
Toelichting per leerbreinprincipe

1. Veilige leeromgeving en relatie
Een student zal leren indien deze zich open stelt voor leren. Het gaat hier over de innerlijk toestand van de lerende. 
Zeer sterke emoties ‘etsen’ herinneringen in het geheugen zowel positief als negatief. Daarmee is de emotionele, 
sociale en fysieke veiligheid van de lerende een basisvoorwaarde. Als zijn aandacht nodig is voor ‘verdediging’ in 
de klas, gevoelens van onbehagen, faalangst of onbewuste vluchtreflexen; dan is er geen energie voor leren. 
De positieve werkrelatie die de docent met iedere student aangaat is hierbij essentieel.

2. Prikkel de nieuwsgierigheid
Een bevorderlijke emotie voor leren is nieuwsgierigheid. Een lerende leert het beste als de uitdaging groot is, 
de stress niet te hoog is (en ook niet te laag) en als hij de zin van het geleerde inziet. Studenten besteden meer 
aandacht aan onderwerpen die voor hen nieuw en betekenisvol zijn (belangrijke relatie met punt 6. focus).

3. Krachtige leeromgeving op school en in het bedrijf (stage)
De context waarin iemand leert, is belangrijk. Is deze realistisch (dus lijkend op de praktijk, ‘het echte leven’) 
dan zal het geleerde beter kunnen worden opgeroepen in vergelijkbare situaties (transfer). De school kan leren 
bijzonder krachtig bevorderen door inrichting van de leeromgeving (o.a. aankleding klaslokaal, simulatieruimtes, 
rollenspelen, realistische werkvormen, computerprogramma’s, excursies, gastdocenten en demonstratiemodellen).

4. Herhalen en oefenen
Lerenden moeten actief aan de slag blijven met wat ze hebben geleerd. De eerste zes weken zijn cruciaal om het 
geleerde te herhalen in steeds wisselende werkvormen. Oefening en herhaling baren kunst. Het internaliseren 
van (beroeps)gedrag kan worden bereikt door steeds weer oefenen, vaak in wisselende en/of steeds moeilijker 
wordende contexten.

5. Co-creatie als sociale bezigheid in plaats van consumptie
Het brein van de lerende vindt het prettig om zelf informatie te ordenen, betekenisvolle patronen te maken en te 
ontdekken, vooral in interactie met elkaar. We spreken dan van coöperatief leren, waarbij ook de metacognitieve 
vaardigheden (leren leren) sterk worden gestimuleerd. Er komt dan een proces van co-creatie tot stand dat  
dopamine laat stromen, waardoor neurale verbindingen sterker worden. 

6. Focus (waarom leren we dit?)
Focus (aandacht richten) is noodzakelijk om te leren. Het richten van aandacht blijkt een rol te spelen bij het  
doorsturen van informatie naar het kortetermijngeheugen. Studenten focussen gemakkelijker als zij weten waarom 
ze iets leren. Waar werken we vandaag naar toe?  Wat is het doel? Ergo: als de student het nut van het geleerde 
inziet, neemt zijn focus toe en daardoor kan zijn leerrendement toenemen.

7. Zintuiglijk rijk
Onderwijs dat meerdere zintuigen aanspreekt in het leerproces zorgt ervoor dat het geleerde beter beklijft en sneller 
op te halen is. Bovendien speel je in op meer verschillende individuele voorkeuren van leren. Als lessen zich niet 
beperken tot een taalkundige (boeken en mondelinge uitleg) insteek, maar er daarnaast ook gebruik gemaakt wordt 
van beelden (film, powerpoint, concrete voorwerpen), discussievormen, socratische gespreksvoering, trial- & error- 
momenten, demonstratiemodellen, doe-opdrachten en beweging, dan zijn de verbindingen in de hersenen sterker.

8. Voortbouwen op het bestaande (kennis/ervaring)
Voorkennis activeren zorgt er voor dat nieuwe kennis gemakkelijker kan worden gekoppeld en daardoor wordt 
nieuwe kennis sneller en beter opgenomen. Methodes als mindmappen, brainstormen, snellezen en een  
concentrisch curriculum kunnen dat bevorderen.

9. Positieve feedback op het juiste niveau 
Feedback op het juiste moment geven heeft een sterk effect op leren. Met het juiste moment wordt bedoeld: 
qua tijd (dus niet een paar dagen later) en qua soort (proces- of taakfeedback). Procesfeedback die ingaat op 
zichtbare inspanning en doorzetten tijdens het leren is zeer effectief en bevordert de leermotivatie van lerenden. 
Taakfeedback die ingaat op zichtbaar resultaat van de inspanning is eveneens effectief en bevordert het geloof in 
eigen kunnen (eigen effectiviteitsverwachting). 

 

10. Sturing en structuur 
Pubers heb sturing nodig om te kunnen leren samenwerken, plannen en organiseren, reflecteren en omgaan  
met onverwachte situaties. Hierbij is sprake van afnemende sturing en structurering naarmate studenten ouder 
worden. De docent dient sturing en structuur gefaseerd aan te bieden met als doel zelfsturing en eigen  
verantwoordelijkheid voor de jongvolwassene.
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