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Onderwijsvernieuwers pleiten voor het 
aanwakkeren van nieuwsgierigheid bij 
kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. 
Kinderen leren gemakkelijker en beter als hun 
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Maar 
het gaat niet zozeer om ‘aanwakkeren’, stelt 
hoogleraar Jelle Jolles, als wel om ‘brandend 
houden’.  Nieuwsgierigheid is immers iets 
wat jonge kinderen van nature in overvloed 
hebben. Nieuwsgierigheid is nodig om 
prikkels uit de omgeving op te nemen. De 
prikkels zetten zich vast in leerervaringen in 
de hersenen. Die zijn net als smalle weggetjes 
op het land. Die weggetjes in de hersenen 
moeten zich echter verbreden en uiteindelijk 
een wijdvertakt wegennet worden. Hierbij is 
de inspirerende rol van de leraar essentieel. 
‘Dus leraren, treed buiten je comfortzone en 
prikkel die nieuwsgierigheid!’  ➜ ➜ ➜

Breinprofessor 
Jelle Jolles: 
‘Leraren, treed 
buiten je comfort-
zone en  prikkel die 
nieuws gierigheid!’
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Neuropsycholoog Jelle Jolles is universiteitshoogleraar 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van 
het Centrum Brein & Leren. Hij houdt zich al zijn hele 
werkende leven bezig met leren en met de ontwikkeling 
van het menselijk brein. ‘Ons brein’, schetst Jolles, ‘is 
essentieel voor onze informatieverwerking. Sommige 
delen van de hersenen houden zich bezig met verwerking 
van visuele prikkels. Andere gaan aan de slag met 
 auditieve impulsen. En zo geldt het voor alle zintuigen. 
Ook zijn er deelorganen die voortdurend scannen of 
iets nieuw is. Weer andere zijn nodig voor het handelen 
en doen. Het brein zorgt ervoor dat een mens zich 
 aanpast aan een veranderende omgeving. Het filtert 
relevante informatie van onbelangrijke zaken die snel 
vergeten kunnen worden.’ Jolles gebruikt de metafoor 
van een wegennet. ‘Bij een babybrein zijn het nog 
zandpaadjes. Met de juiste prik-
kels en in de loop van de tijd 
 veranderen de paadjes in twee-, 
drie- en vierbaanswegen. De 
paadjes die niet gebruikt worden, overwoekeren met 
onkruid en verdwijnen. Daarmee worden geen functionele 
verbindingen meer tot stand gebracht.’

Informatiesluizen 
Volgens Jolles is de mens van nature geïnteresseerd 
in nieuwe dingen en gebeurtenissen, we zijn nieuws-
gierig. Al was het alleen maar omdat we willen over-
leven. Zoals onze voorouders lang geleden. Lette je 
niet goed op de omgeving, dan werd je opgegeten. 
‘Nieuwsgierigheid is dus een aangeboren eigenschap. 
Als de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt, gaan de 
i nformatiesluizen van de hersenen open en worden de 
binnenkomende prikkels met extra aandacht bekeken’, 
legt Jolles uit. ‘Met overwoekerde paadjes bereik je 

geen ontplooiing. Je moet die nieuwsgierigheid dus 
wel blijven prikkelen. Al die prikkels zijn als het ware 
de smeerolie voor de hersenen.’

Fouten maken
Tal van onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat 
kinderen beter leren als ze verwonderd worden en je 
hun nieuwsgierigheid prikkelt. In onze huidige samen-
leving en ook op school leren kinderen het nogal eens 
af om nieuwsgierig te zijn, is de ervaring van Jolles. Als 
één van de redenen geeft hij aan dat lange tijd werd 
aangeleerd dat je geen fouten mag maken. ‘Veel kinderen 
zijn daardoor angstig geworden om zich buiten de 
 gebaande paden te begeven. Dan is de kans op fouten 
immers het grootst.’ Jolles heeft er wel begrip voor dat 
leerkrachten proberen om de leerlingen in hun volle 

groep zoveel mogelijk 
met de neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. ‘Veel 
leerkrachten ervaren een 

grote druk van de onderwijsinspectie. Dat is helaas wel 
de dood in de pot voor de nieuwsgierigheid.’

Talentontwikkeling 
De KNAW en Akademie van Kunsten pleiten – in het 
licht van Onderwijs2032 – voor het aanwakkeren van 
nieuwsgierigheid bij kinderen in het basis- en voort-
gezet onderwijs. ‘Daar sta ik helemaal achter, met een 
heleboel praktische en wetenschappelijke argumenten’, 
zegt Jolles. ‘Het gaat alleen minder om ‘aanwakkeren’ 
als wel om ‘brandend houden’. Het komt vooral neer 
op de rol en de houding van ouders, leerkrachten en 
scholen. Leraren en ouders zijn de motor van de 
 talentontwikkeling. Als volwassene schep je condities 
voor ontplooiing. Je inspireert, wijst routes, daagt uit, 
reikt kennis aan, geeft vertrouwen, emotionele steun 
en feedback. En je zorgt dat de nog ongerichte nieuws-
gierigheid van het jonge kind meer wordt gericht en 
zich verder kan ontwikkelen.’ Jolles ziet het kinder-
brein als ‘work in progress’. Aan het eind van de 
 adolescentie – zo tussen het 23e en 25e jaar –  is pas 

‘Bied kinderen een tafel vol 
mogelijkheden en daag ze uit’
tekst brigitte bloem foto jelle jolles judith van ijken foto’s kinderen met dank aan willem-alexanderschool bergen (nh)

‘Leraren en ouders zijn de motor 
van de talentontwikkeling’
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duidelĳ k welke neuropsychologische vaardigheden 
zĳ n ontwikkeld, welke ervaringen zĳ n opgedaan en 
welke verwachtingen en attitudes zĳ n verworven. Al 
die vaardigheden en belevingen zĳ n verankerd door 
veranderingen in de hersenen. Er zĳ n complexe 
 netwerken gevormd: een ‘wegennet in het brein’ dat 
nodig is om alle deelorganen met elkaar te laten 
 praten. Die hersenrĳ ping wordt voor het grootste deel 
bepaald door de prikkels uit de omgeving. Als een 
kind en tiener adequaat is gestimuleerd en veel 
 ervaringen heeft opgedaan en heeft geoefend in 
 cognitieve en non-cognitieve processen, kan het brein 
tot volle wasdom zĳ n gekomen. Dat laat meteen zien 
waarom Jolles van mening is dat leerlingen op veel te 
jonge leeftĳ d keuzes moeten maken en vakken  moeten 
laten vallen. Het vakoverstĳ gende, waar Platform 
2032 over spreekt, is dan ook een goede ontwikkeling, 
meent hĳ . Om dezelfde reden vindt Jolles maatwerk-
diploma’s zonde. ‘Daarmee zeg je tegen een leerling 
dat hĳ  ergens niet goed in is. Maar wat niet is, kan 
 zeker nog komen. Het gaat om potentie. Een leerling 
die nu minder presteert op een bepaald gebied, kan 
met de juiste impulsen over een aantal jaren  misschien 
uitstekende resultaten halen. Pas aan het eind van de 
adolescentie zĳ n jongeren in staat om goed  overwogen 
keuzes voor hun toekomst te maken. Voor die tĳ d kan 
een kind of jeugdige wel een beslissing nemen, maar 
dat is niet hetzelfde als goed kiezen.’

BreinPlein
Kinderen en jongeren willen heel graag zelf nieuwe 
dingen ontdekken, is de ervaring van Jolles. Hĳ  advi-
seert leraren daar veel meer gebruik van te maken. ‘Ik 
ben niet positief over het vaak schrale leermateriaal 
en de smalle lesmethoden die op veel scholen worden 
aangeboden. Dat geldt in het bĳ zonder voor de aanpak 
van het ontdekkend leren. Ik ben er ook geen groot 
voorstander van dat scholen met dat doel aan de 3D-
printer gaan. Voor dat geld kun je als school een hele-
boel andere zaken kopen, waarmee een veel groter 
aantal kinderen ook veel meer kan doen.’ Jolles is 
 gecharmeerd van de Maker Education Movement, 
waarbĳ  kinderen ongemerkt leren door het maken 
van goede en mooie ontwerpen (zie verder in deze 

special, red.). ‘In die lĳ n zĳ n wĳ  met ons 
Centrum Brein & Leren ook bezig.’ Op de 
website BreinPlein.nl verzamelen Jolles en zĳ n 
medewerkers nieuwe inzichten op het gebied van 
breinontwikkeling die onder meer toepasbare kennis 
voor het onderwĳ s opleveren. BreinPlein wil voor 
scholen een hulpmiddel zĳ n om na te denken over 
 attitudeverandering en geeft handvatten en ‘gebruiks-
aanwĳ zingen’, licht Jolles toe. ‘BreinPlein laat zien dat 
je met simpele middelen de nieuwsgierigheid van 
 kinderen kunt prikkelen. Bouwmateriaal, complexe 
driedimensionale puzzels, denk-stimulerende platen. 
En hoe leuk is het om in een oude rommelschuur of op 
een rommelzolder rond te struinen, apparaten uit 
 elkaar te halen, dingen te maken. Dat soort materiaal 
prikkelt zo veel meer de fantasie en nieuwsgierigheid 
dan het fancy materiaal dat je voor veel geld kunt aan-
scha� en. De afgelopen decennia zĳ n we veel te voor-
zichtig geweest met kinderen. Bied kinderen een tafel 
vol mogelĳ kheden, inspireer ze en daag ze uit. Vang 
de aandacht van je leerlingen door iets geks te 
 vertellen of een bĳ zonder probleem aan de orde te 
stellen. Treed buiten je comfortzone en prikkel de 
nieuwsgierigheid, zodat ze zelf met ideeën en oplos-
singen komen die je gezamenlĳ k kunt gaan  onderzoeken. 
Kinderen zĳ n slim, inventief en ondernemend. Sta 
open voor de oplossingen die zĳ  aandragen. Onver-
wachte zaken blĳ ven goed hangen: maak een quiz, 
doe een spel. Trek met je collega-leraar van een ander 
vak op en verzin samen iets leuks. De inspirerende rol 
van de leraar is gigantisch belangrĳ k. Evenals de 
 faciliterende en stimulerende rol van de schoolleider 
en school. En daarbĳ  gaat het er natuurlĳ k vooral om 
wat er gebeurt in die jonge breinen: met de vaardig-
heden, beleving en houding van onze kids.’
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21st century skills

Wetenschappelĳ ke update

Sinds kort weten we dat de neuropsychologische 
ontwikkeling doorloopt tot ver na het 20ste jaar. En 
dat er toch verschillen zĳ n in de ontwikkeling van de 
hersenfuncties van jongens en meisjes. De taal-
functies ontwikkelen zich bĳ  de meeste meisjes 
eerder. De meeste jongens zĳ n daarentegen vroeger 
met het ruimtelĳ k denken en de psychomotoriek, 
het bewust aansturen van bewegingen door de 
 hersenen. Ook weten we dat de sociale achtergrond 
van het kind van grote invloed is op de ontwikkeling 
van de hersenen. Het gaat daarbij vooral om 
het scheppen van voorwaarden: wordt er thuis 
 regelmatig voorgelezen, is er veel sociale support, 
is er voldoende aanbod van speelmateriaal, hebben 
de ouders een stimulerende houding? Allemaal 
 aspecten die belangrĳ k zĳ n voor de ontwikkeling 
van het jonge brein en de ontplooiing van kinderen 
en jongeren.
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