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Voorwoord en samenvatting

Thijmen Sprakel

Om bij te dragen aan de dialoog tussen sta-
keholders binnen en buiten het onderwijs 
is de website EduKitchen.nl opgezet. Ik prijs 
mezelf gelukkig dat in afgelopen jaren meer 
dan vijftig prominente wetenschappers van 
gerenommeerde universiteiten van over de 
hele wereld hun visie op beter onderwijs 
met mij hebben gedeeld. ‘Toppers’ uit het 
buitenland zijn Hattie, Fullan, Marzano en 
vele anderen. Vanuit Nederland zijn inter-
views gehouden onder anderen met Hen-
riette Maassen van de Brink (tot 2018 voor-
zitter van de Onderwijsraad) en met Paul 
Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. 
De interviews zijn als pdf te downloaden 
van de site of als YouTube video te volgen. 

In dit artikel praat ik met Jelle Jolles over 
onderwijs en onderwijsinnovatie. Hij is 
emeritus hoogleraar Neuropsychologie 
aan de Universiteit Maastricht en de Vrije 
Universiteit Amsterdam en schrijver van de 
bestseller Het tienerbrein. In juni verschijnt 
zijn nieuwe boek Leer je kind kennen. Over 

ontplooiing, leren, denken en het brein. Het 
interview gaat in op zaken die hij in zijn 
boeken en publicaties naar voren brengt en 
trekt deze door naar mogelijke toepassin-
gen in het onderwijs.

Een groot gedeelte van zijn carrière 

heeft hij gewijd aan leren, ontwikkeling en 
het brein, met een focus op ontplooiing en 
levenlang leren. Hij draagt al vele jaren ac-
tief bij aan de dialoog tussen onderwijsveld 
en wetenschap. Jolles praat in dit interview 
over het onderwijsveld en de grote moge-
lijkheden die hij ziet om het leren te bevor-
deren en jongeren tot ontplooiing te bren-
gen. Hij gaat in op kennis en inzichten over 
de ontwikkeling van jongeren die een hand-
vat geven voor gebruik in het klaslokaal. En 
hij vertelt over zijn eigen schooljeugd en 
wat hij daarvan heeft geleerd; over de wild-
groei aan ADHD- en dyslexiediagnoses in 
het onderwijs en de onjuiste manier waar-
op de meeste van deze diagnoses gesteld 
worden; over de Cito-industrie; over de rat 

race in subsidieland; over strategieën uit de 
praktijk van de neuropsychologie die kun-
nen zorgen dat de praktijk van het onder-
wijs meer baat kan hebben bij de vele nieu-
we inzichten over leren en de ontwikkeling 
van kinderen. En over nog veel meer. Voor, 
tijdens en na het interview bleek dat we 
vanuit een andere achtergrond eenzelfde 
missie hebben. En dat deze zich uitstekend 
leent voor een co-productie. Die ligt hier 
voor u; ik schreef daarvoor de inleiding. En 
ik maakte een apart paragraafje met ach-
tergrondinformatie over Jelle Jolles. 
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Tot slot Ik ben – en ik spreek ook namens 
Jelle Jolles – u als trouwe lezer dankbaar. 
Uw betrokkenheid, bevlogenheid en waar-
dering op LinkedIn, Twitter, EduKitchen.nl 
en  jellejolles.nl inspireert en sterkt ons in 
onze missie om bij te dragen aan de dialoog. 
Die is nodig om bruggen te blijven slaan 
tussen de onderwijspraktijk en academische 
disciplines ten behoeve van beter onderwijs 
voor iedereen. 

Hellevoetsluis, mei 2020

Dankwoord Met dank aan dr. Diets Jolles 
voor de mooie cover en illustratie over 
steun, sturing en inspiratie. En ook dank 
aan Jan Bos die vanuit Asterisk* de vomge-
ving van het binnenwerk voor zijn rekening 
nam. 

Bij Uitgeverij Pluim verscheen onlangs het 
nieuwe boek van Jelle Jolles:  
Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, 

denken en het brein. 
ISBN: 978 94 830 4593 1
Voor nadere informatie en samenvatting: 
zie www.jellejolles.nl 

JELLE JOLLES   LEER JE KIND KENNEN 

OVER ONTPLOOIING, LEREN, DENKEN EN HET BREIN 

LEER JE KIND 
KENNEN

JELLE JOLLESKind en adolescent zijn ‘werk in uitvoering’. Een kind begint de weg 
naar volwassenheid vanaf z’n achtste levensjaar, en heeft die pas ver 
na het twintigste volledig bewandeld. Die periode is nodig voor het 
opdoen van ervaringen en voor de rijping van het brein. Daardoor 
ontwikkelen zich belangrijke cognitieve, maar vooral ook sociale 
en emotionele vaardigheden, die nodig zijn om te kunnen gedijen in 
onze complexe samenleving.

De rol van opvoeders – als ouder, coach, mentor, supporter of 
adviseur – is daarbij essentieel. Vanuit neuropsychologische 
invalshoek geeft de auteur handvatten om je kind beter te begrijpen 
en beschrijft hoe we voorwaarden kunnen scheppen voor de 
ontwikkeling van het leren, denken en handelen. Hij toont aan 
waarom gedrag dat we als lastig ervaren wel nut heeft en waar het 
vandaan komt, hoe we ermee om kunnen gaan en waarom het 
allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als we soms denken.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie 
en werkzaam op gebied van leren en het 
brein. Hij pleit voor een attitudeverande-
ring: de tienertijd is een periode van kansen 
en mogelijkheden, niet van kommer en 
kwel. Een onmisbaar boek voor opvoeders 
van kinderen van acht tot achtentwintig en 
voor iedereen die interesse heeft in de ont-  
plooiing van jongeren.

U I T G E V E R I J  P L U I M



Over Thijmen Sprakel
In 2009 kreeg ik de kans om mijn gitaristen-
bestaan om te ruilen voor een carrière in het 
middelbaar onderwijs als docent muziek en 
later als docent Engels op een vmbo-school in 
Hellevoetsluis. In 2015 begon ik aan de mas-
ter Leren & Innoveren aan de Hogeschool 
Rotterdam. Het viel mij op dat de stukken 
die ik moest bestuderen vol referenties en 
jaartallen stonden. Ik vroeg mij af wie toch 
die Hattie, Fullan, Marzano, Bandura, Deci 
& Ryan en vele anderen waren die constant 
tussen haakjes in de tekst werden aangehaald. 
Ik trok de stoute schoenen aan en besloot 
professor John Hattie een email te schrijven 
met daarin een beschrijving van mijn missie 
om het onderwijsveld te verbinden met de 
wetenschap om te kijken wat en hoe we 
van elkaar kunnen leren met uiteindelijk doel 
beter, eerlijker, passender en meer inspiratie-
vol onderwijs voor iedere leerling. Tot mijn 
verbazing zegde Hattie een interview toe. Hij 
werd de eerste in een lange reeks van inter-
views met nationale en internationale sterren 
uit de onderwijswetenschap, de psychologie 
en de veranderkunde. Nu bijna vijf jaar later 
en vijftig interviews verder, heb ik veel men-
sen die ik ooit tussen haakjes heb aangehaald 
tijdens mijn studie ook daadwerkelijk ont-
moet en geïnterviewd. Het heeft mijn kijk op 
onderwijs enorm verrijkt en verbreed. Mijn 
ideeën over onderwijs vat ik samen in artike-
len, interviews, columns en blogs op LinkedIn 
en mijn eigen website EduKitchen.nl.  

Over Prof. Dr. Jelle Jolles
Jelle Jolles studeerde af in twee studierichtin-
gen: neuropsychologie en de neuro chemie 
(cum laude). Ook sleepte hij z’n kandidaats-
diploma (tegenwoordig bachelors diploma) in 
de filosofie binnen tijdens zijn studie aan de 
Universiteit van Utrecht. Vele jaren was hij 
praktijkprofessional in de klinische neuropsy-
chologie en werkte met jongeren, volwasse-
nen en ouderen. 
Vanaf 1985 was hij hoogleraar Neuropsycho-
logie &  Biologische Psychologie aan de Univer-
siteit van Maastricht en vanaf 2009 eveneens 
aan de Vrije  Universiteit Amsterdam. 
Na zijn emeritaat in 2018 is hij zijn tijd gaan 
besteden aan zijn belangrijke missie: het delen 
van wetenschappelijke inzichten over het leren 
en het brein, en de ontwikkeling van de tiener 
en adolescent. In 2006 richtte hij het Centrum 
Brein & Leren op om de link tussen de weten-
schap op gebied van het leren en de onderwij-
spraktijk te kunnen bevorderen. In 2018 richtte 
hij de adviespraktijk Neuropsy op met als doel 
de kritische consument informatie te geven 
over leren, het ontplooiing en het brein. En ter 
bestrijding van de zogenaamde ‘neuromythen’ 
en ‘onderwijsmythen’ zo valt er op de website 
neuropsy-academy.nl te lezen. 
Jelle is auteur van de bestseller Het tienerbrein 
uit 2016 en van de boeken Ellis en het verbrei-

nen (2011) en van Leer het brein kennen (2005).
Lees op pag 57-60 de uitgebreider be-
schrijving van zijn werk op gebied van 
onderwijsontwikkeling.
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Over groeiende planten en bomen als meta-
foor voor onderwijsvernieuwing
Thijmen Sprakel

Honderdvijftien meter hoog torent de Hy-
perion de lucht in. Drie meter hoger dan 
de Dom in Utrecht. De Hyperion is een 
naaldboom die groeit in het Redwood Na-
tional Park in California. De Hyperion is 
niet zomaar een boom: het is een sequoia 
sempervirens en tevens de hoogste boom 
ter wereld. Hij is vernoemd naar de Griek-
se god van het licht. Je wordt niet zomaar 
de hoogste boom ter wereld: dat kost tijd. 
Veel tijd. Het duurt honderden jaren voor-
dat een kustmammoetboom zo’n hoogte 
bereikt. Gelukkig faciliteert de natuur in het 
Redwood National Park dit soort bomen 
met vruchtbare grond, zonlicht, water en 
vooral tijd om te groeien. 

Onderwijs en professionals die zich bezig-
houden met de opvoeding van kinderen zijn 
er gek op om de groei van planten en bo-
men te nemen als metafoor voor de ont-
wikkeling van de leerling. Geef de leerling 
voldoende zonlicht en water, dan komt de 
leerling vanzelf tot bloei klinkt het vaak. Er 
zijn echter nogal wat verschillen tussen de 
aanpak van de natuur in het Redwood Na-
tional Park en de aanpak in het Nederland-
se onderwijs in de meeste klaslokalen. De 
bomen in het park krijgen ongelimiteerd de 

tijd om zich te ontplooien tot de hoogste 
boom die ze kunnen worden. De ‘bomen 
en plantjes’ in het Nederlandse onderwijs 
krijgen die tijd niet. Acht jaar staat er voor 
de basisschool, vier tot zes jaar voor de 
middelbare school en vier jaar voor het 
mbo, hbo of de universiteit.  

De bomen in het Redwood National Park 
maken dankbaar gebruik van het grondwa-
ter, de vruchtbare grond en het zonlicht. 
De ingrediënten voor groei zijn ruim-
schoots voorradig.  Iedere boom is anders 
qua vorm, hoogte en uiterlijk en dat ver-
wondert niemand. Iedereen begrijpt dat 
planten en dieren uniek zijn en allen hun 
eigen individuele ontwikkel- en groeiproces 
volgen. Bossen zijn een schoolvoorbeeld 
van ecosystemen die gedijen bij diversiteit. 
Waar uniciteit de norm is. Hoe anders is 
het in het Nederlandse onderwijs.

Het Nederlandse onderwijs is meer te 
vergelijken met een plantenkas waarbij alle 
plantjes op vaste tijden een vaste hoeveel-
heid water krijgen. Ieder plantje in de kas 
krijgt evenveel kunstmest en evenveel licht. 
Ook krijgen de plantjes allemaal evenveel 
tijd om een bepaalde hoogte te bereiken. 
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Groeit een plantje te langzaam, dan wordt 
het plantje als verloren beschouwd. Groeit 
het plantje te hard, dan wordt het tegenge-
houden door het dak van de kas en groeit 
het krom. Na een jaar moeten de plantjes 
de kas verlaten om plaats te maken voor de 
volgende generatie. Dit systeem is in Ne-
derland bekend onder de noemer leerstof-
jaarklassensysteem: alle leerlingen krijgen 
op gezette tijden vaste brokjes informatie 
die ze op vaste momenten moeten repro-
duceren op een toets. Gemiddeld zeventien 
jaar lang. 

Zoals gebruikelijk in de groente- en fruit-
teelt worden de verschillende soorten 
apart van elkaar gekweekt. Dat is wel zo 
makkelijk en het productieproces kan op 
deze manier zo efficiënt mogelijk worden 
afgestemd op de groente- of fruitsoort. 
In het onderwijs worden de verschillende 
plantjes ook gescheiden in aparte kassen. Er 
is een vmbo-kas, een mavo-kas, een havo-
kas een vwo-kas en nog wat specialistische 
kleinere kassen. In sommige kassen worden 
mavo- en havo-plantjes bij elkaar gezet, of 
havo- en vwo-plantjes, maar uiteindelijk is 
het toch echt de bedoeling dat iedere plan-
tensoort z’n eigen kas krijgt. 

Als de middelbareschooltijd erop zit mag je 
door naar de volgende kas. Er is een mbo-
kas, een hbo-kas en een universitaire-kas 
die vervolgens weer zijn onderverdeeld in 

honderden sub-kassen met elk hun eigen 
scholingsaanbod. Waar je op de middelbare 
school nog de mogelijkheid hebt om een 
jaartje over te doen, is die mogelijkheid er 
in het vervolgonderwijs niet. Plantjes krijgen 
één kans om te groeien volgens een voor-
af bepaald groeischema, ook wel bekend 
onder de noemer ‘curriculum’. Als dat niet 
lukt wordt een plantje met wortel en al uit 
de grond gerukt en uit de kas gezet. 

‘Een traag groeiende boom kan ook de 
hoogste worden’ aldus Jelle Jolles aan tafel 
bij het programma Buitenhof in 2011. Er 
schuilt een duidelijk opdracht in voor het 
onderwijs: faciliteer de traag groeiende 
boom. Als je een sequoia sempervirens 
voor een perenboom houdt, zal deze zich 
daar ook naar gaan gedragen en nooit de 
boom worden die het eigenlijk kan zijn. En 
eigenlijk mag de snelgroeiende boom ook 
niet vergeten worden. Een snelgroeiende 
boom komt alleen maar tot volle ontplooi-
ing als daar ruimte voor wordt gecreëerd. 
Te vaak nog zitten de snelgroeiende leer-
lingen opgesloten in een schooljaar met 
een vast lesprogramma. De snelgroeiende 
boom wordt tegengehouden door een gla-
zen plafond, ook wel ‘curriculum’ genoemd. 
De boom groeit volgens Jolles uiteindelijk 
scheef, valt om omdat hij niet diep genoeg 
is geworteld of stopt zelfs helemaal met 
groeien.   
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Niet iedereen hoeft een sequoia semper-
virens te zijn. Hoger is niet beter. Ook de 
minder hoge bomen hebben een belang-
rijke functie in het ecosysteem. Daarom is 
het mooi om te horen wat Jolles daarover 
zegt op grond van wetenschappelijke kennis 
en inzichten over leren en ontwikkeling: Hij 
stelt dat alle leerlingen in het onderwijs de 
kans moeten krijgen om tot hun volle po-
tentieel te komen. En dat opvoeders en le-
raren daarvoor de voorwaarden scheppen. 
Te veel leerlingen komen nog niet tot bloei 
in het huidige onderwijssysteem en daarom 
moeten we werken aan onderwijsvernieu-
wing. Er zijn te veel sequoia sempervirens 
die als perenboom door het leven moeten.   



9

Thijmen Sprakel (TS): Welke mensen hebben jou geïnspireerd?

Jelle Jolles (JJ): Dat zijn er nogal wat. Mijn moeder, die me sterk gesti-
muleerd heeft om ook andere wegen te gaan bewandelen. Mijn meester 
van den Brandhof die ik in mijn boek Het Tienerbrein noem. Piet Vroon, een 
toentertijd bekende hoogleraar in de psychologie die het voor Nederland 
grensverleggende boek schreef ‘Bewustzijn, hersenen en gedrag’. Hij was 
schrijver en columnist en wees de weg naar dat wat we nu de cognitieve 
psychologie noemen. Luria, een Russische neuropsycholoog die in de jaren 
‘60 en ‘70 gezorgd heeft voor een revolutie in hoe we kijken naar hersenen 
en gedrag, en naar stoornissen daarin. En voorts een zwerm wetenschap-
pers, en ook een enkele filosoof, die vanuit verschillende invalshoeken kennis 
en inzichten hebben gepresenteerd over aspecten van het menselijk gedrag 
en denken, en de samenhang der dingen. Wat ik hieraan vooral gehad heb 
is de overtuiging dat we alleen goed verder komen als we openstaan voor 
‘multidimensioneel’ en ‘multidisciplinair’. 

Over de staat van ons onderwijs
TS: Wat vind je van de staat van het onderwijs?

JJ: Toe aan grootschalige vernieuwing. De onderwijsvernieuwingen van de 
afgelopen 30 jaar hebben niet de gewenste impact gehad of hebben ons 
zelfs achteruit gezet. Er zijn heel veel ideologie gedreven gedachten die hun 
eigen theoretische waarde hebben, maar niet gedragen worden door wat 
we weten over de ontwikkeling van jongeren en hun leren en presteren. Het 
gaat om onderwijsvernieuwingen zoals bijvoorbeeld visies rond het nieuwe 
leren, de Tweede Fase en het  Studiehuis. De visie dat kind en jongere in 
staat zijn om zelf hun route te vinden. De leerling als regisseur van zijn eigen 
leerproces is daar een belangrijke exponent van. Dat is ideologie gedreven 
omdat er indertijd al niet voldoende wetenschappelijke kennis was die dat 

De lerende leerling
Jelle Jolles en Thijmen Sprakel

Over onderwijsinnovatie en het brein
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onderbouwde. Tegenwoordig is er 
veel onderzoek dat laat zien dat 
kind en jeugdigen juist de prikkels 
uit de omgeving nodig hebben om 
hun nog lege, onervaren brein met kennis en inzichten te vullen. Leraren en 
ouders zijn daarvoor nodig. Ik heb wel eens gezegd ‘de leraar is motor van 
de talentontwikkeling’.   

TS: Wiens ideologie is dat geweest? 

JJ: Het heeft vooral met de tijdsgeest te maken en tientallen jaren van ver-
anderende inzichten in onderwijs vanaf de jaren ’50 en ‘60. Ik heb de indruk 
dat de basisgedachte van de Tweede Fase en het Studiehuis uit de jaren ’90 
uiteindelijk zijn gebaseerd op het Problem Based Learning dat vanaf 1969 is 
ontwikkeld aan de McMaster Universiteit in Canada. Medio jaren ’70 is dat 
aan de Universiteit Maastricht geïmplementeerd. Vanaf de jaren ’80 heeft 
Wynand Wijnen – een onderwijsprofessor aan de universiteit van Maas-
tricht en een grondlegger van het probleemgestuurde onderwijs aldaar –  als 
adviseur het concept bij de overheid geïntroduceerd. Mijns inziens zijn hier-
uit de Tweede Fase en het Studiehuis ontstaan. Het lijkt mij belangrijk als de 
ideologische lijn achter deze zo belangrijke onderwijsvernieuwingen – die zo 
slecht hebben uitgepakt – nog eens diepergaand wordt onderzocht.

TS: Kan één persoon zo’n grote impact hebben op de manier waarop we het on-

derwijs inrichten?

JJ: Nee. Het is een filosofie-breed gedragen idee. De onderwijsvernieuwing 
van de jaren ’80, ’90 gaat uiteindelijk weer terug naar de Mammoetwet en 
die gaat weer terug op de voorboden van onderwijsvernieuwing uit de jaren 
’50. John Dewey en andere onderwijsgoeroes zijn daar belangrijk voor ge-
weest. Ik vind het interessant om te kijken naar de afgelopen 50 jaar omdat 
ik denk dat waar we nu staan is gebaseerd op die jaren ’50, ’60 en ’70. Het 
is een ontwikkeling. Er is onderwijskundig water door een kanaal gegaan dat 
er niet meer uit kon en daardoor automatisch geleid heeft tot de onderwijs-
vernieuwingen. Niemand had indertijd zicht op de mogelijk negatieve conse-
quenties.

“De leraar is motor van 
de  talentontwikkeling”
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Daar kwam ook bij dat onderwijsvernieuwingen zoals de basisvorming 
vooral bestuurlijk en organisatorisch van aard zijn geweest, en niet inhou-
delijk. De fusie van de kleuterschool en het basisonderwijs, is dat nou in 
alle opzichten zo goed geweest? Is een kleuterjuf, opgeleid voor groep een 
en twee ook goed in staat les te geven in groep zes, zeven of acht? Is daar-
voor niet ook toegespitste inhoudelijke kennis nodig? Wat is er nodig om 
jonge kinderen van vier tot zes te stimuleren tot leren? Dat is heel anders 
dan wat nodig is voor kinderen in groep vier tot zes, de bovenbouw van de 
basisschool, of in de verschillende stromen van de middelbare school. En er 
is ook nog zoiets als affiniteit: de interesse in het kind en ook de interesse 
in het vak. Dat zijn allemaal consequenties van onderwijsvernieuwingen die 
een bestuurlijk-organisatorische basis hebben en niet een inhoudelijke. Mijns 
inziens zou er meer aandacht moeten zijn voor de inhoud van datgene wat 
wordt onderwezen en de manier waarop je het kind, als consument van het 
onderwijs, stimuleert om zich te ontwikkelen. Overigens is het niet alleen 
te wijten aan de onderwijsvernieuwingen dat het met ons onderwijs niet zo 
goed gaat: de hele samenleving is sinds de jaren ’90 ingrijpend veranderd, en 
de enorme maatschappelijke veranderingen hebben sterk bijgedragen aan de 
problematiek waar het onderwijs nu mee te kampen heeft. 

TS: Er wordt wel eens gezegd dat slaap belangrijk is voor het presteren op 

school. Hoe zit dat? Want jong-volwassenen kunnen toch met net zoveel slaap af 

als volwassenen?

JJ: Dat wordt wel eens gedacht maar is niet waar. Al in zware wetenschap-
pelijke artikelen uit de jaren ’80 wordt ingegaan op de slaapbehoefte van 
baby’s tot en met volwassenen. 
Deze laten zien dat kinderen op 
de overgang van de kindertijd naar 
de adolescentie weer méér slaap 
nodig hebben: negen, tien, elf uur. 
De slaapbehoefte van volwassenen 
neemt wat af na circa 23 à 25 jaar. 
En toch lijkt het erop dat ook veel 
volwassenen wel degelijk een lange-

“De aandacht en 
concentratie die je 

overdag hebt, wordt 
bepaald door de 

hoeveelheid slaap die 
je de nacht tevoren 

hebt gehad”.
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re slaap nodig hebben dan zes of zeven uur – zoals wel eens wordt gedacht. 
De aandacht en concentratie die je overdag hebt wordt bepaald door de 
hoeveelheid slaap die je de nacht tevoren hebt gehad. De sociale media kun-
nen er de oorzaak van zijn dat kinderen oppervlakkiger slapen en daardoor 
minder herstellen door slaap. Dat komt bijvoorbeeld door smartphones die 
kinderen onder hun kussen hebben. Dus ze hebben al relatief minder lange 
slaap en die is dan nog oppervlakkiger ook. Dat is een van de belangrijkste 
redenen dat sommige kinderen minder geconcentreerd zijn tijdens de les en 
dat ze hun aandacht niet zo lang kunnen vasthouden. In de laatste jaren is 
veel onderzoek gepubliceerd dat deze slaapbevindingen onderbouwt en ook 
een relatie legt tussen matige slaap, impulsiviteit en matige schoolprestaties. 

Wat er nodig is: meer uitwisseling tussen 
 wetenschap en onderwijs praktijk
TS: Er is dus veel kennis beschikbaar die ergens op de planken ligt te verstoffen. 

Kennis waar het onderwijs echt wat aan zou hebben, maar het vindt zijn weg 

naar het klaslokaal niet. Hoe komt dat?

JJ: Ik ben vele jaren praktijkspecialist (praktiserend neuropsycholoog) ge-
weest én wetenschapper . Wat ik bijzonder vind, is dat er veel bruikbare 
wetenschappelijke kennis en inzichten beschikbaar zijn maar dat die nau-
welijks toegang krijgen tot de praktijk van het onderwijs en de organisatie 
daarvan. Er bestaan – mede hierdoor - veel onderwijsmythen en neuromy-
then. Eigenlijk is dat onnodig en zonde. De grote hoeveelheid kennis die op 
de plank ligt moet mijns inziens zo snel mogelijk gebruikt gaan worden voor 
innovaties in het onderwijs. 

Er is een aantal zaken dat ten grondslag ligt aan het feit dat weten-
schappelijke kennis en inzichten niet, of niet goed, terecht komen bij het 
onderwijs. Wetenschappers werken vanuit universiteiten, en iedere weten-
schapper brengt geld voor zijn of haar onderzoek binnen via onderzoeksub-
sidies. Waar komt dat vandaan? Van overheden, en van collectebusfondsen 
maar vooral van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. Als  grootste onderzoeksfinancier van Nederland stelt NWO 
ongeveer 600 à 700 miljoen euro per jaar beschikbaar voor onderzoek. 
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Daar moet je projectaanvragen voor schrijven, en dat kost tijd, veel tijd. De 
onderzoeksaanvragen moeten aan vele eisen voldoen, en door druk vanuit 
de wetenschap zelf ligt er een nadruk op het doen van theorie-gedreven 
onderzoek. Dat is ook echt belangrijk, maar praktijkgericht onderzoek is er 
veel te weinig. Dat is bijzonder jammer voor onderwijsinnovatie en de on-
derwijspraktijk.

TS: Zijn er geen regels die stellen dat de onderzoeker aantoonbaar moet maken 

dat er met het praktijkveld wordt samengewerkt?  Of dat de aanbevelingen uit 

het onderzoek op z’n minst ten goede komen aan het werkveld?

JJ: Die zijn er in de afgelopen jaren wel gekomen, en dat is een goede zaak. 
NWO ziet ook graag dat OCW-gelden en geld uit het bedrijfsleven inge-
zet worden om te kijken hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Maar 
dan nog moet er wel wat gebeuren om te zorgen dat het wetenschappelijk 
onderzoek beter gaat aansluiten aan de wensen en noden van de onder-
wijspraktijk. Vandaar dat ik vind dat er veel sterker moet worden ingezet 
op kennis-disseminatie en -implementatie (in de praktijk). Dat is een van de 
zaken waar ik me momenteel, in de periode van actieve arbeid na mijn aan-
stelling bij de universiteit, mee bezighoud.

Kennisdisseminatie en onderwijsinnovatie via de 
‘Academische Werkplaats’
TS: Hoe gaat dat in z’n werk?

JJ: Neem als voorbeeld een onderwijsvernieuwing op het gebied van lezen 
en rekenen. Stel dat NWO onderzoek wil financieren dat in kaart brengt of 
het realistisch rekenen vervangen moet worden of aangepast. Dan wordt 
er een call (oproep voor voorstellen) uitgezet. Er is bijvoorbeeld 1,4 miljoen 
euro beschikbaar voor dit onderzoek en daar kunnen vijf projecten van gefi-
nancierd worden van rond de 280.000 euro. Je kunt alleen meedingen als je 
drie partners vanuit de praktijk binnenbrengt. Als je werkt aan de universi-
teit van Tilburg of Nijmegen of de VU dan denk je: ‘Welke collegae ken ik in 
het onderwijs die hier wel aan mee zouden willen werken?’ Vervolgens ga je 
als onderzoeker op zoek naar scholen in je regio of elders die interesse heb-
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ben om mee te doen. Voor scholen kan het waardevol zijn om mee te doen, 
omdat je dan naar ouders en regio kunt duidelijk maken ‘Wij zijn een onder-
zoeksschool, wij zijn vernieuwend’. Dat kan een positieve publiciteitswaarde 
hebben. Vervolgens wordt er gedurende een jaar of twee, drie (soms langer) 
onderzoek gedaan binnen de school of scholenkoepel. Daarna worden de 
gegevens geanalyseerd en ook nog gepubliceerd. Daar gaan gewoonlijk nog 
eens twee jaar overheen. Dat betekent dat het pas zes jaar na de start van 
het onderzoek is dat de resultaten beschikbaar komen. Dat is wel heel erg 
lang. En bovendien - zo blijkt uit onderzoek - hebben de resultaten niet altijd 
een directe relatie met datgene wat er op de scholen gebeurt. Ik heb met 
mijn team een jaar of 25 intensief met scholen gewerkt, en mijns inziens 
moeten we de samenwerking op een andere manier vorm gaan geven.

TS: Hoe?

JJ: k heb een ander type samenwerking voor ogen. Daarbij gaan de school 
en de onderzoekers een joint venture aan, binnen een grotere, structurele, 
afspraak. Daarover wordt een samenwerkingsconvenant gesloten waarbij 
vanaf het begin wordt gewerkt aan ‘producten’ die al op korte termijn be-
schikbaar kunnen komen. Dat heb ik met mijn team in afgelopen 15 jaar 
ontwikkeld. Ik praat in dit verband over ‘een academische werkplaats’ die 
wat oplevert voor school én voor de wetenschappers. Dat heeft ook als 
voordeel dat leraren en school een belangrijke bijdrage kunnen leveren door 
inbreng van hun eigen doelen maar ook van de ervaringen die in de praktijk 
zijn opgedaan. Dat matcht dan mooi met wat de wetenschapper inbrengt 
aan kennis over de ontwikkeling van kinderen, en ook over leren in de on-
derwijspraktijk. En het geeft een aanwijzing hoe je dat zou moeten aanpak-
ken. Een joint venture tussen onderzoekscentrum en een scholengroep kan 
bijvoorbeeld opleveren dat de onderzoeksgroep vanuit het hoger onderwijs 
twee, drie of vier jaar structureel met hen samenwerkt. Daarbij worden 
mensen, materiaal en middelen ingezet door zowel de onderzoeksinstelling 
als door de school of scholengroep. De onderwijsinstelling heeft dan in die 
jaren trekkingsrecht op toepasbare producten van het wetenschappelijk on-
derzoek dat wordt uitgevoerd. En die kennis – bijvoorbeeld over de factoren 
die bepalend zijn voor leren, of nieuwe onderwijsinterventies of meetme-
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thoden – kunnen direct in de praktijk worden ingezet. 
Op gebied van onderwijsinnovaties hebben wij ons bezig gehouden met 

lerarenprofessionalisering op gebied van de ontwikkeling van kinderen en 
hun vaardigheden. De resultaten van het onderzoek en nieuwe materialen 
die naar aanleiding van het onderzoek zijn ontwikkeld komen op die school 
beschikbaar met onze ondersteuning. Dat blijkt een waardevol concept te 
zijn waar scholen direct baat bij kunnen hebben. Een academische werk-
plaats heeft daardoor potentie. Wel is essentieel dat er een sterke bestuur-
lijke commitment is. Belangrijk zijn ook materiële en personele bijdragen van 
zowel de onderwijsinstelling als van het onderzoeksinstituut. Het alleen for-
muleren van de stelling ‘wij zijn nu een academische werkplaats’ is volstrekt 
onvoldoende. Voldoende financiële middelen en menskracht zijn nodig even-
als een goed plan. Maar ook betrokkenheid en inspiratie vanuit zowel de 
praktijkinstelling als vanuit de onderzoekers. Dit vergt ook een attitudever-
andering. De onderzoeksinstelling moet zich committeren voor voldoende 
lange tijd, en ook substantieel inzetten in kennisdisseminatie. Ook de onder-
wijsinstelling committeert zich, door binnen de school de voorwaarden te 
creëren en ook de ouders (en de leerlingen) er goed bij te betrekken. Streef 
naar een win-win situatie. 

Denk-stimulerende materialen voor in de klas
TS: Geef eens een voorbeeld van materialen die beschikbaar zijn gekomen voor 

scholen?

JJ: Vanuit de visie van ‘steun, sturing en inspiratie door de omgeving’ van 
de jeugdige, heb ik een project opgezet genaamd ‘Denkplaten’, waarmee je 
inspiratie biedt en inspeelt op de nieuwsgierigheid van de jongere: ‘Wow, 
wat is dat? Wat gebeurt daar? En waarom is dat?’ Denkplaten zijn platen of 
foto’s uit de krant of uit tijdschriften. Iedere dag staan er in de grote dagbla-
den maar ook in veel regionale kranten foto’s die geen bijzondere nieuws-
waarde hebben, maar die gewoon mooi of interessant of geinig zijn. Die 
platen heb ik vergroot zodanig dat ze via digibord of, geprint, als echte foto’s 
aan de klas kunnen worden aangeboden. Ik heb er nu vele honderden. Dit 
soort foto’s kan gebruikt worden voor stimuleren van denken, redeneren 
en kennisontwikkeling. De leraar kan bijvoorbeeld een kwartier met de klas 
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naar denkplaten kijken en daar gericht vragen over stellen ‘Wat is dit, wat 
zie je op de plaat, waar gaat het om, denk je. Zou dat in Nederland zijn of 
ergens anders? Waar? Wat vind je ervan?. Dat zijn platen, ik zal je er eentje 
laten zien, waar gekke dingen op gebeuren. ( Jelle Jolles laat een foto zien van 
een zwembad waarin een persoon met z’n gezicht naar beneden in het wa-
ter drijft, alsof deze overleden is. Op de zwembadrand zitten mensen met 
een glaasje in de hand en met de rug naar de persoon die schijnbaar dood 
in het zwembad drijft. Het lijkt de mensen totaal niet te interesseren dat er 
een lijk in het zwembad drijft. Het is dan ook geen lijk maar een pop. 

TS: Ja, daar ga je wel even over nadenken.

JJ: Het lijkt een dode man. Maar dit is een pop. Deze foto ging over een 
kunstmanifestatie. Daarom zitten al die mensen daar zo. Waarom is dat? 
Waarom is dat leuk? Is dat leuk? Wie is dat? Waar is het? Op een andere 
foto zie je een 50-tal mensen op straat; allen zijn ze met hun smartphone in 
de weer en letten niet op elkaar. Weer een ander: een meisje van een jaar 
of 6 maakt een muurtekening op de mooie gestucte muur in de woonka-
mer. Ze staat er een beetje verlegen bij net alsof iemand (buiten beeld) zegt 
‘waar ben jij nou mee bezig?’. Als je aan de leerlingen vraagt ‘wat denk je; 
waar is dit meisje over een kwartier?’ dan zijn er altijd alerte leerlingen die 
zeggen ‘Ze zal dan wel voor straf naar haar kamer zijn gestuurd’. 

TS: Wat is het doel van dit project?

JJ: Om jeugdigen te leren denken. Om ze met elkaar te laten praten. Om in 
woorden te beschrijven wat je ziet. Wat het betekent. Wat is er gebeurd, 
drie minuten voordat deze foto genomen werd? Wat gebeurt er over een 
kwartier? Wat zijn de consequenties van wat je hier ziet gebeuren? Analy-
seer dat. Wat staat er nou eigenlijk op zo’n foto? Wat zie ik hier? Waarom 
doen die mensen dat? Je kan het in een klas met 28 kinderen doen, maar je 
kunt het ook in groepjes van 4 doen of alle kinderen het apart laten doen. Je 
kunt er een competitie van maken. Wie heeft er het eerst gevonden wat er 
hier gebeurt? We hebben een interventie gedaan op scholen waar leerlingen 
een uur met zo’n activiteit bezig zijn in groepjes van vier en iedere tien mi-
nuten draait de foto door. En daar maken ze opdrachten bij. 
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Ik heb dit tijdens allerlei lezingen laten zien en leraren gaan op het puntje 
van hun stoel zitten. ’Meneer Jolles, kunt u dat even doorsturen?’ En dan zeg 
ik ‘Het kan simpeler. Ga even naar de site van de Volkskrant toe, in NRC, 
Parool, Trouw, nu.nl en nog veel meer kranten vind je dit soort foto’s en die 
kun je zelf gaan gebruiken. Daar ben ik niet voor nodig.’ ‘Verdraaid, u heeft 
gelijk. Ik kan het zelf’ zeggen ze dan. Dus ik geef ze inspiratie hiermee. 

Er zijn vele vaardigheden die níet door Cito worden 
getoetst
TS: Wat levert het de school op? En wat doet het voor de Cito-toets? Want ik 

ben nu even directeurtje en ik wil wèl die hoogste Cito-score, want daar draait 

het allemaal om. En als ik zie dat mijn docenten een uur naar foto’s staren tij-

dens lestijd kan ik mij nuttigere dingen voorstellen om te doen.

JJ: Wat het voor de Cito-toets doet, is dat de taal van kinderen breder 
wordt en hun vaardigheid om andere oplossingen te bedenken. Hun inte-
resse wordt groter, hun begrip van zaken buiten hun gezin, hun wijk, hun 
school. DenkPlaten zetten een raampje open naar andere werelden, waar-
van je eigenlijk zo weinig weet en hoort. Kinderen zijn nieuwsgierigheids-
machientjes. Wat nieuw is vinden ze 
leuk, en we voeden die nieuwsgie-
righeid te weinig, naar mijn overtui-
ging. Toen we dit op school deden, 
hoorden we van de leerkracht dat 
er gezegd werd ‘Goh, juf, kunnen 
we niet nog eens een keer van die 
foto’s bekijken?’ En niet omdat ze 
geen zin hebben in rekenen, maar 
gewoon omdat ze intrinsiek ge-
motiveerd zijn. Het stimuleert de 
nieuwsgierigheid. Het stimuleert 
het denken en de kennisvermeerde-
ring. Het brein zegt: ik wil gevoed 
worden! En dat is natuurlijk nogal 
belangrijk voor de leermotivatie en 

“Ouders, leraren en 
coaches zijn hoveniers 
in het hersentuintje 
van de adolescent. 
Zij onderhouden 
het gewas, zorgen 
voor cognitieve en 
emotionele voeding 
en beschutting en 

begeleiden de groei. 
Daarmee scheppen 
zij de voorwaarden 
voor persoonlijke 

ontplooiing.”
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het kennisniveau, voor de schoolse prestaties en dus ook voor de Cito-sco-
res. 

Ik heb eens een Tweet gemaakt getiteld ‘De vaardigheden die het Cito 
allemaal niet toetst’. Die is 750 keer geretweet en ruim 1000 keer geliked 
en heeft waarschijnlijk meer dan 100.000 mensen bereikt. Waarom is deze 
tweet zo veel geretweet? Men weet best wel dat het testen op zich niet is 
waar het om gaat. Een test geeft een momentopname en toetst slechts en-
kele zaken. Die zijn belangrijk, maar daarnaast is er een veelvoud van zaken 
die belangrijk zijn voor leren én voor de ontplooiing. Die worden niet geme-
ten en dat kan ook niet: betrouwbaarheid, humor,  doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit, de creativiteit om een nieuwe route in te slaan, zelfinzicht en 
zelfregulatie en nog eens twintig meer. Diegenen die zeggen dat kinderen 
en jeugdigen op school moeten lezen, schrijven en rekenen en dat ze veel 
cognitieve kennis moeten vergaren 
hebben gelijk. Maar ze hebben on-
gelijk als ze zouden suggereren dat 
dat voldoende is, dus dat al die an-
dere zaken er niet toe doen. Want 
bij onderwijs gaat het gaat natúúrlijk 
om de totale tiener en zijn hele 
persoonlijke ontwikkeling: het on-
derwijs draagt er – met ouders – 
aan bij dat de jongere zich ontwikkelt tot een lerende persoon, iemand die 
efficient met nieuwe prikkels kan omgaan, die openstaat voor de omgeving 
en die de vaardigheden heeft verworven om zich te kunnen aanpassen aan 
een veranderende omgeving.

Neem bijvoorbeeld toneelspelen en het vak drama. Drama stimuleert 
het cognitief functioneren. Het zorgt ook voor betere inschatting van empa-
thie en de intenties van de ander, voor de ontwikkeling van cognitieve em-
pathie en van emotionele empathie. Dat leer je door het spelen van rollen, 
al op kleuterleeftijd. De verkleedkist bij veel mensen op de zolder is daar 
handig voor. En in je kindertijd, op je zevende, achtste, tiende jaar speel je 
weer andere rollen: thuis, op school, bij vriendjes en vriendinnetjes en spe-
lend op straat. Nee, niet alleen één keer per jaar in juni als alle ouders en 

“Het gaat om de 
totale tiener en 

diens persoonlijke 
ontwikkeling: cognitief, 

sociaal, emotioneel 
én lichamelijk.”
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grootouders komen kijken, maar door het jaar heen. Laat een kind boeken 
lezen, laat het voorlezen en dan met de stemmetjes van de romanfiguren. 
Romans, toneel, cabaret: heel belangrijk om de wereld te leren begrijpen aan 
de hand van wat er met de personages gebeurt. En zo geldt dat ook voor 
het leren en ervaren van muziek. De hersenen: they love it! Niet zozeer om 
piano te leren spelen en klassiekers zoals Für Elise ten gehore te brengen. 
Nee: muziek helpt met het ontwikkelen van  de auditieve, de visuele, de tac-
tiele en haptische waarneming; het stimuleert ontwikkeling van analytische 
vaardigheden ‘welke noot hoor ik nou eigenlijk?’ ‘moet ik mijn vinger niet 
wat opschuiven?’ En daarnaast gaat 
het ook om compositorische vaar-
digheden, het integreren van vele 
cognitieve en niet- cognitieve vaar-
digheden. Muziek is ook belangrijk 
ter bevordering en verbreding van 
taal. Het mooie is: muziek, drama, 
cultuur, taal en bewegen: de hersen-
paden die daarvoor nodig zijn, zijn 
gedeeltelijk identiek. In een ontwikkelend brein, bij een jeugdige, draag je bij 
aan de ontwikkeling van wiskundig talent door het stimuleren van het spelen 
van een muziekinstrument en door het leren luisteren naar muziek. 

Waarom de Executieve Functies (EF) essentiëel zijn 
voor het leren
TS: Hoe zit het met de executive functions?

JJ: Executieve functies (EF) ontwikkelen zich tot ruim na het twintigste 
jaar. Daardoor leert een leerling plannen, krijgt zelfinzicht, gaat minder snel 
klieren en zal geconcentreerder en met meer motivatie deelnemen aan de 
les. Je kunt de Executieve functies trainen, en dat is wat en passant in veel 
sociale situaties gebeurt: thuis, op school, spelend op het pleintje, en op het 
sportveld. Als je niets doet, dan ontwikkelen de EF zich ook, maar trager en 
minder effectief. Naar mijn mening zijn de EF – terecht – met een opmars 
bezig in het onderwijs omdat goed ontwikkelde EF samengaan met goed le-
ren en plannen. 

“Muziek is 
belangrijk voor de 
ontwikkeling van 

neuropsychologische 
vaardigheden en voor 

brede ontplooiing”
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Het concept EF komt oorspronkelijk uit de klinische neuropsychologie. 
Daar bestaan al jaren interventieprogramma’s voor het trainen van patiën-
ten van wie de EF niet zo goed functioneren. Vanuit die invalshoek kun je 
stellen dat je ook kind en adolescent verder kunt ontwikkelen door hen te 
steunen in de ontwikkeling van de EF. Mijns inziens past dat prima bij het 
onderwijs. Leraren zouden mijns inziens meer regie moeten nemen. Neem 
een iets actiever positie in, door voorwaarden te scheppen: Stimuleer, inspi-
reer en train. In mijn nieuwe boek ‘Leer je kind kennen’ ga ik hier uitgebreid 
op in. 

Onze lessenserie ‘Leer het brein kennen’ gaat in op de executieve func-
ties. De leerlingen worden getraind in de aandacht en concentratie, in het 
zelfinzicht, en in de acties die je dient te ondernemen om je doel te berei-
ken (in dit geval, toegespitst op schoolse vakken). Voor een deel gaat het om 
psycho-educatie, grof gezegd ‘uitleg geven over hersenfuncties’ en daarmee 
de leerling laten herkennen dat hij nog ‘werk in uitvoering’ is.
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Datgene wat we nu executive functions noemen werd in 2014 in een rap-
port van de OECD/OESO nog beschreven in termen van de ‘non-cognitive 
functions’. Dat is hetzelfde, alleen was dat niet zo’n handige term. Want 
als je praat over non-cognitive functions, wat zijn dan cognitive functions? 
Executive functions is een veel betere term. Wat daaronder zit is planning, 
prioritering van deeltaken, empathie, en ook het richten van de aandacht, 
het weerstand bieden tegen afleiders, en het begrijpen van de intenties en 
veel meer. Als een leraar met een brede grijns zegt: ‘En nu houd je je kop 
dicht’, dan is het een poging tot leuke interactie, tot een uitdaging die de 
aangesprokene apprecieert en die juist geen afstand schept maar een uitno-
diging inhoudt. Dat moet je als jongere wel leren begrijpen. En dat geschiedt 
middels de EF. Het leren wat de intenties zijn van andere mensen hoort bij 
de executive functions. Daardoor kun je ook beter herkennen, ‘die man 
maakte gisteren een grapje, maar hij is nu echt boos. Ik moet dus even op-
passen. Wat wil hij nu eigenlijk? Ah, hij wil die en die richting op.’ Empathie 
en het leren begrijpen van de intenties van anderen zijn ‘mam, ik geloof dat 
ik nu begrijp waar de biologieles eigenlijk voor is en wat die leraar nou ei-
genlijk wil. En ik begrijp ook waarom muziek belangrijk is – hoewel ik het 
blokfluiten niet leuk vind’… Dat hoort er allemaal bij. Als leerling voor jezelf 
kunnen omschrijven wat je zelf wilt, wat de omgeving wil. Dat je daar on-
derscheid in kunt maken en vervolgens je eigen route erin kunt gaan vinden. 
Dat je als leerling ook beseft ‘Ik geloof dat het tóch nodig is dat ik iets meer 
tijd spendeer aan dat wiskundeproefwerk’.

Leraar en opvoeder: houd de regie
TS: Zou het zo kunnen zijn dat het onderwijs kinderen misschien té veel loslaat? 

En dan vooral op het gebied van zelfregulatie? Moet je de kinderen vooral hun 

eigen keuzes laten maken, zoals op Niekée in Roermond bijvoorbeeld. ‘Wil je 

Chinees doen, doe lekker Chinees, wil je Macramé doen, doe dat dan.’ De vraag 

is ‘Waartoe leiden we op?’ Dat speelt ook altijd op de achtergrond. Zien we nou 

een trend waarbij het kind té los wordt gelaten? Laat ik het op mijn eigen sector 

betrekken, het voortgezet onderwijs. Is dat iets waar we rekening mee moeten 

houden? Ik denk ook aan het rapport van de Onderwijsraad waarin wordt gesteld 

dat men een pas op de plaats moet maken met maatwerkonderwijs, en  dat 
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het onderwijsveld niet moet vergeten dat het ook een maatschappelijk opdracht 

heeft.

JJ: Er zijn wel heel wat aanwijzingen dat de leerling ondergestimuleerd wordt 
in het huidige onderwijs. Dat komt omdat veel leraren het moeilijk vinden, 
om te gaan met de vrijheid van onze kinderen. De digitalisering van de samen-
leving vanaf de komst van het internet in 1995 is ook erg snel en breed door-
gezet, en de samenleving is sterk veranderd. Niemand had dit kunnen voor-
spellen. Ouders weten nu niet meer waar ze staan, want ze horen van school 
of uit de krant dat ze gewoon hun kinderen moeten vrijlaten ‘je kind moet 
het nu zelf doen’. Een dochter is veertien, is groot voor haar leeftijd, ze ziet er 
bijna uit als zestien en als ze zich een beetje opverft is het zeventien. Het kind 
lijkt eigenlijk al bijna volwassen. Maar het is een kind in de verpakking van een 
volwassene. De cognitieve vaardigheden, emotieverwerking, sociaal gedrag: 
die horen allemaal bij de veertienja-
rige terwijl het door haar omgeving 
wordt aangesproken op hoe ze eruit 
ziet. Natuurlijk is dat nog een kind, 
of liever, een jonge adolescent. Dus 
de ouder en de leraar zijn en blijven 
nodig. Leer je kind dat dat uiterlijk 
niet is waar het om gaat, en blijf 
met het kind werken aan die ande-
re aspecten: cognitief functioneren, 
sociaal functioneren, emotioneel 
functioneren. En schep de condities waarbinnen de jongere zich kan blijven 
ontplooien. In dit verband een opmerking naar de leraar en onderwijsvernieu-
wers, die zeggen ‘Je moet ook in de klas Snapchat gebruiken en meer gebruik 
maken van Facebook, want dat vinden ze leuk.’ Het zou niet mijn keuze zijn 
om dergelijke sociale media te gebruiken. Laat de leraar blijven bij wat hij wil 
overbrengen en vooral inspiratie geven en routes wijzen. De leraar zit op een 
bron van kennis, van inzichten die potentieel interessant zijn voor de leerling: 
ze zijn nieuw, en ze gaan voor het overgrote deel over sociale en emotie-gela-
den zaken. Dat is nou net waar de leerling erg geïnteresseerd in is. Dus: maak 
de leerling geïnteresseerd in datgene wat hij nog NIET ervaren heeft. 

“Empathie, zelfinzicht 
en zelfregulatie zijn 

belangrijke executieve 
functies. Ze zijn nodig 

voor het leren en 
de ontwikkeling van 
intrinsieke motivatie”
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Omgaan met ‘het sociale brein van de tiener’
TS: Je hebt het in je boeken ‘Leer je kind kennen’ en ‘Het tienerbrein’ over de in-

vloed van peers. Van rolmodellen. Kun je daar wat over zeggen?

JJ: Ja, uiteindelijk gaat het om ‘het sociale brein van de tiener’. Daar weten 
we al veel van, en we maken nog wat weinig gebruik van die kennis. Zo vind 
ik dat leeftijdsgenoten, peers, veel beter kunnen worden ingezet. Essentieel 
blijft dat we in het onderwijs (en vanzelfsprekend ook thuis) inzetten op 
vergroting van zelfinzicht en zelf-
regulatie, en daarbij gebruik maken 
van het inzicht dat de impact van de 
sociale omgeving erg groot is (w.o. 
de grote rol van de peer group). Ik 
bedoel daarmee dat het nu geheel 
impliciet gelaten wordt, terwijl een 
groot deel van de ‘likes en dislikes’, 
maar ook kennis afkomstig is uit de 
sociale omgeving. Jongeren zijn zo 
geïnteresseerd in de sociale omge-
ving dat je hen ook kunt leren wat 
er grappig of spannend is, en wat 
minder leuk; dat er grote verschillen zijn tussen mensen maar dat mensen 
ook kunnen veranderen. Dat je beïnvloed wordt door je vriend(in), door 
hun vrienden, door de sociale media en door ‘wat men ervan vindt’. Het is 
mijn overtuiging dat dit een kern moet zijn van onze aanpak als ouders en 
leraren. Door de jeugdige te leren over hun veranderende plek in de sociale 
omgeving krijgen ze ervaringen die ze later in het leven nodig zullen hebben. 
Door ze feedback te geven over hoe dit werkt kunnen ze zelfinzicht krijgen, 
en via zelfregulatie kunnen ze zich te weer stellen tegen een te grote invloed 
van de leeftijdsgenoten. Daarmee leren ze in een aantal jaren om hun eigen 
route te gaan lopen, zoals de grote meerderheid van jongvolwassenen dat 
uiteindelijk ook heeft geleerd. Het lijkt me dat het onderwijs dit actief moet 
oppakken en ook de adolescent (de lerende leerling) al in het middelbare 
onderwijs deze gereedschappen moet verschaffen: door hen juist te stimule-
ren in sociaal gedrag en het begrijpen van de emoties en intenties van ande-

“Weersta de 
neiging om dezelfde 

communicatie-
middelen te gaan 
gebruiken als de 
adolescent, als hij 
of zij toch al veel 
 bedrevener is dan 

jij als leraar”
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ren, en daarmee ervaringen op te doen die nodig zijn om mens te worden. 
Het gaat om hun persoonlijke groei.   

Dat tieners gewoon niet geïnteresseerd zijn in volwassenen? Tja, dat weten 
we al duizenden jaren! Het hoort erbij, want die luie, schreeuwerige adoles-
centen uit het verleden zijn in hun volwassenheid de pilaar geworden waar 
de samenleving om draait. Hedendaags hersenonderzoek met hersenscans 
suggereert dat de tiener ‘een sociaal brein’ heeft dat is voorgeprogram-
meerd om vooral interesse te hebben in nieuwigheid en in de peer group. 
Laten we stoppen met het vechten tegen die neiging want die is normaal 
voor de adolescent; die hoort erbij. Maar gebruik die neiging door feedback 
te geven op wat de tiener in zijn sociale omgeving meemaakt en zorg er-
voor dat hij kan oefenen in sociaal gedrag. Dat is nodig voor het vinden van 
‘de eigen richting’. 

TS: Een ander punt: welke rol speelt technologie in het onderwijs? 

JJ: Deze is belangrijk; technologie is een relevante bron van support voor de 
leraar. Nu en in de toekomst. Technologie kan behulpzaam zijn in de ken-
nisoverdracht en kan in sommige onderwerpen de leraar vervangen of hem 
aanvullen. Maar de leraar blijft nodig om te helpen kiezen, om een weging 
te kunnen doen van ‘welke technologie gebruiken we wanneer en wat is 
ons doel ermee?’, en ook ‘wanneer 
gebruik we een niet-technologische 
aanpak?’. Ik zie de leraar als ‘motor 
van de talentontwikkeling’ en als 
degene die het overzicht heeft over 
het leergedrag, en over wat er no-
dig is om dat te bevorderen. De menselijke kant zal wat mij betreft centraal 
blijven staan ook omdat de leraar in staat is om door individuele verschillen 
heen te kijken en persoonlijke aspecten kan meenemen in de benadering 
van de leerling. De ene leerling moet immers uitgedaagd worden en voor de 
andere is het helemaal niet erg om hem nu even af te remmen en te zeggen: 
‘Thomas, nu even dimmen!’.

“De leraar is 
motor van de 

talentontwikkeling”
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Bestrijd de onderwijsmythen en neuromythen
TS: Hoe zorg je ervoor dat de juiste inzichten het onderwijsveld bereiken? En niet 

de methodes waar de zogenaamde neuromythen in staan?

JJ: Daar is maar één methode voor: zorgen dat er meer feitelijke inzichten 
beschikbaar komen. Die neuromythen bestaan omdat er te weinig kennis 
beschikbaar is voor de informatiehongerige onderwijsprofessional. Dat is 
de reden dat vage semi-wetenschappelijke ideeën rondzingen. Ook blijk dat 
het te vaak voorkomt dat waarheden die alleen in een laboratoriumsituatie 
kloppen simpelweg worden gegeneraliseerd naar de praktijk. Dat is dood-
zonde, want er is veel goede kennis die als het ware ‘op de plank’ ligt te 
wachten om toegepast te worden. Dus dat betekent dat we alleen maar de 
sluizen hoeven open te zetten. We moeten ons richten op kennisdissemina-
tie, kennisdisseminatie, kennisdisseminatie. En de dialoog bevorderen: tussen 
wetenschap en praktijk, en tussen wetenschap en praktijk met overheid en 
beleid. Een dialoog die wederzijds met respect moet worden gevoerd. En 
daar zou wel degelijk de overheid en onderwijsorganisaties zoals PO-Raad, 
VO-raad en Onderwijsinspectie (en andere) een sturende rol in moeten 
hebben. Dan verdwijnen de neuromythen als sneeuw voor de zon. Belang-
rijk is wel om de wetenschap te stimuleren om gericht de dialoog met de 
samenleving aan te gaan, en daarin ook een actieve rol te spelen.

TS: Wie gaat bepalen wat een neuromythe is en wat niet? Wie draagt die ver-

antwoordelijkheid?

JJ: Wat een neuromythe is, is helder omschreven in diverse vakpublicaties 
en boeken, ook Nederlandstalig. Ik heb er zelf veel over geschreven, en ook 
mijn collegae de Bruyckere en Kirschner beschrijven de belangrijkste onder-
wijsmythes. Er is net een Engelstalig boek over uitgekomen vanuit de orga-
nisatie ResearchED. Probleem tot nu toe is dat het behoorlijk wat vakkennis 
vereist om te onderscheiden wat een neuromythe is en wat niet. En veel 
wetenschappers weten wel een hoop af van het brein of van cognitieve pro-
cessen, maar veel minder over leren en het onderwijs. Mijns inziens kunnen 
sectororganisaties en vakverenigingen zoals de VO-raad, PO-Raad, MBO 
Raad, de schoolleidersvereniging en dergelijken een belangrijke rol spelen 
om te zorgen dat er meer uitwisseling komt tussen praktijk en wetenschap. 
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Daardoor kan ook de overdracht van heldere en bruikbare kennis uit de 
wetenschap naar de praktijk worden bevorderd. Overigens hebben jij en ik 
elkaar indertijd ontmoet bij Paul Rosenmöller op het kantoor van de VO-
raad: ik was bij hem om dit te bespreken. Momenteel ben ik zelf actief op 
dit gebied; door publiceren van boeken (Het Tienerbrein), en door artikelen 
in vakpublicaties en op sociale media. Mijn nieuwe boek Leer je kind kennen. 

Over ontplooiing, leren, denken en het brein is sterk gericht op de toepassing 
van wetenschappelijke inzichten in de praktijk van opvoeding en onderwijs. 

Over de neuromythe van ‘De Leerstijlen’
TS. Heb je een voorbeeld van een veel voorkomende neuromythe of onderwijs-

mythe? 

JJ. Dat is de mythe over de leerstijlen. Nog steeds denkt ruim 70% van de 
praktijkprofessionals dat er leerstijlen zijn. Dat hebben we recentelijk op-
nieuw aangetoond, nu op het werkveld van het mbo. Ieder jaar komen er 
nieuwe wetenschappelijke publicaties bij die concluderen: Leerstijlen bestaan 
niet. Het is ten nadele van het kind om hem in te delen in bijvoorbeeld ‘vi-
suele leerstijl’, ‘beelddenker’ of ‘talige leerstijl’. Het gevaar is namelijk dat de 
leerling een label krijgt en dat de onderwijsgevende hem volgens die leerstijl 
gaat laten leren ‘omdat dat nou eenmaal zijn voorkeurs-leerstijl is’. Maar 
de leerstrategie die een kind hanteert wordt vooral bepaald door eerdere 
leerervaringen en deels door toeval. Het is dus juist belangrijk om zoveel 
mogelijk, ook andere, leerstrategieën aan te leren. Daardoor leg je het kind 
niet vast maar geef je hem veel meer opties. Bijvoorbeeld: als je heel analy-
tisch bent in pianospel of in het gitaarspel, dan kun je de jongere ook leren 
om meer naar de gehelen te luisteren. Daardoor worden ook andere her-
sendelen ingezet. Dat heeft het grote voordeel dat er een groter deel van 
het brein zich kan ontwikkelen en gaat worden gebruikt voor het handelen 
en denken. Men denkt nu te vaak ‘Deze leerling werkt analytisch, dus het 
brein is analytisch.’ Nee, het brein wordt analytisch door de manier waarop 
je ervan gebruik maakt. 

TS: Leerstijlen is toch een begrip dat breed omarmd wordt in onderwijsland.

JJ: Klopt, nog steeds 70% van alle mensen in het onderwijs gelooft erin. 
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TS: Ja, ook op lerarenopleidingen.

JJ: Ook op lerarenopleidingen. Zoals gezegd, we hebben een heel groot on-
derzoek in het mbo gedaan, dat onder andere in Didactief is gepubliceerd 
(zie ook mijn website van waar een 
rapport kan worden gedownload). 
Hiervoor hebben we onder andere 
een enquête gehouden bij bijna 500 
onderwijsprofessionals. En tot mijn 
verbazing geloofde ruim 70% van 
alle onderwijsgevenden in de mythe 
van de leerstijlen. Maar ook andere 
mythen waarvan we eigenlijk dach-
ten dat iedereen dat nu toch wel 
beter weet…Deze bevindingen zijn gelijk aan wat we enkele jaren geleden 
ook al in een belangrijk internationaal tijdschrift hebben gepubliceerd. 

TS: Vrouwelijke hersenhelft, mannelijke hersenhelft: ook een mythe?

JJ: Jazeker. En ook deze wordt door bijna 70% van de onderwijsmensen als 
‘waar’ aangenomen. En de neuromythe ‘dat we maar 10% gebruiken van 
onze hersenen’ heeft nog ruim 40% volgers. Nou, zo zijn er nog een aantal 
anderen.

Fixed en growth mindset
TS: En theorieën die je wèl onderschrijft?

JJ: Het werk van Carol Dweck is 
belangrijk. Ze heeft een jaar of tien 
geleden de theorie gelanceerd over 
de fixed mindset en de growth 
mindset. Haar visie heeft veel in-
vloed gehad, vooral in onze attitu-
de, onze houding, jegens jongeren 
en hun ontplooiing. Het heeft ook 
veel impact gehad op de wijze 
waarop we jongeren benaderen, 

“Nog steeds denkt 
ruim 70% van de 

onderwijsprofessionals 
dat er leerstijlen zijn. 
Dat is niet zo. Het is 
een onderwijsmythe”

“Praat niet meer in 
termen van ‘leerstijlen’ 

maar gebruik het 
begrip ‘leerstrategieën. 
Deze liggen niet vast 
en het kind kan er 

meer dan één leren”
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ook al zijn er de laatste twee jaar twijfels gerezen over de stelling dat het 
veranderen van mindset (in de richting van groei, oftewel ‘flexible mind-
set’) ook direct in onderwijsprestaties meetbaar is. Ik ben er op grond van 
veel uitgevoerd onderzoek van overtuigd dat het een waardevol concept 
is met impact op de wijze waarop kind en jongere aankijken tegen leren 
en de eigen ontplooiing. Dat uit zich in het meer ondernemend zijn, in 
openstaan voor verandering, en in de gedachte ‘ik ga er mijn schouders 
onder zetten en dan gaat er wat gebeuren!’. Binnen het domein van on-
derwijs en ontplooiing zijn velen het er uiteindelijk wel over eens dat we 
moeten ontwikkelen naar een meer flexible mindset. Een fixed mindset 
stelt, cru gezegd, dat als je voor een dubbeltje geboren bent, dat je dan 
ook een dubbeltje zult blijven. Als 
dat zo zou zijn dan zul je niet ver 
komen in onze snel veranderende 
wereld. Wetenschappelijk is ech-
ter goed bekend dat het niet in de 
genen vast ligt wát je worden zult 
en hoé. Want de genetische op-
maak is alleen bepalend voor wat 
je optimaal bereiken kunt; het is de 
omgeving die bepaalt wat je kunt 
bereiken binnen die genetisch be-
paalde grenzen. En met een flexi-
ble mindset kun je jezelf verder en breder ontplooien binnen die grenzen. 
Kijk bijvoorbeeld naar de grote trainingsinspanningen die worden geleverd 
door sport- of muziektalenten; ze hebben veel talent maar besteden ook 
tientallen uren per week aan oefenen. Zonder een flexible mindset zouden 
ze dat niet doen. 

TS: We hebben het gehad over Context Shapes the Brain. Hoe dat bepalend is 

voor de ontplooiing van een kind. Datzelfde concept geldt natuurlijk ook voor de 

leraar. Dus als je niet in een context zit waar een schoolleider je de vraag stelt: 

‘Hé, wat drijft jou? Wat wil je? Wat kan ik voor je betekenen als het gaat om 

jouw persoonlijke ontwikkeling?’ Dan houdt dat heel snel op. Kijk, de Staat van 

“De genetische 
opmaak is alleen 

bepalend voor wat 
je optimaal bereiken 

kunt. Het is de 
omgeving die bepaalt 
wat je zult bereiken 
binnen die grenzen”
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het Onderwijs, dat overheidsrapport, stelt dat die excellente scholen die er zijn 

in Nederland, worden gekenmerkt door een heel erg goede schoolleider. Dat valt 

letterlijk zo te lezen. Dan denk ik automatisch dat zwakke scholen te maken 

hebben met zwak leiderschap. De schoolleider drukt een enorm groot stempel 

op het onderwijs.

JJ: Het lijkt me goed als we ons meer gaan richten op de scholen die de 
middelen en de mogelijkheden hebben om grenzen te verleggen maar ook 
‘de flexible mindset’ die hen motiveert om hard te werken aan een veran-
dering en innovatie. Een eis daarvoor is een verdraaid sterke schoolleider, of 
meerdere. Indien dit niet het geval is: start er niet mee. Het werkt gewoon 
niet. En verder: Het moet niet alleen gaan over de organisatie van het on-
derwijs, maar ook over de professionalisering van de leerkrachten. Ik ben de 
afgelopen tien jaar regelmatig gevraagd om advies te geven over schoolont-
wikkelingsplannen. ‘Ah meneer Jolles wat u heeft gezegd in de workshop die 
u heeft gegeven, prima, we gaan nu een nieuw schoolplan schrijven voor de 
komende vijf jaar, waarin we zullen gaan werken vanuit een brein en leren 
perspectief.’ Dan vallen je soms de schoenen uit over woorden en begrippen 
die goed bedoeld zijn maar geen enkele basis hebben. Abstracties waarvan 
niemand je zeggen kan wat ze betekenen. En die ook niet in de praktijk te 
brengen zijn. Of waarbij een schoolleider een kilometer voor de groep van 
zijn leraren uitloopt en niet doorheeft dat er heel wat hakken in het zand 
staan. Als je de veranderingsprocessen niet goed meeweegt wanneer je een 
school wilt veranderen dan heeft het geen zin om eraan te beginnen.

Het maatwerkdiploma en individuele trajecten
TS: Hoe kijk je aan tegen het maatwerkdiploma? 

JJ: Tja, ik zie heel abstracte termen langskomen: Maatwerkdiploma, compe-
tentiegericht onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs en nog wel een hele-
boel meer…

TS: Bij een maatwerkdiploma sluit je ieder vak af op het niveau waar je werkelijk 

zit. Bijvoorbeeld Nederlands op vwo-niveau en wiskunde op havo-niveau. Er is 

een school geweest in Arnhem, die heeft de resultaten van hun jaarlijkse Cito er 

eens bij gepakt en per vak gekeken waar de leerlingen echt zitten. Er was geen 
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mavo-leerling te vinden die ieder vak op mavo had. Het ging echt alle kanten op. 

Sommige vakken op mavo, sommige op havo en sommige op kader. 

JJ: Ik vind het een lastige discussie. Althans, een kind dat je meet op – bij-
voorbeeld –  twaalfjarige leeftijd kan op zijn vijftiende een volstrekt ander 
profiel hebben. Een speelse leerling met matige cijfers kan enkele jaren later 
een sprintje trekken en in zijn presteren tot de top van de klas behoren. 
Wat betekent een maatwerkdiploma als dat voorbijgaat aan wat ik ‘de laten-
te talenten’ noem? Mijns inziens zijn er veel leerlingen op zowel basisschool 
als op middelbare school die on-
derpresteren of ondergewaardeerd 
worden. Een traag groeiende boom 
kan echter ook uitgroeien tot de 
hoogste boom in het bos. Een 
voorbeeld over mezelf: ik bleef in 
klas 2 op het gymnasium zitten met 
een 9 voor gym en een 9 voor tekenen, maar al die andere vakken... Laten 
we zeggen, één zes had ik en verder had ik alleen maar vijven, drieën, twee-
en. Mijn cijfers zijn in de loop van de middelbareschooltijd wel ietsje beter 
geworden, maar ik had tot en met het eindexamen altijd minimaal twee à 
drie onvoldoendes op mijn rapporten. Soms waren het er vier of vijf op het 
basisrapport, die had ik dan op het eindrapport wat opgehaald. Maar ik was 
wél erg breed en had vele interesses. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik 
heb ook bijlessen gehad. Mijn ouders konden zich dat veroorloven. al wist ik 
helemaal niet waarom ik bijles had en wat ik ervoor moest doen. Niemand 
heeft mij uitgelegd waar school voor was.

Ik denk dat er kinderen op het vmbo zitten die geen of heel weinig sup-
port van hun omgeving hebben gehad en daardoor minder presteren dan ze 
qua potentie zouden kunnen. Hun IQ of potentiële intelligentie kan behoor-
lijk hoog zijn, maar ze hebben die nog helemaal niet kunnen ontwikkelen. 
Veel tieners zullen net zoals ik indertijd helemaal niet hebben begrepen waar 
het onderwijs voor is. Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen vooral de 
mogelijkheden moeten krijgen, en voldoende breed worden gestimuleerd. 
Vooral ook moeten we ons realiseren dat onze kinderen nog werk in uit-
voering zijn. In mijn nieuwe boek ga ik daar intensief op in, ook met de prak-

“Een traag 
groeiende boom 

kan ook de hoogste 
boom worden”
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tische consequenties ervan. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik me breed kon 
ontwikkelen in mijn adolescentie, en dat mijn periode van groei vooral daar-
na kwam, in mijn studentenjaren. Mijns inziens zouden we als samenleving 
meer kansen moeten geven aan al onze jongeren zodat ze zich over een wat 
langere periode kunnen ontwikkelen. We zullen ervoor open moeten staan 
dat die trage groeier uiteindelijk veel hoger terecht kan komen. Dat bete-
kent dat je voor de vmbo’er de deuren openzetten om op te stromen; naar 
de havo of hoger. Er zijn veel voorbeelden van kinderen die gewoon wat tra-
ger groeien of die niet de positieve leef- en leerervaringen hebben gehad. En 
die later prima terecht zijn gekomen, al dan niet met een studie in het hoger 
onderwijs. Dit vereist nog wel wat werk in relatie tot ons onderwijsstelsel 
en vooral onze attitude jegens de lerende leerling. Natuurlijk zal dat wat or-
ganisatorische consequenties hebben, maar dat is het waard. 

TS: Ik pleit voor flexibiliteit. Kijk, jaarlijks nemen scholen Cito’s af. 700 middelba-

re scholen doen dat. En als na een jaar blijkt dat het niveau van een bepaald vak 

te hoog of te laag gegrepen is, dan moet je dat kunnen aanpassen. Ik pleit voor 

een schoolsysteem waarbij je per vak in een klas zit met leerlingen die precies 

hetzelfde niveau hebben als jij. Dan heb je een rooster waarbij je het ene uur in 

een les zit met mensen die allemaal jouw niveau wiskunde hebben, en dat bete-

kent ook dat je bijvoorbeeld af en toe eens naast een jongen van 16 met een mi-

gratie-achtergrond zit, terwijl je zelf pas 12 bent. Over rolmodellen gesproken. En 

bij Nederlands zit je naast dat Turkse meisje van 13 jaar. Het volgende uur ga je 

naar biologie en dan zit je weer met een hele andere groep en een hele andere 

mix mensen. Ieder vak op het juiste referentieniveau. Het werkt meteen als mid-

del tegen de verzuiling die nu gaande is in het Nederlandse onderwijssysteem. 

Vmbo’ers gaan niet met vwo’ers om en havisten niet met gymnasten. In het sys-

teem dat ik voor ogen heb ontmoeten leerlingen uit de verschillende leerwegen 

elkaar weer. Wat vind jij daarvan?

JJ: Dat is heel belangrijk. Ik ben het eens met de stelling dat we het strikte 
jaarklassensysteem moeten loslaten en een flexibeler aanpak nemen. Dit 
wordt onderschreven door wat we nu weten over de grote individuele 
verschillen in de neuropsychologische ontwikkeling. Ik heb al jaren geleden 
geschreven over het loslaten van de biologische leeftijd als ordeningscriteri-
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um. Uitgaande van de grote individuele verschillen in de snelheid waarmee 
kinderen en jongeren zich ontwikkelen zou het een voordeel zijn om ‘func-
tiegroepen’ in te stellen. Die heb je feitelijk ook in de sport en in de muziek: 
dat begaafde voetballertje dat zo snel en alert pingelt en nu al een goed 
organiserend vermogen heeft kan moeiteloos mee in een team met jongens 
die al wat ouder zijn. Functiegroepen kunnen heel wat voordelen hebben. 
Dat komt eigenlijk wel neer op wat jij noemde. Voor het ene vak zit je naast 
die 16-jarige Surinaamse jongen en bij andere vakken zit je naast anderen. 
Daardoor kun je je optrekken aan anderen die ongeveer hetzelfde niveau 
hebben als jij. Als je in een of ander onderwerp wat minder goed bent wil 
dat niet zeggen dat je dommer bent. Het kan best zijn dat je twee, drie jaar 
langer nodig hebt voor je ontwikkeling, maar dat je dan versnelt en in korte 
tijd veel beter wordt. En dat je met dat sprintje trekken een stuk hoger te-
recht komt dan het niveau waarop je nu wordt ingeschat. 

Attitudeverandering: de leerling is nog ‘werk in 
 uitvoering’
TS: Ja, en ik wil meteen refereren naar je meest beroemde quote ‘Een traag 

groeiende boom kan ook de hoogste worden.’ Dat zou ik willen faciliteren in het 

onderwijs.

JJ: Het betekent dat we meer geloof moeten hebben in de groeipotentie 
van onze kinderen. Dat we ons beter realiseren dat kind en tiener nog werk 
in uitvoering zijn. Dat jongetje in de brugklas dat nu de kleinste is van de 
klas, kan over tien jaar een boom-
lange vent zijn van 1 meter 98. Dat 
speelse en wat ongeconcentreerde 
meisje kan over 6 jaar de nummer 
1 van de klas zijn en topprestaties 
leveren ‘met twee vingers in de 
neus’. Het gaat erom dat we meer 
vertrouwen hebben in de groei-
mogelijkheden van kinderen en ze 
niet beoordelen naar de prestaties 
die ze op dít moment leveren. Die 

“We moeten meer 
vertrouwen hebben in 
de groeimogelijkheden 
van onze kinderen en 
ze niet beoordelen 
naar de prestaties 

die ze op dit 
moment leveren”
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prestaties zijn slechts een momentopname en slechts een grove indicatie van 
de talenten of begaafdheid van het kind. Daarmee moeten we zorgen dat de 
mindset waar we eerder over gesproken hebben verdwijnt. Leraren moeten 
gaan kijken naar de groeipotentie en naar zaken die het kind belemmeren in 
zijn ontwikkeling. Dat is beter dan dat ze het kind bekijken met de mindset 
van ‘het is een dubbeltje, het zal wel nooit een kwartje worden’.

TS: Ik denk niet dat het een geloof is. Ja, in sommige gevallen wel, maar volgens 

mij is de grootste boosdoener het systeem van beoordelen. Hoe we met elkaar 

afrekenen en hoe we meten wat de cognitieve opbrengst is geweest. We leiden 

immers op voor de bv Nederland, zodat onze concurrentiepositie goed is, zodat 

we op de PISA-lijstjes hoog blijven scoren.

JJ: Ja, maar daar zou het onderwijs niet over moeten gaan; het onderwijs 
zou niet het instrument moeten zijn om werknemers te maken die de bv 
Nederland verder kunnen helpen, maar om individuele personen zich zo 
goed mogelijk (‘naar hun talenten’) te laten ontplooien. Het mooie is dat als 
we dat bereiken, dan heeft de bv Nederland daar nog meer baat bij omdat 
die goed ontplooide jongvolwassenen hun bijdrage gaan geven aan de sa-
menleving en een vernieuwende, inspirerende bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling daarvan.
 
TS: Ja, maar zo wordt wel gedacht.
JJ: Ja, zo wordt gedacht. Precies.

TS: Daar maakt de staatsecretaris reclame mee. Dus aan het einde van zijn 

ambtstermijn van 4 jaar komt hij weer met de lijstjes van de OESO.  En als we 

lager zakken op de rankings, dan gaan we interveniëren. Zo kwam bijvoorbeeld 

uit een PISA-onderzoek dat Nederland het goed doet met rekenen, Nederlands, 

moderne vreemde talen. Maar motivatie is een absoluut dieptepunt. Dus komen 

er weer allemaal pedagogische strategieën om het allemaal maar weer leuk te 

maken. En daar komt ook eigenlijk de beweging vandaan van ‘Luister en kijk 

meer naar het kind. Geef het kind de regie over het eigen leerproces’. Ik denk dat 

zoiets een gevaarlijke ontwikkeling is, maar daar waren we het al over eens.
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Ontplooiing en persoonlijke groei
JJ: Ja; waar is het onderwijs voor? Het onderwijs is er om de kinderen zich 
optimaal te laten ontplooien. Als ze goed ontplooid zijn dan is dat goed 
voor de BV Nederland. Want creatieve jonge mensen, die zich in de breedte 
hebben ontplooid zorgen uit zichzelf dat de BV Nederland floreert.

TS: Ja, maar creativiteit staat niet in de PISA-lijstjes.

JJ: Nee. Maar er is wel meer dat daar niet op staat: doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit, het vermogen om keuzen te maken en te beslissen, overzicht 
over hoofdzaken en bijzaken, humor, nieuwsgierigheid, doorzettingsver-
mogen, motivatie en nog wel dertig zaken meer waarvan we weten dat ze 
essentieel zijn voor het leren en voor het vermogen om je aan te kunnen 
passen aan een veranderende samenleving. Over creativiteit gesproken: een 
creatief kind zal beter beter scoren op de Cito of wat dan ook voor toetsen 
waaraan het wordt blootgesteld omdat het meer strategieën ter beschikking 
heeft. Overigens, ik heb het hier over ‘denk-creativiteit’. Zo heeft ook een 
kind een betere taalvaardigheid heeft ook meer kansen: het kan beter onder 
woorden brengen wat het bedoelt. En is daarmee is het ook beter in het 
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verbanden leggen en in het denken en redeneren en het probleemoplossen. 
En taalvaardigheid is ook nog eens een belangrijk onderdeel van rekenen/
wiskunde; die is nodig voor denken, abstraheren en redeneren. En ook zijn 
taalvaardigheden een onderdeel van datgene wat men de 21ste eeuwse 
vaardigheden noemt. Als je dus kinderen in bredere zin stimuleert dan ont-
wikkel je de persoon en daarmee de vele functies die nodig zijn om vaardig-
heden te ontwikkelen die je bij alle leren nodig hebt … en die niet worden 
gemeten door de Citotoets.

TS: Hoe krijgen we die boodschap het onderwijs in?

JJ: Mijn hoop is dat er sterker kan worden ingezet op de dialoog tussen 
wetenschap, vakprofessionals uit de gedragswetenschappen en de onder-
wijspraktijk. Omdat er veel waardevolle kennis ‘op de plank ligt’ die erop 
wacht om te worden overgedragen. Ik ben zelf sinds ongeveer 2004 bezig 
om aan die dialoog te trekken. In dat jaar was ik voorzitter van de landelijke 
commissie ‘Hersenen en Leren’ die ingesteld was door NWO en het mi-
nisterie van OCW. We maakten een boekje Leer het brein kennen dat nogal 
wat impact heeft gehad. Sindsdien geef ik zelf veel lezingen, workshops en 
dergelijke op scholen en overkoepelende onderwijsorganisaties maar ook 
voor politiek en overheden en het algemene publiek. Ik richt me op profes-
sionalisering, onderwijsorganisaties, PO-Raad, VO-raad, en anderen. Ook 
meerdere collega’s werken aan de dialoog met de samenleving, door boeken 
en populaire artikelen te schrijven en te proberen om de boodschap neer 
te leggen bij de praktijk. En je ziet dat het landt, al is het frustrerend dat het 
soms lang duurt voor het beklijft. Ik zou wensen dat er in bredere zin meer 
kan worden ingezet op de dialoog, op die uitwisseling, en dat er ook meer 
bruggen worden geslagen tussen het land van de wetenschap en dat van het 
onderwijs. 

Momenteel ben ik bezig met aanvullende manieren om de kennis en in-
zichten over te dragen. Ik ben actief op sociale media en heb mijn website 
opgezet als een bron voor verdiepende informatie die kan worden gedown-
loaded. En met 11.000 volgens op twitter blijken sociale media ook goede 
mogelijkheid te bieden voor kennisdisseminatie. In mijn nieuwe boek Leer je 

kind kennen. Over onplooiing, leren, denken en het brein ga ik nog meer dan in 
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mijn boek Het Tienerbrein in op het lerende kind en de lerende adolescent, 
en de handvatten voor opvoeding en onderwijs: wat opvoeders kunnen 
doen om dat leren te bevorderen. Ik ga me hierna wijden aan een boek dat 
specifiek gaat over Leren en het onderwijs; meer gericht op leraren/opvoe-
ders zeg maar. Het Tienerbrein was overigens een wat breder boek. Een 
algemeen boek waar ook nog wat instaat over hersenen. Maar mijn huidige 
boek en het volgende zijn veel meer praktijkgericht. Daarnaast hoop ik via 
websites Youtube-filmpjes en kleine boekjes met kennis en inzichten naar 
buiten te brengen. Ik hoop van harte dat lerarenopleidingen en onderwijs-
koepels dat gaan oppakken. 

TS: Wordt er in de komende boeken ook meer ingegaan op het verschil tussen 

de vwo- en de vmbo-leerlingen?

JJ: Ja. Dat is een belangrijk onderwerp. Want natuurlijk zijn er wat verschil-
len in prestaties  tussen vmbo’er 
en vwo’er, maar dit houdt níet in 
dat de vmbo’er dommer is dan de 
vwo’er. Andere factoren die veel 
belangrijker zijn dan genetische 
of biologisch bepaalde verschillen 
hebben te maken met de eerdere 
leef- en leeromgeving waarin de 
leerling is opgegroeid. Een relatief 
groot deel van de kansarme kinde-
ren komt op het vmbo en vooral 
sociale en culturele factoren zijn hier sterk bepalend voor. Ik vind dat we 
veel aandacht moeten gaan geven juist aan de kinderen die nog weinig kan-
sen hebben gehad. We moeten betere voorwaarden scheppen om hen te 
ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Geef hen kansen die hen 
verder kunnen brengen en help hen om de kloof te overbruggen die nu be-
staat met de kinderen die al meer kansen hebben gehad. Dat is het mooie 
van de huidige kennis over neuropsychologische ontwikkeling en ontplooi-
ing: zoals boven beschreven, de ‘traag groeiende boom die ook de hoogste 
boom kan worden’. De overgrote meerderheid van de vmbo’ers heeft mijns 

“De intellectuele 
potenties bij de 
meerderheid van 
vmbo’ers zijn niet 
verschillend van 

die van leerlingen 
op havo of vwo”
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inziens een evengrote intellectuele potentie als leerlingen die zitten op havo 
of vwo. Wel lopen ze vaak jaren achter in leer- en leefervaringen, in taalont-
wikkeling, en zijn veel smaller ontplooid dan hun leeftijdsgenoten die ouders 
hebben die een hogere opleiding hebben gehad. En door hun achterstand 
blijven ze ondergestimuleerd, of krijgen ze in ieder geval niet de prikkels die 
nodig zijn om hun talenten optimaal tot ontplooiing te brengen.

TS: Is er iets te zeggen over toetsen en testen? 

JJ: Daarop ga ik wat dieper in in mijn volgende boek dat gaat over leren en 
het onderwijs. Heel kort gezegd: testen is goed, als we maar uitgaan van de 
visie dat de test een momentopname is. Het moet vooral de start zijn van 
een interventie en niet een eindproduct dat ons een soort diagnose geeft 
die stelt wat dit kind voor een kind 
is. Het is belangrijk om ons steeds 
te blijven afvragen: waarom testen 
we, en wat doen we nou eigenlijk? 
Dit heeft te maken met jouw vraag 
‘Waar leiden we toe op? Waar is 
het onderwijs eigenlijk voor’ Dus de 
vrij simpele vraag over toetsen en 
testen leidt uiteindelijk tot iets bre-
ders: het gaat om de pedagogische 
functie van onderwijs, om vorming, 
om ontplooiing, om Bildung. Belangrijk is dus ons standpunt over de vraag 
of het in het onderwijs gaat om het overdragen van kennis en/of om brede 
vorming. Ik kies voor de brede vorming en de persoonlijke ontplooiing.

Onderwijspolitiek
TS: En is het niet zo dat zolang het onderwijs verbonden is met de politiek, dat 

de vraag ‘Waartoe leiden we op?’ iedere vier jaar verandert?

JJ: Als het goed gaat met het onderwijs, dan zal mijns inziens de rol van 
de politiek een stukje kleiner zijn. Het onderwijs is even belangrijk als de 
gezondheidszorg; ze zijn niet per se te vergelijken omdat het om andere di-
mensies van het mens-zijn gaat. Het ministerie van VWS is vanzelfsprekend 

“De toets moet vooral 
het start zijn van 

een interventie en is 
niet het eindproduct 
dat ons een soort 
diagnose geeft die 

stelt wat dit kind is”



38

bepalend voor het hele domein van de gezondheidszorg, maar is toch min-
der sturend dan in het onderwijs. Dus OCW, of de minister van onderwijs 
heeft door de afgelopen 30 jaar tot 50 jaar, zie bijvoorbeeld de Mammoet-
wet van Cals, een grote impact gehad via stelselwijzigingen die niet alleen 
de organisatie van het onderwijs maar ook de inhoud hebben bepaald. In 
de gezondheidszorg is dat mijns inziens wat anders geweest en hebben de 
beroepsgroepen de inhoud van de geneeskundige interventies bepaald (zoals 
het hoort, overigens). In de zorg bestaan sterke organisaties van alle ver-
schillende medische specialismen en hun beroepsverenigingen, van verpleeg-
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kundigen, van gezondheidszorg-
psychologen en andere 
professionals die zijn ondergebracht 
in het register van Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (BIG). 
Het BIG-register stelt veel voor. Ik 
ben blij met mijn BIG-registratie 
als gezondheidszorgpsycholoog en 
klinisch neuropsycholoog: die heb-
ben gezorgd voor een voortdurend 
bijhouden van de inhoud van mijn 
professie. Ik wens het onderwijs toe 
dat de onderwijsprofessionals net 
zoals de professionals in de zorg 
een groter rol kunnen gaan spelen 
in onderwijsinnovatie en niet meer gedwongen worden om voortdurend 
maar mee te gaan met veranderingen in de organisatie van het onderwijs 
die door de overheid worden geïnstigeerd. Maar ik ben er wel van overtuigd 
dat hierin in komende jaren een grote verandering ten positieve zal komen. 
Door kennisvalorisatie, dus de toepassing van kennis over de lerende mens. 
En dat is dan natuurlijk ook van belang van de politiek.

TS: Er wordt vaak voorbijgegaan aan een aantal veranderkundige principes zoals 

draagvlakcreatie. Het Passend Onderwijs is hier een goed voorbeeld van: het idee 

is goed, maar de uitvoering is op z’n zachtst gezegd belabberd.

JJ: Ik heb tot nu toe vanuit wetenschappelijk onderzoek en toepassing op 
gebied van onderwijsinnovatie wat kunnen bijdragen aan de professionalise-
ring van de leraar en daarmee wat kunnen doen aan veranderingen binnen 
scholen. Dat ging vooral middels nieuwe methoden en inzichten die we gele-
verd hebben in grootschalige innovatieprojecten die we samen met scholen 
of scholenkoepels hebben vorm gegeven. Enerzijds ben ik er positief over 
omdat ik zelf ook veel geleerd heb van een goede interactie met scholen en 
leraren. Anderzijds blijkt dat veranderingsprocessen binnen scholen wel eens 
wat langzamer lopen dan gewenst. Dat heeft met de structuur van scholen 

“Onderwijs-
professionals moeten 

een groter rol 
spelen in onderwijs-

innovatie en niet meer 
gedwongen worden 

om voortdurend 
mee te gaan met 

veranderingen in de 
onderwijs organisatie 
die door de overheid 
worden geïnstigeerd” 
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en de onderwijsprofessionals daarbinnen te maken. Hoe aan te pakken? 
Alle lagen tegelijkertijd. Daarbij zie ik een belangrijke en centrale rol van de 
schoolleider. Hij of zij zal mijns inziens een rol als regisseur moeten spelen 
en daarin ook proactief moeten omgaan met de kennis die beschikbaar is en 
zorgen dat het team daarmee aan de slag kan gaan.  

Ook de pabo-student en de leraar-in-opleiding zijn 
nog ‘werk in uitvoering’
TS: U zegt de adolescent rijpt tot het 25ste jaar. Wat betekent dat voor de toe-

komstige leerlingen die op hun achttiende instromen op de lerarenopleidingen? In 

hoeverre zijn zij in staat kinderen, pubers en tieners te begeleiden in hun ontwik-

keling als zij zelf nog niet zijn uitgerijpt?

JJ: Goed punt. Dat betekent inderdaad erg veel. En daar zijn wij, en dus ook 
de lerarenopleidingen, ons nog veel te weinig van bewust. Jongeren in het 
hoger onderwijs moeten óók ontwikkeld worden in persoonlijke groei. Ik 
zie daarin een belangrijke rol voor leraren en opvoeders. Zij moeten daar-
voor de voorwaarden scheppen. Mijns inziens zullen we de ambities hierin 
nog wel mogen verzwaren. Vergelijk het met de situatie in de gezondheid-
zorgpsychologie; na voltooien van een academische studie volg je twee jaar 
een opleiding tot GZ-psycholoog. Daarin doe je praktijkervaring op; daar-
naast ontwikkel je je theoretisch, met kennis. Dat is een zware en tijdsinten-
sieve klus van minimaal een dag per week. En in de derde plaats - en daar 
gaat het me hier om - gaat het om persoonlijke groei van de aanstaande 
gezondheidszorgpsycholoog; daartoe heeft hij of zij een dedicated supervi-
sor die zich daarop speciaal richt. Dat is essentieel. Ik zie niet in waarom iets 
soortgelijks niet ook voor de zich ontwikkelende leraar zou kunnen gelden, 
zeker in de lange periode van de late adolescentie en de bijna-volwassen-
heid, oftewel de periode van circa zeventien tot wel vijfentwintig jaar.

Opleiders en docenten in het hoger onderwijs kunnen mijns inziens een 
grote stap maken door meer te begrijpen van de studenten die ze opleiden 
en over het feit dat die er weliswaar al heel volwassen uitzien (en zich zo 
gedragen) maar dat in cognitieve en sociaal-emotionele zin nog niet zijn. Als 
de ho-docent zich realiseert dat de jeugdige zich niet alleen cognitief ont-
wikkelt maar óók fysiek én sociaal én emotioneel, dan is het makkelijker te 



41

begrijpen dat er jonge twintigers zijn die er volwassen uitzien maar in soci-
aal, cognitief en/of emotioneel opzicht nog helemaal niet zover zijn. Dat zijn 
tieners in de verpakking van een volwassene. Het is me in mijn werk met 
instellingen in het hoger onderwijs opgevallen dat de grote meerderheid van 
de docenten van mening is dat de student (juridisch meerderjarig) zelf ver-
antwoordelijk is voor zijn studie en voor zijn eigen leerproces. Ik vind echter 
dat de ho-instelling veel meer moet 
doen om de student te helpen met 
de overgang van late adolescen-
tie via bijna-volwassenheid tot het 
volwassen zijn. Ik ga daar in Leer je 

kind kennen diep op in en gebruik 
daarvoor zaken die ik in vakpubli-
caties of andere producten al heb 
opgeschreven. Als ik terugkijk, dan 
zie ik in mijn eigen ontwikkeling een 
soort cesuur, rond mijn 22/23ste 
levensjaar. Ik was toen nog student. 
Het was net alsof ik toen ‘wakker werd’. ‘Oh, gaat het hier over?’ Daarna 
ging het met mijn studies als een speer (TS.: in korte tijd tweeënhalve studie 
afgerond, waarvan een met cum laude).

ADHD en leerproblemen
TS: In de Volkskrant en in Trouw heb ik interviews gelezen waarin gesteld wordt 

dat er een enorme indicatiedrift is in het onderwijs. Een grote toename van 

ADHD- en dyslexie-indicaties. Zo zou rond de 10% van de jongens in het onder-

wijs gediagnosticeerd zijn met ADHD terwijl dat volgens de statistiek 2 à 3 pro-

cent moeten zijn.

JJ: Die indicaties of ‘diagnoses’ kloppen in de meerderheid van de gevallen 
niet. Een impulsief kind is impulsief maar dat maakt hem nog geen ADHD’er. 
Een kind dat minder aandacht heeft of ongeconcentreerd is, is nog geen 
ADHD’er. De diagnose ADHD is een lastige diagnose, en in de gezondheids-
zorg is goed bekend dat je een multidisciplinair team nodig hebt om die vast 
te stellen. In het domein onderwijs wordt echter veel te gemakkelijk gesteld 

“Hoger-onderwijs-
instellingen moeten 
meer doen om de 
student te helpen 

met de overgang van 
late adolescentie via 
bijna-volwassenheid 
tot volwassenheid”
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‘dit is een kind met ADHD’, waarbij 
het oordeel geveld is door een mo-
no-professional, zoals een ortho-
pedagoog, en niet door zo’n team. 
Wat wel zo is, is dat sinds de vroe-
ge jaren ’90 een grote verandering 
is gekomen in onze samenleving; minder structuur vanuit thuis, en minder 
structuur op school. De vigerende onderwijsfilosofie is ‘dat de leerling meer 
de regie moet hebben over het eigen leerproces’. En dat is niet makkelijk 
voor een kind dat nog wat impulsief is omdat het nog niet over een een 
uitgerijpt brein beschikt. Dus als een kind in de klas wat vluchtig is, wat on-
geconcentreerd, wat lastig en rumoerig, dan heeft het een wat grotere kans 
dan 30 jaar geleden om beschouwd te worden als een ADHD-er. Verwij-
zing naar een huisarts of gedragswetenschapper leidt helaas te vaak tot zo’n 
diagnose op en dat leidt vervolgens tot een medicamenteuze behandeling. 
Wat eigenlijk moet gebeuren, is voor het kind meer structuur en helderheid 
creëren en het gerichte feedback geven. En we moeten onze attitude veran-
deren: ons realiseren dat de impulsiviteit en ongeconcentreerdheid te maken 
hebben met hersenen die nog in een ontwikkelingsproces zitten. Impulsrem-
ming is een vaardigheid, en het ontwikkelen daarvan kost tijd…. En dat is 
nou net wat veel leraren en opvoeders vandaag de dag minder hebben dan 
eigenlijk nodig is.

TS: ADHD is een probleem voor de leraar, maar niet voor leerling. 

JJ: En dus is het diagnostisch een fout als een kind die diagnose krijgt alleen 
omdat de leraar er last van heeft. Voor ADHD is netjes vastgelegd wanneer 
je de diagnose mag geven en wanneer niet. Dus als het kind op school AD-
HD-achtig gedrag vertoont en thuis niet, dan is het géén adhd. Als de symp-
tomen op school aanwezig zijn en op het sportveld niet, dan is het géén 
ADHD. En de diagnose mag alleen worden vastgesteld door een multidisci-
plinair team waar minimaal een kinderpsychiater, kinderneuroloog of gespe-
cialiseerd kinderarts aan verbonden is. Wat gebeurt er op heel veel scholen? 
Die schakelen een orthopedagoog of andere gedragswetenschapper in die 
in zijn eentje moet vaststellen of het ADHD is. De orthopedagoog zegt dan 

“Een impulsief kind 
is impulsief, maar 

dat maakt hem nog 
niet een ADHD-er” 
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‘aan de criteria van ADHD is voldaan’, vaak alleen op grond van gedragsbe-
schrijving door anderen. De huisarts kan vervolgens een pil voorschrijven. 
Dat is wat er veel te vaak gebeurt, aldus wetenschappelijk onderzoek. Inter-
nationale artsenorganisaties wijzen hierop. En er zijn scholen waar een op 
de tien kinderen zo’n diagnose krijgt, terwijl uit veel grote onderzoeken (ook 
uit ons eigen onderzoek) bekend is dat ADHD voorkomt bij ongeveer een 
op de dertig à vijftig kinderen. 

TS: Een orthopedagoog is toch niet bevoegd om die diagnose te stellen?

JJ: Nee, die heeft daar de achtergronden niet voor. 

TS: Daarom was ik zo verbaasd. 10% is gediagnosticeerd met ADHD! Het 

gebeurt massaal. Waarom is er geen autoriteit of instantie die scholen op het 

matje roept bij wanpraktijken en zegt ‘Wat jullie doen kan echt niet. Stop daar 

onmiddellijk mee’. 

JJ: Soms hebben scholen een goede toegang tot de jeugd GGZ. Dan kunnen 
ze een kind insturen naar de diagnostiek in teams die daarvoor de compe-
tentie hebben. Maar het is best ingewikkeld. Je hebt ook de huisarts nodig, 
want de huisarts zendt in, niet een school. Die kan niet zeggen van ‘GGD 
of RIAGG, kun je het kind diagnosticeren?’ Nee, een huisarts moet de indi-
catie stellen. Dat betekent dat school met ouders moet bespreken ‘Kunnen 
jullie door jullie huisarts het kind laten verwijzen naar een instantie die de 
bevoegdheid heeft om een diagnose te stellen?’ Dat is best ingewikkeld, ook 
omdat de huisarts kan besluiten dat hij of zij daar de noodzaak niet van in-
ziet. Dat betekent dan wel eens dat er niet via huisarts en gezondheidszorg 
wordt gewerkt maar via gedragswetenschappers (pedagoog of psycholoog) 
buiten het domein van de gezondheidszorg.  

TS: Maar, wat ik nu hoor is dat het vaak een een-tweetje is tussen de orthope-

dagoog van de school en de huisarts die daar medicijnen op schrijft. 

JJ: Het lastige is dat het verzoek om een pil voor te schrijven vaak wordt 
ondersteund door school vanuit het motief ‘het is met dit kind zo onrustig 
in de klas’. Ik ben van mening dat dat niet een argument mag zijn. De medi-
cijnen worden altijd door een huisarts, of eventueel een kinderarts voorge-
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schreven. Overigens wordt niet alleen de diagnose ADHD te veel gegeven. 
Datzelfde geldt voor de diagnose autisme en ook dyslexie en dyscalculie.

TS: ADHD-medicatie heeft negatieve bijwerkingen voor de ontwikkeling van het 

kind, nietwaar?

JJ: Er daarom moet goed gelet worden op ‘wel of niet behandelen’. Want de 
hersenen zijn in ontwikkeling. Nieuwsgierig zijn hoort erbij; ondernemend 
zijn hoort erbij; ongeconcentreerd zijn en impulsief hoort ook nog bij ont-
wikkeling, in ieder geval in de periode van circa acht tot veertien jaar. Door 
een pil te geven verander je die ontwikkeling en het is de vraag of dat een 
goede zaak is. Die exploratie helpt met het opdoen van nieuwe prikkels en 
ervaringen die nodig zijn om je tezijnertijd een plek te geven in deze wereld. 
Dus als je die exploratiedrift afremt, beïnvloedt dat de nieuwsgierigheid en 
de ondernemingszin. Daarom is het ook zo belangrijk om de diagnostiek te 
laten uitvoeren door specialisten die echt goed weten waar het om gaat. 
Wel zijn er natuurlijk ook échte gevallen van ADHD, waarin de diagnose te-
recht wordt gesteld, en waarin sprake is van gedragsproblemen die zodanig 
groot zijn dat het kind en zijn omgeving er ernstige last van hebben. Medicij-
nen kunnen dan wel degelijk een gunstige werking hebben voor de verdere 
ontwikkeling van het kind en ook het steunsysteem (vooral het gezin) ont-
lasten. 

TS: Welke gevolgen kan het gebruik van ADHD-medicatie hebben op het kind 

later in de ontwikkeling? 

JJ: Een ondernemend, wat impulsief en ondernemend kind dat ten onrechte 
wordt gediagnosticeerd met ADHD en daarom pillen krijgt, kan daardoor 
wat worden beperkt in een ontwikkeling die eigenlijk helemaal normaal is, 
en die na verloop van tijd vanzelf overgaat omdat de impulsremming, als 
neuropsychologische vaardigheid, zich ontwikkelt.

TS: Omdat die prikkels worden onderdrukt door die medicijnen?

JJ: Nee, die prikkel wordt niet onderdrukt, maar de hersenen gaan veran-
deren. Door het gebruik van medicatie kan de ontwikkeling van bepaalde 
paden (mogelijkheden) in het brein minder toegankelijk worden en worden 
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juist andere routes gevolgd. Dat kan betekenen dat je wat gezeglijker wordt, 
wat minder afgeleid bent, en ook wat betere schoolprestaties behaalt, maar 
minder geïnteresseerd bent in nieuwe dingen, minder exploreert en minder 
op zoek gaat naar nieuwe dingen die wèl belangrijk zijn om je een plek in 
deze wereld te geven.  

TS: Ik vind dit kwalijk. Blijkbaar worden veel leerlingen gediagnosticeerd en 

behandeld met medicijnen zodat de docent en de ouders rust hebben. Het is 

schadelijk voor het kind en het gebeurt massaal. Ik vind dit een groot probleem. 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat die neiging tot diagnosticeren een halt wordt 

toegeroepen?

JJ: Belangrijk is dat we ons gaan realiseren dat impulsiviteit en een zekere 
ongeconcentreerdheid er gewoon bijhoren. Ze zijn een uiting van ‘nog in 
rijping zijn’. Ook beweeglijkheid 
hoort erbij. Voor een leraar is het 
best lastig om 30 van die kikkers in 
zijn kruiwagen te hebben. Dat bete-
kent dat de leraar de lessen zodanig 
moet veranderen dat hij of zij wat 
flexibeler kan omgaan met de on-
rust, en met dat voor de les en andere kinderen soms storende gedrag en 
het voortdurende bewegen. Vanuit de neuropsychologie bekeken, kan het 
een waardevolle aanpak zijn om lange lesuren, van bijvoorbeeld  50 minuten, 
op te delen in twee à drie delen met een break van enkele minuten daartus-
sen. Zo’n break kan er een zijn waarin kinderen ècht mogen bewegen, ster-
ker nog: moeten bewegen (‘nu gaan we even naast de tafel staan en even 
springen; hoog, spreid, hoog’ etcetera). 

TS: Net als in Finland.

JJ: Ja, bijvoorbeeld: Ieder uur een kwartier pauze. Of  rouleren. Je moet naar 
de andere kant van de les, de ramen aanraken en weer terug. Je moet drie 
keer om je tafel heen springen en dan mag je weer gaan zitten, doet er niet 
toe hoe. Als je maar die bewegingsdrift kunt uiten, want die zit hier (TS: 
Jolles wijst naar zijn hoofd) Je kunt via EEG-onderzoek zien dat een kind dat 

“Voor een leraar is het 
best lastig als je dertig 
van die kikkers in je 
kruiwagen hebt…”
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actief met bouwmateriaal bezig is, in tien, twintig, dertig minuten, een sterk 
veranderend EEG heeft en dus een actief brein heeft. En die golven worden 
pas weer rustig als je dat kind even laat bewegen. Dus bewegen is niet een 
teken van ‘Ik ben storend, vervelend.’ Nee, dat hoort erbij! 

Jongens en meisjes
TS: Hoe keek je aan tegen de reclamecampagne van SIRE uit 2018, getiteld 
‘Laat jij je jongen genoeg jongen zijn?’. Zijn er eigenlijk verschillen tussen jongens 

en meisjes? 
JJ: Die SIRE reclame was nogal ongelukkig geformuleerd; SIRE heeft zich 
van tevoren niet genoeg geïnformeerd. Jammer, een gemiste kans. Ik heb 
na afloop wel de gelegenheid gehad om wat weerwoord te bieden en dat 
heeft wel wat opgeleverd, maar de impact van de campagne had veel groter 
kunnen zijn. Het gaat om drie dingen. In de eerste plaats is er, inderdaad, 
meer aandacht voor jongens nodig. Er zou meer aandacht gegeven moeten 
worden aan de vraag ‘waarom gedragen ze zich zoals ze doen?’ (met het 
antwoord: ‘omdat ze nog in ontwikkeling zijn; het hoort erbij, en zij lopen in 
ontwikkeling wat achter in vergelijking tot meisjes’). Ten tweede: het gaat bij 
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jongens niet alleen om ravotten en bewegen. Ook de ontwikkeling van hun 
interesses is belangrijk, ze moeten meer taalvaardig worden, meer zelfinzicht 
en zelfregulatie krijgen, en dat kan alleen als ze adequate feedback krijgen 
van opvoeder en leraar. In de derde plaats moet er ook veel meer gerichte 
aandacht komen voor meisjes; ook zij ontwikkelen zich juist te schraal en ze 
zijn te braaf (!). Voor hun omgeving, opvoeders en docenten, is het wel han-
dig dat ze wat meer gezeglijk zijn en daardoor makkelijker te hanteren. Maar 
er is ook een nadeel: ze kunnen zich te weinig ontplooien in de richting 
waarin juist jongens beter zijn: ondernemend zijn, nieuwsgierig, niet te veel 
nadenken, maar meer handelen, actief zijn, ‘doen’. En meisjes moeten hierin 
gestimuleerd worden 

TS: Zou het probleem niet bestaan als er 50% mannen voor de klas zouden staan?

JJ: Ik denk dat je wijst op de vraag of ons onderwijs aan het ‘verjuffen’ is? 
Ik geloof daar niet zo in. Inderdaad zou het goed zijn als er meer mannen 
in het basisonderwijs zouden werken. Maar veel vrouwelijke leerkrachten 
zijn wel degelijk goed in staat om ook jongens te stimuleren en te vormen: 
je hoeft geen jongen/man te zijn om het beste eruit te halen!. Het gaat veel 
meer om attitude; jongens zijn niet 
zomaar ‘lastig’. Waarom mannen 
meer inzicht hebben in het gedrag 
en het denken van jongens? Simpel 
genoeg, omdat ze zelf ook zo ge-
weest zijn (en soms ook nog wel 
wat jongensachtigs hebben, en daar 
is niks mis mee). Dus mannelijke 
leerkrachten herkennen beter wat 
er in die jongens gebeurt en heb-
ben meer middelen om goed te 
reageren op gedrag wat in de klas wel eens lastig kan zijn. Dat is eigenlijk het 
grote mechanisme. Vrouwen hebben dat over het algemeen minder ervaren 
en herkennen het dus ook minder bij zichzelf. Maar vrouwelijke leerkrachten 
kunnen dit simpelweg leren, en daar zou mijns inziens op pabo’s (maar ook 
in continuous education) meer aandacht voor moeten komen. 

“Vergelijk het met een 
goede sportcoach: die 
is veel minder goed 

dan de toppers die hij 
of zij opleidt, maar 
weet hen tot grote 

prestaties te brengen”
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TS: Absoluut.

JJ: Mannen zullen nooit een kind baren … (!), maar heel veel mannen zijn 
toch goed in staat om zich in te leven in de barensweeën en de emoties 
en gedachten van hun vrouw. Ze kunnen zich behoorlijk goed voorstellen 
wat het is voor een moeder om een kindje in haar armen te hebben ook 
al hebben ze zelf nooit de fysieke pijn van de baring ervaren. Tóch hebben 
ze die empathie. Natuurlijk kunnen vrouwen op net zo’n manier inschatten 
wat het, voor een jongen én voor een meisje, is om te ravotten, om aan een 
boomtak te hangen, om op een skateboard te staan en te springen over een 
hobbel in de weg. Ook al hebben ze dat zelf nooit gedaan kan een vrouwe-
lijke leerkracht zich natuurlijk goed inbeelden hoe leuk dat is en waarom je 
als kind interesse hebt in dat soort nieuwe ervaringen. Dat betekent dat de 
leerkracht en opvoeder een wat andere mindset zou moeten ontwikkelen. 
De volwassene zou zich moeten realiseren dat het kind/de jeugdige nog met 
andere dingen bezig is, in andere dingen geïnteresseerd is. Dat mág ook, en 
daarom is het kind ook nog werk in uitvoering. Dat is wat ik vind dat er ge-
beuren moet: een attitudeverandering bij de leraar en de opvoeder. Daarom 
ben ik ook fel tegen het gebruik van dat foute en denigrerende woord ‘ver-
juffing’.

BreinPlein: onderwijsinnovatie in de praktijk
TS: Kan je mij een voorbeeld geven van een onderwijsmethode die je ontwikkeld 

hebt en met succes geïmplementeerd hebt op een school?

JJ: Ik had het eerder in dit interview al over ons project DenkBeeld. Een an-
der voorbeeld is het project BreinPlein. BreinPlein is een set van materialen 
op het gebied van nieuwsgierigheid, wetenschap en techniek. De materialen 
en technieken die nu wel eens op de basisschool worden gebruikt voor ge-
bruik op het domein van wetenschap en techniek worden niet altijd even 
goed gebruikt. Een bekend voorbeeld is dat van de z.g. ‘Techniektorens’ die 
wel op veel scholen zijn aangeschaft maar vaak staan te verstoffen in een 
kast. BreinPlein kun je omschrijven als speel-, bouw-, denk- en constructie-
materiaal. Vanuit de neuropsychologie hebben we instructies ontwikkeld 
die gericht zijn op vragen als: ‘hoe ontwikkel je die bouwvaardigheid?’, ‘uit 
welke deelopdrachten bestaat dit spel?’ en ‘hoe pak je dit aan?’. Alle Brein-
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Plein materialen appelleren aan ‘leren en probleem oplossen’ en ‘logisch 
redeneren en denken’. Een van de gebruikte methoden heeft betrekking op 
een soort van bouwblokken die niet alleen voor vierjarigen, maar zelfs voor 
techniekstudenten leuk zijn. We hebben zo’n 20 tot 30 van dit soort metho-
den beschikbaar, waarbij we ons hebben gericht op materialen die gewoon 
via internet te koop zijn (nogmaals, waaraan wij nieuwe instructies hebben 
toegevoegd). Voorbeelden zijn machientjes die kunnen bewegen nadat je 
ze hebt opgewonden met een sleutel, of die gaan bewegen door aansturing 
met een batterij. 

Wat je ermee kan doen? De basisschool kan het op verschillende manie-
ren gebruiken, van groep twee tot en met groep acht. Dus groep twee kan 
ermee werken, groep acht ook. Maar ook in de onderbouw van het mid-
delbaar onderwijs is het nog bruikbaar. Bij de jonge kinderen is de opdracht 
eenvoudiger dan bij oudere kinderen of tieners. De leerkracht kan gericht 
sturen of juist een indirect voorbeeld geven of tips geven en inspireren. Het 
materiaal en de inspiratie door de leerkracht is bedoeld om vaardigheden 
te ontwikkelen die nodig zijn voor leren in de breedste zin van het woord. 
Zoals gezegd, het logisch denken, ruimtelijk denken en redeneren worden 
ontwikkeld. Voor school en onder-
wijs is dat nogal waardevol omdat 
ruimtelijk denken nodig is voor 
rekenen en wiskunde. Sterker; uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat ruimtelijk denken en wiskunde 
gebruik maken van dezelfde banen 
en structuren in de hersenen. Dus 
door te oefenen met dit materiaal 
ontwikkelen zich hersenpaden die 
je straks kunt gebruiken voor het 
oplossen van echte wiskundige ver-
gelijkingen. En het helpt bij het con-
centreren en het verwoorden van 
wat je gedaan hebt. ’s Avonds wil 
het kind bijvoorbeeld aan zijn vader 

“We zijn zo bang 
geworden dat 
leerlingen het 

schoolwerk ‘niet 
leuk’ vinden, dat we 
ons onderwijs zijn 
gaan aanpassen 
aan hun – door 

ons ingeschatte – 
interesse. Beter is 

om hen nieuwsgierig 
te maken en 

inspiratie te geven”
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uitleggen ‘Pap ik had, je weet wel, die dingen, euh...bamboestokjes. Die bam-
boestokjes moest ik aan elkaar maken met een elastiekje en ik heb een ku-
bus gemaakt. En die kubus..., mijn vriendje Paul die heeft er nog een pirami-
de bovenop gezet.’ Bij het uitleggen van wat je doet, moet je een ruimtelijk 
model hebben in je hoofd. Dat is dus wat je met BreinPlein ontwikkelt, van 
simpele tot aan veel complexere opdrachten. Het traint je nieuwsgierigheid, 
het traint je in taal, het traint je in denken, het traint je in redeneren. Dat 
hebben we in een aantal toegepaste projecten op basisscholen gedaan, maar 
ook in het vmbo. Ook daar blijkt het goed bruikbaar te zijn. 

Het curriculum en stelselverandering
TS: Paul Schnabel heeft enkele jaren geleden met het programma Onderwijs 

2032 willen aantonen dat het huidige curriculum vo aan vernieuwing toe is. Hoe 

kijkt u tegen het huidige curriculum aan? Wat moet erbij? Wat moet eraf ?  

JJ: Persoonlijk vind ook ik dat er nog wel het een en ander gebeuren moet. 
De kern van ons curriculum is van vele tientallen jaren geleden, en ook de 
aanpak met het in de klas aan tafeltjes zitten is van voorbije eeuwen, en 
aan grondige herziening toe. Ik was wel teleurgesteld over de mate van ver-
strekkendheid van de voorgestelde maatregelen. Ook dat daarbij uitspraken 
gedaan werden die geheel niet worden onderbouwd door wat we nu weten 
over kinderen en tieners en hun ontwikkeling. Over het huidige curriculum 
vind ik dat het heel erg anders moet. Het feit dat zoveel leerlingen ongemo-
tiveerd zijn, dat ze niet weten waar school voor is, dat er zovele leerlingen 
zijn die onderpresteren (in mijn eigen onderzoek bleek dat minimaal 25% te 
zijn, in de onderbouw van het vo): dat wijst erop dat we het anders moeten 
gaan doen. Daarbij komt dat veel jongeren op school echt ondergestimu-
leerd worden en dat ook onder woorden brengen ‘school is zo saaaaai’. Ik 
vind dat we juist de voor jongeren nog niet heldere, nog onbekende zaken 
moeten aanbieden en daarmee inzetten op hun natuurlijke nieuwsgierigheid, 
hun natuurlijke drang om nieuwe dingen te ontdekken en ondernemen. La-
ten we inzetten op het verwerven van kennis en het kind meer Wow!-erva-
ringen verschaffen. Dat past goed bij scholen, en het brein van kind en tiener 
is daar optimaal voor ingericht. De interesse in ‘nieuwigheid’ is immers een 
van de sterkste interesses van het brein. 
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Naar mijn mening moeten we het hongerige brein meer voeden. Dat 
vereist een andere aanpak maar ook een ander curriculum. En daarmee be-
doel ik niet dat we nu zo nodig Chinees of Artificiële Intelligentie op school 
moeten gaan aanbieden. Vormen van probleemgericht onderwijs met uit-
dagende vragen, grenzen-verleggende kennis en inzichten en daarom ook 
‘denk-stimulerend onderwijs’ hebben mijns inziens veel potentie. Einddoel 
van het onderwijs zou daarom moeten zijn ‘zorgen dat de volledig ontplooi-
de persoon de kennis en ervaringen heeft opgedaan die nodig zijn om zich 
goed en gemakkelijk te kunnen aanpassen aan een steeds veranderende 
omgeving waardoor hij of zij zich een zinvolle plek kan verwerven in onze 
steeds veranderende samenleving’. Daarom zijn brede vorming en creativiteit 
zo belangrijk, evenals ontwikkeling van inzichten en interesse in zaken waar-
van nog niet goed te voorzien is hoe die mogelijk in 2025, 2035 of 2050 te 
gebruiken kan zijn. 

TS: Wat vind je van de term 21st century skills?

JJ: Geen erg gelukkig begrip. Eigenlijk een bagger-term; het gaat om zaken 
die ook belangrijk waren voor de oude Grieken, voor onze voorouders over 
de eeuwen heen en die waarschijnlijk over enkele honderden of duizenden 
jaren nog steeds belangrijk zijn. Het gaat om zaken die te maken hebben 
met je mogelijkheid om je aan- of in te passen in steeds veranderende so-
ciale groepen en omgeving, en voor de interactie met anderen. Nogmaals, 
dat is inherent aan het mens-zijn en was hoogstwaarschijnlijk ook honderd-
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duizend jaar geleden al belangrijk bij de voorouders van de moderne mens. 
De term 21st century skills is een platte term en slecht geoperationaliseerd. 
Wie heeft er een goede aanpak in dezen? Welke voorbeelden zijn er die 
meer zijn dan voor de hand liggend? Mijn idee: ik zie de 21ste eeuwse vaar-
digheden terugkomen in de executieve functies, die immers ook een kernei-
genschap zijn van de mens (en zijn brein). In mijn nieuwe boek ga ik daarop 
verder in.  

Onderwijspolitiek 2020+
TS: Heb je een aanbeveling voor de politiek?

JJ: Zorgen dat het onderwijsveld meer bezig kan zijn met de inhoud (en niet 
steeds maar met organisatorische veranderingen). Vanuit politiek en over-
heid zouden meer voorwaarden geschapen kunnen worden voor inhoudelijk 
deskundigen (leraren maar ook schoolleiders, gedragswetenschappers, on-
derwijskundigen, kindkundigen e.a.) om hun bijdragen te leveren aan onder-
wijsinnovatie. De overheid kan zorgen dat meer disciplines hun bijdrage kun-
nen geven aan het onderwijs, analoog aan de situatie in de gezondheidszorg 
waarin naast dokters ook verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten 
en anderen een belangrijke rol spelen. De leraar is een belangrijk specialist 
in het overdragen van kennis. Andere specialismen weten meer van wat er 
gebeurt bij de ontvanger van kennis: de lerende leerling. Ik zie daarin een 
belangrijke rol voor gedragswetenschappers zoals neuropsycholoog, school-
psycholoog, orthopedagoog. Daarom: geef vooral de leraar veel kansen en 
mogelijkheden, maar zorg dat er daarnaast specialisten op het gebied van le-
ren en kennisverwerving en specialisten uit de gedrags- en cognitieve weten-
schap bij betrokken worden. En politiek en overheid zouden moeten zorgen 
dat er een dialoog ontstaat tussen academia en samenleving … en tussen 
kennisinstellingen, de verschillende vakdisciplines en het onderwijs.

TS: Die wetenschap verbinden met dat werkveld. Is dat een taak voor de over-

heid en politiek?

JJ: Ik maak wel eens de vergelijking met de gezondheidszorg. De academise-
ring van de gezondheidszorg in de jaren ’60 en ’70 moet nu gevolgd worden 
door een soortgelijke academisering van het onderwijs. Dat wil niet zeggen 
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dat je het hele onderwijsveld, alle scholen in Nederland, moet academiseren, 
dat kan gewoon niet. Maar je kunt wel overal in den lande onderwijs-hot-
spots aanwijzen die in samenwerking met een kennisinstelling, de trekkers 
worden van onderwijsinnovatie. Als het ware de groeikernen van waaruit 
het onderwijs in bredere zin kan worden geacademiseerd. De gezondheids-
zorg heeft zich op die manier ontwikkeld vanaf de jaren 60-70, en innovatie 
is daarin geheel normaal geworden. In het onderwijs moet dat proces nog 
grotendeels opgestart worden. De overheid en politiek zouden dat voor 
hun rekening moeten nemen. Instellingen voor hoger onderwijs (universi-
teiten én hogescholen) zouden structureel moeten gaan samenwerken met 
grote scholenkoepels die een harde keuze maken voor onderwijsinnovatie 
en daarin ook structureel gaan bijdragen. En natuurlijk moeten ze gaan sa-
menwerken met sectororganisaties en vakverenigingen die het proces kun-
nen helpen leiden maar die ook de verantwoordelijkheid nemen voor inhou-
delijke keuzen voor de richting waarin ons onderwijs zich ontwikkelt. 

TS: Ik denk bij het academiseren van het onderwijs automatisch dat iedereen 

dan een universitaire graad moet hebben.

JJ: Nee, dat is niet nodig en zelfs helemaal niet gewenst. Nee, academise-
ring wil zeggen, academische werkplaatsen zoals ik eerder in dit interview 
besproken heb: oftewel samenwerkingsverbanden waarin onderwijsorgani-
saties op voet van gelijkheid samenwerken met kennisinstellingen. In die sa-
menwerkingsverbanden wordt volgens een helder convenant samengewerkt, 
en daarin kan ook een duidelijk ‘volume’ aan onderwijsinnovatie worden 
vormgegeven door inzet van menskracht en middelen. Ik heb dat nu 20 jaar 
lang gedaan in het onderwijs, op grond van de ervaringen die ik daaraan 
voorafgaand heb opgedaan in academisering van de gezondheidszorg, vooral 
op gebied van cognitieve stoornissen bij kinderen, volwassenen en ouderen. 
Die academische werkplaatsen blijken een grote potentie te hebben, mits er 
goede structurele afspraken zijn gemaakt die niet vrijblijvend zijn en waarin 
heldere productieafspraken zijn gemaakt. Ik krijg dagelijks scholen die zeggen 
‘Meneer Jolles mogen we met u samenwerken?’ Dat betekent dat er kennelijk 
een gevoel van horizontaliteit is, en dat is bijzonder prettig. Mijns inziens kan 
dit stimuleren dat die horizontaliteit wordt uitgebouwd. 
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Nu je vraag naar de universi-
taire graad. Feitelijk gaan onder-
wijsprofessionals en onderzoekers 
van diverse achtergrond met elkaar 
samenwerken op grond van joint 
ventures zonder hiërarchie. Een 
gepromoveerde onderwijskundige 
of cognitief psycholoog weet van 
zijn vak veel meer dan een biolo-
gieleraar of vakdocent naaldvakken. 
Maar die docent weet veel meer 
over de leerling, over de leerstof en 
over didactiek. Dat is waarom het beslist niet nodig is dat iedereen in de on-
derwijsinnovatie een universitaire graad moet hebben. De praktijkprofessio-
nal is niet de mindere van de academicus; hij of zij beschikt over een ander 
type kennis en ervaring, die juist essentieel is om tot echte innovatie te ko-
men. De toekomst ligt in een samenwerking op basis van gelijkheid, waarin 
ieder zijn bijdrage levert. 

TS: Door het faciliteren van zulke werkplaatsen.

JJ: Ja, precies. En daar is wel geld voor nodig, al is dat niet eens heel erg veel. 
De overheid moet erin investeren, maar ook de onderwijsinstellingen. Door 
investeren in onderwijsinnovaties zal het onderwijsrendement verhogen 
waardoor de onderwijsgelden – van de school of scholenkoepel – dus ook 
beter worden gebruikt. Ik hoop dat onderwijsorganisaties een deel van hun 
budget gaan besteden aan innovatie en dat ze dat gaan doen door samen-
werking met onderzoeksinstellingen. Door nieuwe kennis in te zetten kan 
veel doelmatiger worden gewerkt dan wanneer scholen uit zichzelf – zonder 
adequate kennis over innovatieprocessen, over leerprocessen, over inter-
ventieonderzoek – dit zouden gaan inzetten. Ik heb het geluk gehad dat ik 
met tientallen onderwijsorganisaties heb mogen samenwerken; daar hebben 
ikzelf en mijn teamleden heel veel van geleerd. Horizontaliteit betekent bij-
voorbeeld dat er onderwijsproducten bij scholen worden geïntroduceerd 
zoals BreinPlein. Het moet gaan om iets waar de praktijk wat aan heeft. Dat 

“De leraar is niet 
de mindere van de 
academicus maar 
beschikt over een 
ander type kennis 
en ervaring. Die 
is essentieel voor 

onderwijsinnovatie”
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kan de overheid wel degelijk stimuleren: door daarvoor de voorwaarden te 
scheppen.

Samenwerken over de grens van disciplines en 
werkvelden
TS: We moeten dezelfde taal gaan spreken.

JJ: Ja, of in ieder geval elkaars taal verstaan en met elkaar kunnen en willen 
communiceren. Je hebt wetenschappers die praten in hun eigen weten-
schappelijke taal en die zich onvoldoende realiseren dat de praktijkprofes-
sional die taal niet kent. Dat geldt andersom ook: de leraar beschrijft het 
leren in de praktijk en gebruikt woorden die voor de wetenschapper een 
heel andere betekenis hebben. Sterker nog, ook een cognitief psycholoog of 
een onderwijskundige of een neuropsycholoog of een hersenwetenschap-
per gebruiken een andere taal om zich uit te drukken. Daar komt een grote 
spraakverwarring uit voort die zorgt dat die verschillende wetenschappen 
elkaar niet voor vol aanzien en dat leidt tot het standpunt: ‘mijn wetenschap 
is belangrijker dan jouw wetenschap…’. Dat is niet echt bevorderlijk voor de 
ontwikkeling van samenwerking en voor uitwisseling. Ook hiervoor is het 
mooi om naar het veld van de gezondheidszorg te kijken. Veertig jaar aca-
demisering heeft geleid tot prima samenwerkingen tussen de verschillende 
disciplines. Als dat in het complexe veld van de gezondheidszorg mogelijk is 
moet het binnen het – minder brede – veld van het onderwijs toch zeker 
ook lukken. We zijn in het domein onderwijs allemaal bezig met het kind 
en de jeugdige. Het kind leert, doet nieuwe informatie op, groeit, en heeft 
een brein dat aan het rijpen is. Maar het heeft ook slaap en voeding nodig, 
en is aan het informatieverwerken gedurende een groot deel van de dag. 
Kind en jongere willen zich ontwikkelen, nieuwe dingen uitproberen. Als je 
eenmaal weet dat al die aspecten belangrijk zijn, dan wordt duidelijk dat het 
allemaal deelgebieden zijn: cognitief leren, sociaal en emotioneel leren, zich 
lichamelijk ontwikkelen, bestand raken tegen stress, de eigen impulsiviteit 
beteugelen etcetera. Als wetenschappers dat beseffen (dat hun wetenschap 
onderdeel is van een groter geheel red.) dan zijn we enorm veel verder. We 
hebben elkaar nodig.

Ik zie een grote rol voor overheid en politiek in het scheppen van de 
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voorwaarden waarbinnen ons onderwijssysteem kan veranderen. Maar een 
aanpak zoals met onderwijs2032 of curriculum.nu? Die zal het niet gaan 
redden omdat het daarin te veel gaat om een continuering van hoe het nu 
al tientallen jaren is gegaan. Er is plek voor een veel grotere verandering die 
kan leiden tot een win-win voor alle betrokkenen en zeker voor de lerende 
leerling of student en het lerende kind. Die verandering moet gebaseerd 
zijn op een verandering van ‘teaching’ naar ‘learning’. Van ‘onderwijzen’ naar 
‘leren’. Van ‘zenden van informatie en kennis’ naar ‘het ontvangen daarvan’ 
en het aanpassen en de groei als lerende. Dat betekent dat we als samenle-
ving ook verder kunnen komen als er meer aandacht gegeven wordt aan de 
vraag: ‘hoe is de aanpak van lerende?’, ‘wat zijn zijn vaardigheden en waar lig-
gen zijn interessen?’, ‘wat zijn zijn eerdere leer- en leefervaringen?’, ‘wat doet 
hij niet?’, ‘waarin is hij geïnteresseerd’, ‘waarom is hij met heel andere dingen 
bezig dan met school?’, ‘hoe bereik je hem?’ en nog andere vragen die be-
trekking hebben op ‘de lerende leerling’. Je zou het de neuropsychologische 
dimensie in het onderwijs kunnen noemen. Als iedere leraar, schoolleider en 
opvoeder (maar ook bestuurders in het onderwijs) meer oog heeft voor de 
leerling en hoe die in zijn vel zit en hoe die informatie verwerkt dan komen 
we er wel.  

TS: Jelle zeer bedankt!

JJ: En jij bedankt voor de dialoog en voor de uitwisseling tussen onze werk-
velden!

-Eind interview-



Over Jelle Jolles en onderwijsontwikkeling

Thijmen Sprakel 

Jelle Jolles is een sequoia sempervirens. Tij-
dens zijn middelbareschooltijd bevond hij 
zich in de gymnasium-kas. Jelle kreeg net als 
alle plantjes in de kas op vaste momenten 
leerstof aangereikt die hij op vaste momen-
ten moest reproduceren op een toets. Wel-
iswaar beschikte hij over de juiste genen om 
een hoge boom te worden, maar die genen 
waren hem nog niet van dienst in de twee-
de klas van het gymnasium. Hij bleef zitten. 
Jelle had het veel te druk met sporten, het 
opzetten van dieren, strandjutten, schaken 
en het doen van uitvindingen om zich ook 
nog bezig te houden met zijn schoolwerk. 
Hoewel het traditie is om plantjes die niet 
snel genoeg groeien te degraderen naar een 
andere kas voor trager groeiende plantjes 
kreeg Jelle de mogelijkheid om het jaar over 
te doen. Jelle had geluk met meneer Van 
den Brandhof als leraar natuur- en schei-
kunde had. Deze docent zag de groeipoten-
tie van Jelle. Hij begreep dat hij met een 
sequoia sempervirens te maken had en niet 
met een Nordmann-spar. Dankzij de steun, 
sturing en inspiratie van zijn ouders, leraren 
en de nodige bijles is Jelle uiteindelijk toch 
nog uitgegroeid tot een hoge boom.

Studies en werk Jelle Jolles studeerde af in 
twee studierichtingen: in de neuropsycho-

logie en de neurochemie (cum laude). Ook 
sleepte hij z’n kandidaatsdiploma (tegen-
woordig bachelorsdiploma) in de filosofie 
binnen tijdens zijn studie aan de Universiteit 
van Utrecht. Vele jaren was hij praktijkpro-
fessional in de klinische neuropsychologie 
en werkte met jongeren, volwassenen en 
ouderen. Vanaf 1985 is Jelle Jolles hoogle-
raar Neuropsychologie & Biologische Psy-
chologie aan de Universiteit van Maastricht 
en vanaf 2009 aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam. In 2018 gaat hij met emeritaat. Dit 
geeft hem meer ruimte voor zijn belangrijke 
missie: het delen van wetenschappelijke in-
zichten over het leren en het brein, en de 
ontwikkeling van de tiener en adolescent. In 
2006 richtte hij het Centrum Brein & Leren 
op om de link tussen de wetenschap op ge-
bied van het leren en de onderwijspraktijk 
te kunnen bevorderen. In 2018 richt Jelle 
de adviespraktijk Neuropsy op met als doel 
om de kritische consument informatie te 
geven over leren, het ontplooiing en het 
brein. En ter bestrijding van de zogenaamde 
‘neuromythen’ en ‘onderwijsmythen’ zo valt 
er op de website neuropsy-academy.nl te 
lezen. Hij is auteur van de bestseller Het tie-

nerbrein uit 2016 en van de boeken Ellis en 

het verbreinen (2011) en van Leer het brein 

kennen (2005).   
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Individuele ontwikkeling Als 
je zijn bestseller Het Tienerbrein 
leest of een van de 800 nationale 
of internationale wetenschappelijke 
publicaties wordt één ding heel snel 
duidelijk: ieder mens is uniek. Wat 
dat betreft is de mensheid goed te 
vergelijken met het Redwood Nati-
onal Park in California. Ieder mens 
maakt een eigen unieke ontwikke-
ling door op lichamelijk, psychisch, 
emotioneel en cognitief vlak. Er zijn 
geen twee mensen hetzelfde. Toch 
doen we in het onderwijs net als-
of grote groepen mensen zich op 
precies dezelfde manier in precies 
hetzelfde tempo ontwikkelen. Alsof 
leerlingen plantjes zijn die allemaal 
even snel groeien op dezelfde voe-
dingsbodem met evenveel water en 
licht. Een systeem dat prima te ver-
antwoorden was tijdens de indus-
triële revolutie. Mensen moesten 
opgeleid worden om fabriekswerk 
te verrichten. Werk dat voor eenie-
der hetzelfde was. Logisch dat on-
derwijs dan als een fabrieksproces 
wordt ingericht. Ondertussen ligt 
de industriële revolutie ver achter 
ons, maar blijkt het onderwijs nog 
niet in staat het fabrieksmodel van 
zich af te werpen.  

Bruggen slaan Als geen ander 
heeft Jelle Jolles bruggen geslagen 
tussen de wetenschappelijke theorie 
en praktijk van de neuropsychologie 
en het onderwijsveld. Zo zat hij bij 
Humberto Tan aan tafel in het pro-
gramma RTL Late Night waarin hij 
voor een groot publiek uitlegt dat 
de tiener ‘werk in uitvoering’ is en 
gericht steun, sturing en inspiratie 
nodig heeft van ouders en leraren. 
En dat volwassenen moeten zorgen 
dat de leerling beter wordt in taal, 
in het verwoorden en dat de leer-
ling daarmee kan werken aan zijn 
eigen ontplooiing. Dat volwassenen 
niet moeten vergeten dat de mees-
te tieners op hun 14de nog niet vol-
wassen en zelfstandig zijn ondanks 
dat ze daar zelf andere ideeën over 
hebben. Nadat Gerard Joling bijna 
van z’n stoel valt van verbazing als 
er een fragment langskomt van een 
tiener die haar moeder de les leest 
legt Jolles uit dat tieners een an-
dere taal spreken dan hun ouders 
of opvoeders ondanks dat beiden 
Nederlands praten. Deze andere 
taal en de verklaring voor die taal is 
de reden dat we de tiener niet goed 
begrijpen; dat (en dat we daar wat 
aan kunnen doen) heeft Jelle Jolles 
uiteengezet in zijn bestseller Het 

Tienerbrein.
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Dialoog In Het Tienerbrein en in zijn 
nieuwe boek Leer je kind kennen. 

Over ontplooiing, leren, denken en het 

brein zet Jelle Jolles zijn werk en on-
derzoek van de afgelopen vier de-
cennia op het gebied van cognitieve 
ontwikkeling, leren en het brein op 
heldere en praktische wijze uiteen 
voor ouders, docenten, opvoeders 
en iedereen die geïnteresseerd is in 
de ontwikkeling van de tiener. Jelle 
Jolles is van de metaforen, van de 
beelden en van de concrete prak-
tijkvoorbeelden. In zijn boek geen 
dure of moeilijke wetenschappelijke 
taal, maar vriendelijk en toegankelijk 
taalgebruik waardoor de neuropsy-
chologische  wetenschap en de ont-
wikkeling van onze kinderen opeens 
begrijpelijk wordt voor het bredere 
publiek, met name voor ouders en 
onderwijs-gevenden. 

Voorwaarden scheppen Jelle 
Jolles is ervan overtuigd dat kennis 
over de ontwikkeling en groei van 
de tiener in grote mate positief kan 
bijdragen aan de ontplooiing van 
tieners en jongvolwassenen. Daar-
bij gaat het om kennis en inzichten 
die tot nu toe niet veel worden ge-
bruikt: kennis over de hersenrijping 
maar ook over de belangrijke rol die 
de omgeving speelt: ‘context shapes 

the brain’ zegt hij. Dat betekent 
dat biologische ontwikkeling sterk 
wordt bepaald door de omgeving. 
Dat is mooi want het geeft aan dat 
ouders en docenten de voorwaar-
den kunnen creëren die ervoor zor-
gen dat de jongere zich beter ont-
wikkelt en de ervaringen opdoet die 
nodig zijn om goed te leren en om 
zich uiteindelijk te kunnen invoegen 
in een voortdurend veranderende 
omgeving. Ja inderdaad: door die 
betere voorwaarden ontwikkelt het 
brein zich beter, en dat zorgt voor 
beter leren, meer inzicht en grotere 
studiemotivatie. 

Begrijp je leerling Als ouders, 
docenten, opvoeders, kinderen, 
leerlingen en studenten dezelfde 
taal spreken of leren spreken zijn ze 
beter in staat elkaar te begrijpen, te 
inspireren en te helpen bij de ont-
wikkelingsbehoeften van elkaar. Op-
merkingen als Waarom is jouw kamer 

zo’n zooitje? Waarom heb je nog niet 

geleerd voor je toets? Waarom luister 

je niet naar wat ik zeg en zit je steeds 

op je telefoon? Als je niet oplet tijdens 

mijn les krijg je later spijt illustreren 
dat er nog een grote ‘taalbarrière’ 
bestaat tussen volwassenen en tie-
ners. Jelle Jolles heeft zich tot doel 
gesteld om te zorgen voor beter 
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begrip tussen leerling/tiener en 
docent en ouder. Het is zijn over-
tuiging dat de kennis en inzichten 
die we nu hebben kunnen helpen 
om deze taalbarrières te beslech-
ten. Hij is een activist. Een man met 
een missie. Zijn boodschap bereikt 
honderdduizenden mensen op TV, 
Radio, internet en sociale media. Hij 
Twittert erop los en heeft 11.000 
volgers op twitter (dat is voor 
een wetenschapper heel veel). Hij 
spreekt gepassioneerd over zijn vak 
en missie tijdens de vele lezingen 
en workshops die hij door het hele 

land geeft voor scholen en overhe-
den, voor ouders, en voor andere 
onderwijsorganisaties. Hij vindt dat 
dat nodig is want het onderwijs 
moet en kan beter en kennis over 
het zich ontwikkelende kind en zijn 
vaardigheden kan daar significant 
aan bijdragen. Ook na zijn formele 
vertrek uit de universiteit blijft hij 
zich voor deze zaak inzetten door 
middel van het verspreiden van 
zijn kennis in de vorm van boeken, 
presentaties, artikelen, blogs en zijn 
stem op sociale media.
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