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Een goed begin…
‘Pak je rekenboek!’ zegt de juf uit groep 6, waar 
ik aan het observeren ben. Ik kijk rond en zie aan 
de lichaamstaal van een paar leerlingen dat hun 
‘lamellen’ zijn dichtgegaan. Weer dat stomme 
rekenboek, ik kan het toch niet ... Moet ik weer naar 
dezelfde uitleg luisteren, ik weet het zo onderhand 
wel ... Ik kan nou eenmaal niet rekenen!
En hoe de juf vervolgens ook haar best doet met 
een goede instructie, met extra materiaal, met extra 
aandacht, met feedback en complimentjes, door deze 
kinderen wordt er niets geleerd tijdens deze les.

Alles wat ze voor hen bedacht heeft, is vergeefse 
moeite. Zonde van haar tijd en energie. Boven dien 
worden de kinderen bevestigd in hun verwach-
tingen. Zie je wel, ik heb weer alles fout ... Het is zo 
saai met zo veel uitleg, dat doet ze nou altijd ... Ik ben 
dom, waarom zou ik anders extra aandacht van de 
juf krijgen?

Hoe kan het effectiever?
Ons brein besluit in een fractie van een seconde 
of we ergens aan meedoen of niet. Onze waar-
neming heeft een directe verbinding met het 
langetermijngeheugen. De woorden ‘pak je reken-
boek’ zorgen ervoor dat kinderen onmiddellijk 
kunnen afhaken. Er wordt een laatje met negatieve 
ervaringen opengetrokken, de lamellen gaan dicht, 
er is geen verbinding meer, kinderen zijn ontkoppeld 
en er wordt niet geleerd.
Denk maar eens aan eigen waarnemingen. De 
geur, de aanblik, de naam, het geluid van iets zorgt 
er bij ons voor dat herinneringen uit het verleden 
onmiddellijk worden opgeroepen. Vervolgens 
betekent het dat we aanhaken of afhaken.
Het is dus belangrijk om de aandacht van een groep 
te vangen bij aanvang van een les. Voordat we met 
kinderen aan het werk kunnen, moeten de lamellen 
open. Als leerkracht wil je toch verbinding met elk 
kind? En het kind moet zin in de activiteit krijgen! 
Dit vraagt van leerkrachten enige creativiteit en 
vindingrijkheid.

Als ik na afloop met de leerkracht bespreek 
wat ik gezien heb, vertelt ze dat ze de reactie 
van sommige kinderen herkent. Als ik haar 

uitleg wat bij de start van een les belangrijk is, 
vraagt ze of ze dan voortaan een goochelact of zo 
moet opvoeren bij elke nieuwe les.

Ik begrijp wat ze bedoelt, maar het betekent niet 
dat er een entertainer voor de klas moet staan. Het 
kan ook met simpele aandachttrekkers zoals een 
puzzel, raadsel of spelletje. Als alle kinderen maar 
verbonden, alert en nieuwsgierig zijn naar wat de 
juf te vertellen heeft. Doorgewinterde leerkrachten 
uit groep 1 en 2 weten hier alles van!

Na enige weken vraag ik aan haar of het inmiddels 
beter lukt om de lamellen van de kinderen bij 
rekenen open te houden. Aanvankelijk kostte 
het haar moeite om goede aandachttrekkers te 
bedenken, maar sinds ze ervaren heeft dat kinderen 
hierdoor beter aanwezig zijn bij de instructie, vindt 
ze dat de moeite waard. Bovendien lijkt het steeds 
gemakkelijker te worden om goede, originele 
openingen te bedenken.

Ze is enthousiast geworden en wil meer weten 
over de werking van het brein, maar wel gekoppeld 
aan de praktijk. Eric Jensen geeft in Fierce Teaching 
talloze voorbeelden om tijdens je lessen goed 
aan te sluiten bij de werkwijze van ons brein. Hij 
heeft trouwens meer bruikbare boeken hierover 
geschreven.

De eerste stap op de lange reis door ons brein 
naar het  langetermijngeheugen kan alleen maar 
worden gemaakt met een open vizier. We kunnen 
niet leren met gesloten lamellen, net zoals we niet 
naar buiten kunnen kijken met de lamellen dicht. 
Daarom is een goed begin letterlijk het halve werk! 
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Kwetsbaar
‘Ontwikkelingstoornissen die in het brein verankerd 
zijn, zoals ADHD, autisme, gedragsstoornissen en agres-
sie, zijn in aanleg aanwezig. Jongens zijn voor veel 
stoornissen gevoeliger. Het jongensbrein is kwetsbaar-
der. Een op de vijf kinderen met een ontwikkelings-
stoornis is een meisje. Het is belangrijk dat we meer 
onderscheid leren maken tussen kenmerken die in 
aanleg verstoord zijn en kenmerken die door opvoe-
ding beïnvloedbaar zijn. Agressief gedrag wordt bij-
voorbeeld ten onrechte vrij automatisch toegeschre-
ven aan falende opvoeding, maar kan ook een resultaat 
zijn van een probleem in de regulatie van impulsiviteit. 
Met kennis over de mechanismen die verstoord zijn, 
kun je beter beoordelen wat er in de opvoeding nodig 
is. Soms is de veranderbaarheid beperkt. Ouders moe-
ten uiteraard niet stoppen met opvoeden. Ook bij een 
ernstige stoornis als autisme is het belangrijk om kin-
deren vaardigheden aan te leren.’

Geen tijd te verliezen 
‘Diagnostiek helpt ons om met kennis van het aanleg-
profiel direct op de goede componenten in te zoomen. 
Dat is effectiever dan starten met de behandeling op 
basis van het gedrag van het kind, het beeld van ouders 
en je eigen denkkaders. Voor je dan de onderliggende 
mechanismen hebt opgespoord, ben je vaak geruime 
tijd verder. Een half jaar op het verkeerde spoor zitten is 
zonde. In een kinderleven heb je geen tijd te verliezen. 
Met diagnostische instrumenten kun je de mechanis-
men die onderliggend zijn aan het gedrag, ontrafelen. 

Dat is een kleine investering. Het kost maar een paar 
uur. Je weet dan met welk materiaal je aan het werk 
gaat. De behandeling verloopt sneller en effectiever. 
Ik ben een voorstander van vroege diagnostiek. Als een 
kind op jonge leeftijd problemen heeft in de taalont-
wikkeling, heeft dat zo veel consequenties voor de rest 
van de ontwikkeling. Dat geldt ook voor motorische of 
sociale problemen. Als er ernstige problemen zijn die 
interfereren met het dagelijks leven, moet er neuro-
psychologisch onderzoek gedaan worden. Ouders zijn 
vaak terughoudend. Zij zijn bang dat hun kind een label 
krijgt. Niet helemaal onterecht. Ons financieringsstel-
sel is gebaseerd op classificatie. Diagnostisch onder-
zoek moet je echter niet verwarren met classificerend 
onderzoek. Een label is alleen maar een DSM-classifica-
tie. Dat is een heel grove aanduiding van het probleem. 
Een diagnose autisme zegt eigenlijk weinig over de 
specifieke kenmerken van het individu. Belangrijker is 
die mechanismen te ontrafelen waarmee je de ontwik-
keling beter kunt stimuleren. Diagnostiek is wat mij 
betreft het in kaart brengen van de sterke en zwakke 
kanten in de aanleg van het kind, zodat je het kind snel 
kunt ondersteunen bij de optimale ontwikkeling. Tegen 
ouders zeg ik: “We praten helemaal niet over een label, 
we kijken gewoon wat er met uw kind aan de hand is 
en wat uw kind nodig heeft.”
Elk kind stelt zijn eigen unieke opvoedingsvragen. Als 
je zegt: “Uw kind heeft een specifieke aanleg en dat 
maakt opvoeding van uw kind een grote uitdaging. Het 
ligt echt niet allemaal aan hoe u als ouder de opvoe-
ding hebt vormgegeven”, geeft dat voor ouders vaak 
veel herkenning. Ouders en hulpverlener die samen 
het kind ondersteunen om zich optimaal te ontwikke-
len. Dat vind ik een belangrijke uitgangspositie.’

Een eigen profiel
Iedereen heeft tegenwoordig een stoornis. 
‘Dat is natuurlijk niet waar, maar ieder kind, ieder mens 
heeft wel een eigen profiel van eigenschappen, met 
sterke en zwakke kanten. Ik denk dat het belangrijk is 
dat er meer oog komt voor de uniciteit van kinderen. 
Aandacht voor de verschillen tussen kinderen. Ik denk 
dat daar veel winst te behalen is. Het profiel bepaalt de 
behoeften van een kind op sociaal-emotioneel gebied, 
maar ook wat de optimale leeromgeving voor dat kind 
is. Het ene kind is daarin uiteraard veel kwetsbaarder 
dan het andere kind. Het onderwijs gaat vaak nog te 
veel uit van de gemiddelde leerling. Neuropsycholo-
gie biedt inzicht in hoe we verschillende leerstijlen en 
behoeften van kinderen beter kunnen belonen. Dat 
geldt ook voor de opvoeding. Hoe sensitiever we kun-
nen inspelen op de specifieke behoeften van een kind, 
hoe beter. De gewone opvoeding is gebaat bij de ken-
nis die we hebben van de ontwikkeling van de herse-
nen. Eigenlijk gun ik ieder kind een neuropsychologisch 
onderzoek.’ 
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