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Breinprincipes 
 
De werking van de hersenen en de invloed op het leren 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven zie je een plaatje van een hersencel (neuron). Een hersencel bestaat uit een kern en  
uitlopers die boodschappen ontvangen (dendrieten ) en boodschappen doorgeven (neurieten). Tussen 
de uitlopers zitten spleten (synaps) waar stoffen vrijkomen die de boodschap kunnen versnellen 
(neurotransmitters). Om de uitlopers zit een vetlaagje (myeline). Hoe meer vet, hoe sneller de 
boodschap door gegeven wordt.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een speciale gave (schakers, violisten, sporters)  een 
specifiek gebied in hun hersenen hebben ontwikkeld. Dit gebied heeft veel sterkere en uitgebreidere 
neurale netwerken dan bij een gemiddelde Nederlander. Ze hebben hier wel moeite voor gedaan, 
door bijvoorbeeld minimaal 20 uur per week te oefenen.  
 
Tijdens het leren, vinden er allerlei veranderingen in de hersenen plaats die er voor zorgen dat de 
signalen efficiënter tussen de hersencellen doorgegeven worden omdat er meer dendrieten komen, 
meer myeline ontstaat waardoor het elektrische signaal makkelijker geleidt of de neurotransmitters 
makkelijker opgevangen worden. 
 
Op dit moment vinden er vele onderzoeken plaats over hoe dit proces van verandering in de hersenen 
beïnvloed kan worden. Alhoewel er nog veel onduidelijk is, is er ook steeds meer bekend over deze 
beïnvloeding. De wijze waarop docenten les geven en hun houding in het omgaan met leerlingen plus 
de manier waarop zij leerlingen stimuleren in het leren, zijn belangrijke factoren bij het leerproces van 
leerlingen en dus bij de veranderprocessen in de hersenen. Onderzoek naar de werkwijze van de 
hersenen en het leren van mensen hebben uitgewezen dat zes principes grote invloed hebben op het 
leren van mensen. Dit zijn de zogenaamde breinprincipes. Hoe beter docenten deze principes 
toepassen in hun lessen, hoe makkelijker leerlingen leren. 
 
De breinprincipes zijn: 
 

- Focus 
 

- Herhalen 
 

- Voortbouwen 
 

- Creatie  
 

- Emotie  
 

- Zintuiglijk rijk 
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Focus 
 
Wat houdt het breinprincipe ‘Focus’ in. 
 
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Iets wat meer aandacht krijgt, wordt makkelijker onthouden. Als 
ergens geen aandacht voor is, dan herinner je je het later ook niet meer.  
Aandacht kan passief zijn; we zijn ons niet bewust dat we ergens aandacht aan geven maar reageren 
wel automatisch op (onverwachtse) signalen uit de omgeving. 
Aandacht kan ook actief zijn; we sturen onze aandacht gericht en zijn alert, goed geconcentreerd en 
geïnteresseerd.  Als docent moet je er dus voor zorgen dat je de actieve aandacht van de leerlingen 
hebt of dat zij hun aandacht richten op de stof die jij hen aanbiedt.  
 
Hoe beïnvloedt ‘Focus’ het proces in de hersenen. 
 
Wij krijgen honderdduizenden impulsen in een minuut en kiezen onbewust of bewust waar we op in 
gaan en waar niet. Hoe bewuster we kiezen, des te beter we onze aandacht kunnen richten. Alle 
stimuli komen in de hersenen binnen via de Thalamus. Dit is een doorgeefluik van stimuli. Daarnaast 
speelt het zogenaamde RAS (Retuculair Activerings Systeem) een belangrijke rol bij het richten van 
de aandacht.  Het RAS filtert uit of een stimuli relevant is of niet. Het is als het ware de wekker van de 
hersenen. Het RAS heeft uitlopers overal in de hersenen. Als het RAS bepaalt dat een stimuli relevant 
is, worden de neuronen actief en zorgen er voor dat er neurotransmitters in het hele brein vrijkomen. 
Deze zorgen er voor dat de overdracht in de cortex (bovenste deel van de hersenen) tussen de 
neuronen beter verloopt en er makkelijker verbindingen tot stand komen. Deze neurale verbindingen 
worden dus sterker als ze veel aandacht krijgen.  
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Wat betekent ‘Focus’ voor het lesgeven. 

 

- De hersenen kunnen maar aan een beperkt aantal zaken tegelijk aandacht geven  

- (multitasken kan niet, de hersenen verleggen steeds hun aandacht waardoor de 
concentratie op 1 ding verslapt). Zorg dus dat de leerlingen zich maar op enkele zaken 
richten. 

- Fysieke behoeften als honger, dorst en frisse lucht vragen veel aandacht en het RAS 
zorgt er voor dat we daar voortdurend mee bezig zijn. Deze behoeften moeten dus zoveel 
mogelijk bevredigd zijn voordat de leerling de aandacht op de lesstof kan richten. 

- Iets wat nieuw of onverwacht is, krijgt meer aandacht van het RAS.  Zorg dus dat er 
verrassingselementen in je les zitten en veel afwisseling, hoe routinematiger de lesopzet 
hoe minder actieve aandacht er is van de leerlingen. 

- De aandacht van het RAS gaat direct uit naar namen ( vooral je eigen naam) en 
gezichten. Gebruik de namen  van de leerlingen als je aandacht wilt trekken en gebruik bij 
presentaties gezichten.      

- We richten ons op zaken die belangrijk voor ons zijn. Het Ras wordt dan actief. Dat 
betekent dat een docent enerzijds aan moet sluiten bij zaken die belangrijk voor de 
leerlingen zijn en anderzijds kan de docent er voor zorgen dat zaken belangrijk worden en 
dus op de voorgrond komen. Dit doet hij door met leerlingen heel duidelijk te spreken over 
het belang van de lesstof. Hoe beter leerlingen weten welk resultaat het op kan leveren 
als zij zich inspannen, hoe meer ze het einddoel voor ogen zien en des te beter ze hun 
aandacht kunnen richten. De docent kan visualiseren, leerlingen laten beschrijven wat ze 
willen bereiken en van daaruit zelf leerdoelen laten formuleren. Hierbij is het wel van 
belang dat leerlingen op hun eigen manier zinvolle en gewenste uitkomsten mogen 
formuleren. Hoe meer theorie en praktijk gekoppeld zijn hoe makkelijker de aandacht 
gericht  

- Laat leerlingen logboeken schrijven of actieplannen maken; ze blijven dan bezig met het 
geleerde en richten zo ook hun aandacht.  

- De hersenen onthouden de context waarin is geleerd. Als leerlingen leren met bepaalde 
muziek of in een speciaal lokaal, dan helpt het om bij een examen dezelfde muziek te 
horen of in hetzelfde lokaal het examen af te nemen ( context effect). 

- Voor docenten is het in dit kader goed om met leerlingen te oefenen in situaties die zo 
veel mogelijk op de werkelijkheid lijken. Ook theorie koppelen aan de praktijk context 
helpt. 

- Voor leerlingen is het vaak moeilijk om wat ze in een bepaalde context hebben geleerd 
ook om te zetten in een andere context. (Ze kunnen iets uit de theorieles niet toepassen in 
de praktijk) Besteed extra aandacht aan het context effect door bv theorie en praktijk te 
integreren, video opnames uit de praktijk in de theorie les te bespreken, met leerlingen de 
transfer te maken of hen een oude situatie op te laten roepen of zich juist te laten 
verplaatsen in de toekomst; stel je voor dat je op de stage bent en …… 

- Ook helpt het voor het richten van de aandacht dat leerlingen weten hoe de hersenen 
werken en hoe zij deze kunnen beïnvloeden tot makkelijker leren. 

 
Een laatste aspect dat ook met focus te maken heeft, is het gegeven van spiegelneuronen. 
Wetenschappers zijn er achter gekomen dat hersencellen niet alleen werken als je zelf iets doet maar 
dat die cellen ook al gaan werken als je anderen iets ziet doen (iemand zien gapen doet gapen).  
 
Dit noemen zij spiegelneuronen. Hiervan kan een docent gebruik maken door: 
 

- Het goede voorbeeld te geven, “walk your talk”. 

- Leerlingen een voorstelling te laten maken van wat ze met het geleerde gaan doen of wat 
het oplevert. 

- Verhalen vertellen over goede voorbeelden,  met rolmodellen werken, eigen ervaringen 
delen 
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Herhalen 
 
Wat houdt het breinprincipe ‘Herhalen’ in. 
 
Herhalen is één van de belangrijkste manieren om te leren en kennis en ervaring op te slaan. 
Herhalen is niet alleen het “stampen” van feiten om iets te onthouden maar het is ook een onderwerp 
gedurende langere tijd onder de aandacht brengen. Door een thema veel te herhalen op diverse 
manieren ontstaat er duurzame kennis.  
                                                   
Hoe beïnvloedt herhalen het proces in de hersenen?  
 

- Regelmatige oefening en herhaling maken dat in een bepaald gebied in de hersenen 
steeds dezelfde paden bewandeld worden in de hersenen en dat  een “dun” neuraal 
netwerk zo steeds steviger en breder wordt. Door herhaling worden bestaande netwerken 
steeds sterker, neemt de myelinelaag om de axonen toe en “slijt” een bepaald patroon in. 
Het is gebleken dat als er steeds een beroep gedaan wordt op neuronen die samen vuren 
zij steeds betere buren worden. Iedere keer geven zij signalen sneller door totdat er een 
stabiel patroon ontstaat. In eerste instantie worden de nieuwe signalen opgeslagen in de 
hippocampus. Deze geeft ze door aan de neo cortex waar de uiteindelijke uitvoering 
plaatsvindt. De hippocampus heeft ongeveer zes weken nodig om nieuwe signalen “een 
vaste plek te geven”  in de neo cortex. De netwerken die dan gevormd zijn, zijn min of 
meer blijvend en gemakkelijk te activeren. In dit kader kun je zeggen dat de hippocampus 
leert en de neo cortex herinnert.  

- Uit onderzoek is gebleken dat slaap een positieve invloed heeft op leren. De hersenen 
kunnen niet oneindig lang nieuwe informatie opnemen maar na een paar uur slapen 
kunnen zij dat wel weer. Ook een pauze waarin je even iets heel anders doet zodat een 
ander deel van je hersenen actief is, kan in dit kader opgevat worden als “even slapen”. 
Daarnaast wordt tijdens de slaap het nieuw geleerde en de ervaring van de dag nog eens 
herhaald en op deze manier worden de neurale netwerken extra versterkt. 

  
Wat betekent herhalen voor het lesgeven? 
 
Als bekend is dat door herhaling netwerken in de hersenen steeds steviger worden en na 6 weken min 
of meer vastliggen kan daar bij het aanbieden van de leerstof rekening mee gehouden worden. Het is 
dus verstandig leerstof regelmatig te herhalen. Het is gebleken dat de tussenliggende periodes steeds 
langer kunnen zijn, in het begin wordt het netwerk gevormd en later onderhouden. Herhaal na 10 
minuten, na 1 uur, na 1 dag, na 1 week na 1 maand en na 6 maanden.  Om de lesstof langer te 
onthouden, is het effectiever deze pas na een tijdje opnieuw te herhalen. 
 
Ook het voeren van een goed pauze management is belangrijk bij leren.  De hersenen zijn op een 
gegeven moment verzadigd (de synapsen kunnen niet oneindig versterkt worden). Belangrijk is dat 
leerlingen tijdens de pauze iets heel anders doen, het liefst iets met spel, sport, frisse lucht, zodat de 
hersenen daarna weer volledig van alles op kunnen nemen.  
  
Soms moet er gewoon gestampt worden om een bepaalde hoeveelheid stof in het hoofd te krijgen. 
Ook dan is het beter om 3x een kwartier te “stampen“ dan 1x drie kwartier. Voor het “stampen” 
bestaan een paar trucjes die dit proces vergemakkelijken omdat de hersenen ze verbind met andere 
netwerken. 
 

- Gebruik  rijmwoorden (use it or lose it) 

- Associeer iets nieuws met iets bekends 

- Visualiseer en betrek daar een ander zintuig bij (dat woord smaakt als…., die formule ziet 
er uit als …..) 

- Koppel iets wat je moet onthouden aan bekende plekken (bijvoorbeeld hoe de woorden 
aan tafel zouden zitten) en maak in gedachten een virtuele wandeling. 
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Emotie 
 
Wat houdt het breinprincipe Emotie in. 
 
Emoties zijn onbewust, gevoelens bewust. Emoties en gevoelens zijn er om ons te helpen pijn te 
vermijden (bang, boos, bedroefd, bah) en verlangens, zaken die goed voelen op te roepen (blij,  
verbaasd).  
Beide hebben een directe invloed op lichamelijke activiteiten, bijvoorbeeld boos: versnelde hartslag of 
vuisten ballen, bang: de keel knijpt dicht, blij: een lach of een lichtheid enz. 
                                                           
Ervaringen met een emotionele lading worden beter en langer onthouden.  
 
Hoe beïnvloedt Emotie het proces in de hersenen.  
 
De amygdala is het deel in de hersenen dat je kunt beschouwen als de computer waar de emotionele 
betekenis van prikkels wordt bepaald. Zowel positieve als negatieve (negatieve emoties staan wel 
meer op de voorgrond en komen sneller terug in de herinnering). De amygdala zorgt er voor dat bij 
sterke emoties of herinneringen daaraan hormonen en neurotransmitters vrij komen. De amygdala 
stuurt ook het RAS aan. Vanuit het RAS lopen veel uitlopers de hersenen in. Bij een sterke emotie 
geeft het RAS in één keer veel neurotransmitters af en ontstaat er direct een breder pad, een sterke 
neurale verbinding. 
 
Voor het leren is de neurotransmitter dopamine van belang. Het is een ingebouwd belonings-systeem. 
Door dopamine voelen we ons lekker en willen we meer van eenzelfde activiteit.  Als we verwachten 
dat iets plezierig verloopt, komt er al dopamine vrij en ook als onze nieuwsgierigheid gewekt wordt, 
ontstaat er dopamine.  
Adrenaline is een andere neurotransmitter die vrij komt bij stress. Door adrenaline worden we alerter 
en hebben meer energie. 
  
Wat betekent Emotie voor het lesgeven  
 

- Dopamine dat een lekker gevoel geeft, komt o.a. vrij bij nieuwsgierigheid. Dit kun je als 
docent opwekken door 

- Mensen zelf zaken laten ontdekken 

- Iets spannend brengen en niet volledig vertellen 

- Leerlingen belonen die vragen stellen, dingen willen ontdekken 

- Leerlingen in de praktijk dingen laten ervaren en daar in de theorie op terugkomen. Of 
andersom iets theoretisch aanbieden en leerlingen het direct uit laten proberen 

- Een quiz geven waar je al een beetje informatie geeft en leerlingen uitdaagt meer te 
onderzoeken. 

 
Aansluiten bij wat leerlingen belangrijk vinden en daar een andere wending aan geven.   
 

- Onverwachtse dingen doen, verrassingselementen of avontuur inbouwen 

- Onverwachts belonen op inspanning of nieuw gedrag 

- Complimenten geven  

- De leerlingen () zelf beslissingen laten nemen of op zijn minst hen het idee geven dat ze 
autonoom zijn in hun keuzes en in wat ze leren.  

- Status verhogend werken en geen status bedreigende opmerkingen maken  (die 
blokkeren direct de dopamine stroom)  

- Zorgen dat leerlingen trots kunnen zijn op wat ze doen of geleerd hebben. 

- Fouten benaderen als oké, als leermomenten 

- Een beetje stress inbouwen die te maken heeft met wat geleerd moet worden, zorgt dat 
we alert zijn en zaken beter onthouden. Dit moet op het moment dat we aan het leren zijn, 
plaatsvinden. Een half uur voor of na het geleerde stress ondervinden, werkt 
belemmerend evenals teveel stress of stress die niets te maken heeft met wat we leren 
belemmerend werkt.  
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Een beetje stress kun je inbouwen door 
 

- Te werken met krappe deadlines 

- Leerlingen uitdagen door in de zone van naaste ontwikkeling te werken (net iets verder 
dan leerlingen al weten of kunnen) 

- Leerlingen proeftesten geven 

- Leerlingen in verwarring brengen, bv een voorstel doen om een maaltijd te koken die “niet 
passend” is. Een klant vragen zich vreemd te gedragen. 
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Zintuiglijk rijk 
 
Wat houdt het breinprincipe ‘Zintuiglijk rijk’ in? 
 
Ervaringen die zintuiglijk rijk zijn of waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden 
daardoor beter onthouden. Door auditieve informatie (horen), visuele informatie (zien) en kinetische 
informatie (voelen) samen aan te bieden, wordt het leren gemakkelijker. Dit blijkt ook uit de 
leerpiramide.  
 
Hoe beïnvloedt ‘Zintuiglijk rijk’ het proces in de hersenen  
 
Zintuiglijke ervaringen worden omgezet in elektrische signalen die naar de hersenen worden vervoerd. 
De Thalamus verdeeld ze over de speciale gebieden in de hersenen. Bij meerdere zintuiglijke 
informatie tegelijk reconstrueren de hersenen een geheel, er worden meer neuronen in één keer 
geactiveerd. Hoe meer verschillende gebieden geactiveerd worden hoe makkelijker het is om later het 
geleerde op te halen. Sommige zintuiglijke ervaringen onthoud je wel beter dan andere. Dit kan van 
persoon tot persoon verschillen, ieder heeft een zintuiglijke voorkeur. Wel zijn er een aantal 
algemeenheden. Zien van beelden heeft meer effect dan tekst lezen.                                  
 
Wat betekent ‘Zintuiglijk rijk’ voor het lesgeven.   
 

- Doe een beroep op verschillende zintuigen tegelijk als je lesstof overbrengt, door 
bijvoorbeeld afbeeldingen te gebruiken terwijl je iets vertelt 

- muziek te draaien bij een uitleg 

- een lied/gedicht/artikel/rap  te laten schrijven over de lesstof 

- een tekening/schilderij/ beeld/collage/ poster/ foto´s/film te laten maken over de lesstof 

- mensen te laten bewegen, iets uit beelden, naar buiten gaan en 
gebouwen/winkels/straatbeeld te bestuderen met betrekking tot de lesstof 

- schema´s, rapporten, grafieken laten maken met betrekking tot de lesstof 

- dingen voor te stellen, te visualiseren 

- te associëren 

- bordspelen te doen, vertaald naar de lesstof (aangepast ganzenbord,pim pam pet enz)  

- filmpjes, video, power point met plaatjes, geluiden en tekst te gebruiken bij presentaties. 
Maar wel zo dat het niet te veel en/of te onoverzichtelijk wordt, maar dienend is aan het 
onderwerp. 

- Laat overbodige informatie weg, achtergrondmuziek om de muziek leidt bijvoorbeeld af. 

- Voorkom dat mensen moeten zoeken op het scherm door tekst en afbeelding goed te 
koppelen met kleuren, de plaats op het scherm, zodat mensen niet afgeleid worden omdat 
ze moeten zoeken. Gebruik bij animatie gesproken tekst en geen geschreven tekst want 
dan bepalen leerlingen zelf het tempo en dwalen ze te veel af naar de afbeelding zelf in 
plaats van de betekenis er van. 

- Wees je bewust van gebaren, stemgebruik, stiltes, mimiek. Ze zijn van invloed op de 
aandacht die je krijgt.  

  
Wat houdt het breinprincipe ‘Creatie’ in. 
 
Creatie houdt in dat de leerling zelf betekenis en waarde creëert in plaats van wijsheden van de 
docent te consumeren en als waarheid aan te nemen. De leerling ontdekt zelf verbanden en puzzelt 
informatie bij elkaar. Hierdoor geeft de leerling zelf betekenis aan dat wat hij aan het leren is en 
combineert zelf de theorie met de praktijk.  Ook uit de leerpiramide blijkt dat zelf creëren de beste 
leerresultaten geeft (de onderste drie elementen zijn voorbeelden van creatie).  
 
Hoe beïnvloedt ‘Creatie’ het proces in de hersenen  
 
De hersenen zijn er op gericht om zelf orde in een chaos te scheppen. Zij zijn snel “verveeld “ als ze 
hapklare brokken krijgen. Door zelf te puzzelen worden er nieuwe neurale netwerken gemaakt. 
Nieuwe neurieten worden verbonden met al bestaande netwerken. De netwerken gaan letterlijk dieper 
de hersenen in als leerlingen zelf creëren. Het “gepuzzel” zorgt er ook voor dat de neurotransmitter 
dopamine vrij komt. Deze stof geeft mensen een prettig gevoel en het verlangen naar meer.  
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Creatie 

 
Wat betekent ‘Creatie’ voor het lesgeven  
 

- Laat leerlingen zelf proefwerkvragen maken  

- Laat leerlingen zelf een mindmap maken 

- Laat leerlingen quizzen, spelletjes, puzzels, collages maken over de lesstof 

- Laat leerlingen de lesstof omzetten in schema´s, rapporten, grafieken, actieplannen en 
prioriteitenlijstjes 

- Laat leerlingen iets presenteren, een interview voorbereiden en afnemen 

- Laat leerlingen reflectieverslagen schrijven, eigen ervaringen koppelen aan de lesstof, 
anderen bevragen op ervaringen, geef feedback of laat de leerlingen elkaar feedback 
geven  

- Bied de lesstof zo aan dat de leerling zelf theorie en praktijk moet combineren 

- Maak gebruik van rollenspelen, video opnames uit de praktijk, of laat leerlingen deze zelf 
ontwikkelen 

- Geef ruimte voor discussie, debatten; zelfs als het goede antwoord niet komt, leren 
leerlingen wel veel over het onderwerp.  

- Maak gebruik van concepten van tv-programma´s als: 10 voor taal, Lingo, Idols, Lagerhuis   

- Zorg dat leerlingen meerdere keren zelf dingen uit kunnen pluizen. Zelf kunnen ordenen, 
ontdekken, relaties leggen, presentaties geven 

- Geef leerlingen de kans de lesstof zelf aan anderen uit te leggen, daar leren ze het meest 
van. Laat leerlingen vergelijken met wat ze al weten  

- Werk met de meervoudige intelligentie van Gardner  

- Als je instructies geeft, laat leerlingen er dan vervolgens mee oefenen 
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Voortbouwen 
 
Wat houdt het breinprincipe ‘Voortbouwen’ in 
 
Als we nieuwe zaken leren, is dit het meest effectief wanneer die aansluiten bij zaken die we al weten 
en kunnen.  
 
Hoe beïnvloedt ‘Voortbouwen’ het proces in de hersenen. 
 
Door aan te sluiten op wat er al is, worden nieuwe neurale patronen verbonden met al bestaande 
netwerken. De bestaande worden hierdoor sterker, de nieuwe worden snel veelvuldig gebruikt en 
worden zo ook snel sterker. De hersenen associëren voortdurend met datgene dat al is opgeslagen. 
Als er 1 item in de hersenen wordt geactiveerd worden snel ook items die daarmee geassocieerd 
worden geactiveerd. 
 
Wat betekent ‘Voortbouwen’ voor het lesgeven  
 

- Sluit aan op voorkennis die er al is door oude kennis te herhalen, leerlingen te laten 
associëren op oude kennis, begrippen van oude kennis te vertalen naar de nieuwe kennis; 
dit kun je doen door  

- Mensen vooraf op laten schrijven wat ze al weten over het onderwerp 

- Vooraf vragen of testen geven en deze laten beantwoorden 

- Vooraf vragen laten opstellen door de leerlingen  

- Te starten met een groepsdiscussie over een probleem dat gerelateerd is aan 

- de inhoud van de les 

- Een schema of verhaal of beeld geven die een analogie heeft met de nieuwe stof 

- Een casus geven en laten analyseren waar de nieuw te behandelen stof in terug komt 

- Leerlingen laten vertellen over ervaringen die zij hebben met het onderwerp 

- Filmpjes laten zien die te maken hebben met het onderwerp zonder al veel over de inhoud 
te vertellen 

- Beelden ophangen die je al eerder gebruikt hebt en daar nu op verder gaan 

- Wees consequent in je woordkeuze; hiermee wordt het voor leerlingen makkelijker om 
zaken te herkennen en verbanden te leggen. 

- Werk met mindmaps, metaforen, rijm e.d. om snel associaties te kunnen leggen. 

- Let bij het inrichten van het lokaal op zaken die vaak terug komen, kom er op terug als de 
tijd daar is. De leerlingen zijn dan al aan het materiaal gewend. 

- Geef leerlingen tijd voor reflectie zodat zij zelf associaties kunnen maken. 


