Activiteiten

(©Michiel Noordzij)

Vraag je elke ronde af: “Wat is nu het ongewenste gedrag?” Formuleer duidelijk in termen van gedrag en wees
niet vaag.

Stop met hopen dat het ongewenste gedrag vanzelf over gaat. Maak er een project van. Denk niet in termen van
“leren van straf”, maar in termen van “training”.

Schat het huidig functioneringsniveau in (bij dit gedrag).
Kies op die basis je methode:
a.

praten, afspraak maken, verwachten

b.

gewenst gedrag opbouwen ( stickerprogramma, PBS e.d.)

c.

ongewenst gedrag afbouwen ( Echt Wel!-methode)

Stop met vruchteloos pogen te praten, of gewenst gedrag opbouwen, als dat niet helpt.

Volg de systematiek:
a.

proactief: aankondigen in groeitaal, ‘zeg wat je doet’

b.

reactief: gebruik time-out varianten, ‘doe wat je zegt’

c.

postactief: bespreek na in groeitaal (‘al’ en ‘nog’)

Postactief is proactief voor de volgende keer/ronde Het is een proces. Concentreer je op de oefening, niet
op het resultaat.

Gebruik dit schema ter intervisie:
VORM

Groeitaal

PROCES

Proactief - Reactief - Postactief

INHOUD

(Sub-) Doel

Het brein van kinderen in het onderwijs
Samenvatting van de workshop tijdens de Inspiratie avond voor Leerkrachten d.d. 5 april 2016
van dr. Dorine Slaats, klinisch neuropsycholoog en grondlegger van Denkkracht, centrum van
neuropsychologische expertise.
Inleiding
De ontwikkeling van een kind is heel individueel; ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. In een
groep kunnen grote verschillen bestaan. De grootste verschillen zijn te zien bij de kinderen tussen 6 en 8 jaar. Het ene kind
van 6 jaar kan al lezen als het in groep 3 binnenkomt, een ander kind kent nog nauwelijks de letterklanken. Of het ene kind
kan al goed naar instructies luisteren en het andere kind is steeds afgeleid en hoort van alles. Het is voor een leerkracht
een grote uitdaging om daar goed op in te kunnen spelen.
Problemen in het brein
In onze hersenen speelt zich van alles af en op heel veel gebieden. Als er zorgen zijn en er is een “niet pluis gevoel”, kan er
psychologisch en neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. Vragen kunnen zijn:
Wat is er aan de hand?
Waarom zit dit kind niet goed in zijn vel?
Hoe kan dit kind gaan leren?
Hoe kan de school, ik als leerkracht hierbij helpen?
De probleemgebieden kunnen zijn:
•

Taal en motoriek

•

Cognitieve capaciteiten/ IQ

•

Aandacht o.a. inhibitie

•

Geheugen en werkgeheugen

•

Inzicht en overzicht

•

Plannen en organiseren

•

Sociaal cognitie

Met een onderzoek gaat het erom de sterke kanten en de zwakke kanten van een kind te ontdekken in de verschillende probleemgebieden. Met als doel begrip te krijgen voor wat het kind laat zien, de problemen te accepteren en compensaties te
zoeken. Daarnaast geeft de uitslag van een onderzoek mogelijkheden om te bespreken welke hulpmiddelen thuis en op school
ingezet kunnen worden.
Intelligentie
De meeste kinderen, ongeveer 81%, in het basisonderwijs hebben een IQ dat op een gemiddeld, bovengemiddeld of begaafd/hoog begaafd niveau ligt. Maar er kunnen wel in een of meerdere gebieden problemen zijn.
De twee grootste gebieden in de hersenen zijn de linker en de rechter hersenhelft en ieder heeft zijn eigen specialiteiten.
Links is gestructureerd, daar zit taal en kennis, gebied van sequentie (in de juiste volgorde onthouden van informatie). De
rechter hersenhelft is verantwoordelijk voor het kunnen uitvoeren van taken en het gelijktijdig kunnen verwerken van informatie, en de intuïtie.

De WISC-III nl is de meest gebruikte test om een mate van intelligentie te bepalen. Deze test bestaat uit een verbaal deel en
een performaal (uitvoerend deel). Daarnaast zijn er drie factoren; Verbale Begrip, Perceptuele Organisatie en Visuele Verwerkingssnelheid. Waarschijnlijk zal de nieuwe WISC V dit jaar in Nederland uitkomen. Deze test heeft een andere opbouw
en meer geheugen en werkgeheugen taken.
Werkgeheugen
Het neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het werkgeheugen een betere voorspeller is voor het
niveau van de cognitieve capaciteiten dan de intelligentie.
Het werkgeheugen verwijst naar een systeem in de hersenen dat zorgt voor tijdelijke opslag en bewerking van informatie die
nodig is voor complexe cognitieve taken. Het werkgeheugen wordt sterk beïnvloed door de concentratie en anders om. En dit
heeft weer invloed op de mate van afleidbaarheid. Alan Baddeley spreekt dan ook liever van werkconcentratie.
Het werkgeheugen is zeer belangrijk voor het onthouden van instructies en meervoudige opdrachten en het twee taken
tegelijk kunnen uitvoeren en heeft invloed op alles schoolse vakken. Werkgeheugen training kan heel zinvol zijn als het
werkgeheugen zwak is.
Verband met psychiatrische problemen als ADHD en een stoornis binnen het autisme spectrum of
een gedragsstoornis.
We werken met ADHD, dyslexie, ASS, … maar de stoornissen kunnen overlappen en zich ook vermengen. Je kunt bij een
kind dus problemen zien op een paar gebieden of op heel veel gebieden. Een kind is niet makkelijk in één hokje te zetten.

Meer weten?
Informatieve websites
www.balansdigitaal.nl
Interessante video’s
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://youtu.be/TC1nJ61l-h4
Boeken
Het hele brein, het hele kind – Daniel J. Siegel
Het werkgeheugen - Tracy Alloway
De winst van het werkgeheugen – Ross Alloway
Werkgeheugen trainingen
www.cogmed.nl
www.junglememory.com
www.gamingandtraining.nl/beschrijving-braingame-brian
Cursusaanbod BalansAcademy
Training Executieve functies
Workshop Structuur op school

Gedragsproblemen en de hersenen
Samenvatting van de workshop tijdens de Inspiratie avond voor Leerkrachten d.d. 5 april 2016
van dr. Patrick de Zeeuw, gezondheidszorgpsycholoog/universitair docent
Afdeling Ontwikkelingspsychologie/ambulatorium Universiteit van Utrecht
Wat bedoelen we met het brein van een kind met gedragsproblemen?
Het is niet simpel, maar zeer complex omdat ieder kind met zijn eigen brein zich anders ontwikkelt in een eigen omgeving.
Daarnaast is het niet zo dat je kan spreken van een enkel “defect” in het individuele brein: het is dus een oversimplificatie
om van “het brein” van een kind met gedragsproblemen te spreken. Bedenk bijvoorbeeld ook dat de volgende factoren in
de omgeving een grote rol spelen.
•

De invloed van de omgeving op het kind zelf: binnen in het brein spelen de leerervaringen een grote rol;
wat gebeurde er de vorige keer?
Het kind leert van zowel positieve als negatieve ervaringen. De ervaringen worden opgeslagen in het
brein. En voordat een gedragsprobleem zichtbaar wordt, gebeurt er in het brein al van alles. De
hersenenvewerken informatie over de situatie waarin het kind zich bevind, je kunt je de vraag stellen of
de situatie optimaal is afgestemd op de capaciteiten van het individuele kind.

•

De invloed die de ideeën van de omgeving over gedragsproblemen kan hebben: wat zijn gedragsproblemen (wat
versta je eronder?) en onder welke omstandigheden zijn ze er?
Ervaren anderen hetzelfde gedrag ook als een probleem?
Wanneer is het probleemgedrag er niet?
Wat zijn de reacties van de omgeving op dit gedrag?
Kun je met compassie en rust naar het kind blijven kijken?

Vaststellen van een diagnose ADHD en ODD
Als we het hebben over wetenschappelijke kennis over het brein en gedragsproblemen dan moeten we concluderen dat
alles wat we weten is gebaseerd op onderzoek naar kinderen met een diagnose van ADHD of ODD. Het is de vraag of dat
te generaliseren is naar kinderen met milde gedragsproblemen.
Een korte samenvatting over ADHD en ODD
Deze diagnoses worden vastgesteld met de DSM IV en vanaf 2017 met de DSM V. Hierin staan alle kenmerken van de verschillende psychiatrische stoornissen beschreven. Aan de hand van verschillende kenmerken wordt een diagnose gesteld.
Deze diagnose is geen verklaring van de oorzaak van de stoornis.
De kenmerken van ADHD zoals o.a. hyperactiviteit, aandachtsproblemen en impulsiviteit zijn er vaak al van jongs af aan en
zijn er in meerdere settingen zoals thuis, op de voetbalclub en op school.
Bij een kind met ODD is er sprake van moeilijk opvoedbaar en moeilijk stuurbaar. Het is erg ongehoorzaam en er zijn veel
conflicten. Het kind kan zijn emoties zeer moeilijk reguleren. De problemen zijn niet geïsoleerd en bestaan gedurende lange
tijd. Het kind laat gedrag zien dat niet passend is bij zijn leeftijd.
Ondanks dat er wel verschillen worden gevonden met behulp van hersenscans tussen groepen kinderen met en zonder
deze diagnoses, hebben deze weinig waarde op het individuele niveau. Met een hersenscan kunnen we dus niet zien of er
sprake is van ADHD of ODD.
Een diagnose wordt pas gesteld als het kind lijdt onder de problemen die het gedrag veroorzaken.

Als je kijkt naar alle kinderen in de groep dan zie je al hele grote verschillen in hun ontwikkelingen, zowel in hun mogelijkheden als in hun gedrag. Zeker op jonge leeftijd kunnen verschillen tussen kinderen heel groot zijn. Wees daarom voorzichtig
met het geven van labels. Ook bij kinderen met ADHD en ODD zijn er zeer grote verschillen zichtbaar.
Waarmee en hoe kun je kinderen helpen?
Het belangrijkste is dat het kind weet dat jij op de hoogte bent van de problemen en dat jij wilt helpen. Dat het kind voelt dat het
begrepen wordt en dat er samen afspraken gemaakt worden. Bespreek met het kind ook het gewenste gedrag
Controle van gedrag en impulsen
Bijvoorbeeld: samen geheim teken afspreken als het kind impulsief gedrag laat zien.
Problemen met de interne klok (dingen lijken langer te duren voor het kind)
Bijvoorbeeld: werken met time timer, kleurenklok ed.
Gevoeligheid voor beloningen
Kinderen met ADHD zijn vaak gevoelig voor een beloning als deze vaker gegeven wordt, sneller en specifiek gegeven wordt.
Vertel er dus bij wat je vond dat het kind zo goed deed.
Bij kinderen met ODD is uit onderzoek gebleken dat zij veel meer baat hebben bij belonen dan bij straffen. Dit
onderstreept dat het in het algemeen (dus bij alle kinderen) beter en effectiever is gewenst gedrag te belonen
dan ongewenst gedrag te bestraffen.
Het Situatie Gedrag Gevolg Schema
Dit SGG schema is heel goed te gebruiken om na te gaan wat er aan de hand is met een kind. Je kan zo een goed inzicht krijgen in
welke situaties, maar ook waar het gedrag vandaan kan komen. Welk gedrag laat het kind zien en wat zijn de gevolgen daarvan?
We kijken nog te veel naar het gedrag; we moeten kijken wat eraan vooraf is gegaan en wat de gevolgen zijn.

Situatie

Gedrag

Gevolg

Moment van de dag

Wat doet het kind exact?

Is er beloond?

Vrije situatie/stilwerkuur

(alsof je door een camera kijkt)

is er een verkeerde beloond?

Hoe is er gecommuniceerd?
Zijn de regels duidelijk?

Beschrijf de situatie, het gedrag en het gevolg nauwkeurig
Je kunt daarna de situatie verder analyseren aan de hand van hersenfuncties
Prikkelverwerking: sommige kinderen kunnen “overprikkeld” zijn door zaken buiten de lesstof.
Aandacht richten: klassiek probleem bij o.a. ADHD; is er niet te veel afleiding rond een kind? Onthouden: heb je het kind
overladen met te veel informatie in één keer?
Begrijpen: frustratie door te hoog gegrepen lesstof kunnen gedragsproblemen versterken.
Planning: wordt het kind overvraagd op het gebied van gedragscontrole en executief functioneren?
Analyseer de beide G’s aan de hand van hersenfuncties.
Zouden moeilijkheden op het gebied van impulscontrole, beloningsgevoeligheid of gevoel voor timing kunnen spelen

Je eigen SGG schema
Het is heel zinvol om voor jezelf ook een schema in te vullen. Voor jou is het gedrag van het kind namelijk de situatie en dan volgt
daarop jouw gedrag, wat voor het kind het gevolg is van zijn of haar gedrag.
Dit biedt veel mogelijkheden om anders te gaan kijken naar het kind met het probleemgedrag en het normale gedrag.
Wat kun jezelf nog meer doen?
Het is helpend als je jezelf vragen durft te stellen over hoe jij het gedragsprobleem ziet.
Zie ik het kind nog wel?
Wat zie ik eigenlijk als het probleemgedrag?
Ben ik nog “mindful” of spring ik snel naar automatische gedachten over dit kind?
Kan ik het gedrag van dit kind nog tegen het licht van de normale ontwikkeling houden?
Wat zijn mijn mogelijkheden en onmogelijkheden?
Waar ben ik goed in, in de interactie met dit kind? Waar kan ik een bondje met het kind krijgen?
Ken ik de triggers en moeilijkheden in de ontwikkeling waar dit kind mee kampt?
Kan ik nog positief zijn en met compassie naar dit kind kijken?
Kan ik het kind nog zien met mogelijkheden tot veranderingen? (andere bril!)
Oefeningen om uit te proberen
• Gedrag systematisch observeren: turven.
• Video-opname van een veel voorkomende interactie.
• Stellen van een grens vergezeld laten gaan van de vraag: “Hoe kan ik je helpen om het te laten lukken?”
• SGG-schema’s invullen: zijn er triggers te herkennen waar je wat aan kunt doen?
• Kan ik het gedrag dat ik verwacht van dit kind expliciet maken? Bekrachtig ik dat nog of lukt dat haast niet meer?
• Welke helpende gedachte kan ik voor mijzelf formuleren als ik merk dat ik moeite heb mijn geduld te bewaren?

Meer weten?
Informatieve websites
www.balansdigitaal.nl
www.gedragsproblemenindeklas.nl
Boeken
Ik ben toch té gek – Ivo Mijland
Gedragsproblemen in de klas – Anton Horeweg
Cursusaanbod BalansAcademy
Training Executieve functies
Workshop Structuur op school
Training Druk gedrag in de klas

Hersenen en ontwikkeling
Mark Mieras
“Mark Mieras, wetenschapsjournalist en schrijver van twee bestsellers over hersenen en ontwikkeling, vindt het belangrijk
dat leerlingen en remedial teachers blijven spelen. Spelen in de zin van nieuwsgierig en flexibel zijn, experimenteren en
positief zijn over dingen die je misschien beperken. Hoe houd je flexibele hersenen? “Het begint allemaal met nieuwsgierigheid.”
- Door Petra van de Ree, Tijdschrift voor Remedial Teaching 2012/3

Mark Mieras
Onderwijs en hersenonderzoek hebben veel raakvlakken; onderwijs houdt zich immers ook bezig met de ontwikkeling van de
hersenen. Volgens Mark Mieras zijn docenten daar zelfs enorm gevoelig voor. “Ze denken voortdurend na over hoe ze vorm
kunnen geven aan de ontwikkeling van kinderen. Er is gelukkig steeds meer oog voor diversiteit in die ontwikkeling. Dat is
waar remedial teaching over gaat: over speelruimte voor diversiteit. Remedial teachers moeten daarom een brede rol spelen
binnen de school. Niet alleen curatief wanneer er leerproblemen aan de dag treden en achterstanden zijn ontstaan, maar ook
preventief door docenten te helpen om kinderen te zien zoals ze zijn, in hun diversiteit en uniciteit. Om nieuwsgierig te blijven
naar een kind. Het is belangrijk voor kinderen dat ze gezien worden. Dat kan een leraar die focus heeft op het proces van de
groep onmogelijk in z’n eentje. Iemand die zich specialiseert in juist die diversiteit kan een leraar helpen.”
Mieras legt uit dat leren en ontwikkelen met interactie tussen mensen te maken heeft. “Dát zet hersenen in beweging. Het
begint met nieuwsgierigheid, belangstelling voor elkaar. Gelukkig zijn we het stadium voorbij dat we kinderen die niet in de
standaard passen als dom bestempelen en er vervolgens geen aandacht meer aan besteden. Maar lastig zijn die kinderen wel.
Nog steeds zie je dat leraren zich soms onbewust afkeren van zo’nkind, omdat ze er niks mee kunnen. Omdat ze niet begrijpen
wat er in dat koppie omgaat. Dat brengt schade toe. Op het moment dat een kind voelt dat het afgewezen wordt, gaan de
rolluikjes omlaag.
“Dat is de manier waarop onze hersenen werken. Wanneer onze hersenen geen succes ervaren, stoppen ze met leren. Als
kinderen niet ergens goed of zelfs de beste in kunnen zijn, als ze niet gezien worden in hun uniciteit, stokt de ontwikkeling.
Hersenonderzoek en het specialisme van remedial teaching kunnen het onderwijs van dienst zijn om kinderen te zien in hun
unieke ontwikkeling.”

Speelruimte
Om het begrip speelruimte nader te verklaren, noemt Mieras dyslexie, autisme en ADHD. “Dat zijn complexe afwijkingen, of
beter gezegd verschillen. Ze raken het leersysteem zelf. Als docent zie je allerlei verschillende symptomen en op een gegeven
moment ga je daarover struikelen. Maar als je snapt wat er allemaal in dat hoofdje anders werkt, kun je zo’n kind makkelijker
begrijpen en beter meenemen. Dat is niet alleen belangrijk voor het kind maar ook voor de juf of meester. Juist nu het onderwijs zo onder druk staat om je professional te voelen. Onder andere door bij kinderen waarbij het leerproces blijft steken, te
kijken wat wel en niet werkt.”
Mieras: “Vooral dat zoeken is belangrijk. Vaak hebben we de neiging om als het leren niet lukt harder te gaan duwen. Tegen
mensen die de taal niet verstaan moet je niet harder gaan schreeuwen. Zo werkt het in de hersenen niet. Zodra je als docent
verkrampt is de zaak verloren. Daarom is het belangrijk je professionaliteit in te zetten en met speelse nieuwsgierigheid te
onderzoeken hoe je het in dat hoofdje w l in beweging krijgt. Die speelsheid zorgt ervoor dat docenten fle ibel worden en op
een positieve manier tegen problemen aankijken; het probleem als uitdaging zien. Als rt’er zie je zo’n kind in breder perspectief, want je maakt het vele uren mee. Je ziet waar het goed in is en waarin niet. En dan is het zoeken naar de manier om het
wel te laten werken.”
Samenwerking hersenhelften
Volgens Mieras is het vaak een kwestie van de juiste wegen vinden in dat brein. Als voorbeeld noemt hij kinderen met dyslexie.
“Sommige jongens en meisjes leren uiteindelijk heel goed lezen en andere niet. Wat maakt het verschil? Taalverwerking en
ook lezen gebeurt normaal vooral links. Hersenscans laten zien dat dyslectische kinderen die goed leren lezen erin slagen om
de hersencentra aan de rechterkant van de hersenen te laten assisteren, te laten bijspringen. Taalverwerking en ook lezen
gebeurt vooral links. Maar hoe komt bij een dyslectisch kind die andere hersenhelft op het idee om te gaan helpen?”
Wanneer onze hersenen geen succes ervaren stoppen ze met leren. Als kinderen niet ergens goed of zelfs de beste in kunnen zijn, als
ze niet gezien worden in hun uniciteit, stokt de ontwikkeling.

Mieras vertelt over een prachtig experiment. “Proefpersonen deden een simpele oefening waarbij ze met de ogen heen en
weer bewogen. Dan ben je in de visuele schors de samenwerking tussen de hersenhelften aan het stimuleren. Als je ogen
van links naar rechts schieten dan moet het beeld van de rechter- naar de linkerhemisfeer verplaatst worden. Want die twee
beeldhelften worden in twee hersenhelften verwerkt. Dat is een oefening waarbij je die samenwerking versterkt. Tot acht
minuten na de oefening zie je mensen beter presteren, ook bij andere taken die samenwerking van de hersenhelften vergen.
Ook dansen en klapspelletjes activeren de samenwerking. k ken geen onderzoek dat het positieve e ect voor d sle ie bevestigt, maar het zou mij niets verbazen. Mijn punt is dat leren lezen en rekenen een subtiel proces is dat je niet altijd rechttoe
rechtaan moet benaderen.”
Automatisering
Vers opgedane kennis valt volgens Mieras gemakkelijk weer uit elkaar. “Als je extra touwtjes toevoegt (verbindingen maakt)
houdt het beter. Zo weten we dat het hardop benoemen van letters bij leren blindtypen helpt. Maak kennis lichamelijk en
zintuigelijk. Alles heeft met elkaar te maken daarboven. Door bij meetkunde de kubus niet alleen op het bord te tekenen maar
leerlingen ook een kubus in handen te geven en daarmee te laten spelen, verbreed je de motorisch-sensorische ervaringen
en beklijft de kennis beter. Hoe uitgebreider het netwerken hoe stabieler. Zo werken herinneringen ook.” Als dyslecticus is het
moeilijk om goed te leren luisteren, dat heeft volgens Mieras ook met automatiseren te maken. “Er is vaak sprake van een ontwikkelingsachterstand op het moment dat dyslectici die codering van klanken en letters moeten hanteren. Dat is een redelijk
kritisch moment want als je het op dat moment niet goed leert, zit je je leven lang met een soort verkeerde vertalingstabel.
Klanken die je niet goed van elkaar kunt onderscheiden, blijven een bron van verwarring. Als je jonge kinderen actief met
muziek bezig laat zijn dan werkt dat als een trigger om het auditieve systeem te ontwikkelen en zie je dat ze daarna minder
problemen hebben met dat luisteren.”
ieras: “ volutionair gezien is er wel de aanleg om figuren en vormen te herkennen en taal klanken te ontwikkelen,
maar de verbinding tussen die twee is geen natuurlijk gegeven. Je bent erg afhankelijk van hoe de hersenen ervoor staan op
6/7-jarige leeftijd. Muziek kan helpen om het auditieve systeem van kinderen mee te trekken waardoor ze wel goed aan de
startlijn verschijnen.”
De kracht van emotie
En dan is er ook nog de kracht van betekenis en emotie, zegt Mieras. Op het moment dat kinderen van muziek gaan genieten,
en muziek dus betekenis krijgt, zie je vol gens de wetenschapsjournalist dat de hersenen een enorme spurt inzetten om de
auditieve informatie beter te verwerken, om beter te luisteren. “Dat is een fundamenteel proces. De hersenstam gaat de geluidstrillingen anders coderen. Zelfs het binnenoor gaat het geluid anders waarnemen om het kind beter in staat te stellen om
de muziek als muziek te horen. Dat hele traject ontstaat op het moment dat het kind muziek belangrijk gaat vinden.”
In Amerika is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat kinderen sneller leren lezen als ze direct begrijpend lezen. “Dus niet als
technische exercitie. Onze hersenen zijn gevoelig voor betekenis. Het brein is voortdurend op zoek naar betekenis. Taal gaat
over verhalen. Als je aansluit bij die verhalen, zet je de hersenen in een toestand van versneld leren en ontwikkelen ze zich heel
gericht om dat verhaal te bereiken.”

De motor van het leren
De diepste oorzaak van dyslexie als automatiseringsprobleem zit diep in de hersenen, meent Mieras. “In de kleine hersenen,
de motor van onze gewoontes, van alle dingen die we refle matig doen

traplopen bijvoorbeeld - zie je al afwijkingen. en

andere poot die eigenlijk altijd een rol speelt, omdat het de kern is van ons natuurlijk leersysteem, wordt gevormd door het
mesolimbisch dopaminesysteem. Daar zit de motor van het leren, midden in de emotionele hersenen. Dat betekent dat emoties enorm belangrijk zijn. Emotie is weer gekoppeld aan interactie en dan ben je weer terug bij mijn stelling dat een positieve
nieuwsgierigheid van volwassenen cruciaal is om over welk leerprobleem dan ook heen te komen.”
Mieras vertelt dat hij zelf dyslectisch is en weet hoe nauw de relatie met emotie ligt. “Zodra ik me niet thuis en niet welkom
voel, ga ik hakkelen bij het voorlezen, wat dan van kwaad tot erger gaat. Tijdens lezingen sta ik vaak voor grote zalen en soms
moet ik ineens iets voorlezen. Er is altijd zo’n moment dat je denkt: oeps, wat gaat er nu gebeuren? In de eerste minuten als ik
het ijs nog moet breken, moet ik het niet proberen. Maar later, als ik me gedragen voel, kan ik het riskeren. Dan gaat het goed.
Wanneer je je niet welkom voelt in jouw klas, met jouw juf, dan blokkeert dat het proces. Dan stokt alles. Het is de positieve
emotie die het systeem laat draaien. Al het cerebrale, die cognitie en kennis, gaat pas werken en leven als het vanuit een persoonlijke emotionele betrokkenheid gebeurt.” De kinderen van Mieras zijn ook dyslectisch en worden in de remedial teaching
onder andere getraind met alfi lezen. “ alfi is sterk gericht op leesplezier en daar zit de koppeling met de emotie. Dat verklaart ook waarom alfi succesvol is. Daarom is het ook zo belangrijk voor rt ers om bij de intake te kijken naar wat een kind w l
kan. Het is de trigger om ergens goed in te willen zijn die ons in beweging zet. Passie zorgt ervoor dat je je blijft ontwikkelen.”

Passie en spelen
In de hersenen is een soort radar actief die stelselmatig zoekt naar succeservaringen, legt Mieras uit. “Je hersenen weten waar
je goed in bent, waar je kansrijk bent om je in te ontwikkelen. Ze zijn pragmatisch, ze steken geen energie in wat toch niet
succesvol is. Eén ervaring kan het verschil maken: een juf die binnenkomt met een muziekinstrument of een geweldig boek.
Dat zet het s steem in een andere mindset. Op het moment dat hersenen gaan spelen, worden ze fle ibeler. igenlijk moet
je kinderen dus, zeker op het moment dat het stokt, aan het spelen krijgen. Liefst zo dicht mogelijk op waar het probleem zit.
Op het moment dat de hersenen gaan spelen, is de kans groter dat ze de juiste wegen vinden. Spelende kinderen en spelende
hersenen ontwikkelen een grotere diversiteit aan patronen. Het is de manier om nieuwe paadjes te ontdekken.”

at kinderen beweegt is wat volwassenen beweegt, meent

ieras. Hij betreurt het dat voor innerlijke beweging van de ju en

en meesters steeds minder ruimte is. “Ik zie veel leerkrachten hun gevoel voor hun nieuwsgierigheid en plezier kwijtraken en
zich steeds meer vastklampen aan voorgeprogrammeerde lesmethoden. Ze durven niet meer te spelen. Stress veroorzaakt in
de hersenen een nauwe focus op het hier en nu en dan gebeurt er weinig voor de toekomst. Dan laten kinderen zich nog wel
dresseren, maar ze leren niet meer. Leerstof krijgt geen diepgang meer. Die beklijft pas als kinderen er zelf mee aan de slag
kunnen.
Daarom is spelen belangrijk, meent Mieras. “Spelen doet een ander beroep op hersenfuncties, is veel divergenter. Kinderen
die buiten spelen doen steeds iets anders, terwijl kinderen achter de computer steeds hetzelfde doen. Volwassenen hebben
hierin een belangrijke rol. Ook bij het spelen is het belangrijk dat kinderen begeleid worden.”
De rt’er van de toekomst
Leerproblemen zijn subtiel en divers qua oorsprong, vindt Mieras. “Die moet je intuïtief te lijf. Puur vanuit nieuwsgierigheid
blijven proberen en experimenteren, net zolang doorgaan tot je de oplossing hebt. Probeer leerkrachten mee te krijgen in die
nieuwsgierigheid en mee te laten kijken naar wat je bij het kind uiteindelijk ziet. Versterk de professionaliteit en het zelfvertrouwen van de docent. Ik hoop dat de rt’ers van de toekomst de school helpen om in elke leerling te zien wat het is: een
uniek mensje dat op zijn eigen manier hongert naar ontwikkeling en succes. Ik hoop dat ze leerlingen die uit de rij springen,
helpen om trots te zijn op zichzelf. Kinderen laten ervaren dat ze waardevol zijn en ertoe doen, dat is de basis van leren.”

Wat muziek doet met kinderhersenen
Mark Mieras sprak op 4 oktober tijdens de leerkrachtenavond zeer gepassioneerd over de werking van de hersenen bij
kinderen.
Wat muziek doet met kinderhersenen
Muziekonderzoek is hot. Wetenschappers hebben stijgende belangstelling voor de invloed van muziek op de hersenen. Hun
voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en
stimuleert de emotionele intelligentie. Het Jeugdcultuurfonds Nederland vroeg wetenschapsjournalist Mark Mieras om het
onderzoek op een rijtje te zetten.
De stijgende wetenschappelijke belangstelling voor muziek staat haaks op de trend in het onderwijs waar muziek steeds meer
terrein verliest. Activiteiten als zang en musiceren maakten de laatste jaren op veel basisscholen plaats voor cognitieve vakken
als taal en rekenen, onderdelen waarop een school wordt afgerekend. Steeds meer muziekdocenten houden het in het onderwijs voor gezien, nu hun vak is gemarginaliseerd. Nieuwe leerkrachten voor het basisonderwijs hebben meestal een geringe
muzikale scholing: muziek krijgt op de lerarenopleiding nog maar weinig aandacht.
Amerikaanse hersenonderzoekers maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Augustus 2010 waarschuwden ze in Nature
eviews dat de trend om zang en muziek op te o eren aan andere schoolvakken op delange termijn onze academische prestaties kan aantasten’ [1]. De voor wetenschappers ongebruikelijkscherpe uitspraak werd gedaan in een overzichtsartikel over
de impact van muziek op de ontwikkeling vanhet auditieve hersencentra; het systeem dat kinderen in staat stelt om goed te
luisteren. ooraanstaandmuziekonderzoekster ina Kraus vat de huidige staat van het onderzoek zo samen:

et alles dat we

nuweten over de positieve e ecten van muzikale training, ontkomen we er niet aan om alle kinderen een gelijkekans te geven
om met muziek hun luistervaardigheid te ontwikkelen.’ De vereiste grootschalige inspanningom muzikale training op jonge
leeftijd aan te bieden, kan alleen worden bereikt op school, meent zij.

ozart en chubert effect
s muziek onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderhersenen? Het onderzoek naar het leere ect van muziek heeft een
woelige geschiedenis. In 1993 brachten onderzoekers van de Universiteit van Californië beroering met de ontdekking dat
proefpersonen direct nadat ze Mozart hadden beluisterd beter scoorden op een IQ-test dan de controlegroep [2] die geen
ozart had beluisterd. De betekenis van het onderzoek werd in de populaire pers flink opgerekt. o ontstond de m the dat
luisteren naar Mozart de hersenen van kinderen stimuleert en helpt ontwikkelen. Het leidde vooral in Amerika tot een rage
waarbij zelfs baby’s werden overspoeld met muziek van de 18e eeuwse componist, als wondermiddel voor een hoog IQ. Een
duurzaam e ect is echter nooit bewezen.

el werd aangetoond dat kinderen enige minuten beter blijven presteren na

o-

zart, maar het e ect is niet specifiek: een stuk van chubert of een verhaal van tephenKing hebben hetzelfde resultaat, mits
de proefpersoon het kan waarderen [3].
Andere claims dat muziek intelligent maakt berustten in het verleden vaak op correlatie analyses: ineen grote groep kinderen
of volwassenen wordt een statistische relatie gevonden tussen muzikale activiteit en intelligentie. Mensen die concerten bezoeken en kinderen die na schooltijd muzieklessen volgen zijn succesvoller in het leven en hebben een hoger IQ. Dat lijkt overtuigender dan het is want er zit een addertje onder het gras. owel de intelligentie als de muzieklessen en het concertbezoek
zijn namelijk gekoppeld zijn aan sociale klasse. Er hoeft dus helemaal geen directe relatie te bestaan.
De verwarring over het

ozart-e ect en over correlatie-studies laat zien dat gefundeerd onderzoek nodig is om goede be-

doelingen van harde feiten te onderscheiden. En ook dat er behoefte is om het onderliggende mechanisme te begrijpen: hoe
werkt muziek op het brein? Recent onderzoek naar muziek is gelukkig meer down to earth. Minder hocus pocus. Het richt zich
op functies in de hersenen die direct gestimuleerd worden door muziek.
Luisteren is complex

oed luisteren naar wat er wordt gezegd is veel lastiger dan we bese en. e linker guur geeft gra sch weer hoe het oor deklanken
ba blauw da rood en ga groen hoort. e verschillen zijn minder dan een duizendste seconde. e rechter guur laat zien wat de
hersenstam er van maakt. e verschillen zijn nu groter

. o speelt de hersenstam een belangrijke rolbij het luisteren.

Auditieve training
De anatomie van de hersenen toont een nauwe relatie tussen muziek en taalverwerking. Het muziek centrum en het gebied
van

ernicke taalverwerking liggen gespiegeld in de hersenschors, iets boven beide oren. e vormen de belangrijkste as m-

metrie van de hersenhelften die functioneel symmetrisch zijn opgebouwd. Een centraal gelegen hersencentrum, de thalamus,
dient als verdeelpunt: muziek en de intonatie van gesproken taal worden naar rechts en woorden naar links gestuurd. De
hersenstam bewerkt de geluiden voor.

Het gehele auditieve systeem ontwikkelt zich gedurende de kindertijd sterk onder invloed van training. Het moet stap voor
stap worden opgebouwd want luisteren vergt veel meer dan je oren openzetten. Het is een actief proces waarbij de geluidsprikkels worden gefilterd en bewerkt om er informatie uit te halen. Om twee letters te onder-scheiden is vaak nauwkeurige timing nodig van verschillen van soms minder dan een duizendste seconde. De hersenstam maakt het verschil groter om
de hersenschors in staat te stellen om het onderscheid te maken [4].
Minder gevoelig voor stoorgeluid
In onze samenleving is de overdracht van informatie nog altijd grotendeels afhankelijk van gesproken taal, en daarmee van het
auditieve-s steem . Het soepel decoderen van spraak is belangrijk bij alles wat leerlingen doen en leren. Klaslokalen met vaak
grote groepen schuifelende en kuchende kinderen en geluiden uit andere lokalen, storen het decoderen. In 2003 bepaalden
onderzoekers in 140 klaslokalen van basisscholen in Londen het gemiddelde geluidsniveau en vergeleken die met de prestaties van de leerlingen

. Ook na correctie voor sociaal-economische factoren was er een duidelijke relatie: hoe meer decibel,

hoe minder de leerlingen opstaken. Het onderzoek bevestigt dat luisteren een kritische factor is bij leren en begrijpen.
Muziek maakt minder gevoelig voor ruis

a muzikale training zijn de hersenen beter in staat om de ruis uit het geluid weg te lteren en zich te richten op de informatie in het
geluid. e guur toont welk deel van de informatie nog wordt opgepikt wanneer de ruis toeneemt. Hoe meer ruis hoe groter het voordeel voor muzikaal getrainde hersenen

.

Muzikale training van kinderen lijkt bij te dragen aan de ontwikkeling van het auditieve systeem. Het onderzoek is eenduidig en
vrij consistent in die conclusie. Volwassenen en kinderen met muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren dan anderen.
e worden minder gestoord door het achtergrondgedruis. Onderzoekers van

orthwestern

niversit in het Amerikaanse

Illinois demonstreerden dat in 2009 heel concreet door bij proefpersonen te meten wat de hersenstam oppikt van geluid dat
geleidelijk opgaat in gedruis [6]. Voor hersenen zonder muzikale training ging de informatie snel kopje onder. Hersenen mét
muzikale training hadden minder last van het storende geluid. Het e ect was het sterkst bij beroepsmusici maar ook mensen
die alleen zo nu en dan een karaoke-bar bezochten bleken een voorsprong te hebben op proefpersonen die dat niet deden.

Emotionele intelligentie
Ander onderzoek bevestigt dit beeld: wie zich muzikaal ontwikkelt traint zijn auditieve systeem om de relevante informatie uit
geluid te filteren en de ruis te onderdrukken.

usici zijn bijvoorbeeld veel gevoeliger voor boventonen, waarin de melodie,

de belangrijkste inhoud van een muziekstuk meestal zit. Maar ook in natuurlijke geluiden als baby-gehuil zeven de muziekaal
getrainde hersenen er de meest informatierijke fragmenten uit [7]. Beroepsmusici hebben daardoor veel minder informatie
nodig om de code te breken en de essentie van de boodschap eruit te pikken. De emotie in stemgeluid zit vaak verborgen in
fragmenten van niet meer dan 50 milliseconde. Muzikaal getrainde hersenen pikken die fragmenten er feilloos uit. Hoe vroeger die muzikale training van de proefpersoon in diens jeugd begon hoe beter de hersenstam zich op de emotie richt [8]: een
belangrijke voorwaarde om de emotie van mensen soepel aan te voelen. o stimuleert muziek dus de emotionele intelligentie.
Muzikale training helpt beter luisteren

Hersenen die muziekaal getraind zijn kunnen beter luisteren. e afbeelding toont hoe de complexe intonatie van een woord uit het
hinese

andarijn de zwarte lijn verwerkt wordt door de hersenstam de gele lijn .

probleem. iet muziekaal getrainde hersenen rechts raken de kluts kwijt

uziekaal getrainde hersenen links hebben geen

.

Muzikale oefening draagt dus bij aan het vermogen van de hersenstam om de verborgen boodschap van muziek en gesproken
taal te decoderen. Een sprekend voorbeeld levert een onderzoek waarbij wes terse proefpersonen luisteren naar woorden,
uit het Chinese mandarijn, met een toonhoogteverloop van hoog naar laag en weer omhoog. Westerse talen kennen zo’n intonatie niet. onder muzikale training zet zo n chinees woord de hersenstam op een dwaalspoor.

et muzikale training is er

geen probleem [9].
De hersenstam doet de eerste bewerking van de geluidsprikkel, voor die informatie wordt doorgestuurd naar de auditieve
schors, waar geluid betekenis krijgt: het eigenlijke luisteren. Luisteren gebeurt dus op twee niveaus en die twee niveaus werken interactief samen. odra de auditieve schors een betekenis in het geluid ontdekt stuurt die een signaal terug naar beneden
zodat de hersenschors hierop kan afstemmen. Muzikale training verdicht vermoedelijk de bundels verbindingen voor de terugkoppeling. Daardoor kan het gehele systeem beter presteren en wordt luisteren gemakkelijker en kost het minder mentale
inspanning.

Dyslectische kinderen luisteren anders

o n twintig procent van de kinderen heeft leesproblemen. e oorzaak schuilt mede in dat hersenstam die de klanken van de letters
minder goed verwerkt. e twee guren laten zien hoe goede zwart en slechte lezers rood de klanken van de letters
ken

en

verwer-

. Het verschil verdwijnt na muzikale training.

Dyslexie
aalproblemen behoren tot de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. o n twintig procent van de kinderen kampt
met de vorming van lezen en schrijven. Kinderen uit deze groep met leesproblemen hebben vaak ook moeite met luisteren:
hun hersenstam maakt bijvoorbeeld opvallend veel fouten bij het onderscheid van de aangeboden klanken ba , da en ga

.

Goed kunnen luisteren is essentieel om goed te leren lezen. De klanken in de taal zijn bewegelijk en lopen vaak in elkaar over:
de ene o en de andere o kunnen flink van elkaar verschillen terwijl verschillende letters de o en de oe bijvoorbeeld in
klank juist dicht bij elkaar kunnen liggen. Een kind dat start met lezen moet leren de juiste klankgrenzen te trekken. Hoe lastig
dat is kunnen we ons later nauwelijks meer voorstellen omdat volwassen hersenen de klanken meestal feilloos op de letters
projecteren. We horen niet meer wat de oren daadwerkelijk registreren maar wat ze idealiter zouden moeten registreren.
Gebrekkig luisteren kan een kind bij het koppelen van letters en klanken op een dwaalspoor zetten, waarmee het soms de rest
van het leven blijft worstelen. elfs een relatief korte muzikale training van zes maanden kan het luisteren flink verbeteren en
dus helpen om het probleem op te lossen [10].
Dyslexie is zeker niet alleen een auditief probleem. Dyslectische kinderen hebben meestal op meer vlakken moeite met automatiseren. De rode draad is een te geringe terugkoppeling vanuit de hersenschors naar de hersenstam [12]. De leesproblemen zijn daarvan een symptoom waarbij het haperende auditieve systeem - het onvermogen om goed te luisteren - de directe
oorzaak is. Vandaar ook dat achtergrondgeluid de problemen bij dyslectische kinderen versterkt zoals Franse onderzoekers
in 2009 vaststelden [13].
Muziek traint kanalen in de hersenen die een belangrijke rol spelen bij leren lezen. Tijdens de basisschool zijn de betrokken
hersendelen sterk in ontwikkeling en daardoor extra gevoelig voor de training. Juist in deze periode kan muziek daarom optimaal bijdragen aan leesprestaties en emotionele intelligentie. obuuste e perimenten om dit e ect direct aan te tonen laten
nog op zich wachten. Dergelijke longitudinale studies zijn comple en tijdrovend.
Integratie van hersendelen
De ontwikkeling van het auditieve s steem is het meest tot in detail onderzochte en waarschijnlijk ook het meest basale e ect
van muzikale training.

aar er zijn ook andere e ecten op de hersenen aangetoond.

uziek doet behalve op het gehoor ook

een beroep op de integratie van auditieve, visuele, motorische en emotionele prikkels. Tijdens een ander longitudinaal onderzoek [15] werden kinderen zonder muzikale achtergrond vijftien maanden getraind om een muziekinstrument te bespelen.
Daarna was er niet alleen een opvallende toename in de activiteit van hun auditieve en motorische centra, ook de linker posterior pericingulate had zich sterk ontwikkeld. Dit is het overgangsgebied tussen de visuele schors en de emotionele hersenen
(het limbisch systeem).

Muzikale training draagt bij aan de integratie van de hersenen. Die integratie ontwikkelt zich gedurende de kindertijd. Vooral
samen musiceren of zingen stimuleert de integratie, denken onderzoekers. Beroepsmusici gebruiken ook hun ogen om goed
te kunnen luisteren naar het spel van hun collega’s - zien hoe de strijkstok beweegt helpt hen om beter naar vioolmuziek te
kunnen luisteren. Het combineren van ogen en oren komt ook van pas tijdens een gesprek: musici zijn betere liplezers [16].
Andere studies hebben aangetoond dat vroege muzikale training bij kinderen het voorste deel van de hersenbalk laat groeien
[14]. Dit is een dikke streng verbindingen die de twee hersenhelften verbindt. Het voorste deel verbindt de prefrontaalkwab
(bij het voorhoofd) en de motorische centra (bij de kruin). Waarschijnlijk is het de coördinatie van de handen bij het bespelen
van een muziekinstrument die voor de ontwikkeling zorgt. Het is niet eenvoudig om precies aan te geven wat de integratie van
hersengebieden precies oplevert. De integratie is in verband gebracht met eigenschappen als creativiteit, associatief denken
en verbeeldingskracht. Een voorspoedige integratie draagt vermoedelijk ook bij aan vlot leren lezen.
Muziek heeft een bescheiden invloed op het IQ

esjarige kinderen kregen

n jaar les in piano, zang of toneel. Het

was het grootst voor de muzikale groepen

werd bij aanvang en na afloop gemeten. e sprong van het

. Het is onduidelijk of en hoe het verschil blijft groeien als de training wordt voortgezet

Vocabulair en redeneren
n het vermeende e ect op intelligentie, wat blijft daarvan overeind? en opvallend e ect van muzikale training is betere
aandacht en een beter werkgeheugen

. Ook dat is niet verrassend omdat musiceren daarop een krachtig beroep doet. en

goed werkgeheugen is behulpzaam bij het oplossen van problemen, en draagt zo bij aan intelligentie. Dit verklaart het bescheiden maar significante e ect van muzikale training op

-scores dat werd aangetoond met een uitgebreid onderzoek waarbij

kinderen van zes jaar werden ingedeeld in groepen die een jaar lang zang-, pianoles of toneel kregen, plus een controlegroep
met kinderen die niets extra’s kregen. Hun IQ werd vooraf en achteraf gemeten. De muzikaal getrainde kinderen ontwikkelden
een bescheiden voorsprong in intelligentie op de rest [18]. Het is onduidelijk of en in welke mate de voorsprong blijft groeien
als de lessen langer dan een jaar worden voortgezet.
In de vorige eeuw is muziek vaak in verband gebracht met ruimtelijk inzicht en wiskundige vaardigheden. Een onderzoek waarbij kinderen vijftien maanden een muziekinstrument leerden bespelen [15], gaf echter in deze vaardigheden geen opvallende
ontwikkeling te zien, mogelijk omdat vijftien maanden muzikale training niet toereikend is voor een meetbaar e ect.

isschien

ook schoot de intensiteit van de training te kort om hier iets tot stand te brengen, schrijven de onderzoekers. In een ander
onderzoek ontwikkelden kinderen die minimaal drie jaar een muziekinstrument bespeelden wel een voorsprong in vocabulair
en niet verbaal redeneren

. Kennelijk is er vrij veel muzikale training nodig om e ect te hebben op dergelijke cognitieve

eigenschappen.
Conclusie
Het onderzoek naar de e ecten van muzikale training is nog in volle gang en zal de komende jaren nog meer licht werpen
op de invloed van muziek op hersenontwikkeling. De belangrijkste conclusies kunnen reeds worden getrokken. elf muziek
maken heeft aanzienlijk meer impact dan passief luisteren naar muziek. Door de invloed op de ontwikkeling van het auditieve
systeem raakt muzikale training bij kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele
intelligentie.

uzikale training ondersteunt de behandeling van d sle ie. Deze trainingse ecten zijn laagdrempelig: ze treden

al op bij e tensieve muzikale activiteit. ntensievere muzikale training heeft nog bredere e ecten, onder andere door verbeterde concentratie en een verhoogde integratie van hersendelen.
Muziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Kinderen in aanraking brengen met muziek is daarom waardevol. Maar
muziek is meer dan dat. ingen en muziek maken is een instrument voor de ontwikkeling van jonge hersenen.
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