Beknopt verslag symposium over ‘de totale tiener’ op 15 juni 2018, Amsterdam

‘Het tienerbrein in de praktijk’
Tekst: Brigitte Bloem1
Met een drukbezocht symposium nam neuropsycholoog Jelle Jolles op 15 juni afscheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Uit heel Nederland en Vlaanderen waren professionals uit het opvoed- en
onderwijsveld afgereisd voor een veelzijdig programma met als rode draad ‘de totale tiener’. De
professionele interesse in de ontplooiing van kinderen en jeugdigen en de roep om een
multidisciplinaire aanpak van onderwijsvernieuwing is waarop deelnemers en sprekers elkaar met
name vonden. De sprekers waren allen afkomstig uit het domein van de neuropsychologie en/of
toegepaste onderwijswetenschap.
Het afscheid van de universitaire wereld betekent niet dat de samenleving de inzichten van Jolles zal
hoeven missen. Integendeel, hij gaat door met zijn missie om neuropsychologische kennis te vertalen
naar de opvoed- en onderwijspraktijk. In zijn afscheidsrede pleitte Jolles voor versterking van de
gedrags- en menswetenschappelijke inbreng in het opvoed- en onderwijsveld. ‘Naar mijn mening is
een grote hoeveelheid ‘laaghangend fruit’ aanwezig dat met vrij geringe inspanning in opvoeding en
onderwijs te implementeren is.’ Met dit symposium doet hij de aftrap voor LEREN 2.0, waarin de vele
factoren die de ontplooiing van kind en tiener bepalen, centraal komen te staan. Een verslag van wat
op het symposium aan de orde kwam volgt hieronder. Na de zomer zal een boekje worden
uitgebracht met artikelen over de bijdragen van de sprekers. Daarin zijn tevens referenties en
hyperlinks naar toegankelijke webteksten opgenomen. Ook de publiekslezing van Jolles getiteld
‘Leren, brein en ontplooiing: LEREN 2.0’ zal na de zomer in de vorm van een boekje worden
gepubliceerd.
Ter inleiding: De totale tiener
In zijn opening stelt Jolles de retorische vraag of we niet allemaal op zoek zijn naar de
gebruiksaanwijzing van de tiener. Door meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van alle facetten
van de tiener - dus in meerdere dimensies - gaan we de totale tiener beter begrijpen, is zijn
overtuiging. En daarbij moeten we ons iedere keer weer realiseren dat de tiener werk in uitvoering is.
Het brein rijpt immers uit tot ver na het twintigste jaar.
De mens is een ‘informatieverwerkend systeem’, dat zich aanpast aan een veranderende omgeving.
Kind en tiener moeten daarom veel ervaring en kennis opdoen om zich goed in de samenleving in te
kunnen voegen. Hun hersenen zijn daarvoor essentieel, maar ook de omgeving, want ‘context shapes
the brain’.
Het brein van de tiener staat vooral open voor andere tieners en veel minder voor school. Maar
uiteindelijk komen de meeste tieners gelukkig goed door hun adolescentie, ondanks alle verleidingen
en risico’s. Volgens Jolles moeten we de tienertijd niet beschouwen als een periode van kommer en
kwel, maar als een periode van kansen en mogelijkheden.
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De totale tiener ontwikkelt zich op vier domeinen: lichamelijk, cognitief, emotioneel én sociaal.
Steun, sturing en inspiratie uit de omgeving zijn daarvoor onmisbaar. Belangrijke thema’s zijn het
denken en redeneren, aandacht en strategiegebruik, zelfregulatie, sociaal gedrag, alsmede slaap en
bewegen. Voor dit bijzondere symposium heeft Jolles een zevental sprekers uitgenodigd die deze
thema’s verder uitdiepen. De sprekers zijn allen wetenschappers waar hij in zijn lange carrière nauw
mee samen heeft gewerkt. Stuk voor stuk spreken ze hun waardering uit voor de hoogleraar en
benadrukken ze zijn betekenis voor wetenschap en samenleving. Bovendien roemen ze zijn
stimulerende, enthousiasmerende en collegiale kwaliteiten.
Denkstrategieën trainen (dr. Petra Hurks)
Dr. Petra Hurks, docent aan de Universiteit Maastricht, vertelt de aanwezigen over denkstrategieën.
Daaronder verstaan we methoden die mensen, continu en vaak zonder het zich te realiseren,
inzetten om problemen op te lossen, zoals het probleem dat je mogelijk iets gaat vergeten of dat je
iets niet kunt vinden. In het onderwijs kan het gebruik van denkstrategieën ertoe bijdragen dat de
leerling beter wordt in het leren. Niet alle strategieën werken echter even goed. Zo blijkt het maken
van samenvattingen of het onderstrepen van zinsdelen niet het meest effectief te zijn om informatie
te onthouden. Er zijn behoorlijke verschillen tussen kinderen in strategiegebruik en zelfs volwassenen
gebruiken niet altijd de beste strategieën.
Taalvaardigheid is belangrijk bij de ontwikkeling van metacognitie, het nadenken of je de meest
efficiënte strategie hebt gekozen of beter een andere strategie kunt kiezen. Het helpt om je
gedachten te ordenen en plannen te maken. De omgeving is ook van grote invloed op de
ontwikkeling van metacognitie. Via oefening, betekenisvolle (sociale) interacties en uitdaging, liefst
net buiten de comfortzone, is metacognitie goed te trainen.
Pleidooi voor meer hands-on leren (dr. Helen Reed)
De volgende spreker, dr. Helen Reed, heeft ook jarenlang samengewerkt met hoogleraar Jolles.
Bevlogen onderbouwt ze haar pleidooi voor meer hands-on leren in basis- en voortgezet onderwijs.
Er komen steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren beter leren, met meer plezier leren en
meer onthouden wanneer ze actief en fysiek bezig zijn met hun omgeving. Door dingen zelf te doen
en te beleven, hands-on leren met handen, hoofd en hart, kan het leren op school en daarbuiten
effectiever worden.
De tastzin blijkt enorm belangrijk voor opname van informatie uit omgevingsprikkels. Van het
handelen-doen-beleven wordt in het onderwijs veel te weinig gebruik gemaakt. Een voorbeeld:
wanneer je voelt met je handen en vingers, dan worden delen actief in de hersenen, waarmee je ook
rekent. De oorsprong daarvan is te vinden in het feit dat elk kind zijn vingers gebruikt als het net leert
tellen en rekenen.
Kinderen die de wereld verkennen door fysieke handelingen te verrichten, leren meer en onthouden
beter wat ze ontdekken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor verhaalsommen. Als leerlingen zich zo’n
verhaal verbeelden, maken ze de sommen beter. Dat geldt voor jonge kinderen, maar ook voor
adolescenten. Verbeelden en ervaren helpt om abstracte zaken te doorgronden. Daarbij wordt
ruimtelijk inzicht versterkt door hands-on leren en dat is weer een groot voordeel bij met name de
bètavakken.
Bovendien is de wow-factor belangrijk. Zelf doen en ontdekken bevredigt de nieuwsgierigheid,
omdat dopamine vrijkomt. Iedereen kan uitblinken in hands-on leren. Het geeft minder frustratie en
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meer motivatie. Juist ook bij leerlingen die met reguliere methoden minder goed scoren,
bijvoorbeeld omdat het taalgevoel bij hen nog minder is ontwikkeld.
Nieuwsgierigheid en ruimtelijk denken (dr. Marleen van Tetering)
In het verlengde van de ervaringen van Helen Reed stelt dr. Marleen van Tetering, recent
gepromoveerd bij hoogleraar Jolles, dat nieuwsgierigheid en verwondering essentieel zijn voor leren.
Een nieuwsgierige leerling is gemotiveerd om te leren, wil ontdekken en gaat vragen stellen: ‘He, wat
is het?’ en ‘Wat kan ik ermee?’. Nieuwsgierigheid bij kinderen en jeugdigen blijkt af te nemen
naarmate de kinderen ouder worden. Dat is niet goed voor de ontplooiing, aangezien
nieuwsgierigheid essentieel is voor het leren en om zinvolle ervaringen te kunnen opdoen, voor
motivatie en de interesse in nieuwe prikkels: ‘Heeee, wat is dat? En hoe werkt het?’.
De promovenda heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe ruimtelijk materiaal kan worden ingezet
om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en vaardigheden te trainen. Met knikkerbanen,
praatplaten en materialen als bamboe, stokken en ruimtelijke puzzels oefenen leerlingen om
cognitieve en ruimtelijke problemen op te lossen door logisch na te denken. Meisjes hebben
bijvoorbeeld veel baat bij trainingen om een visuele voorstelling in het hoofd te maken. Dat
bevordert hun ruimtelijk denkvermogen. En dat is weer belangrijk voor hun rekenvaardigheden. Door
het werken met allerlei ruimtelijke materialen leren kinderen bovendien om zich gedurende langere
tijd te concentreren, om deelstappen te plannen en om te handelen. Allemaal facetten van de
executieve functies die juist zo belangrijk zijn voor het leren op school.
Trainen van executieve functies zelfinzicht en zelfregulatie (dr. Sanne Dekker)
Dr. Sanne Dekker, hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, gaat dieper in op een
tweetal complexe executieve functies die belangrijk zijn voor leren: zelfinzicht en zelfregulatie. Voor
zelfregulatie - het doelgericht sturen van je gedrag in afstemming met je omgeving - zijn zelfinzicht,
vaardigheden, motivatie en afstemming met anderen essentieel. De ontwikkeling van zelfregulatie
kan via verschillende strategieën en met feedback vanuit de omgeving worden gestimuleerd. Dekker
vertelt hoe leerlingen getraind kunnen worden om meer de regie te voeren over hun leerproces en
meer zelfsturend te zijn in het leren. Dit illustreert ze met de lessenreeks ‘Leer het brein kennen!’,
die leraren zelf kunnen geven aan hun leerlingen (leeftijdscategorie 10-14). Per les komt een aantal
cognitieve functies aan bod. Via opdrachten en verwerkingsopdrachten oefenen leerlingen
vaardigheden, waarmee ze hun cognitieve functies trainen en zich zelfstandig, doelgericht gedrag
eigen maken.
Aandacht, brein en aandachtstoornis (dr. Jos Hendriksen)
Na de lunch is het tijd voor dr. Jos Hendriksen. Hij is klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog en
als kinder- en jeugdpsycholoog-specialist verbonden aan Kempenhaeghe epilepsie centrum en
centrum voor neurologische leerstoornissen. Hendriksen gaat in op de relatie tussen brein, leren en
aandacht. Hij bespreekt hoe je aandachtsdeficiëntie stoornissen zoals die voorkomen bij kinderen in
het algemeen en bij kinderen met diverse neurologische problematiek kunt diagnosticeren en
behandelen.
De netwerken in ons brein zijn heel krachtige systemen. Maar als er iets gebeurt met onze hersenen,
dan ontstaat er een soort file die aandachtstoornissen kan veroorzaken. Bij zestig procent van de
mensen met een aandachtsdeficiëntie is sprake van comorbiditeit, het tegelijkertijd voorkomen van
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twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon. In die gevallen wordt de
aandachtsdeficiëntie vaak overschaduwd door een andere aandoening. De neuropsychologie kan
helpen om een behandeling te bepalen, maar diagnosticeert niet.
Hendriksen adviseert om een aandachtsdeficiëntie zo vroeg mogelijk op te sporen, want zonder
interventie wordt het steeds erger. Deze stoornissen vormen immers een belangrijke stagnerende
factor in de onderwijscarrière van kinderen. Bij de behandeling is inhibitie (remming/onderdrukking)
het cruciale begrip. Het is van wezenlijk belang dat het oude gedrag stopt en plaats maakt voor
nieuw gedrag.
Invloed van de sociale omgeving op het tienerbrein (prof. Lydia Krabbendam)
Prof. dr. Lydia Krabbendam vervolgt de middag. Ze is hoogleraar onderwijsneuropsychologie aan de
VU en laat haar licht schijnen op de invloed van de sociale omgeving op het tienerbrein. Naar alle
waarschijnlijkheid beïnvloedt de cultuur waarin je opgroeit je hersenontwikkeling. Al op heel jonge
leeftijd kunnen kinderen prosociaal gedrag vertonen en elkaar helpen. De sociale omgeving wordt
steeds complexer en is een van de belangrijke uitdagingen van de tienerperiode. Er wordt een groot
beroep gedaan op vaardigheden zoals perspectief nemen en inschatten van de intenties van
anderen. Perspectief nemen is een van de vermogens die zich doorontwikkelt in de adolescentie,
maar je verplaatsen in een ander is voor tieners vaak nog knap lastig.
Sociale exclusie ligt regelmatig op de loer. Adolescenten zijn nog veel gevoeliger voor sociale exclusie
dan volwassenen. Het veroorzaakt angst, somberheid en uiteindelijk depressieve gevoelens, die ook
nog eens hun fysieke weerslag kunnen hebben. De gevolgen van chronische afwijzing op jonge
leeftijd zijn heftig. Ze veroorzaken in de tienertijd een extra gevoeligheid op uitsluiting.
Andersom geldt ook dat hoe meer vriendschappen een kind op jonge leeftijd heeft, hoe minder
gevoelig het voor sociale exclusie zal worden op latere leeftijd. Dat maakt het des te belangrijker om
écht in te zetten op het verstevigen van de sociale netwerken in de klas en op school.
Vriendschappen en sociale inclusie zijn immers zo belangrijk voor de ontwikkeling op latere leeftijd.
Slaap, bewegen en schools presteren (prof. Renate de Groot)
Volgens de laatste spreker, prof. dr. Renate de Groot, hoogleraar Biopsychologie van Leren aan de
Open Universiteit, hangt de mate waarin geleerd wordt ook sterk af van de context waarin en de
condities waaronder een persoon probeert te leren. Als we willen dat kinderen en adolescenten op
het gebied van leren alles eruit halen wat erin zit, dan moeten we de optimale omstandigheden
creëren. Naast het persoonlijk leervermogen (denk aan genetica en biopsychologie) spelen beweging
en slaap een belangrijke rol bij het optimaliseren van het leerproces.
Het leerproces vertoont veel overeenkomsten met het bouwen van een huis. De interactie tussen
gen en omgeving is als die tussen architect en aannemer. Enerzijds is er de lerende met zijn of haar
persoonlijk leervermogen, bepaald door de genetica en de daarmee samenhangende
persoonskenmerken. Deze biopsychologische persoon kun je vergelijken met een bouwtekening die
de architect heeft gemaakt, maar die in overleg met de aannemer regelmatig aangepast wordt.
Anderzijds is er de context waarin en de condities waaronder een persoon probeert te leren. Bij
context kun je denken aan de omgeving waarin het leren plaatsvindt: de school, de thuissituatie. Bij
condities gaat het om zaken als voeding, stress en beweging. Dit zijn variabelen die rechtstreeks de
biopsychologie van de lerende beïnvloeden. Je kunt ze vergelijken met de onderaannemers,
materialen en bouwvakkers die een aannemer tot zijn beschikking heeft.
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Er is vooralsnog geen eenduidig bewijs voor positieve effecten van beweging op cognitie, noch op
schoolprestaties. Wel heeft bewegen duidelijk positieve gezondheidseffecten, die bevorderlijk zijn
voor het mentaal welbevinden.
Wat slaap betreft adviseert De Groot om geen elektronische media toe te staan in de slaapkamer,
vaste bedtijden te hanteren, maar de tiener in het weekend rustig een gat in de dag te laten slapen.
Een krantenwijk met 15 jaar raadt ze ten zeerste af. Scholen adviseert ze om in de proefwerkweken
later op de dag te starten.
Om terug te keren naar de eerder genoemde metafoor, leren is een levenslang bouwproces dat
uiteindelijk staat als een huis. Maar alles valt of staat met de kritische, inspirerende en motiverende
docent, aldus de hoogleraar.
Slotwoord
Hoogleraar Jolles besluit het symposium met het uitspreken van de hoop en verwachting dat de
dialoog tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding kan
worden versterkt. Fundamentele mechanismen zijn belangrijk, maar inzichten in ‘de totale tiener’
zijn essentieel om te komen tot bruikbare handvatten voor de praktijk. Een sterke dialoog tussen
wetenschappers en praktijkprofessionals is daartoe broodnodig. Dat geeft de samenleving meer
mogelijkheid om neuromythen en onderwijsmythen te bestrijden en beter gebruik te gaan maken
van de vele inzichten die de afgelopen tientallen jaren zijn verkregen in de gedrags-, cognitieve en
neurowetenschappen. Inzichten in nieuwsgierigheid en motivatie, in zelfinzicht en zelfregulatie maar
ook in sociaal gedrag, bewegen en slaap, zoals in dit symposium besproken zijn, zullen naar zijn
verwachting een bredere ontplooiing bewerkstelligen van onze kinderen en jongeren. Daardoor zal
ook de voldoening en lol in het leraarsvak toenemen. Want de leraar is en blijft de motor van de
ontplooiing van de leerling.
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