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Samenvatting
Professionals die werkzaam zijn in het onderwijs komen in toenemende mate in
aanraking met informatie die betrekking heeft op het functioneren van de hersenen.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat er veelvuldig sprake is van z.g. ‘neuromythen’.
Daarbij gaat het om uitspraken over gedrag of functioneren die gebaseerd zijn op
onjuiste generalisaties uit wetenschappelijk onderzoek. Eerder onderzoek in 2012 liet
zien dat dergelijke neuromythen veel voorkomen bij leerkrachten in het
basisonderwijs en bij docenten op havo en vwo. Het is niet duidelijk hoe de situatie is
in het middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo telt zo’n half miljoen over het algemeen
jongvolwassen studenten. Het type onderwijs, dat aanmerkelijk verschilt van dat in
het voortgezet onderwijs, is sterk praktijkgericht van aard. De vraag is dan ook: ‘zijn
neuromythen ook binnen het mbo wijdverbreid?
Om de breinkennis in het mbo te testen is er een grootschalig vragenlijstonderzoek
uitgevoerd bij bijna 500 roc-medewerkers verspreid over Nederland. Het gaat daarbij
om kennis en inzichten over hersenen en hersenfunctie die relevant kunnen zijn voor
het onderwijs aan en het schools presteren van mbo-studenten. Deelnemers kregen
een lijst van 30 stellingen voorgelegd, met de vraag om die op waarheid te
beoordelen. Alle vragen waren hersen-gerelateerd; negen ervan zijn te beschouwen
als een neuromythe. De gegevens van acht daarvan zijn in dit verslag opgenomen.
De deelnemers aan het onderzoek – allen roc-medewerkers – wisten niet dat het
onderzoek betrekking had op hun kennis over neuromythen. De gegevens zijn
geanalyseerd voor drie groepen van deelnemers, te weten a. docenten,
b. instructeurs of begeleiders en c. onderwijsbeleidsmedewerkers of
onderwijsbeleidsmanagers/bestuurders. In totaal zijn de gegevens van 408
deelnemers verwerkt.
De resultaten tonen aan dat het geloof in de neuromythen wijdverspreid is. Maar
liefst 76% van de neuromythen werd door de deelnemers voor waar aangenomen.
Meest voorkomend waren neuromythen over ‘het belang van leerstijlen’, over ‘de
linker- versus de rechterhemisfeer’ en over ‘de ontwikkeling van prefrontale schors bij
tieners’. De stellingen over de hersenen werden relatief goed beantwoord: 70 tot
80% correct. De prestaties van de drie groepen van deelnemers bleek nauwelijks te
verschillen, afgezien van enkele verschillen in prestatie die afhankelijk zijn van
leeftijd/ervaring en opleidingsniveau.
Dat professionals in het middelbaar beroepsonderwijs vijf van de acht neuromythen
– onjuiste generalisaties uit de wetenschap – voor waar aanneemt heeft praktische
betekenis. Het geloof in dergelijke neuromythen brengt het professioneel handelen in
de onderwijspraktijk namelijk potentieel in gevaar. Een goede bijscholing voor
docenten – continuous education – op dit vlak is daarom wenselijk. Het accent dient
daarbij te liggen op die kennis over hersenen-en-gedrag die belangrijk zijn voor het
onderwijs aan mbo-studenten. Een dergelijke professionalisering kan het
beroepsonderwijs ten goede komen.
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Inleiding
Het brein is ‘hot’. Sinds eind van de jaren 90 is een zeer breed publiek geïnteresseerd
in alles wat met hersenen en hersenfunctie te maken heeft. Ook binnen het onderwijs
is er veel interesse in het brein, en er is veel behoefte om de inzichten uit het
hersenonderzoek toe te passen in de onderwijspraktijk. De hersenen zijn immers
nodig voor leren, geheugen, waarnemen en denken en voor ons bewegen, onze
interesses, gedrag en ambities. Daarom is kennis over de ontwikkeling van het brein
bij uitstek relevant voor het domein van onderwijs. Als we beter weten hoe de
hersenen werken in het proces van leren, biedt dit ook aanknopingspunten om
leerprocessen en daarmee het schools presteren te optimaliseren.
Ook onder docenten blijkt een grote interesse blijkt te bestaan in de hersenen. Uit
een onderzoek van Didaktief (2015) bleek bijvoorbeeld dat ongeveer 90% van
leerkrachten binnen het primair onderwijs neurowetenschappelijke kennis belangrijk
vindt voor de onderwijspraktijk (Didaktief, 2015). Ook bij docenten in het voortgezet
onderwijs bestaat veel interesse in de resultaten van onderzoek in de
neurowetenschappen, aldus onderzoek van Dekker e.a. (2012, 2015).
De potentie van toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten in
het onderwijs hebben geleid tot het ontstaan van organisaties zoals de International
Mind, Brain and Education Society (IMBES). Recentelijk zijn ook nieuwe tijdschriften
ontstaan zoals Trends in Neuroscience and Education (TINE). Voorts besteden
belangrijke internationale organisaties zoals de OESO er aandacht aan. Het onder
OESO ressorterende Centre for Educational Research and Innovation (CERI) bracht al
in 2002 en in 2007 rapporten uit met een pleidooi voor ‘a new learning science’
waarin kennis over hersenen en hersenfunctie een fundamenteel uitgangspunt is (zie
ook Jolles 2005, 2006). Onduidelijk is of kennis over hersenen en hersenfuncties ook
relevant geacht wordt door professionals in het middelbaar beroepsonderwijs.
Daarover gaat dit onderzoeksrapport.
Recente inzichten uit fundamenteel en toegepast hersenonderzoek tonen aan dat de
hersenen zich blijven ontwikkelen tot ver na het 20e jaar (zie Giedd, 2015, Jolles,
2016a). Over de lange periode van de adolescentie – tussen ongeveer tien en
ongeveer 25 jaar – rijpen de hersenen en parallel daaraan groeit de persoon in
lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale zin. De adolescent doet kennis en
ervaringen op. Daarnaast verwerft hij vele neuropsychologische vaardigheden die
hem in staat stellen om waar te nemen, te leren, te denken, te communiceren en zijn
eigen gedrag te organiseren. Deze zijn belangrijk voor het schools functioneren maar
ook op sociaal gedrag en in het sportief en muzikaal presteren. Deze ontwikkeling op
een breed gebied stelt de adolescent uiteindelijk in staat om zich in te passen in onze
snel veranderende samenleving (zie Jolles 2016a).
De meeste mbo-studenten zijn nog lang niet aan het einde van hun
neuropsychologische ontwikkeling. Daarom is juist ook voor docenten in het
middelbaar beroepsonderwijs kennis over de hersenen en hun functioneren van
belang. Aannemend dat de ontwikkeling en ontplooiing van de mbo-student bepaald
wordt door zowel biologische factoren – bijvoorbeeld de hersenrijping – en door
sociale factoren – bijvoorbeeld de aard van de leeromgeving van de student – kan
het mbo baat hebben bij toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Deze
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hebben potentie voor onderwijsvernieuwing en docent-professionalisering en
daarmee voor verhoging van het onderwijsrendement.
Het domein van neurowetenschappen is echter complex en breed (Jolles 2016b). De
bevindingen hebben gewoonlijk betrekking op meerdere neurowetenschappelijke
disciplines. Ze zijn gewoonlijk alleen te begrijpen voor een goed-ingevoerde
specialist. Dat komt omdat ook neurowetenschappers gewoonlijk maar een beperkt
zicht hebben op elkaars vakgebied. Daarom zijn onderzoeksresultaten vaak moeilijk
toegankelijk en slecht te interpreteren zonder expertise op dit gebied. Ook de
onderzoeksvragen waar neurowetenschappers zich mee bezig houden gaan vaak in
op fundamentele kwesties. Daarmee staan ze ver af van de praktijk en het
functioneren van de persoon en van het dagelijks leven op school (Jolles 2016b). En
voor professionals uit het onderwijs die niet afkomstig zijn uit de wetenschap, is
kennis over de hersenen en hun functioneren moeilijk toegankelijk en slecht te
interpreteren. Dat maakt de bevindingen uit de neurowetenschappen ook moeilijk te
vertalen naar bruikbare toepassingen voor het onderwijs (Howard-Jones, 2014).
Kortom, er is sprake van een kloof tussen wetenschappelijke kennis over het brein en
bruikbare toepassingen in het onderwijs (Goswami, 2006; Jolles, 2005, 2006, 2016a,
Jolles 2016b). Deze kloof, en het feit dat een breed publiek en de populaire media
interesse heeft in de hersenen is voedingsbodem gebleken voor het ontstaan van
zogenaamde ‘neuromythen’ (OECD, 2002; Dekker, Lee, Howard-Jones & Jolles,
2012).
Al in 2002 besteedde de OECD aandacht aan ‘misvattingen over het brein’. Bij
neuromythen gaat het om verkeerde interpretaties van de resultaten van
hersenonderzoek. Deze ontstaan door het overgeneraliseren, simplificeren, verkeerd
interpreteren of citeren van wetenschappelijke feiten (o.a. OECD, 2002). Sommige
zijn hardnekkig en duiken veelvuldig op, zo blijkt uit de internationale literatuur. Ook
docenten nemen ze vaak voor waar aan. Onderzoek van de Vrije Universiteit
Amsterdam uit 2012 laat zien dat Nederlandse en Engelse leraren in het po en vo
moeite hadden de neuromythen van breinfeiten te onderscheiden (Dekker, Lee,
Howard-Jones & Jolles, 2012). Dit beeld is inmiddels in een aantal landen binnen en
buiten Europa, voor dezelfde mythen, teruggevonden (Howard-Jones, 2014). Leraren
met relatief grotere interesse voor en kennis van het brein waren zelfs gevoeliger
voor breinmythen (Dekker, Lee, Howard-Jones & Jolles, 2012).
Het is wenselijk om alert te zijn op neuromythen. Immers, we moeten voorkomen dat
er tijd, geld en moeite wordt besteed aan programma’s die geen meerwaarde hebben
voor het leren en zich ontplooien van onze kinderen (Dekker, Lee & Jolles 2014). Ook
kan het nadelig zijn voor de leerling/student als het onderwijsaanbod door de
implementatie van neuromythen in de onderwijspraktijk te schraal wordt. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de leerling alleen in de zogenaamde ‘voorkeursleerstijl’
wordt onderwezen of wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen ‘het leren dat
berust op de linker dan wel rechter hemisfeer’. Wanneer dergelijke lesmodules –
gebaseerd op neuromythen –, teleurstellende resultaten opleveren, kan dit ook nog
het vertrouwen van docenten in een succesvolle samenwerking met
(neuro)wetenschappers verminderen (zie Dekker, Lee & Jolles (2014) voor nadere
bespreking).

8

ecbo

Neuromythen in het mbo, een vragenlijstonderzoek

Als onderwijsprofessionals impliciet of expliciet onjuiste kennis gebruiken over het
functioneren van de leerling en zijn brein kan dit nadelig inwerken op diens
schoolprestaties en op het onderwijsrendement. Dit geldt voor het domein van havo
en vwo waarop het onderzoek van Dekker en collega’s (2012) betrekking had. Maar
het geldt in potentie evenzeer voor het mbo. Of neuromythen daar al dan niet een rol
spelen, is echter nog niet bekend. Om in die leemte te voorzien heeft het
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) samen met het Centrum Brein & Leren
van de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar het voorkomen van neuromythen
alsmede de kennis van en interesse voor de hersenen in het mbo. Daartoe is een
vragenlijstonderzoek uitgezet bij onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in roc’s
verspreid over Nederland.
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1

Materiaal en methoden

1.1

Aanpak
Via nieuwsbrieven en met hulp van de BVMBO (Beroepsvereniging Opleiders MBO) en
via verscheidene andere kanalen zijn medewerkers van roc’s benaderd om vrijblijvend
mee te doen aan een inventariserend onderzoek. Gebruik werd gemaakt van een
online in te vullen meetinstrument, namelijk een digitale vragenlijst. Het invullen
daarvan nam ongeveer 15 minuten in beslag. Het onderzoek was in eerste instantie
gericht op docenten en anderen die als praktijkprofessional actief werkzaam zijn in
het primaire proces. De vragenlijst stond echter open voor iedereen die op enigerlei
wijze werkzaam is bij een roc. Ook beleidsmedewerkers, bestuurders en
ondersteunend personeel konden meedoen met het onderzoek.

1.2

De deelnemers
In totaal is de vragenlijst ingevuld door 499 mensen. Meegenomen in de analyse zijn
uitsluitend respondenten met een achtergrond als praktijkprofessional, in totaal 408
(zie tabel 1.1). Driekwart van hen is betrokken bij het primaire proces van onderwijs
als docent op een roc (63%) of als instructeur of begeleider (11%). Een derde groep
van deelnemers – ruim 26% van de deelnemers – was onderwijsmanager, bestuurder
of beleidsmedewerker en verzorgde maximaal enige uren actief onderwijs ‘voor de
klas’. De kwantitatief grootste groep deelnemers was werkzaam in de sector zorg en
welzijn: bijna 40%. Rond de 16% kwam uit de techniek en eveneens 16% uit de
economische sector.
De meeste deelnemers zijn ho geschoold: 62% in het hbo en 29% universitair.
Vrijwel alle niet ho-geschoolde deelnemers zijn instructeurs/begeleiders. Deelnemers
zijn over het algemeen zeer ervaren in het onderwijs, ze rapporteerden gemiddeld 17
jaar werkzaam te zijn binnen het mbo. De mediane leeftijd ligt voor alle drie de
groepen op ongeveer 50 jaar. In tabel 1.1 zijn de respondenten nader gespecificeerd.
Daarbij is een onderscheid gemaakt naar hun leeftijd: ‘jonge’ respondenten zijn
vergeleken met ‘middelbare’ respondenten.
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Tabel 1.1 Kenmerken van de deelnemers
Leeftijd

Totaal aantal deelnemers

n = 408

•

Totaal aantal docenten

n = 255 (62.5%)

•

Totaal aantal instructeurs en begeleiders

•

Totaal aantal beleidsmedewerkers

n = 46 (11.3%)
n = 107 (26.2%)

Gemiddelde leeftijd docenten jong/middelbaar
•

Leeftijdsrange jonge docenten

•

Gemiddelde leeftijd instructeurs en begeleiders

51 jaar
21 jaar tot 54 jaar
47 jaar

Leeftijdsrange jonge instructeurs en begeleiders

24 jaar tot 49 jaar

•

Leeftijdsrange middelbare docenten

54 jaar tot 67 jaar

•

Leeftijdsrange middelbare instructeurs en begeleiders

49 jaar tot 64 jaar

Gemiddelde leeftijd beleidsmedewerkers

51 jaar

•

Leeftijdsrange jonge beleidsmedewerkers

25 jaar tot 54 jaar

•

Leeftijdsrange middelbare beleidsmedewerkers

54 jaar tot 63 jaar

Sector werkzaam
•

Economie

15.9%

•

Techniek

16.2%

•

Zorg & welzijn

37.0%

•

Landbouw

•

Educatie (inburgering)

•

Anders

1.7%
2.7%
26.5%

Hoogst afgeronde opleiding

1.3

•

Havo/vwo

1.5%

•

Mbo

5.6%

•

Hbo

62.0%

•

Universitair

28.7%

•

Onbekend

2.2%

Vragenlijst deel 1: 30 stellingen over hersenen en hersenfunctie
De vragenlijst bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof 30 stellingen over
hersenen en hersenfunctie, al dan niet gekoppeld aan de betekenis die dat heeft voor
gedrag en/of onderwijs. Negen hiervan hadden betrekking op een neuromythe. De
andere 21 stellingen betroffen algemene kennis over hersenen en hersenfunctie. De
lijst is gebaseerd op de lijst die is vervaardigd door Dekker, Lee, Howard-Jones en
Jolles en is beschreven in Dekker e.a., 2012. De formulering van enkele stellingen is
verbeterd en enkele stellingen zijn vervangen. De negen stellingen over neuromythen
en de 21 algemene stellingen waren semi-random over de 30 vragen verdeeld. De
respondenten konden op de 30 stellingen reageren met ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘weet
niet’. De 21 stellingen die zijn gebruikt om algemene kennis over de hersenen in
kaart te brengen zijn gescoord als correct beantwoord of niet correct beantwoord.
Het totaal aantal juist beantwoorde ‘algemene stellingen’ kon dus variëren tussen nul
en 21. De 9 neuromythe-stellingen zijn beoordeeld als correct of niet correct
beantwoord, dat wil zeggen ‘herkend als neuromythe’ of niet.
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1.4

Vragenlijst deel 2: Voorspellers van het geloof in neuromythen
Deel twee van de vragenlijst had betrekking op de opvatting die men heeft over brein
en leren in relatie tot de invloed van genetica dan wel omgeving. Daarnaast werd
gevraagd via welke bronnen men informatie tegenkomt over het brein en hoe vaak
dit het geval is. In eerder onderzoek (Dekker e.a., 2012) bleken
onderwijsprofessionals die actiever op zoek gaan naar kennis over hersenen en
hersenfunctie ook meer neuromythen voor ‘waar’ aan te nemen. In dit mboonderzoek is dit opnieuw onderzocht. Iedere deelnemer beantwoordde de vraag of hij
of zij ‘workshops, lezingen, trainingen of andere vormen van scholing op gebied van
brein & leren volgt’ (antwoord: ja of nee). Daarnaast gaf de respondent informatie
over hoe vaak hij of zij ‘informatie over het brein tegenkomt in het dagelijks leven

(bijvoorbeeld in de krant, televisie, internet, werk, of informatie van collega’s,
vrienden of familie)’. Deze vraag werd beantwoord met nooit, minder dan een keer

per maand, tenminste een keer per maand, vaker dan een keer per maand maar niet
iedere week, tenminste een keer per week, vaker dan een keer per week, of iedere
dag. Ook bevatte de vragenlijst vragen over de achtergrond van de deelnemers zoals
in tabel 1.1 is beschreven.

1.5

Statistische aanpak
De respons van de 408 deelnemers uit de groepen van docenten, van
instructeurs/begeleiders en van beleidsmedewerkers/onderwijsmanagers is statistisch
geanalyseerd. Eerst is per groep descriptief onderzoek uitgevoerd; daarbij is
gedifferentieerd naar de subgroepen van jonge versus middelbare leeftijd. Vervolgens
zijn post hoc verdiepende statistische analyses uitgevoerd om vast te stellen of er
groepsverschillen zijn. Daarbij is van paarsgewijze t-toetsen gebruikgemaakt.
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2

De resultaten

2.1

Algemene kennis over de hersenen
Per groep is gekeken naar het aantal terecht als correct of niet-correct benoemde
stellingen. Dit levert histogrammen op met de verdeling van de aantallen correct
benoemde stellingen over de deelnemers (zie figuur 2.1). Deze analyse laat zien
hoeveel van de deelnemers een bepaald aantal vragen juist heeft beantwoord. Alle
drie de groepen hebben de stellingen relatief goed beantwoord: de mediaan ligt bij
ongeveer 16 van de 21 vragen goed.
Figuur 2.1 Kennis over hersenen in aantallen goed beantwoorde stellingen
A Percentage stellingen correct benoemd
B Percentage stellingen correct benoemd
docenten
instructeurs en begeleiders
Instructeurs en Begeleiders

Docenten
25

25

20
15
10
5
0

Instructeurs en Begeleiders
Percentage instructeurs en
begeleiders

Percentage docenten

Docenten

20
15
10
5
0

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6

7

Aantal stellingen goed beantwoord

C Percentage stellingen correct benoemd
beleidsmedewerkers

Aantal stellingen goed beantwoord

D Percentage stellingen correct benoemd,
totaal
Totaal
25

25
Beleidsmedewerkers

20

Percentages totaal

Percentage beleidsmedewerkers

Beleidsmedewerkers

15
10
5
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

Instructeurs en Begeleiders

20

Beleidsmedewerkers

15
10
5
0

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Docenten

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

Aantal stellingen goed beantwoord

Aantal stellingen goed beantwoord

Op de y-as staan de percentages deelnemers; op de x-as de aantallen goed beantwoorde stellingen. A:
jonge en middelbare docenten; B: jonge en middelbare instructeurs en begeleiders; C: jonge en
middelbare beleidsmedewerkers; D: totaal.

2.2

Kennis over neuromythen
Per groep is gekeken naar het aantal correct herkende neuromythen. Een van de
negen neuromythen-stellingen is verder niet geanalyseerd. Het ging hier om een
stelling over leerproblemen. Deze was niet in de oorspronkelijke vragenlijst uit 2012
opgenomen en is in voorliggend onderzoek bij de grote meerderheid van de
Neuromythen in het mbo, een vragenlijstonderzoek
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respondenten goed beantwoord. De verdere analyses zijn gedaan met de
overblijvende acht stellingen. Dit leverde histogrammen op met de verdeling van de
aantallen correct herkende neuromythen over de deelnemers. Deze analyse maakt
het mogelijk om vast te stellen hoeveel van de deelnemers een bepaald aantal
neuromythen heeft herkend, dan wel onterecht als waar heeft beantwoord.
Zoals uit figuur 2.2 blijkt hebben alle drie de groepen maar weinig vragen over
neuromythen correct beantwoord. Gemiddeld zijn slechts drie van de acht
neuromythen goed beantwoord, dat wil zeggen, correct herkend als neuromythe. Dit
geeft aan dat 76% van de neuromythe-stellingen voor waar wordt aangenomen.
Figuur 2.2 Kennis over neuromythen
A Percentage mythe correct herkend
docenten

B Percentage mythe correct herkend
instructeurs en begeleiders

Docenten

Instructeurs en Begeleiders
35

Docenten

30
25
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5
0

0

1

2

3

4

Aantal mythen correct herkend
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C Percentage mythe correct herkend
beleidsmedewerkers

25
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5
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0
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4

Aantal mythen correct herkend
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Totaal
35

35

Beleidsmedewerkers

30

Percentages totaal

Percentage beleidsmedewerkers

Instructeurs en Begeleiders

30

D Percentage mythe correct herkend,
totaal

Beleidsmedewerkers

25
20
15
10
5
0

Percentage instructeurs en begeleiders

Percentage docenten

35

Docenten

30
Instructeurs en Begeleiders

25

Beleidsmedewerkers

20
15
10
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Aantal mythen correct herkend

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Aantal mythen correct herkend

Op de y-as staan de percentages deelnemers; op de x-as de aantallen goed beantwoorde
vragen over neuromythen. A: jonge en middelbare docenten; B: jonge en middelbare
instructeurs en begeleiders; C: jonge en middelbare beleidsmedewerkers; D: totaal.

Voor alle drie de groepen geldt dat 88% van de deelnemers maximaal drie van de
acht vragen als niet-correct heeft herkend. Dus meer dan de helft van de mythen
werd foutief beoordeeld. De prestaties van de drie groepen bleken niet van elkaar te
verschillen bij een post-hoc statistische vergelijking. Ook toonde statistische analyse
geen verschillen te bestaan tussen leeftijdsgroepen.
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2.3

Welke neuromythe is het meest populair?
Voor de drie groepen is bepaald welke neuromythe het meest ‘populair’ is, dat wil
zeggen welke neuromythe vaak als ‘waar’ wordt beschouwd. In tabel 2.1 is een
overzicht gegeven van de neuromythen op volgorde van populariteit.
Tabel 2.1 geeft acht neuromythen weer, geordend naar populariteit. Achter iedere
neuromythe staat het percentage van de deelnemers dat gelooft dat de betreffende
stelling waar is. Een negende neuromythe, over leerproblemen, is niet in verdere
analyses en overwegingen betrokken omdat slechts 4% van de respondenten deze
stelling als juist beschouwde.
Tabel 2.1 Neuromythen en hun populariteit
1 Kinderen halen hogere cijfers als ze les krijgen volgens de voorkeursleerstijl (77%)
2
3
4
5
6
7
8

Pubers beginnen onverantwoordelijk en risicovol gedrag te vertonen doordat de
prefrontale cortex nog niet is uitgerijpt (74%)
Mensen met dominante linkerhersenhelft zijn logisch en analytisch en mensen met
dominante rechterhersenhelft zijn creatief (60%)
Klassieke muziek luisteren gedurende het studeren verbetert de leerprestaties (55%)
Inname van omega-vetzuren heeft een gunstig effect op schoolprestaties (55%)
We gebruiken slechts 10% van onze hersenen (42%)
Bij kinderen die sociaal minder vaardig zijn en zich niet goed kunnen inleven in de ander
zijn spiegelneuronen in de hersenen onvoldoende uitgerijpt (38%)
Als leerlingen minder water drinken dan krimpen hun hersenen (25%)

Ruim driekwart van de deelnemers blijkt te geloven in de leerstijlenmythe, die stelt
dat lesgeven in de voorkeursleestijl van leerlingen leidt tot betere schoolprestaties.
Ook de mythe over linker- versus rechterhersenhelft wordt nog breed voor waar
aangenomen (drie op iedere vijf deelnemers) en de mythe ‘we gebruiken slechts 10%
van onze hersencapaciteit’ wordt geloofd door vier op iedere tien deelnemers.
Figuur 2.3 geeft een uitsplitsing naar de drie groepen en de twee leeftijdssubgroepen daarbinnen. Jonge en middelbare docenten blijken significant van elkaar
te verschillen in het geloof in de neuromythe over klassieke muziek (docenten van
middelbare leeftijd geloven dat minder vaak: p = 0.047). Er zijn verder wat
kwalitatieve groeps- en leeftijdsverschillen zichtbaar maar er is geen sprake van een
duidelijke trend. Het geloof in de neuromythen is derhalve bij alle groepen en
leeftijden in ongeveer dezelfde mate aanwezig.
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Figuur 2.3 Welke neuromythen zijn het meest populair?

Populaire Neuromythen
Kinderen halen hogere cijfers als zij les krijgen
volgens hun voorkeursleerstijl (bijvoorbeeld
visueel, auditief).
Pubers beginnen onverantwoordelijk en
risicovol gedrag te vertonen doordat de
prefrontale cortex nog niet is uitgerijpt.
Klassieke muziek luisteren tijdens het
studeren verbetert de leerprestaties.
Mensen met een dominante linkerhersenhelft
zijn logisch en analytisch; mensen met een
dominante rechterhersenhelft zijn creatief.
We gebruiken slechts 10% van onze
hersenen.
Bij kinderen die sociaal minder vaardig zijn en
zich niet goed kunnen inleven in de ander zijn
de spiegelneuronen in de hersenen…

Docenten

Het is wetenschappelijk bewezen dat inname
van vetzuren (omega-3 en omega-6) een
gunstig effect heeft op schoolprestaties.

Instructeurs en
Begeleiders
Beleidsmedewerkers

Als leerlingen onvoldoende water drinken (=
minder dan 6-8 glazen per dag), krimpen hun
hersenen.
0

20

40

60

80

100

Percentage deelnemers wat gelooft in betreffende mythe

In de figuur worden acht neuromythen afgebeeld voor de drie groepen. Per mythe worden in
het staafdiagram de drie groepen van beneden naar boven weergegeven: docenten,
begeleiders/instructeurs, beleidsmedewerkers.

2.4

Invloed van de leeftijd
Met behulp van post-hoc statistische analyse met paarsgewijze t-toetsen zijn
groepsverschillen tussen jongeren en ouderen voor de docenten, de instructeurs en
begeleiders, en de beleidsmedewerkers onderzocht. Eenduidig, in de zin dat jong
beter scoort dan oud, of andersom, zijn de groepsverschillen echter niet:
1 Middelbare beleidsmedewerkers hebben een betere prestatie dan jonge
beleidsmedewerkers (Mean Difference = 1.01, SE = 0.46, p = 0.03),
2 Middelbare instructeurs en begeleiders hebben een minder goede prestatie dan
middelbare docenten (Mean Difference = -1.28, SE = 0.55, p = 0.02), en ook
minder goed dan middelbare beleidsmedewerkers (Mean Difference = -1.55, SE
= 0.61, p = 0.01).
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2.5

Jonge docenten hebben een betere prestatie dan jonge beleidsmedewerkers
(Mean Difference = 0.81, SE = 0.39, p = 0.04). Ook zijn ze beter dan middelbare
instructeurs en begeleiders (Mean Difference = 1.36, SE = 0.55, p = 0.01).

Invloed van geslacht, opleidingsniveau en onderwijservaring op algemene kennis
en op neuromythen-kennis
Geslacht en onderwijservaring bleek geen invloed te hebben op de scores, het
opleidingsniveau wel. Post hoc statistisch onderzoek leverde het volgende op:

Effect van geslacht

Uit deze analyses bleek dat geslacht geen invloed heeft op het aantal correct
beantwoorde stellingen (F (1,406) = 0.03, p = 0.86) of correct herkende
neuromythen (F (1,406) = 3.01, p = 0.08).

Effect van opleidingsniveau

Ten aanzien van het opleidingsniveau blijken universitair opgeleide deelnemers meer
stellingen goed te beantwoorden dan mbo-opgeleide deelnemers (Mean Difference = 1.26,
SE = 0.54, p = 0.02). Zij doen het ook beter dan hbo-opgeleide deelnemers in het aantal
correct herkende neuromythen-stellingen (Mean Difference = 0.47, SE = 0.17, p = 0.01).
Opleidingsniveau beïnvloedt het aantal correct herkende neuromythen (F (3,395) = 2.72, p
= 0.04).

Effect van jaren onderwijservaring

Het aantal jaren dat de deelnemers werkzaam zijn geweest in het onderwijs blijkt
geen effect te hebben op aantallen goed beantwoorde kennisvragen (F (40,362) =
0.76, p = 0.86) dan wel neuromythe-vragen (F (40,362) = 0.92, p = 0.61).

2.6

Oordeel over de invloed van omgevingsfactoren versus genetische factoren op
het schools presteren
In de vragenlijst was een vraag opgenomen over de relatieve invloed van de
omgeving (school, thuis, overig) versus genen op schools presteren. De deelnemers
konden in een percentage aangeven hoe groot zij de bijdrage van omgeving dan wel
genen inschatten. De resultaten voor de drie groepen én voor de jonge en
middelbare subgroepen daarbinnen zijn eensluidend: alle groepen schatten de
invloed van omgeving in op 65 tot 70%. De invloed van de genen is 30 tot 35%. Dit
betekent een bijdrage van ongeveer twee (omgeving) op één (genen). Met post hoc
statistische analyse bleken er geen significante verschillen te bestaan tussen de
groepen.

2.7

Voorspellers van het geloof in neuromythen
Scholing op het gebied van hersenen en hersenfunctie bleek gerelateerd aan het aantal juist
beantwoorde algemene stellingen over de hersenen (F (1,397) = 13.01, p = 0.00).
Respondenten die een dergelijke vorm van scholing hadden gevolgd waarin kennis over de
Neuromythen in het mbo, een vragenlijstonderzoek
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hersenen een onderdeel was, hadden een iets betere prestatie, namelijk 78% van de
algemene stellingen werden goed beantwoord, tegenover 74% van de stellingen voor
respondenten die geen workshop of lezing hadden gevolgd. Gevolgde scholing bleek geen
invloed te hebben op het percentage correct herkende neuromythen (F (1,397) = 0.95, p =
0.33).
Respondenten die vaker informatie over het brein in het dagelijks leven zijn tegengekomen
scoorden wat beter op de kennisstellingen (F (6, 389) = 3.3, p = 0.00). Zij scoorden echter
slechter op de neuromythen en maakten meer fouten dan respondenten die nooit of relatief
weinig informatie over het brein in het dagelijks leven tegenkomen (F (6,389) = 2.4, p =
0.03).
Uit de gegevens blijkt dus dat mensen die nooit of relatief weinig informatie over het
brein in het dagelijks leven tegenkomen, weliswaar minder geloven in neuromythen,
maar ook minder algemene kennis hebben over het brein. Meer interesse in het brein
blijkt een verband te hebben met meer geloof in neuromythen. Scholingsactiviteiten
daarentegen hebben geen verband met het geloof in mythen maar hebben wel een
positief verband met kennis over het brein.
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Bespreking
Het onderzoek van Dekker, Lee, Howard-Jones en Jolles uit 2012 heeft laten zien dat
het geloof in neuromythen bij onderwijsprofessionals in primair en voortgezet
onderwijs wijdverspreid is. Dat geldt voor zowel Nederland als Engeland. Sindsdien
zijn soortgelijke bevindingen gedaan in andere landen (Howard-Jones 2014).
Opmerkelijk was de bevinding in het onderzoek van Dekker e.a. (2012) dat
onderwijsprofessionals die actief geïnteresseerd zijn in hersenen en leren méér
neuromythen geloven. Kennelijk betekent dit dat er onder onderwijsprofessionals
behoefte bestaat aan kennis over de hersenen. Dit als handvat om de eigen
onderwijsaanpak te verbeteren. Omdat er niet veel bruikbare informatie over
hersenfuncties beschikbaar is neemt men noodgedwongen meer zijn toevlucht tot
informatie die via internet en andere ongecontroleerde bronnen tot ons komt, aldus
Dekker, Lee en Jolles (2014). Als deze redenering klopt, dan betekent dat dat er
grote behoefte is aan goede en wetenschappelijk gecontroleerde informatie over
hersenkennis die wel of niet relevant is voor gebruik in het onderwijs.
De gegevens in dit onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en
Centrum Brein & Leren Amsterdam geven aanleiding tot enkele aanbevelingen. Het
feit dat de deelnemers in dit grote onderzoek in het mbo-domein slechts drie van de
acht neuromythen wisten te kan een risico vormen voor de kwaliteit van het
onderwijs. Onjuiste inzichten kunnen immers impliciet het denken en handelen
bepalen van de docent, de onderwijsbegeleider/teamleider en degenen die betrokken
zijn bij onderwijsbeleid en management in het mbo. De bevindingen die in
voorliggend onderzoek zijn gevonden liggen geheel in dezelfde richting als degene
die al door Dekker en Jolles zijn besproken.
De drie groepen van deelnemers in dit onderzoek hechten eenzelfde geloof in de
voorgelegde neuromythen. Duidelijke verschillen zijn er niet. Dit kan betekenen dat
de kennis of inzichten vooral informeel en buiten wetenschappelijke kanalen om zijn
verkregen via publieksmedia en een informeel circuit. De drie groepen onderscheiden
zich qua achtergrond en ook in de gevolgde scholing. Maar deze scholing speelt
kennelijk geen rol in het oordeel over neuromythen. Scholing heeft wél effect op
kennis. Hoger opgeleiden presteerden beter op de algemene stellingen over hersenen
en hersenfunctie. Het feit dat er geen duidelijke leeftijdseffecten zijn gevonden laat
zien dat ervaring (duur van de onderwijservaring en levenservaring) evenmin een rol
speelt.
Opmerkelijk is dat de groep van onderwijsbeleidsmedewerkers en onderwijsmanagers
relatief de beste prestatie neerzet op de algemene stellingen over onderwijs. Een
mogelijke verklaring is dat relatief veel personen in deze groep een achtergrond heeft
in de onderwijskunde. Het zou ook kunnen dat de iets betere prestatie te maken
heeft met een iets hogere opleiding (universitair/hbo). In dat geval gaat het vooral
gaat om ‘algemene kennis’ die verkregen is via de media of via een gevolgde
algemene ho-studie.
Wat betekenen deze bevindingen? Ze laten zien dat het nodig is om professionals in
het mbo nader te scholen op gebied van hersenen en hersenfunctie in relatie tot
leren en onderwijzen. Het is van belang om het geloof in neuromythen terug te
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dringen en te vervangen door goede kennis en inzichten over de zich ontwikkelende
tiener en zijn brein. En om die vervolgens effectief te gebruiken in de praktijk van het
mbo-onderwijs (Jolles, 2016c). Meer inzicht in de lerende mbo-student helpt de
professional in het mbo en de roc’s ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van
onderwijsinnovatieprojecten. Zeker als het functioneren van leerlingen en hun
ontwikkeling over de adolescentie daarmee in het geding is (zie Jolles, 2016d).
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Bijlage 1 Stellingen en neuromythen
Toelichting: F=feit; C = correct; I = incorrect; M = mythe volgens OECD. De cijfers

voorafgaand aan iedere stelling en mythe verwijzen naar de positie van de stelling c.q.
mythe in de vragenlijst van 30 vragen.

1A Stellingen
1

We gebruiken onze hersenen 24 uur per dag.

F, C

3

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

F, C

5

Na hersenletsel worden taken van de beschadigde gebieden overgenomen door

F, C

andere gebieden.
8

De linker- en de rechterhersenhelft van de hersenen werken altijd samen.

F, C

10

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

F, I

12

De hersenontwikkeling is voltooid aan het begin van de middelbare school.

F, I

13

Herinneringen liggen opgeslagen in netwerken van zenuwcellen.

F, C

14

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

F, I

17

Leren vindt plaats door verandering van verbindingen tussen zenuwcellen.

F, C

18

Het overslaan van ontbijt heeft gevolgen voor schoolprestaties.

F, C

19

Bij normale hersenontwikkeling ontstaan er nieuwe cellen en sterven er ook cellen

F, C

af.
20

Het schools presteren kan worden verbeterd door het maken van en luisteren

F, C

naar muziek.
21

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

F, I

22

Denkvermogen en intelligentie zijn erfelijk bepaald en kunnen niet veranderd

F, I

worden door de omgeving of ervaringen.
23

Beweging is goed voor de cognitie.

F, C

24

Veel leerlingen zijn de eerste uren op school slaperig omdat het dag- en

F, C

nachtritme verschuift gedurende de vroege adolescentie.
25

De hersenen zijn plastisch: veranderbaar door de omgeving.

F, C

26

Het schools presteren kan worden verbeterd door de ‘non-cognitieve functies’ bij

F, C

het kind te ontwikkelen (o.a. leermotivatie, nieuwsgierigheid, zelfinzicht).
28

Tot op hoge leeftijd worden in de hersenen nieuwe verbindingen gemaakt.

F, C

29

Jongens hebben meer aanleg voor wiskunde en bètavaardigheden dan meisjes;

F, I

Meisjes hebben meer aanleg voor taal.
30

24

Hoe groter de hersenen, hoe hoger de intelligentie.
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1B Neurom ythen
2

Als leerlingen onvoldoende water drinken (= minder dan 6-8 glazen per dag),

M

krimpen hun hersenen.
4

Het is wetenschappelijk bewezen dat inname van vetzuren (omega-3 en omega-

M

6) een gunstig effect heeft op schoolprestaties.
6

Bij kinderen die sociaal minder vaardig zijn en zich niet goed kunnen inleven in de

M

ander zijn de spiegelneuronen in de hersenen onvoldoende uitgerijpt.
7

We gebruiken slechts 10% van onze hersenen.

M

9

Mensen met een dominante linkerhersenhelft zijn logisch en analytisch; mensen

M

met een dominante rechterhersenhelft zijn creatief.
11

Klassieke muziek luisteren tijdens het studeren verbetert de leerprestaties.

M

15

Pubers beginnen onverantwoordelijk en risicovol gedrag te vertonen doordat de

M

prefrontale cortex nog niet is uitgerijpt.
16

Kinderen halen hogere cijfers als zij les krijgen volgens hun voorkeursleerstijl

M

(bijvoorbeeld visueel, auditief).
27

Leerproblemen berusten op een hersenstoornis: het onderwijs is niet in staat om

M)

ze te verhelpen.
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Bijlage 2 Stellingen en neuromythen uitgesplitst naar
leeftijdsgroepen
2A Stellingen (w aar of niet w aar)
Percentage stellingen correct benoemd als waar of niet waar; jonge docenten, middelbare
docenten
Docenten
35
Jonge Docenten

Percentage docenten

30
25

Middelbare Docenten

20
15
10
5
0

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aantal stellingen goed beantwoord

Percentage stellingen correct benoemd als waar of niet waar; jonge instructeurs en
begeleiders, middelbare instructeurs en begeleiders
Instructeurs en begeleiders
Percentage instructeurs en begeleiders

35

Jonge Instructeurs en
Begeleiders

30

Middelbare Instructeurs en
Begeleiders

25
20
15
10
5
0

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aantal stellingen goed beantwoord

Percentage stellingen correct benoemd als waar of niet waar; jonge beleidsmedewerkers,
middelbare beleidsmedewerkers

Percentage beleidsmedewerkers

Beleidsmedewerkers
35

Jonge Beleidsmedewerkers

30

Middelbare Beleidsmedewerkers

25
20
15
10
5
0

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aantal stellingen goed beantwoord
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2B Neurom ythen
Percentage mythen correct herkend; jonge docenten, middelbare docenten
Docenten
40

Jonge Docenten

Percentage docenten

35

Middelbare Docenten
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Aantal mythen correct herkend

Percentage mythen correct herkend; jonge instructeurs en begeleiders, middelbare
instructeurs en begeleiders

Percentage instructeurs en begeleiders

Instructeurs en begeleiders
40
Jonge Instructeurs en
Begeleiders

35
30

Middelbare Instructeurs en
Begeleiders
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Percentage mythen correct herkend; jonge beleidsmedewerkers, middelbare
beleidsmedewerkers

Percentage beleidsmedewerkers
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Bijlage 3 Neuromythen geordend op populariteit,
uitgesplitst naar leeftijdsgroepen
3A Grafiek

In de figuur worden acht neuromythen afgebeeld voor zes groepen. Van beneden
naar boven: jonge docenten, middelbare docenten, jonge instructeurs en begeleiders,
middelbare instructeurs en begeleiders, jonge beleidsmedewerkers, middelbare
beleidsmedewerkers.

Populaire Neuromythen
Kinderen halen hogere cijfers als zij les krijgen
volgens hun voorkeursleerstijl (bijvoorbeeld visueel,
auditief).

Pubers beginnen onverantwoordelijk en risicovol
gedrag te vertonen doordat de prefrontale cortex nog
niet is uitgerijpt.

Klassieke muziek luisteren tijdens het studeren
verbetert de leerprestaties.

Mensen met een dominante linkerhersenhelft zijn
logisch en analytisch; mensen met een dominante
rechterhersenhelft zijn creatief.

We gebruiken slechts 10% van onze hersenen.

Bij kinderen die sociaal minder vaardig zijn en zich
niet goed kunnen inleven in de ander zijn de
spiegelneuronen in de hersenen onvoldoende
uitgerijpt.

Jonge Docenten
Middelbare
Docenten
Jonge Instructeurs
en Begeleiders

Het is wetenschappelijk bewezen dat inname van
vetzuren (omega-3 en omega-6) een gunstig effect
heeft op schoolprestaties.

Middelbare
instructeurs en
begeleiders
Jonge
Beleidsmedewerker
s
Middelbare
Beleidsmedewerker
s

Als leerlingen onvoldoende water drinken (= minder
dan 6-8 glazen per dag), krimpen hun hersenen.
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3B Tabel
De tabel geeft acht neuromythen weer, geordend naar populariteit. Voor iedere
neuromythe staat het percentage van de deelnemers in de betreffende groep dat
gelooft dat de betreffende stelling waar is.
JD

MD

JI B

MIB

JB

MB

%

%

%

%

%

%

Totaal

Kinderen halen hogere cijfers als zij les krijgen

Waar

79.7

77.9

91.7

100%

63.0

67.9

77.2

volgens hun voorkeursleerstijl (bijvoorbeeld

Niet waar

12.0

13.1

4.2

0%

27.8

11.3

14.2

8.3

9.0

4.2

0%

9.3

20.8

8.6

81.2

78.7

66.7

77.3%

61.1

67.9

74.9

visueel, auditief).

Weet ik
niet

Pubers beginnen onverantwoordelijk en risicovol
gedrag te vertonen doordat de prefrontale cortex
nog niet is uitgerijpt.

Waar
Niet waar

6.8

12.3

8.3

4.5%

16.7

11.3

9.8

12.0

9.0

25.0

18.2%

22.2

20.8

15.2

Waar

60.2

68.0

45.8

54.5%

59.3

66.0

60.1

Niet waar

25.6

16.4

29.2

22.7%

22.2

18.9

21.4

Weet ik

14.3

15.6

25.0

22.7%

18.5

15.1

18.4

Weet ik
niet
Mensen met een dominante linkerhersenhelft zijn
logisch en analytisch; mensen met een
dominante rechterhersenhelft zijn creatief.

niet
Klassieke muziek luisteren tijdens het studeren

Waar

69.2

50.0

50.0

72.7%

50.0

39.6

55.1

verbetert de leerprestaties.

Niet waar

10.5

28.7

20.8

18.2%

22.2

35.8

22.8

Weet ik

20.3

21.3

29.2

9.1%

27.8

24.5

22.0

Waar

64.7

49.2

66.7

40.9%

53.7

45.3

54.9

Niet waar

11.3

21.3

4.2

22.7%

20.4

9.4

16.0

Weet ik

24.1

29.5

29.2

36.4%

25.9

45.3

29.1

Waar

42.9

40.2

41.7

59.1

48.1%

35.8%

42.5

Niet waar

48.9

42.6

41.7

27.3

44.4%

49.1%

44.7

8.3

17.2

16.7

13.6

7.4%

15.1%

12.8

Waar

46.6

43.4

25.0

27.3

14.8%

35.8%

37.1

Niet waar

17.3

12.3

8.3

4.5

13.0%

3.8%

12.2

uitgerijpt.

Weet ik

36.1

44.3

66.7

68.2

72.2%

60.4%

50.7

Als leerlingen onvoldoende water drinken (=

Waar

30.1

23.0

16.7%

31.8

27.8%

24.5%

26.5

Niet waar

54.1

54.1

41.7%

50.0

50.0%

52.8%

51.7

Weet ik

15.8

23.0

41.7%

18.2

22.2%

22.6%

21.8

5.3

2.5

8.3

4.5

1.9

7.5

4.2

91.7

91.0

83.3

95.5

85.2

86.8

89.6

3.0

6.6

8.3

100.0

13.0

5.7

6.2

niet
Het is wetenschappelijk bewezen dat inname van
vetzuren (omega-3 en omega-6) een gunstig
effect heeft op schoolprestaties.

niet
We gebruiken slechts 10% van onze hersenen.

Weet ik
niet
Bij kinderen die sociaal minder vaardig zijn en
zich niet goed kunnen inleven in de ander zijn de
spiegelneuronen in de hersenen onvoldoende

minder dan 6-8 glazen per dag), krimpen hun
hersenen.

niet

niet
Leerproblemen berusten op een hersenstoornis:
het onderwijs is niet in staat om ze te verhelpen.

Waar
Niet waar
Weet ik
niet
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