rond tieners in het
onderwijs verrassenjou?
Jelle Jolles: "De heersendecultuur
van 'afgeven'op de tiener.'Vind je die gast
of puber ook zo onuitstaanbaar?''Vind je
ze ook lui en niet te motiveren?' Datzegt
meer over de volwassenedie dat oordeel
uitspreektdan over diejongere.Die hardheid is wijdverspreiden stond zelfsal te
lezenop kleitablettenvan vierduizendjaar
geleden.We kijken denigrerend naat onze
tieners,begrijpenze niet en zijn bijna vergetendat we dat zelf ook geweestzijn. Dat
motiveert me om te werken aan een andere
beeldvormingover onzetieners.Een kind
moet nog'verbreinen'naar een adolescent
en een adolescentnaar een volwassene.Leraren hebbende belangrijke,maar mooie
taak om ze te helpen,kansente geven
en ze te stimulerenom zich optimaal te
ontwikkelen.Zieze alsrupsen die kunnen
uitgroeientot prachtigevlinders' Dat doe
je nie t d oo r zo 'n ru ps de luc ht in t e gooien
en 'vlieg' te brullen.Wel door ze te helpen
zich helemaalte ontplooienen daarvoor
alle routeste tonen."

