
'Tr i  gge r het brein
\

Jelle JoIIes, hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Uniuersiteit,

werkte mee aan het rapport uqn het mínísterte ouer uitual uan jongens.

'In de kern gaat het om indiuiduele uerschillen.'

Hoe belangrijk is de f actor man/vrouw in het

studiesucces?

'De jongens-meisjesverschi l len spelen bi j  studen-

ten een belangr i jke rol .  Niet  a l leen om biologi-

sche redenen, ook de leer-  en leeíervar ingen zi jn

van groot belang. De manier waarop we jongens

en meisjes opvoeden, gaat ui t  van stereotypen.

Die houding en aanpak moet veranderen. Zo

moeten basisscholen ervan ui tgaan dat jongens

en meisjes in grote l i jnen dezel fde potent ies heb-

ben, maar z ich volgens een ander t i jdpad ontwik-

kelen. Daarbi j  moeten meisjes leren om meer

ondernemend te z i jn en jongens mogen meer

tal ig worden, met meer aandacht voor zel f inzicht

en zel f regulat ie -  waar in meisjes dan voorui t lo-

pen. In het hoger onderwi js kan je nog steeds

bi jsturen. Studenten kunnen meer inzicht  kr i jgen

in hun neuropsychologische vaardigheden, in

rol len,  ro lgedrag en de invloed van de peer-

group. Als studenten hier in meer worden ge-

traind, helpt  dat  ze naar meer zel fstandigheid en

beter oresteren.

Zijn de verschillen tussen de twee geslach-

ten dan zo groot?

'Gemiddeld genomen zi jn meisjes in de t ienert i jd

braver en consciënt ieuzer.  met meer zel f inzicht

en oog voor intent ies van aqderen. Bi j  jongens is

de r i jp ing voor vaardigheden op het gebied van

handelen, act ies en 'doen'een stuk snel ler  -  en

daarmee ook voor sportieve prestaties en iets

doen met hun vr iendengroep. Daar is weinig

aandacht voor in het onderwi js.  Op scholen is de

structuur in de afgelopen dert ig jaar al leen maar

minder geworden, waardoor het verschi l  geac-

centueerd is.  Meisjes lopen voor in zel f inzicht  en

ons onderwi jssysteem vindt dat wel  lekker:  meis-

jes hoef je niet  te manen. Maar als je er rekening

mee houdt dat het sterk samenhangt met de

neuropsychologische r i jp ing,  dan weet je dat het

anders moet.  Dan kun je jongens en meisjes t ra i -

nen in di t  onderwerp: gewoon zorgen dat ze er

ervar ing mee kr i jgen. '

Moeten we dan automat isch meer steun

geven aan jongens?

'Ja en nee. Je hebt meisjes die achten en negens

halen in het hoger onderwi js.  Maar dr ie jaar na

het afstuderen hebben ze vaak een mindere

baan dan jongens die met zevens afstudeerden

en wat ondernemender z i jn.  Want dat is het

voordeel  van jongens. Daarom moet je ook meis-

jes st imuleren, in zaken waarin jongens voor lo-

pên. '

DOOR MARC JANSSEN

Voor al le duidel i jkheid:  Jol les is aígestudeerd in

de neurowetenschap én de neuropsychologie en

combineert  a ls gerenommeerd kl in isch neuro-

psycholoog inzichten van beide, met de nadruk

op de ontwikkel ing van kinderen en adolescen-

ten. Een van zi jn belangr i jkste inzichten: 'Het

onderzoek naar de hersenen is waardevol ,  maar

overrated voor prakt i jk toepassing. '  En: 'De ont-

wikkel ing van kinderen, t ieners en jongvolwasse-

nen wordt grotendeels bepaald door de omge-

ving: Contextshapes the brain.' Nog een

belangr i jk  inzicht :  'De r i jp ing van de hersenen

Ioopt tot ver na het twintigste jaar door, en de

docent is belangr i jk  voor inspirat ie én stur ing.

Dat geeft ons een belangrijk handvat, bijvoor-

beeld voor een hogeschool ,  om te zeggen: we

moeten structuur bieden. Je kunt niet  zeggen: je

bent 18, nu kun je het al lemaal zel f . '

Ter verduidel i jk ing geeft  h i j  graag de metafoor

van de ruos en de vl inder:  'De vl inder is de vol-

wassene. Die is ooit rups geweest, adolescent.

En het heeft  n ietveel  z in om een rups in de lucht

te gooien en tê zeggen: "Vl ieg!"  De adolescent ie

is essentieel voor het uitrijpen en dat vindt vooral

plaats door stur ing vanui t  de omgeving. '
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rups in de lucht te gooien en
I

.

'Het heeft niet ueel zin om een-J: -

*



Later voegt hi j  eraan toe: 'Genen en omgeving

zi jn beide belangr i jk .  De genen zi jn verantwoor-

del i jk  voor de randvoorwaarden waarbinnen de

persoon zich kan ontwikkelen. Als de omgeving

opt imale mogel i jkheden geeft ,  ontplooi t  de

jongere z ich tot  het  maxi-

mum van zi jn potent ie.  Het

brein is een verander ings-

machine die z ich kan aan-

passen aan een veranoe-

rende omgeving. En dat

bl i j f t  zo.  Ook het brein van

een 9O-jar ige is in staat om

Ital iaans te leren. '

Mooie inzichten zi jn het.

Opt imist isch ook. Maar de

vraag is:  wat doen we er-

mee? Hoe maken we van

de rups een vl inder,  zodat

hi j  gaat v l iegen? En: als de

hersenen r i jpen tot  na het

twint igste levensjaar (mis-

schien wel tot  je 25ste),

kunnen leer l ingen dan ver-

antwoorde keuzes maken

op hun achtt iende? Ook

daarop heeft  Jol les antwoorden. Om toch nega-

t ief te beginnen: veel  18- jar igen kunnen inder-

daad geen goede inschatt ing maken voor hun

studiekeuze en studieaanpak.

Wat moeten we dan doen?

'Er zou meer t i jd moeten zi jn voor de keuzes. En

jongeren kunnen worden geholpen in de ontwik-

kel ing van "execut ieve funct ies."  Ze moeten

leren zich voor te stel len wat de consequent ies

van de keuzes zi jn.  Bi j  educat ie gaat het er ook

om ervoor te zorgen dat studenten andere vaar-

digheden kr i jgen waarmee ze beter inzicht  kr i j -

gen, meêr zel f regulat ie en daardoor meer

begr i jpen van de intent ies:  "Oh, dus di t  bedoel t

d ie docent"  en "Nu begr i jp ik waarom die saaie

stof toch heel relevant is " .'

Maar hoe leren ze dat?

'De producten om dat te leren, die z i jn er.  lk  heb

daarmee al  gewerkt  met honderd scholen en

ben bezig dat breder te verspreiden. Neem de

cursus "  Leer het brein kennen " .  Die gebruiken

we in het basis-  en middelbaar onderwi js maar

ook bi j  hbo-studenten. Het gaat over zel f inzicht

en zel f regulat ie.  Dat l i jken woorden ui t  de psy-

chologie maar het z i jn vaardigheden. Die kun je

leren, zoals je een tennisslag kunt oefenen, een

topspin o{ backhand. '

Heeft  u een voorbeeld daarvan?

'We vragen: welk c i j fer  denk je dat je kr i jgt  voor

de komende toets? Veel  jongens zeggen: dat

komt wel  goed. En dan kr i jgen ze een 4.  Er z i t

een grote discrepant ie tussen. Met íeedback kun

je vaardigheden daarvoor

ontwikkelen. Zo'n cursus

hebben we meerdere malen

gedaan en het werkt .

Je weet hoe het gaat in het

hoger onderwi js:  je kr i jgt  je

lessen, je rooster, de docent

ken je niet  en je bent bezig

met je vr ienden en je

iPhone. Juist  dan moet je

le id ing kr i jgen in je gedrag.

Ervoor zorgen dat je niet

vanavond met die nieuwe

vr iendin naar de kroeg gaat

als je morgen een belang-

rijke toets hebt. Want mis-

schien kun je die afspraak

verplaatsen naar volgende

week. Heel  veel  achtt ienjar i -

gen beseffen dat niet. En in

een cursus van acht weken

kun je dat leren. '

Tegel i jkert i jd k lagen jongens over al le aan-

dacht voor zelfreflectie ín het hbo. Die wil-

len gewoon een vak leren.
' lk  begr i jp dat.  Veel  lerenleren-cursussen zi jn

cogni t ief  en al leen maar leerstofger icht .  Je leert

de lesstof  indelen, een hoofdstuk samenvatten.

Wij  z i jn ger icht  op de persoon. Ook laat-adoles-

centen zi jn geinteresseerd in redeneren, in taal

en debatteren en in het z ichzel í  verbeteren. Ook

omdat ze daar vaak -  met hun leef t i jdsgenoten

- een behoor l i jk  deel  van de t i jd mee bezig z i jn. '

Jol les z iet  daar in een grote rol  voor de hbo-do-

centen, die volgens hem nog meer begr ip mo-

gen kr i jgen voor studenten van pakweg 1 9 jaar.

'Docenten denken ten onrechte dat iemand van

die leeftijd weet dat hij studeert voor iets dat

pas over t ien jaar belangr i jk  is.  Natuur l i jk  z i jn

zulke studenten er,  maar voor de meesten geldt

dat niet .

Het brein is er k laar voor,  maar moet getr iggerd

worden. Juist  voor de hogere neuropsychologi-

sche funct ies die nodig z i jn voor denken, plan-

ning en organisat ie.  Dat gaat over persoonl i jke

groei .  Natuur l i jk  moet je leerstofger icht  leren,

maar het rendement groei t  a ls die student weet

hoeveel  uur hi j  besteedt aan whatsappen en een

beet je lummelen. Door feedback leert  h i j  waar

zi jn t i jd heen gaat en wat z i jn aÍ le ideis z i jn.  Dat

kan een keuze zi jn én daar kan hi j  wat aan doen.

Dat leer je met zo'n cursus.

Maar de docent zegt dan: ' lk  moet al  zo-

veel . '

'Daar heeft  h i j  gel i jk  in.  Maar bi j  sommige oplei-

dingen is 40 procent van de studenten na een

jaar weg. Reken eens ui t  hoeveel  mi l joenen dat

kost.  En probeer het dan met zo'n cursus. Je zul t

z ien dat er meer studiemot ivat ie is en meer ren-

dement.

Hogescholen kunnen daar in di f ferent iëren. Som-

mige docenten zi jn goed in hun vak. Als je daar

leerkrachten naast zet  met oog voor persoon-

l i jke ontwikkel ing,  dan kom je verder.  Ook voor

het bestuur van de instel l ing is het waardevol

omdat het studierendement verbetert .  Mi jn stel-

l ing is dat een beter ui tger i jpte student geken-

merkt  wordt  door minder studieui tval  en swit-

chen van studies.  En de student heeft  een

hogere studiemot ivat ie omdat hi j  of  z i j  beter

begr i jpt :  "  Hier doe ik het voor.  " '

Maar onderwi jsvernieuwing gaat vaak over

zel f redzaamheid,  zel f  p lannen, zel f  organí-

seren. Zel fs op de basisschool .

'Klopt,  maar veel  leer l ingen zi jn daar nog niet

aan toe. Zi j  kr i jgen een verantwoordel i jkheid die

ze niet  aankunnen. Het is een ui tv loeisel  van de

basisvorming in de jaren negent ig.  ïoen is be-

dacht:  a ls het werkt  in het hoger onderwi js,  dan

ook bi j  middelbare schol ieren en misschien ook

in het basisonderwi js.  De wetenschap laat  z ien:

dat past niet  b i j  het  stadium in de hersen- en

neuropsychologische ontwikkel ing.  Dat inzicht

s i jpel t  na al  d ie jaren langzaam door.

lk z ie de koers van ons onderwi js als een slag-

schip dat een andere koers gaat varen. Het kost

veel  k i lometers om op een haakse koers te ko-

men. In het onderwi js gebeurt  momenteel  op

veel  p lekken al  heel  veel ,  met deze kennis ui t  de

wetenschap en kennis over de ontwikkel ing van

kinderen. Naar mi jn idee heeft  het  de potent ie

om een ol ievlek te worden. '

Ondertussen is een hele hbo-generat ie on-

terecht geheel  vr i jgelaten onder het mom

van 'Je moet het zel f  kunnen. '

'Dat is nu al  zo.  Wie in de jaren negent ig 13 oÍ  14

was en de tweede fase en het studiehuis heeft

meegemaakt,  heeft  een minder goede opleiding

gehad dan mogel i jk  was. Die leer l ingen zi jn nu

ongeveer een jaar oÍ  35.  Het is een combinat ie

van te weinig vak- en fei tenkennis en gebrek aan

zel íkennis en aandacht voor execut ieve funct ies.
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Op di t  moment z ie je dat de alarmklokken wor-

den geluid over de toenemende ongel i jkheid in

het onderwi js.  Terecht.  Hoger opgeleide ouders

hebben automat isch meer boeken, meer speel-

goed, meer mogel i jkheden om bui ten te spelen.

Die k inderen hebben een voorsprong. Nu we dat

herkennen, kunnen we er wat aan doen. lk v ind

het essent ieel  dat  het gebeurt :  ju ist  jongeren die

minder kansen hebben gehad, moeten de moge-

l i jkheid hebben om zich alsnog naar hun potent ie

te ontplooien, al  kost  dat een paar jaar meer. '

En dan komen we terug bi j  de jongens. Want in

het hoger onderwi js is er steeds meer aandacht

voor select ie voorafgaand aan de opleiding en

voor bindende studieadviezen. Hoe ki jkt  Jol les

daarnaar?

'Een te vroege select ie is voor iedere t raag groei-

ende boom nadel ig.  En traag groeiende bomen

kunnen ook de hoogste worden. Vaak zi jn het

studenten die nog wat speels z i jn en ontwikkelen

ze zich breed. Wat óók heel  belangr i jk  is .  Die

selecteer je weg door te vroeg en te str ikt  te

toetsen. '

En dat z i jn vaker jongens?

'Precies. ' l
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