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Neuro-Ontogenese

zich oprichten – handen gebruiken – handelen – communiceren - leren

Drang om zich
op te richten

Drang om te
imiteren

Drang om te
leren

Nieuwsgierig

• Het openstaan voor nieuwe dingen zit in de genen

• In de vroege mensontwikkeling kon iedere nieuwigheid in onze
omgeving betekenen: gevaar !

• Ons brein is daarom ingesteld om nieuwe dingen heel goed te
bekijken omdat die van overlevingswaarde kunnen zijn.

• = feitelijke basis van CREATIVITEIT en TALENT:

• het bezien en overwegen van nieuwe routes en invalshoeken

• => verschil tussen meisjes en jongens !

• Leren aanpassen aan een steeds veranderende omgeving

• Opnemen van informatie met alle zintuigen



Ons brein heeft ons een complexe snel veranderende
wereld doen ontwerpen
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The disciplined mind

The synthesizing mind

The creating mind

The respectful mind

The ethical mind



Postnatal Development



Postnatal brain elaboration Postnatal brain elaboration

Time-lapse sequence of brain development.
Gray matter matures over the cortical surface
from the age of 5 to 20. The color bar on the
right represents the volume of gray matter in
units.

Neuroplasticiteit verwijst naar hoe (kennis en
ervarings)netwerken in de hersenen veranderen
door organisatie en reorganisatie in reactie op
ervaring en sensorische stimulering.

Vorming van netwerken van met elkaar geassocieerde
vormen van kennis over de wereld en zichzelf

Het opslaan van kennis en efficiënt gebruik/ophalen
hiervan = verwerven van denkvaardigheden en

identiteitsvorming

Verschillende strategieën
Verschillende leerstijlen
Corr. persoonlijkheid

-> dynamisch en plastisch
-> geslachtsverschillen
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• Individuele variabiliteit :

Er is een betere schoolse ontwikkeling te realiseren door
meer te investeren in de voorwaarden voor leren en aan
te sluiten bij de natuurlijke groeivaardigheden

Stilstaan met de vragen:

“waar staat dit kind/deze jongere ?”

“in welke fase zit het ?”

“waar liggen zijn/haar interessen ?”

“welke strategieën gebruikt iemand ? “

“welke feitenkennis is er al, en welke ervaringen heeft men al
opgedaan in het leven ?

Ons brein heeft ons een complexe snel veranderende
wereld doen ontwerpen
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GEDRAG = f (O x S)

f (Organisme x Situatie)

Hersenen Omgeving

adaptief

HERSENEN = open systeem, adaptief

GENESE EPIGENESE

Docent
Ouder

Leeftijdsgenoten
Samenleving

Neuroplasticiteit

en

Leervermogen

Docent =
• Adviseur / Expert
• Sturende coach
• Belangrijke inspiratiebron
• Motivator

Docent :
• Suggeren mogelijkheden waar de student zelf nooit op

zou zijn gekomen
• heeft ene voorbeeldfunctie waardoor men jongeren kan

enthousiasmeren om hun eigen kennis-vangnet te
maken = een kern van TALENT-en IDENTITEITS-
ontwikkeling

• = de vorming van een persoon die optimaal is uitgerust
om zich in te voegen in een snel veranderende
samenleving

• De docent moet het brein prikkelen om de ontwikkeling
te sturen

Creativiteit en talentontwikkeling



Het LEREND brein

Vorming van nieuwe connecties

Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability
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Versterking van bestaande connecties
“use it, or lose it”



Overproductie en regressieve perioden
•• In het begin teveel neuronenIn het begin teveel neuronen

=> geprogrammeerde celdood of apoptose=> geprogrammeerde celdood of apoptose
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Synaptische dichtheid stabilseert en neem af na de puberteitSynaptische dichtheid stabilseert en neem af na de puberteit
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Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability



•• Ouder wordenOuder worden

“use it, or lose it” Versterking van bestaande connecties
“use it, or lose it”

Versterking van bestaande connecties
“use it, or lose it”

Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability

Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability

K
L
IN

IS
C

H

Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability



Betekenis van (vroege) ervaringen

(Vroege) ervaringen spelen een essentiële rol
in de vorming van specifieke delen van de
hersenen, nl. vooral deze die betrekking
hebben op emoties en persoonlijkheid

-> veilige omgeving, hechting, geen angst
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• De betekenis van vroege ervaringen



HET BREIN IN ONTWIKKELING

Toepassing: fMRI –onderzoek (functionele imaging)

VOLWASSENEADOLESCENT

FRONTALE LOBBEN

Zelfkennis
Zelforganisatie
Flexibileit
Probleemoplossend
gedrag
Zelfverantwoordelijk
Zelfkritisch
Zelfredzaamheid
Gedragscontrole
Emotionele controle
Sociaal gedrag
…
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Veel gestelde vragen :

In het water gooien of pamperen ?

Verwachten we te veel van de leerlingen in functie met hun
hersenontwikkeling ?

Verschil tussen jongens en meisjes ?

Loopt dit traject even snel tussen jongeren ?
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NEEN !

Tempo van ontwikkeling is individueel verschillend (ifv leeftijd, geslacht,
cultuur, individuele ervaringen, …)

Meer aandacht voor individuele leertrajecten in het onderwijs

Loopt dit traject even snel tussen jongeren ?

NEEN !

Tempo van ontwikkeling is individueel verschillend (ifv leeftijd, geslacht,
cultuur, individuele ervaringen, …)

Meer aandacht voor individuele leertrajecten in het hoger onderwijs

EEN LANGZAAM GROEIENDE BOOM

KAN ZICH ONTWIKKELEN TOT DE

HOOGSTE BOOM
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Toepassing: fMRI –onderzoek (functionele imaging)
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Evolutionaire basis
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Toepassing: fMRI –onderzoek (functionele imaging)

MAN - VROUW

Maar gelukkig toch nog veel gelijkenissen

MAN - VROUW

Mirror neurons of spiegelneuronen

Imitation based on the neonate's capacity to represent visually and
proprioceptively perceived information in a form common to both modalities.
Observations in six newborns- one only 60 minutes old - suggest that the ability
to use intermodal equivalences is innate (Meltzoff and Moore 1977)
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MIRRORNEURONS en het belang van
LEREN DOOR OBSERVATIE
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Mirror neurons en autisme

Mirror neurons basis voor empathie ?

Tips om de leerstof te doen leven :

-Geven van voorbeelden
-Verhalen vertellen
-Metaforen bedenken
-Leren mentale voorstellingen te maken van consequenties

- -> eerst krijgen van een goed voorbeeld
- -> later wordt dit aangevuld met hun eigen ervaringen

Gedragsomgang :

-Studenten moeten leren omgaan met anderen
-Openstaan voor andermans intenties en aanpak



Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability
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