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OVER DEZE CURSUS 
Van zodra je met mensen (leerlingen) werkt heb je met psychologie te maken. Psychologie 
gaat namelijk over hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich voelen en hoe ze denken en 
betekenis verlenen. In deze cursus duiken we specifiek in de innerlijke wereld van 
jongeren. We achterhalen met welke uitdagingen jongeren te maken krijgen. We reiken je 
een kader aan om ze beter te kunnen begrijpen en geven tips en strategieën om ze op een 
verbonden en professionele manier te begeleiden. 
 
Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat je niet enkel inzicht verwerft in je leerlingen, 
maar ook in je eigen gedrag.  Als leerkracht ben je immers een mens en zal je regelmatig 
vreemde interpretaties maken en foute conclusies trekken. In deze cursus hebben we ook 
een hoofdstuk voorzien over hoe ons brein de perceptie van onze omgeving (en onze 
interacties) kan beïnvloeden zonder we het zelf in de gaten kunnen hebben. Deze subtiele 
percepties zijn vaak onschuldig, maar kunnen in sommige situaties grote gevolgen hebben 
op bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen en de samenwerking in de klas. 
 
Tenslotte bespreken we ook nog enkele problemen en moeilijkheden die jongeren kunnen 
hebben, waaronder angstproblemen, leerstoornissen, gedragsproblemen en 
ontwikkelingsproblemen. In het volgende puntje hebben we alvast alle hoofdstukken even 
kort voor je opgesomd. 
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KORT OVERZICHT VAN DE LEERSTOF 
Inleiding 
Wat is psychologie en wat is het doel van deze cursus? Een beknopte inleiding. 
 
Adolescentiepsychologie 
Welke belangrijke ontwikkelingen maken adolescenten door op het vlak van lichaam en 
zelfbeeld, identiteit, verlangens en sociale relaties? 
 
Leren en geheugen 
Hoe zit ons geheugen precies in elkaar? Welke factoren bevorderen het opnemen van 
informatie? Dit hoofdstuk bevat ook tips en strategieën rond beter studeren die je kan 
inschakelen bij je leerlingen.  
 
Ons feilbare brein 
Zijn we wel zo’n objectieve denkers zoals we graag willen geloven? Hoe gooit ons brein 
roet in het eten en hoe kunnen we hier het best mee rekening houden? Welke hardnekkige 
denkfouten durven we allemaal maken en welke invloed hebben ze op onze klaspraktijk? 
 
Motivatie 
Hoe kunnen we leerlingen beter motiveren aan de hand van recent wetenschappelijk 
motivatieonderzoek? 
 
Faalangst 
Wat verstaan we onder faalangst? Welke mechanismen zorgen ervoor dat faalangst 
ontstaat en wordt versterkt? Hoe kunnen we leerlingen met faalangst herkennen en beter 
bijstaan? 
 
ADHD 
Wat is ADHD precies en wat is het niet? Hoe kunnen we beter omgaan met leerlingen met 
gedragsproblemen? We leren ook kritisch nadenken over de toenemende 
verwetenschappelijking van vaak (normale) psychische problemen.  
 
Dyslexie & Dyscalculie 
Hoe kan je deze leerstoornissen herkennen en hoe kan je er mee rekening houden als 
leerkracht? 
 
Autismespectrumstoornissen 
Waarom stellen leerlingen met autisme en een normale begaafdheid, in onze ogen soms 
“vreemd gedrag”? Hoe denken leerlingen met autisme “anders”? We bespreken tenslotte 
ook tips & tricks om leerlingen met autisme beter bij te staan. 
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1 INLEIDING 
Psychologie is overal! 
 
Wat komt er allemaal in je op als je aan het woordje “psychologie” denkt? Waarschijnlijk 
flitsen er nu een heleboel situaties door je hoofd: van het onbegrip van een koppige vriend 
of vriendin tot gezinsproblemen, gemorrel over man- vrouwverschillen en zelfs een vleugje 
ADHD of autisme. Misschien denk je ook wel aan een snuifje flow, mindfulness, positieve 
psychologie, droomanalyses en lange sofagesprekken. 
 
Psychologie is met andere woorden overal aanwezig in ons leven. Het maakt sterk deel uit 
van ons dagelijks taalgebruik: 

 
Je hebt dat “verdrongen” zeker? 
Stop met snoepen of zit je nog in je orale fase? 
Ik voel me depressief! 
Wat een ego! 
Stop toch met me te analyseren! 
Waarschijnlijk een slechte jeugd gehad? 
Ben je hysterisch? 
Kan je nog voorbeelden verzinnen? 
 

Helaas is veel van dit “gepsychologiseer” (bijvoorbeeld in magazines en commerciële 
publicaties) onzin. Veel mensen verwarren psychologie namelijk snel met eenvoudige 
mensenkennis. Dit laatste kan een belangrijke vaardigheid zijn, maar is té vaak gebaseerd 
op losse aannames en daar hebben we als objectieve onderzoekers niet veel aan. 
 
Psychologie is in eerste plaats dus een wetenschap die aan de hand van nauwkeurig 
opgestelde experimenten en onderzoeken iets te weten wil komen over menselijke 
gedragingen, gedachten en gevoelens. 
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Psychologie = psyche + logos 
 
Het woord psychologie zelf, is heel oud en stamt af van de Griekse samenstelling “psyche” 
en “logos” wat geest en kennis betekent. Kort samengevat wordt dit dus de 
wetenschappelijke studie van menselijke gedragingen en mentale processen: 

 
Gedrag: onder gedrag verstaan we alle uiterlijke waarneembare gedragingen die 
iemand kan stellen. Als een leerling het moeilijk heeft kan hij dit uiten in gedrag. 
Hij/zij kan dan bijvoorbeeld beginnen pesten, roepen, schelden, vechten ... of hij/zij 
kan zich integendeel net terugtrekken of beginnen wenen. Kan je nog voorbeelden 
verzinnen? 
 
Mentale processen: mentale processen verwijzen daarentegen naar alles dat zich 
in onze hersenpan afspeelt zoals denken, voelen, plannen, organiseren, dromen, 
rekenen, een taal leren, piekeren, ...  
 

Welke “mentale processen” en/of “gedragingen” spelen volgens jou in de 
volgende voorbeelden een rol? 
 
Het maken van een moeilijke beslissing. 
Pesten. 
ADHD. 
Goedgemutst zijn. 
Faalangst. 

 
Denk even na over hoe je zelf als wetenschapper deze voorbeelden zou kunnen 
onderzoeken. Tegen welke problemen loop je aan? De kans is groot dat je zal ontdekken 
dat bijvoorbeeld gedachten en gevoelens niet eenvoudig te bestuderen vallen. Deze 
mentale processen zijn namelijk subjectief en het is bijzonder moeilijk in het hoofd van 
iemand te kruipen om precies te weten hoe hij/zij denkt.  
 
Ook wetenschappers hebben lang ruziegemaakt over wat nu precies het studiegebied (en 
de definitie) van psychologie diende te zijn. Sommige scholen hechtten immers weinig 
belang aan de studie van de mentale processen omdat deze niet objectief te meten en te 
bestuderen vielen. Je kon volgens deze vorsers namelijk erg moeilijk in het hoofd van 
iemand kruipen en meten wat er in deze persoon omgaat. Deze wetenschappers 
ontkenden de invloed van mentale processen niet, maar besteedden er geen aandacht aan 
wegens onbetrouwbaar en moeilijk objectief meetbaar.  
 
Daarentegen waren de eerste psychologen wel in deze mentale processen geïnteresseerd. 
Zo vroegen ze bijvoorbeeld aan hun proefpersonen om hun bewuste ervaringen te 
beschrijven en deze op te splitsen in verschillende onderdelen. Ook de psychoanalyticus 
Freud legde zich toe op de studie van mentale processen (het onbewuste in dit geval). 
 
Waarom is dit voor een leerkracht belangrijk om weten? Wel, psychologie is als 
menswetenschap voortdurend onderhevig aan veranderingen. De opvattingen die we 
hebben over het menselijk gedrag zijn constant in beweging. Hoe een leerkracht uit de 
jaren vijftig dacht over bijvoorbeeld ‘leren’ en ‘opvoeden’ is heel anders dan hoe een 
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hedendaagse leerkracht denkt. De lesgever uit de jaren vijftig baseerde zich hoogst 
waarschijnlijk sterk op de principes van conditionering (straffen, belonen, ..), maar hield 
minder rekening met het individu van de leerling (zijn gedachten, gevoelens, behoeften, 
noden). Nu maken we daarentegen gebruik van moderne motivatietheorieën of integreren 
we principes uit de cognitieve neurowetenschappen. De visie op onderwijs wordt dan ook 
bepaald door wat filosofen omschrijven als het hedendaagse discours – een heersende 
manier van denken over de werkelijkheid (die ook deze werkelijkheid structureert) 
(Foucault,1966).  
 
 
Onderzoek in de psychologie 
 
De mens heeft in wezen altijd aan ‘psychologie’ gedaan. Toch is dit soort mensenkennis 
niet voldoende om de psychologie tot een wetenschap te verheffen. Het is duidelijk dat er 
een onderscheid moet gemaakt worden tussen de praktische volkse kennis, “de 
psychologie van de man in de straat” en een wetenschappelijke benadering. De 
voorwetenschappelijke kennis of volkspsychologie bevat vaak halve waarheden, 
tegenstrijdigheden en blijft beperkt tot vaststellingen, ze bekommert zich niet om de 
verklaring van fenomenen. 
 
De uitspraken die de wetenschappelijke psychologie formuleert, steunen niet op toevallige 
ervaringen. Men is niet tevreden met een intuïtief aanvoelen. De wetenschappelijke 
psychologie hanteert welbepaalde onderzoeksmethoden om kennis te verzamelen, brengt 
vervolgens deze verworven kennis tot een synthese en tracht ermee een verklaring te 
vinden voor de gedragingen. 
 
Degelijk wetenschappelijk onderzoek dient trouwens rekening te houden met:  
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Enkele voorbeelden van bekende onderzoeksmethoden zijn onder andere vragenlijsten, 
gevalsstudies, natuurlijke observaties of experimenten. Elk van deze methoden dient 
echter aan één belangrijke voorwaarde te voldoen: ervoor zorgen dat ze de bestudeerde 
werkelijkheid geen geweld aandoen.  
 
 

Opdracht: Zoek eens op Google naar bekende psychologische experimenten 
zoals Milgram, Zimbardo, ... 
 
 

Kritisch kijken naar (psychologisch) onderzoek 
Fake news in psychologieland 
 
Als leerkracht word je dagelijks overspoeld door allerlei onderzoeken, experimenten, 
testjes, vragenlijsten en weetjes. Deze informatie bereikt ons meestal niet via de originele 
bron, maar via secundaire literatuur (handboeken), kranten of tijdschriften. De journalisten 
of auteurs die het onderzoek overnemen, durven daarbij wel eens onderzoek verkeerd te 
citeren of (te) snel conclusies trekken.  
 
Kritisch kunnen leren kijken naar (psychologisch) onderzoek is daarom een belangrijke 
competentie in een wereld van informatieovervloed.  
 
We zijn er van overtuigd dat het je als leerkracht zal helpen om het kaf van het koren te 
scheiden. Tenslotte zal het je ook indirect helpen in de klas om objectiever te kijken naar 
het eigen gedrag en dat van je leerlingen, de klassfeer, motivatie, … Op basis van dit 
onbevooroordeeld kijken, vermijden we al te gemakkelijke stereotyperingen en 
vooroordelen. We zoeken daarbij naar de echte redenen of oorzaken van gedrag. 
 
 
Korte wandeltocht door de onderzoeksmethoden 
 
In de psychologie worden de belangrijkste onderzoeksmethoden onderverdeeld in twee 
grote groepen. Enerzijds kennen we de beschrijvende methoden. Die trachten een 
concreet beeld te geven van bestaand gedrag. Denk maar aan vragenlijsten over depressie 
bij kinderen, observaties van het CLB in de klas, of een Freudiaanse gevalsstudie.  
 
Anderzijds zijn er de verklarende methoden die op zoek gaan naar de oorzaken en 
verklaringen van gedrag. Correlationeel onderzoek tracht zo een samenhang op te sporen 
tussen twee variabelen. Is er een verband tussen het spelen van videogames en geweld 
in de klas? Deze methode kan echter enkel een samenhang bewijzen, het zegt weliswaar 
niks over de oorzaken van gewelddadig gedrag in de klas.  
 
We hebben daarvoor een andere verklarende methode nodig die dieper graaft … de 
experimentele methode. 
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Steekproef en populatie 
Als men psychologisch onderzoek doet, wil men uitspraken doen over een groep (bv: ‘de 
jeugd’). Dit noemen we de populatie. Omdat de populatie te groot is om te onderzoeken, 
gaan we een deelverzameling hieruit nemen. Dit kunnen 1000 leerlingen uit middelbare 
scholen zijn, tussen de 12 en 18 jaar. Die deelverzameling noemen we de steekproef.  
 
Op grond van onze bevindingen bij onderzoek in de steekproef, gaan we uitspraken 
trachten te doen over de volledige populatie. Op basis van ons onderzoek bij 1000 
leerlingen uit middelbare scholen gaan we ervanuit dat “de jeugd” … Dit noemen we 
generalisatie.  
 

Voorbeeld 1: Kijkcijfers voor televisie worden onder andere op deze manier 
berekend. 
 
“Het kijkcijferonderzoek wordt uitgevoerd door het CIM, het Centrum voor 
Informatie over de Media. 750 gezinnen (in totaal zo'n 1500 à 2000 personen) 
werken mee aan dit onderzoek. Die gezinnen zijn zo geselecteerd dat alle 
leeftijden, beroepsgroepen en regio's evenwichtig vertegenwoordigd zijn.” (Bron: 
VRT). 

 
Op basis van 750 gezinnen wordt berekend hoeveel Belgen (> 10.000.000) er op een 
programma afstemmen. Die gezinnen zijn niet zó maar geselecteerd. We merken dat de 
steekproef dezelfde kenmerken heeft als de populatie. Alle leeftijden, beroepsgroepen en 
regio’s zijn immers evenwichtig vertegenwoordig. Dit is absoluut noodzakelijk om het 
onderzoek naar de populatie te generaliseren. De steekproef dient representatief te zijn!  
 

Voorbeeld 2: Kan je de begrippen steekproef en populatie terugvinden in dit 
artikel? 

 

 
 
 
Vaak maken mensen foute conclusies op basis van niet-representatieve steekproeven: 
 

• Slechts een zéér kleine minderheid van de moslims zijn extremistisch, door 
mediavertekening denken sommige mensen dat alle moslims dichte familie van 
Bin Laden zijn.  

• Iemand die lesgeeft aan anderstalige nieuwkomers van 16 jaar, kan daaruit niet 
concluderen dat alle 16-jarigen het Nederlands onvoldoende beheersen. 

• Een buitenwipper van een louche discotheek kan niet besluiten dat nagenoeg alle 
jongeren xtc- verslaafden zijn. 
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(Extreem)rechtse of linkse organisaties maken vaak gebruik van niet-representatieve 
steekproeven om valselijk resultaten te generaliseren naar een populatie. Let dus steeds 
op bij de keuze van je steekproef. We zullen in een later hoofdstuk dat de stap naar 
stereotypering klein is. Een heleboel grappen zijn trouwens gebaseerd op een vorm van 
stereotypering, in het bijzonder het “cliché”. 
 
 
Beschrijvende methoden 
Beschrijvende methoden worden vaak ingeschakeld in de psychologie om onderzoek te 
voeren. Voorbeelden zijn vragenlijsten, gevalsstudies (case studies) of natuurlijke 
observaties. 
 
Vragenlijsten 
 
Aan de hand van een vragenlijst kan je een groot aantal proefpersonen bevragen. Dit 
maakt haar tot een relatief snelle en goedkope methode. Toch kent deze methode ook 
beperkingen. Enerzijds zijn er de beperkingen verbonden aan de opmaak van de 
vragenlijst. Vragen kunnen suggestief of onduidelijk zijn (bv. Vind je dat al die roekeloze 
leerlingen onbeleefd zijn? Wat denk jij van luie studenten?). 
 
De uitslag van vragenlijsten moet natuurlijk ook representatief zijn voor de doelgroep (bv. 
ik doe onderzoek over de vrijetijdsbestedingen van de Vlaamse jeugd en ik ondervraag 
enkel universiteitsstudenten).  
 
Vertekeningen ten gevolge van de antwoordstijl van de proefpersonen, anderzijds, zijn 
moeilijker te voorkomen. Hier kan men enkel op bedacht zijn.(bv. “Rookt u?” X rookt één 
sigaret per week en zegt Neen, Y rookt één sigaret per week en zegt Ja). Bovendien geven 
mensen ook vaak sociaal wenselijke antwoorden op vragenlijsten. Onderzoekers dienen 
hier rekening mee te houden. 
 
Voorbeeld 1: Als je een vragenlijst wil afnemen van allochtone ouders dien je rekening te 
houden met: 
 

• Is de vragenlijst begrijpbaar? Taal? Niet té moeilijke woorden? 
• Is het gebruikelijk/makkelijk om in hun cultuur te praten over bv problemen van hun 

kinderen? 
• Zijn de ouders duidelijk geïnformeerd over anonimiteit van de vragenlijsten? Enz. 
• Als je met deze belangrijke factoren geen rekening houdt, dan kan je onderzoek 

vertekeningen opleveren. Je doet dan een uitspraak over de populatie, op basis 
van vragen die niet afgestemd zijn op de groep die je wil onderzoeken. 

 
Gevalstudie 
 
Waar vragenlijsten ons een globaal beeld geven van een fenomeen, is het soms raadzaam 
om een meer gedetailleerd beeld te bekomen. In die gevallen maakt men beter gebruik 
van de gevalstudie, waarbij men een intensief onderzoek verricht van een fenomeen in een 
bepaalde groep, bij een bepaald individu of in een bepaalde situatie. Deze methode wordt 
meestal gehanteerd wanneer men te doen heeft met vrij zeldzame of vrij complexe 
fenomenen. (Bv. de beschrijving van de gedragsproblemen in geval van een hersenletsel, 
onderzoek van tweedetaalverwerving bij kinderen die opgroeiden in ‘meertalige’ gezinnen). 
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Ook hier treedt het probleem van representativiteit op. Het is in dit geval echter veel 
moeilijker te ondervangen. Bovendien is deze methode relatief duur en tijdrovend. Toch 
mogen we besluiten dat deze methode belangrijke diensten bewijst door ruw materiaal te 
verzamelen voor verder onderzoek. 
 
Soms is de beste manier om informatie te verzamelen over een psychologisch fenomeen 
gewoon ernaar gaan kijken zoals het voorkomt in de natuurlijke omgeving. Deze methode 
is vooral interessant wanneer de andere benaderingen misleiding zouden veroorzaken. Bv. 
onderzoek naar agressief gedrag in de klas kan je waarschijnlijk best via deze methode 
doen in plaats van via een vragenlijst voor de leerkracht.  
 
Hoe verdienstelijk deze methode ook is voor de psychologie, we moeten de beperkingen 
ervan inzien. Het gaat voornamelijk om de verwachtingen van zowel de ‘geobserveerde’ 
als de ‘observator’. Gedrag kan “anders” zijn omdat men ‘zich bekeken voelt’. De 
verwachtingen die de observator heeft kunnen de vaststellingen ook beïnvloeden (hij ziet 
wat hij verwacht te zien). Dit noemen we de zelfvervullende hypothese of “selffulfilling 
prophecy”.  
 

• Een collega klaagt over “lastige Johan” in de leraarskamer. De volgende lessen 
merk je inderdaad steeds meer vervelende gedragingen op bij Johan. 

• Erik, een CLB-psycholoog heeft verschillende gesprekken met leerkrachten. Twee 
leerkrachten denken daarbij luidop dat Veerle vermoedelijk autisme heeft. Erik 
ontdekt als bij wonder enkele autistische trekken. Een collega van Erik herkent 
helemaal geen autisme.  
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Verklaren van gedrag 
De experimentele methode 
 
We kennen allemaal de experimenten waarbij men een bepaald geneesmiddel wil testen 
op zijn effectiviteit. Men vermoedt dan dat het medicijn (oorzaak) een bepaald effect 
(gevolg) zal hebben op de fysieke conditie van de proefpersoon. Men spreekt in dit kader 
van twee variabelen. De onafhankelijke variabele is diegene die we in ons voorbeeld de 
“oorzaak” noemden, het medicijn met andere woorden. De afhankelijke variabele (“gevolg” 
in ons voorbeeld) is de factor waarvan we onderzoeken of die beïnvloed wordt door de 
onafhankelijke variabele. Bij een experiment manipuleert de proefleider de onafhankelijke 
variabele. 
 
 

 
 
 
Er moet echter altijd een conditie zijn waarmee men kan vergelijken. Zo bewijst het 
Hawthorn Electronic Experiment. Bij dit experiment in een bedrijf (Hawthorn Electronics) 
wilde men de invloed van lichtsterkte op de productiviteit van de arbeiders nagaan. Alleen 
bij de ochtendploeg manipuleerde men de lichtsterkte, en ja hoor, de productiviteit steeg 
aanzienlijk. Experiment, uitgevoerd in de ochtend-ploeg: 
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Het merkwaardige was dat in de namiddagploeg de productiviteit net zo goed steeg en dit 
zonder manipulatie van de lichtsterkte. Uiteindelijk bleek dat de arbeiders beter 
produceerden omwille van alle belangstelling, van bedrijfsleiding en onderzoekers, die ze 
ondervonden tijdens de uitvoering van dit experiment. Als deze vergelijking niet gemaakt 
was had men misschien overal in dit bedrijf de lichtsterkte aangepast, zonder het gewenste 
resultaat.  
 

  
 
Daarom is het nodig in een experiment steeds (minstens) twee condities in te bouwen zodat 
men kan vergelijken. Men spreekt van een experimentele conditie en een controleconditie 
waartussen men de onafhankelijke variabele zal variëren. In veel gevallen speelt immers 
het beroemde placebo- effect!! 
 
We dienen dus met zo veel mogelijk “storende variabelen” rekening te houden, die onze 
onderzoeksresultaten kunnen vertekenen. Werkt Rilatine of speelt de verwachting die rond 
het pilletje hangt mee? Wordt de patiënt begrepen en ondersteund door zijn familie? Volgt 
de cliënt tijdens het onderzoek ook nog een therapie?   
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Waar dienen we verder ook op te letten? 
 

• Voor een goed experiment moet de proefgroep ook in deze methode adequaat 
samengesteld zijn. Dit om de resultaten optimaal te kunnen generaliseren. 

• De verwachtingen van de observator kunnen ook een storende invloed hebben. 
Dit noemt men observatorfouten (de observator ziet wat hij verwacht te zien).  

 
Soms doet men dubbel-blind experimenten, de proefpersonen weten niet wat er 
onderzocht wordt en de observator weet niet of hij in de controle dan wel in de 
experimentele conditie metingen doet. 
 
 
De correlationele methode 
 
Wanneer het onmogelijk is of ethisch onverantwoord om de experimentele methode te 
gebruiken om verbanden te onderzoeken, kan men gebruik maken van de correlationele 
methode. Deze methode kan geen verklaring in oorzaak - gevolg termen bieden zoals de 
experimentele methode. Zij kan wel de aard en de sterkte van een verband tussen 
variabelen uitdrukken, aan de hand hiervan kan men dan voorspellingen doen. Het verband 
tussen twee variabelen wordt uitgedrukt door middel van een ‘correlatiecoëfficiënt’.  
 

• Als deze coëfficiënt 1 bedraagt is er een perfect verband tussen de variabelen. 
We spreken dan van een positieve correlatie. 

• Bedraagt de coëfficiënt –1 dan bestaat er een perfect omgekeerd verband, een 
negatieve correlatie. 

• Is de coëfficiënt 0 dan is er geen verband tussen de twee variabelen.  
  
 
Bij variabelen die binnen psychologie onderzocht worden vindt men zelden of nooit 
perfecte correlaties van 1 of –1.  
 

• Er zal bijvoorbeeld wel een aantoonbaar verband bestaan tussen het 
voorkomen van psychiatrische moeilijkheden bij één van de ouders en ernstige 
gedragsproblemen bij kinderen, maar het zal nooit een perfect verband zijn. 
Sommige kinderen zullen goed functioneren ondanks de moeilijkheden van 
hun ouders. 

• Er bestaat een omgekeerd verband tussen de scholingsgraad van de ouders 
en het aantal kinderen per gezin. Hoe hoger de scholingsgraad hoe kleiner het 
aantal kinderen, hoe lager de scholingsgraad hoe meer kinderen. Toch is ook 
dit een verre van perfect verband. 

 
Een hoge correlatie betekent niet dat er een oorzakelijk verband is tussen twee factoren.  
 

• Vorige eeuw stierf een groot aantal Italianen aan een vreemde vergiftiging. Er 
werd een zeer sterk verband aangetoond tussen het gebruik van olijfolie en de 
ernst van de vergiftiging. Men deed uitgebreide onderzoekingen naar de 
kwaliteit van de olijfolie en vond niets. Uiteindelijk bleek dat tomaten een te 
grote dosis pesticiden bevatten en dit veroorzaakte de ernstige vergiftigingen. 
Mensen die veel tomaten eten gebruiken vaak veel olijfolie in Italië. Kostbare 
tijd ging verloren door dit verkeerd begrijpen van correlaties. 



 
 

© AP Hogeschool – Leren en Ontwikkelen p 19 / 183 

 

 
De Chuch of the Flying Spaghetti Monster, een ludieke reactie op het al even absurde 
Intelligent Design ‘gebruikt’ statistiek om hun pseudowetenschappelijke bevindingen kracht 
bij te zetten. Er is een samenhang tussen de gemiddelde temperatuur op aarde en de 
relatieve afwezigheid van piraten. Desalniettemin kunnen we op basis van deze geestige 
correlatie gelukkig nooit besluiten dat het verdwijnen van piraten de klimaatsverandering 
heeft veroorzaakt. 
 

 
 
 
Conclusie 
 
In tegenstelling tot wat we weleens durven denken gaat psychologie niet over natte-vinger-
werk of snelle mensenkennis. Het is in eerste plaats een wetenschappelijke discipline die 
op een zo objectief mogelijke manier de mentale processen en gedragingen bestudeert in 
de hoop uitspraken te kunnen doen over de onderliggende oorzaken. Wetenschappers zijn 
het echter lang niet altijd eens geweest over deze definitie van psychologie, getuige de 
vele verschillende stromingen. Wees je er dus van bewust dat psychologie als 
menswetenschap voortdurend aan verandering onderhevig is en dat deze manier van 
denken sterk de manier van denken beïnvloed over hoe we staan tegenover opvoeden, 
onderwijzen en leren (discours).  
 
De moderne psycholoog gebruikt verder tal van onderzoeksmethoden. Het is daarbij van 
groot belang dat deze methoden goed worden toegepast en kritisch worden ingeschakeld 
om interpretatiefouten te voorkomen. Psychologie onderscheidt zich namelijk van 
mensenkennis. Deze laatste schakelt echter geen objectieve en geijkte meetinstrumenten 
in. Leerkrachten dienen zich tenslotte te allen tijde bewust te zijn van de vele hiaten en 
valkuilen als ze worden geconfronteerd met nieuwe onderzoeken, uitspraken of artikels in 
(commerciële) tijdschriften, blogs of sociale media.  
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2 ADOLESCENTIEPSYCHOLOGIE1 
Inleiding 

 
‘Wat een gedoe over een peukje! Ik mag hier ook 
nooit wat. Kom ik een uurtje later thuis, wordt er 
gelijk een drama over gemaakt alsof dat elke dag 
gebeurt. Ik ben toch meestal op tijd thuis en op 
vrijdag is het toch niet erg dat ik wat later ben. 
 
Morgen hoef ik niet naar school en je kunt toch 
echt niet klagen, mijn resultaten op school zijn 
toch heel goed.  
 
Waar zeuren jullie dan over, 
Zelfs over een oude peuk in de asbak wordt hier 
al stampij gemaakt.’ (Struyven, 2003, p.194) 
 

 
De adolescentie is een periode waarin jongeren met ingrijpende veranderingen 
geconfronteerd worden. Het eigen lichaam verandert waardoor het uiterlijk en de 
bijhorende verzorging een grotere aandacht krijgt dan in de kindertijd. De relaties in het 
gezin krijgen een nieuwe betekenis doordat de adolescent zichzelf vragen stelt hoe om te 
gaan met autoriteit. Het onderhouden van vriendschappen en sociale contacten en het 
vormgeven van intimiteit en seksualiteit worden ook belangrijker. Vaak gaat dit allemaal 
gepaard met een toenemende deelname in het onderwijs of werk. 
 
De adolescentie is de periode tussen kindertijd en volwassen zijn. Maar bepaalde 
ervaringen (bv. kleren kopen, eerste intieme ervaringen) die vroeger tijdens de 
adolescentie plaatsvonden, worden door jongeren al voor de adolescentie ervaren. 
Tegelijkertijd lijken vele (jong)volwassenen zich te gedragen en kleden op een wijze die 
vroeger tot de adolescentie behoorde. De biologische of de cognitieve ontwikkeling die de 
overgang van kind naar volwassene kenmerkt, valt niet eenduidig vast te stellen. Is 
“adolescentie” daarom een kunstmatig (en overbodig geworden) begrip? Nee. 
 
In veel culturen wordt, vaak via een ritueel, een tijdstip bepaald waarop een persoon van 
de kindertijd naar de volwassenheid overstapt. 
 

“Volgens de antropologe Ruth Benedict (1934) moesten jongens uit een Zuid-
Afrikaanse stam eerst tussen twee rijen oudere mannen lopen, die hen met stokken 
sloegen, en daarna maanden zonder deken buiten slapen en in ijskoud water 
zwemmen. Pas na maanden van dergelijke beproevingen werden de jongens 
tijdens een speciale ceremonie aanvaard als volwassen leden van de stam. 

 
1 Dit hoofdstuk is het resultaat van een integratie van cursusmateriaal van collega’s Luc Lugghe en Michel Lahaye. 

In deze tekst zijn verder ook veel voorbeelden ontleend aan Struyven, K., Sierens, E., Dochy, F., & Janssens, S. 

(2003). Groot worden. Tielt: Lannoo Campus (blz 195-238). Er is evenwel niet op elke plaats een verwijzing 

gemaakt. 
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Meisjes worden eveneens met initiatierites geconfronteerd. De Carrierindianen uit 
British Columbia bijvoorbeeld hadden zo'n angst en afschuw voor de seksuele 
ontwikkeling van meisjes dat zij hun jonge vrouwen gedurende 3 à 4 jaar de 
wildernis in stuurden.” (Brysbaert, 2006, p. 414) 
 

In de huidige westerse landen zijn overgangsrites minder expliciet aanwezig. Niettemin 
blijft de adolescentie als ontwikkelingsperiode maatschappelijk herkenbaar. Voorbeelden 
hiervan zijn terug te vinden in de onderwijsstructuur van het secundair t.o.v. basisonderwijs 
of hoger onderwijs en bepaalde rechten (stemrecht, rijbewijs, …) die pas op een bepaalde 
leeftijd verkregen worden. 
 
Tijdens de laatste 100 jaar is de adolescentie steeds vroeger begonnen en langer blijven 
duren, zoals je op onderstaande afbeelding kan zien (Delfos, 2012, p. 86). Dankzij 
verbeterde voeding, sterk toegenomen hygiëne en controle van ziekten vangt de leeftijd 
waarop jongeren geslachtsrijp worden gemiddeld twee jaar vroeger aan. Jongeren gaan 
langer naar school en gaan minder vroeg werken dan voorheen. Veel volwassen 
verantwoordelijkheden worden op deze wijze uitgesteld. 
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Tijdens de adolescentie voltrekt zich een biologisch rijpingsproces en vindt er ontwikkeling 
plaats op de gebieden van het psychoseksuele en intelligent functioneren, de relatie met 
ouders en het denken over morele kwesties. Deze gebieden staan niet los van elkaar, 
omdat de jongere zich bovenal bezighoudt met het ontwikkelen van de eigen identiteit. De 
adolescentie wordt veelal in volgende periodes onderverdeeld (de Wit, Slot, & van Aken, 
2010, p. 12): 
 

Vroege adolescentie 10-13jr.: lichamelijke rijping, psychoseksuele ontwikkeling, 
losmaken van de ouders. 
 
Midden adolescentie 14-18jr.: experimenteren met keuzemogelijkheden. 
 
Late adolescentie 19-22jr.: jongeren beginnen verplichtingen aan te gaan met 
betrekking tot maatschappelijke positie en persoonlijke relaties. 
 

Dit is echter geen absoluut onderscheid. Sommige jongeren experimenteren zeer vroeg 
tijdens de adolescentie, terwijl anderen er mee wachten. De adolescentie is een periode 
van verandering op twee gebieden: veranderingen binnenin de adolescent zelf en 
veranderingen in relatie tot de (directe) omgeving. Het complexe samenspel tussen deze 
twee gebieden bepaalt het ontwikkelingstraject van de adolescent. 
 
Kortom, de adolescentieperiode staat voor de overgang van kind naar volwassene, 
waarbij de jongere moet zien los te komen van het gezin en uit te groeien tot een autonome 
persoonlijkheid met eigen ideeën, in staat om doordachte beslissingen te nemen en op een 
verantwoorde(lijke) manier door het leven te gaan. Dat alles terwijl het lichaam totaal 
verandert en zijn seksuele gevoelens volledig ontluiken. 
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Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van de adolescent? 
 
Lichamelijke veranderingen en de impact op de identiteit 
 

“Gedurende de eerste jaren van de adolescentie (de 
puberteit) maken de meeste jongeren een periode van zeer 
snelle groei door, dit gaat samen met de ontwikkeling 
van het voortplantingsmechanisme en de secundaire 
geslachtskenmerken (borstontwikkeling bij meisjes, 
baardgroei bij jongens, schaamhaar bij beiden). Deze 
veranderingen voltrekken zich over een periode van zowat 
twee jaar en eindigen met de eerste menstruatie bij 
meisjes en het verschijnen van levende zaadcellen bij 
jongens. “ 

 
Waarschijnlijk herken je deze uitleg wel uit de biologieles. Een hele uitéénzetting geven 
over hormonale cycli heeft dan ook weinig zin in een cursus psychologie. Wat belangrijker 
voor ons is, is hoe de jongere op deze veranderingen reageert. Wat zetten deze 
veranderingen in gang op het gebied van identiteit en denken? Vaak brengt deze 
lichamelijke ontwikkeling ongemak met zich mee, bijvoorbeeld wanneer de groei heel snel 
of traag gaat. De jongere voelt zich niet thuis in zijn eigen lichaam. Hij of zij schaamt zich 
vaak, wat zich uit in rood worden voor een klasgroep of in het bijzijn van (meestal bijzonder 
interessante :)) leden van het andere geslacht. 
 
Vroegrijp of laatrijp? 
 
Er bestaat een zeer grote variatie in de aanvang en het verloop van de fysieke ontwikkeling. 
Wie er “vlug bij is” voelt zich vaak vereerd, “goedgekeurd” voor de puberteit. Diegenen die 
zich echter aan de grenzen van de leeftijdsgroepen bevinden, lopen meer kans om 
blessures op te lopen. Ze zullen scherper worden geconfronteerd met de verschillen en dat 
kan invloed hebben op hun psychische groei. Meisjes die bijvoorbeeld eerder in de 
puberteit komen worden soms belachelijk gemaakt door hun klasgenootjes, die nog niet zo 
ver zijn. Een ander nadeel kan zijn dat deze meisjes – die vaak al populair zijn bij de 
jongens – nog niet klaar zijn voor de intimiderende grapjes of verkennende seksuele 
benaderingen van onze geïnteresseerde jongens. Ze beschikken met andere woorden al 
over het lichaam van een vrouw, maar ze zijn er nog niet volledig achter welke precieze 
gevolgen dit inhoudt.  
 
Jongens ondervinden dan weer eerder negatievere gevolgen dan meisjes op het vlak van 
laatrijpheid. Jongens die kleiner en lichter zijn dan hun rijpere leeftijdsgenoten worden 
doorgaans minder aantrekkelijk gevonden. Daarnaast zijn ze ook in het nadeel bij 
sportactiviteiten. Uiteindelijk kunnen deze problemen zelfs tot een laag zelfbeeld leiden als 
de jongere onvoldoende wordt gerustgesteld, beluisterd en gesteund. (Feldman, p. 430). 
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Gevoelige kreeften 
 
Adolescenten worden zich dus steeds meer bewust van hun eigen lichaam en zijn zeer 
gevoelig voor opmerkingen. Grapjes maken over hun acne-gehalte is dus allesbehalve een 
goed idee. Bovendien worden jongeren elke dag geconfronteerd met schoonheidsidealen, 
beelden, reclame, ... op het internet en op de televisie die ervoor kunnen zorgen dat ze 
zich onzeker gaan voelen over het eigen lichaam. Regelmatig zijn ze bezorgd dat ze niet 
mooi of goed genoeg zijn voor de ander en dat ze daardoor zullen worden afgewezen. Dit 
laatste is zeker niet enkel het geval bij meisjes. Ook jongens staan steeds meer en langer 
voor de spiegel. 
 
Dolto (1988) omschrijft de puber (specifiek tussen 11-13 jaar) niet voor niets als een uiterst 
gevoelige kreeft die net haar schaal heeft afgeworpen en angstig, lijdzaam en met grote 
voorzichtigheid afwacht op haar nieuwe bescherming. De klappen die de “kreeft” krijgt op 
dat beslissende moment kunnen dan ook onuitwisbare sporen veroorzaken die zelfs hun 
nieuwe schild niet meer zal kunnen verdoezelen. Hoofdzakelijk opmerkingen van 
leeftijdsgenoten zijn extra kwetsend omdat de adolescent zijn identiteit in eerste plaats bij 
zijn peers (‘gelijken’) gaat zoeken en niet meer bij de ouders. De ouders blijven wel 
belangrijk, maar vormen eerder een goede back-up. 
 
Eetproblemen en zelf-verwondend gedrag 
 
De gevoelige kreeft, of beter vertaald: de innige en soms pijnlijke relatie tussen identiteit 
en lichaam, komen we het sterkste tegen wanneer we het hebben over eetproblemen en/of 
zelfverwondend gedrag. In bijna 30-40% van de gevallen komen deze twee moeilijkheden 
samen voor (Claes, Vanderecyken, Vertommen, 2004). 
 
De bekendste eetproblemen of stoornissen zijn: 
 

- Anorexia nervosa (AN) waarbij de persoon in kwestie doorgaat in het beperken 
van voedselinname met groot gewichtsverlies en soms met de dood tot gevolg. 

- Boulimia nervosa (BN) – waarbij er afwisselende cycli zijn van eetbuiten (bingen) 
én overgeven met behoud van lichaamsgewicht, maar met uiteraard soms 
ernstige gevolgen voor het lichaam. 

- Eetbuistoornis (Binge eating disorder) waarbij de persoon regelmatig intense 
eetbuiten heeft. In vergelijk met BN hebben deze personen last van een 
toenemend lichaamsgewicht. 

 
De eetproblemen kunnen op verschillende leeftijden ontstaan, maar de grootste piek ligt 
tussen de leeftijd van 14 en 19 jaar. Nieuwere studies wijzen zelfs op een trend waarbij 
deze leeftijd dalend is en steeds meer kinderen jonger dan 12 de diagnose krijgen. 
(Madden et al. 2009, Nicholls et al. 2011; Pinhas et al. 2011). Sinds lang was de ratio 
vrouwen-mannen ongeveer 10:1. Dat wil zeggen dat er tien keer meer vrouwen 
eetproblemen hebben dan mannen … maar deze verhouding is dalende. Steeds meer 
jongens krijgen dus te maken met de problematiek. 
 
Verschillende oorzaken kunnen bijdragen tot het ontstaan van een eetproblematiek. 
Sommige studies wijzen daarbij op erfelijke kwetsbaarheden, andere naar de rol van de 
omgeving. Een laag zelfbeeld en perfectionisme worden vaak genoemd als belangrijke 
factoren. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de rol van pijnlijke 
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levensgebeurtenissen (verwaarlozing, misbruik, verlies, pesten, …) in de verklaring van 
eetproblemen. Een eetprobleem ontstaat met andere woorden niet ‘zomaar’. Ook “hidden 
trauma’s” – verborgen traumata – kunnen een eetproblematiek versterken of veroorzaken. 
We spreken dan over het ontbreken van een gezonde hechtingsband met moeder en/of 
vader in het gezin van herkomst.  Zo schreven Robin Carr-Morse, Meredith Wiley (2012) 
dat het perfect mogelijk is “geboren te zijn en op te groeien in een ogenschijnlijk 
liefhebbende familie en nog steeds getraumatiseerd te zijn”. Dat laatste wil niet zeggen dat 
het gezin van herkomst altijd en overal de schuld van draagt. Traumatisering kan ook 
gebeuren zonder bewuste intentie van de ouder. Ouders kunnen bijvoorbeeld zelf een 
pijnlijk verlies doormaken, een ongeval krijgen of worstelen met hun eigen verleden, 
waardoor het soms moeilijker is om gepast te reageren op de emotionele noden en 
behoeften van een kind. Deze onderbrekingen kan het kind soms moeilijk plaatsen en trekt 
hieruit vaak de verkeerde conclusie dat er iets ‘mis is met haar of hem’. 
 
Een vaak gemaakte denkfout daarbij is trouwens de verwarring tussen liefde en hechting. 
Ouders kunnen hun kinderen dus erg graag zien, maar niet altijd in staat zijn om een 
volwaardige hechtingsband te creëren. Hechting heeft namelijk te maken met 
voorspelbaarheid, aanwezigheid, grenzen en betrokkenheid. Het gaat over het aanbieden 
van een gepaste omkadering voor het kind, waarbij telkens vanuit de gevoelswereld van 
het kind wordt gedacht en gehandeld.  
 
De oorzaken van eetproblemen liggen dus heus niet altijd in het ervaren van een duidelijk 
afgelijnde, traumatische gebeurtenis. Het kunnen kleine zaken zijn, die desalniettemin als 
erg kwetsend worden ervaren en een sterke impact kunnen hebben op de ontwikkeling van 
het zelfbeeld. 
 
Parentificatie (wanneer een kind de zorgen opneemt voor een ouder), kritiek krijgen of 
voortdurend vergeleken worden (openlijk of verdoken), eenzaamheid of het niet erkennen 
of zien (van de gevoelens) van een kind kunnen grote gevolgen hebben voor een 
opgroeiend brein. De eetstoornis is dan als het ware een pijnlijke beschermingsstrategie 
om met diepe en ondraaglijke gevoelens van minderwaardigheid en schaamte om te gaan. 
Gevoelens die, vaak op een verborgen manier, zijn opgedaan door de voortdurende 
interacties met belangrijke anderen. Het is vaak deze pijn, die opnieuw kan worden 
geactiveerd wanneer het kind in haar/zijn puberteit en adolescentie komt. Een afwijzing 
van een lief, een kwetsende opmerking, … is dan voldoende om de bal aan het rollen te 
doen gaan. 
 
Hetzelfde geldt ook voor zelfverwondend gedrag. Nog te vaak staren we ons blind op de 
“pathologie”, het “afwijkend gedrag”, maar te weinig stellen we ons de vraag: wat maakt 
dat dit gedrag is ontstaan? Deze gedragingen en symptomen ontstaan vaak niet door een 
verstoorde neurotransmitter-balans in het brein … het zijn geen strikt medische problemen, 
maar manieren om met diepere, onderliggende pijn en kwetsuren om te kunnen gaan. 
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De seksuele ontwikkeling 
 
Van experiment tot integratie  
 
Naast de fysieke en hormonale ontwikkeling gaat de aandacht van onze puber in stijgende 
mate uit naar de seksuele omgang met anderen. De jongere dient in deze fase zijn 
seksuele fantasieën en impulsen te beheersen. Het is dan ook niet ongewoon dat jongeren 
in de klas tot vervelens toe seksueel getinte grapjes maken, een spontane erectie krijgen 
tijdens een presentatie of zich aangetrokken voelen door de “grote” troeven van hun 
vrouwelijke leerkrachten (niet onze woorden).  
 
De ontwikkeling dient ten slotte een plaats te krijgen in het zelfbeeld en in de uiteindelijke 
persoonlijkheidsvorming worden geïntegreerd. Dat wil zeggen dat jongeren stap voor stap 
hun seksuele impulsen op een respectvolle manier leren reguleren, kanaliseren en 
beleven. Ze verkennen daarbij de eigen grenzen (en die van de ander) en leren deze 
respecteren, maar leren ook een stuk schaamte te overwinnen voor het eigen lichaam. Al 
deze zaken beginnen natuurlijk niet in de adolescentie, maar bouwen een groot stuk verder 
op hoe er rond het “lichaam” in het algemeen en “seksualiteit” specifiek is omgegaan in het 
gezin van oorsprong. 
 
Losbandige jeugd? 
 
Bekijken we trouwens even de cijfers dan lijkt het nogal mee te vallen met die zogenaamde 
losbandige jeugd. Op het gebied van seksualiteit zien we dat onder dertienjarigen 8% van 
de jongens en 4% van de meisjes al seks heeft gehad. Bij zestienjarigen wordt dit 28% bij 
jongens en 18% bij meisjes. De leeftijd waarop jongeren seksuele experimenten opzetten 
is bij het grootste deel van de jongeren met andere woorden volkomen normaal. Onderzoek 
wijst telkens ook op een heel stapsgewijs proces waarbij de uiteindelijke geslachtsdaad 
volgt na een lange reeks omzwervingen die uitgestrekt zijn over enkele jaren. Het is echt 
een fabeltje dat jongeren hun lichaam zomaar “te grabbel” gooien. Ze zijn hoofdzakelijk 
(serieel) monogaam en dromen vaak van die éne échte onvervangbare partner. De 
meerderheid van de tieners kijkt daarbij uit naar een leven als volwassene met één vaste 
partner om samen ouders te zijn van kinderen. Liefde is ten slotte een belangrijke 
voorwaarde voor een seksuele relatie. Zowel jongens als meisjes noemen het een 
fundamentele voorwaarde en basis voor het opbouwen van een relatie met de anderen. 
 
Seksualiteit en opleidingsniveau 
 
Het opleidingsniveau is gerelateerd aan de aanvang van seksueel gedrag. Jongeren die in 
het BSO zitten beginnen eerder seksueel gedrag te vertonen dan jongeren uit TSO en 
ASO. Ondanks de vroegere beginleeftijd van BSO-jongeren hebben ze blijkbaar ook 
strengere opvattingen over seksuele normen dan jongeren uit het ASO of TSO.  
 
Gemiddeld genomen (niet iedereen!) blijken jongeren in het BSO meer stereotypen over 
seksualiteit naar voren brengen, zoals het “verkeerd” zijn van homoseksualiteit of “moeder 
en vader” als het perfecte opvoedingspatroon voor een kind. Afwijkingen van deze 
“ideaaltypen” worden als negatiever gezien.  
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Seksualiteit en cultuur 
 
Jongeren van islamitische achtergrond zijn duidelijk terughoudender op het gebied van 
seksualiteit: het behoud van de maagdelijkheid staat voorop, alhoewel er sterke verschillen 
zijn tussen jongens en meisjes op dit gebied. Islamitische meisjes staan veel negatiever 
tegenover seks voor het huwelijk dan islamitische jongens (van Fulpen, et al., 2002). 
 
LGBTQ+  
 
Homo- en/of biseksuele gevoelens zijn voor tieners soms heel verwarrend. Sommige van 
hun leeftijdsgenoten zijn namelijk homofobisch. Uit opmerkingen van hun ouders en 
omgeving hebben zij vaak begrepen dat alles wat niet heteroseksueel is, als afwijkend 
moet worden beschouwd. Uit een soort besmettingsvrees, wordt de angst misschien zelf 
wel homoseksueel te worden, afgeweerd door er een agressief verwerpende attitude 
tegenover aan te nemen. Dat wordt natuurlijk ook gevoed door het feit dat iedereen als 
jongere ook gevoelens van liefde ervaart voor iemand van het eigen geslacht, wat de 
angsten activeert (Adriaenssens, p. 69). 
 
Homoseksuele jongeren kennen we uit onderzoek soms als geïsoleerde mensen, die vaak 
veel verdriet en pijn dragen van de opmerkingen van anderen. Hierin ligt ook een 
belangrijke opdracht voor de ouders en leerkrachten. Door jongeren gerust te stellen dat 
hun seksuele gevoelens een tijdlang zowat alle mogelijkheden doorlopen, wat verwarrend 
is maar wel normaal, creëert men juist de ruimte om hen te laten vertellen over hun 
angsten, wensen en fantasieën (ibid., p. 69). 
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Conclusie  
 
Seksualiteit is zeer belangrijk in de adolescentie omdat het een omgangsvorm is die 
specifieke sociale competenties vereist. De adolescentie is de periode bij uitstek waarin 
geëxperimenteerd wordt, en dus ook met seks en relaties. Er moet geleerd worden hoe 
je contact moet leggen met iemand die je leuk vindt, ontdekken wat de eigen relationele en 
seksuele behoeftes zijn en hoe je deze (respectvol) kan realiseren in een relatie.  
 
In het algemeen kan worden gesteld dat het seksueel gedrag in de adolescentieperiode 
steeds meer omvattend wordt. Bij de meeste jongeren is er sprake van een stapsgewijze 
uitbreiding van het gedragsrepertoire, waarbij de mate van intimiteit toeneemt. 
 
 
 
De cognitieve ontwikkeling 
Van zelfbewust tot kritisch 
 
Tegelijkertijd met de lichamelijke ontwikkeling krijgt de adolescent ook steeds betere 
cognitieve vermogens. Vermogens die kunnen aangewend worden voor constructieve 
dingen, maar die ook voor minder aangename verrassingen kunnen zorgen: een grote 
schaamte, een slepend schuldgevoel, sterke angsten om niet gewaardeerd te worden, ... 
De adolescent is nu meer dan ooit in staat over zichzelf en de ander te reflecteren2!  
 
Volgens Piaget is dit voor de hand liggend, omdat het kind aanbeland is in een nieuwe 
cognitieve periode: het formeel- operationele stadium. In dit stadium leert de adolescent 
nadenken en analyseren op een wetenschappelijke manier aan de hand van de wetten van 
de logica. Hij kan nu rustig beginnen reflecteren over complexe onderwerpen, zonder dat 
daar een concreet of fysiek object voor dient aanwezig te zijn. Kinderen konden zich ook 
al voorstellingen maken van bijvoorbeeld vriendschap of verdriet, maar dit bleef nog eerder 
concreet en verbonden aan het hier-en-nu. 
 
Adolescenten kunnen echter volledige denkpistes en constructies opzetten over moeilijke 
topics waar ze geen lijfelijke ervaring mee hebben zoals wereldvrede, voedselschaarste, 
de economische crisis, euthanasie, ... Daarnaast accepteren adolescenten niet meer 
klakkeloos bepaalde wetten en geboden. Ze zullen hun ouders en andere autoriteitsfiguren 
als gevolg van dit nieuwe vermogen om abstract te denken nu veel kritischer tegemoet 
treden. Dit vermogen leidt ook tot een groter idealisme, waardoor adolescenten snel 
ongeduldig kunnen worden als ze geconfronteerd worden met mistoestanden bij instituties 
als scholen of de overheid. Over het algemeen gaan adolescenten sneller een discussie 
aan, soms puur om het discussiëren zelf. Ze vinden het leuk om door middel van abstract 
redeneren zwakke plekken te vinden in de verklaringen van anderen.  
 
Hun groter vermogen om kritisch te denken maakt hen vooral gevoelig voor de vermeende 
tekortkomingen van ouders en onderwijzers. Voor ouders, leerkrachten en andere 
volwassenen die te maken hebben met adolescenten kan die kritische houding moeilijk 
zijn. Maar adolescenten worden er ook interessanter door omdat ze waarden en 

 
2 In de informatieverwerkingstheorie wordt dit beschreven als metacognitie. 
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rechtvaardigingen waar ze in hun leven mee geconfronteerd worden nu op een actieve 
manier proberen te begrijpen. (Feldman, p. 454). 
 
De adolescent als het middelpunt van het universum 
 
In het vorige puntje hebben we gezien dat adolescenten steeds beter in staat zijn om over 
zichzelf na te denken. Deze verbeterde metacognitie gaat echter ook hand in hand met 
een verhoogd egocentrisme. De adolescent is namelijk zeer sterk gefocust op het eigen 
ik en gaat daarbij hoofdzakelijk de wereld interpreteren vanuit diens eigen standpunt.  
 

Lars is kwaad op zijn leerkracht wiskunde, omdat die een 
moeilijke toets heeft gegeven waarop hij geen goede 
score heeft behaald. Nochtans is het zijn fout. Hij 
heeft gewoon de toets onvoldoende ingestudeerd. 

Na een eenvoudige opmerking is Sarah kwaad op haar mama 
omdat die haar “altijd en overal” slecht behandeld. 

Evelien weigert nog op te letten in de lessen Nederlands 
omdat ze vermoedt dat mevrouw De Backer een pik op haar 
heeft. 

  
Als adolescenten dus snel kwaad, gefrustreerd, verdrietig worden (als reactie op een 
redelijk en aanvaardbaar gedrag van anderen) dan hoeven we niet altijd ver te gaan 
zoeken. Hij of zij neemt namelijk in deze periode snel dingen letterlijk en persoonlijk op. 
Soms creëren ze zelfs een zogenaamd imaginair publiek voor zichzelf. Dankzij hun 
nieuwverworven vaardigheden beelden ze zich dan in dat anderen over hen nadenken en 
verzinnen ze soms uitgebreide scenario’s over wat anderen denken. Helaas zijn deze 
scenario’s vaak doorspekt met hetzelfde soort egocentrisme als de rest van hun denken. 
Zo kan een scholiere die in een klas zit er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat de leraar 
specifiek op haar zit te letten en kan een tiener tijdens een voetbalwedstrijd gewoon voelen 
dat iedereen om hem heen naar de puist op zijn kin kijkt. Hersenonderzoek van Crone 
(2008) lijkt deze bevindingen te onderschrijven. Vooral bij pubers en jonge adolescenten 
vond ze meer hersenactiviteit in gebieden die verantwoordelijk waren voor zelf-focus. 
Naarmate de leeftijd steeg werden meer gebieden aangesproken die verantwoordelijk 
waren voor perspectief nemen en het inschatten van intenties van anderen. 
 
Egocentrisme leidt nog tot een andere vervorming in het denken dan het imaginaire 
publiek: het idee dat de eigen ervaringen uniek zijn. Adolescenten creëren persoonlijke 
fabels. Ze zijn ervan overtuigd dat datgene wat met hen gebeurt uniek en bijzonder is en 
met niemand anders gebeurt. Tieners die een blauwtje hebben gelopen, hebben 
bijvoorbeeld vaak het gevoel dat niemand ooit zoveel verdriet heeft gevoeld als zij, dat 
niemand ooit zo slecht is behandeld en dat niemand begrijpt wat zij doormaken. 
  
Persoonlijke fabels zorgen er ook voor dat adolescenten denken dat ze niet kunnen worden 
getroffen door de risico’s die anderen bedreigen. Zij menen bijvoorbeeld dat het niet nodig 
is om een condoom te gebruiken tijdens het vrijen omdat zwangerschap en seksueel 
overdraagbare aandoeningen als aids in hun persoonlijke fabels alleen andere “soorten” 
mensen overkomen. Veel van het risicovolle gedrag van adolescenten kan trouwens 
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worden teruggevoerd op de persoonlijke fabels die zij voor zichzelf creëren. (Feldman, p. 
458) 
 
Een kijkje onder de hersenpan  
 
De hersenen van adolescenten maken sterke veranderingen 
door. Zo vonden onderzoekers dat sommige hersengebieden 
nog niet optimaal afgesteld zijn. Door veranderingen in de 
frontale cortex zouden adolescenten meer problemen dan 
volwassenen ondervinden met de zogeheten “executieve 
functies” waaronder plannen, het stoppen van gedrag 
(inhibitie) en het flexibel wisselen van strategie: 
 

“Het afgelopen jaar ging het minder met Suzanne. Ze wil 
wel graag over, maar als ze thuiskomt zijn er vaak andere 
dingen die haar aandacht vragen. Eerst bellen met haar 
vriendin, nog even op msn, enz. Leren voor proefwerken 
gaat dan even tussendoor. En, helemaal vergeten, de 
opdracht voor Engels moet ook nog af. Als ze zich 
concentreert op de opdrachten lukt het heel goed, maar 
soms wordt het wat veel. Toch wordt er op school verwacht 
dat ze een zelfstandige planning opmaakt voor haar 
schoolwerk. Suzanne wil wel, maar het lijkt wel of haar 
hersenen nog niet goed meewerken.” (Crone, 2008). 

 
Om goed te kunnen plannen dien je te beschikken over verschillende vaardigheden. 
Suzanne dient in de klas bijvoorbeeld de belangrijkste informatie te halen uit een breed 
geformuleerde opdracht. Ze mag daarbij niet afgeleid raken door iets anders, want dan is 
ze de aandacht alweer kwijt. Ze dient ook flexibel tussen verschillende opdrachten te 
kunnen wisselen als ze ’s avonds moet studeren en een tijdsschema in het achterhoofd te 
houden. 
 
Plannen wordt voor een groot deel gestuurd door de prefrontale cortex. Patiënten met een 
beschadiging van de (laterale) prefrontale cortex hebben bijvoorbeeld moeite met het 
oplossen van problemen, het vasthouden van informatie in het geheugen of het op tijd 
kunnen stoppen van ongepast gedrag. Ze maken vaak ongepaste opmerkingen, hebben 
moeite met het begrijpen van grapjes met een clou (omdat ze informatie over de situaties 
moeten samenvoegen), enz. 
 
Een ander probleem is dat ze moeite hebben met het verwerken van feedback uit de 
omgeving. Als iemand bijvoorbeeld kritiek heeft op een plan en aangeeft dat het anders 
moet, dan kunnen deze patiënten hun gedrag minder goed bijstellen. Ze blijven dan 
hangen in hun “oude gedrag” en kunnen minder goed flexibel wisselen. 
 
Jonge adolescenten zouden het eveneens moeilijker hebben, eens een opdracht 
verandert, de oude manier af te leren en de nieuwe aan te leren. Dit kan het geval zijn als 
ze een andere leerkracht krijgen die op een nieuwe manier lesgeeft en ook het lesmateriaal 
verandert.  
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Onderzoek toont ook aan dat pubers en jonge adolescenten minder goed irrelevante 
informatie kunnen onderdrukken dan volwassenen. Hoewel ze dus lijken uit te blinken in 
multitasking (Whatsapp, Instagram, gamen en huiswerk doen tegelijk), blijkt uit deze 
onderzoeken dat het adolescentenbrein nog niet in staat is om verschillende taken uit te 
voeren. Ze hebben namelijk meer last van interferentie (storing) dan volwassenen!  
 
Op het einde van dit hoofdstuk hebben we trouwens een kort overzicht gemaakt van de 
belangrijkste executieve functies. Aan deze belangrijke functies - zoals het remmen van 
gedrag, mentale flexibiliteit en werkgeheugen, … - zou je volgens sommige auteurs ook 
kunnen werken. Echter, de lijstjes verschillen weleens van auteur tot auteur (of goeroe) en 
de wetenschappelijke evidentie voor het trainen van executieve functies is na drie 
decennia onderzoek nog steeds onvoldoende helder. (Jacob, R. Parkinson, J., 2015, uit 
De Bruckere / blog).  Naast het wegnemen van de belangrijkste, storende factoren (bv: 
omgevingsgeluid, afleiding, goed gestructureerde en gefaseerde lessen ontwerpen die het 
werkgeheugen niet overbelasten, etc) blijkt het dus nog steeds niet evident om te bewijzen 
of het specifiek gaan ‘trainen’ op deze vaardigheden gevolgen had voor betere 
schoolprestaties. Wel is het zo dat een groot aantal functies uit de zogenaamde ‘lijstjes’, 
aansluiten bij dingen die reeds onderzocht en bewezen zijn: leren hoe je moet leren 
bijvoorbeeld (meta-cognitie). Zo sluiten het stellen van doelen, leren plannen of het 
ontwikkelen van studievaardigheden binnen de executieve functie-lijstjes aan bij “meta-
cognitie”.  
 
Ten slotte willen we nog een belangrijke misvatting toelichten die soms heerst bij veel 
leerkrachten, docenten en onderwijsinstellingen, namelijk dat men best het onderwijs dient 
af te stemmen op de “hersenrijpheid” van leerlingen. Het klopt bijvoorbeeld, dat de 
executieve functies nog een stijgende groei doormaken doorheen de adolescentie, maar 
deze onderzoeksbevinding betekent niet dat men zomaar moet stoppen adolescenten te 
leren plannen. De vastgestelde “verminderde” rijpheid is immers voor een groot deel toe te 
schrijven aan een gebrek aan broodnodige ervaring. Opletten dus met overhaaste 
conclusies! 
 
Hersenwetenschap kan ons wel helpen een beter zicht te krijgen op de mogelijke 
struikelblokken die eigen zijn aan het groeiproces dat adolescenten doormaken. Op deze 
manier kunnen we als leerkracht deze problemen beter onderschatten om ze vervolgens 
gericht en stapsgewijs bij te kunnen sturen. We sluiten dit deeltje af met een positieve noot: 
uit recent onderzoek van Prof. Dr. Crone blijkt namelijk dat de hersenen (meer bepaald de 
prefrontale cortex) van adolescenten aanzienlijk gevoeliger zijn voor leren dan bij 
volwassenen. Mooi meegenomen want het toont aan dat training een groter effect kan 
hebben bij deze leeftijdsgroep! 
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Sociaal- emotionele ontwikkeling 
 
Eerst doen, dan denken … 
 
In de (vroege) adolescentie wisselen emoties elkaar vaak snel af en lijken ze ook extremer 
te zijn. Bovendien kunnen adolescenten soms impulsief uit de hoek komen: ze lijken eerst 
te “doen” en dan pas te denken. Als je vervolgens navraagt waarom ze iets gedaan hebben, 
kunnen ze hier vaak ook geen verklaring voor geven. Ze beseffen dan pas achteraf dat 
hun acties niet zo verantwoord waren. Naarmate jongeren ouder worden, lukt dit remmen 
van gedrag steeds beter. 
 
Een mogelijke neurobiologische verklaring hiervoor is dat het hun emotionele en rationele 
breinsystemen nog onvoldoende met elkaar in balans zijn (Crone, 2008). Door de grote 
hormonale veranderingen, hoofdzakelijk in de vroege adolescentie, wordt er op dit systeem 
ook nog eens extra druk gezet. Hierdoor laten ze zich vaker leiden door hun gevoel, zijn 
ze soms lichtgeraakt en durven ze weleens gevaarlijke keuzes te maken.  
 

Er is voor Francien geen peil meer op te trekken. Gisteren was ze nog met haar 
dochter Suzanne gezellig gaan winkelen, had ze een nieuwe jas voor haar gekocht 
waar Suzanne dolblij mee was en waren ze daarna nog een kopje koffie gaan 
drinken. Eenmaal thuisgekomen ging het mis. Francien had aan Suzanne 
gevraagd of ze er nog aan had gedacht om haar kast op te ruimen en Suzanne 
ontplofte van woede. Ze was boos dat ze altijd overal de schuld van kreeg en dat 
ze nooit eens gewaardeerd werd voor wat ze allemaal deed. 
 
Jan gooit – onder luid applaus van zijn klasgenoten – een brandend papiertje in de 
vuilbak. Tien minuten later zit hij in het bureau van de directeur. Waarom hij dit 
heeft gedaan en wat hem had bezield? Jan staart voor zich uit. Hij wist natuurlijk 
dat het een fout idee was, maar toch heeft hij het gedaan. Hij lijkt er geen echte 
verklaring voor te vinden. 

 
Adolescenten zijn voornamelijk slechtere beslissingsnemers wanneer ze zich in een 
emotionele/spannende situatie bevinden waarin er een (potentiële) beloning in het 
vooruitzicht wordt gesteld. Deze beloningen zijn niet enkel materieel van aard ... het kan 
gaan om bijvoorbeeld het gevoel erbij te horen of de kick om iets te overwinnen of gedaan 
te hebben (zie het voorbeeld van Jan). Deze overgevoeligheid en tijdelijke onbalans in de 
hersenen zou ook kunnen verklaren waarom adolescenten spannende situaties opzoeken. 
Een spannende situatie hangt samen met een mogelijke aantrekkelijke opbrengst. Het is 
spannend om met je skateboard van een muurtje te springen of keihard op een voetpad 
met je brommer te rijden. Door onderzoek weten we dat bij adolescenten alleen de 
mogelijkheid van dit “belonende” gevoel al genoeg is om het pleziergebied (striatum ) in de 
hersenen te ontsteken.  
 
Op het moment dat er dus een keuze moet gemaakt worden zal het vooruitzicht van de 
kick de overhand nemen. Het rationele gebied dat de gevaren aanduidt, volgt pas achteraf. 
De strijd tussen emotie en ratio toont aan waarom adolescenten soms wel, soms geen 
verstandige keuzes maken.  
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Onze jongeren zijn dus van nature uit iets gevoeliger voor het nemen van risico’s en dat is 
in de meeste gevallen ook prima. Hij of zij dient namelijk te leren op eigen benen te staan 
en dingen te ondernemen. De lichte impulsiviteit die jongeren soms kenmerkt helpt hen om 
zich meer en meer los te maken van thuis en een eigen plaatsje in de wereld in te nemen. 
 
 
De veranderende rol van familiale relaties en de buitenwereld 
Van kind tot individu met eigen mening 
 
Conflicten binnen de familie, het gezin nemen toe in de vroege adolescentie; vooral tijdens 
de eerste jaren van het secundair onderwijs. Veel wrijvingen draaien rond dagelijkse 
activiteiten, zoals huiselijke taken, huiswerk en omgang met andere personen. Een 
typische adolescent eist meer zijn rechten op, test de limieten van het ouderlijke gezag en 
ziet de gebreken in het gezin. 
 
Sommige ouders reageren hierop met frustratie, verwarring en inconsistentie, soms omdat 
ze zelf ook gemengde gevoelens hebben rond hun opgroeiende kinderen. De overgang 
van de kindertijd naar de volwassenheid houdt voor de adolescent twee belangrijke taken 
in.  
 
Enerzijds staat de jongere voor de opdracht om los te komen van zijn ouders en het gezin 
(separatie), anderzijds om uit te groeien tot een autonome persoonlijkheid die zijn eigen 
plaats in de volwassenenwereld gevonden heeft (individuatie). 
 
De toenemende zelfstandigheid van de adolescent houdt in dat de jongere ten overstaan 
van zijn ouders een andere positie gaat innemen. Hij zal de rol van kind inruilen voor die 
van een meer autonoom beslissende jongere. Dit betekent dat de jongere voor zichzelf 
opvattingen gaat vormen en beslissingen wil nemen. Zo verandert in de loop van de 
adolescentie het beeld dat de adolescenten van hun ouders hebben. Ze gaan hen steeds 
meer zien als feilbare mensen (‘mijn ouders maken ook fouten’) en als individuen die hun 
eigen karakter hebben (vb. moeder en vader kunnen tegengestelde ideeën hebben).  
 
 
Friends First, Family Second? 
 
Het aantal gebieden waarop ouders hun invloed uitoefenen, wordt met het verloop van de 
adolescentie steeds kleiner. Tegelijkertijd krijgt de invloed die van de leeftijdsgenoten 
uitgaat, een grotere betekenis. Hierdoor zal de jongere meer loskomen van de ouders en 
het gezin en zich meer in andere milieus bewegen om daar nieuwe sociale contacten aan 
te gaan. Daar ontmoeten ze andere - voor hen nieuwe - normen en sociale verwachtingen.  
 
 
Een eigen gedragslijn vinden 
 
Ze worden geconfronteerd met nieuwe sociale rollen en zullen ‘rolveranderingen’ moeten 
doormaken. Over de normen en de waarden met betrekking tot intimiteit en seksualiteit 
wordt binnen diverse groeperingen in de samenleving (vb de school, de media, de 
vriendengroep, de geloofsgemeenschap, het (vakantie)werk) verschillend gedacht.  
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De jongere staat voor de taak een eigen gedragslijn te ontwikkelen voor wat betreft 
partnerkeuze en seksueel gedrag in relatie tot deze verschillende waardesystemen. Van 
volwassenen wordt over het algemeen verwacht dat men in staat is zich te binden zonder 
dat daarbij het eigene van de persoon in de verdrukking komt.  
 
Het thema beroep en studie is alomtegenwoordig. Van de jongere wordt verwacht dat hij 
een keuze maakt voor een beroep of een opleiding die op dat beroep voorbereidt. Deze 
keuze is voor vele jongeren een moeilijke keuze. De rolveranderingen hebben ook 
betrekking op het vormen en uiten van morele, politieke en levensbeschouwelijke 
standpunten. Naarmate de cognitieve ontwikkeling vordert, zijn adolescenten in 
toenemende mate in staat tot het vormen van eigen meningen en standpunten. De 
standpunten van de ouders worden daarbij kritisch bekeken. 
 
 
De grote invloed van het gezin op de ontwikkeling van de adolescent 
 
Binnen het gezin zijn er verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de adolescent. We denken hier aan sociaal- 
economische status van de ouders (inkomen en opleidingsniveau), de opvoedingsstijl en 
de culturele achtergrond. 
 
Inkomen / Opleiding / Beroep 
 
Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen en waarvan de ouders een lager 
opleidings- en beroepsniveau hebben (d.w.z. een lagere socio-economische status of 
SES) vertonen meer probleemgedrag. Ze hebben vaak ook minder goede schoolprestaties 
en vertonen minder sociaal competent gedrag. Een verklaring kan liggen in de observatie 
dat een laag sociaal milieu, invloed heeft op het opvoedingsgedrag en –aanpak van ouders 
en zo indirect op het gedrag van hun kinderen. Een moeilijkere gezinssituatie maakt het 
voor ouders ook moeilijker om zich voluit op het kind te richten. Ouders uit lagere milieus 
gaan meer en scherper controleren, zijn minder ondersteunend en minder gericht op de 
autonomieontwikkeling van hun kind. (de Wit, Slot & van Aken 2010, 85-86). 
 
De opvoedingsstijl binnen het gezin 
 
Opvoedingsgedrag wordt getypeerd door twee dimensies (O'Connor, 2002): ondersteuning 
en controle. Deze dimensies sluiten aan bij de functies die ouders vervullen: 

 
• Het bieden van een verzorgende, beschermende omgeving waarin het kind 

zich kan ontwikkelen (ondersteuning). Liefde en zorg wordt uitgedrukt om het 
welzijn van het kind op fysiek en emotioneel vlak te bevorderen. Hierdoor voelt 
het kind zich begrepen en geaccepteerd. 
 

• Overdracht van kennis, waarden en normen en het bieden van structuur (ouderlijke 
controle) 

 
Deze twee dimensies zijn ook bij adolescenten van belang. Adolescenten hebben nood 
aan ondersteuning (een veilige en warme omgeving die de eigen individualiteit 
ondersteunt en zodanig een veilige basis biedt om te experimenteren) en controle 
(duidelijke afspraken over redelijke regels en normen en het toezicht dat deze nageleefd 
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worden). Tijdens de adolescentie zullen er niettemin veranderingen in de toepassing van 
deze twee dimensies plaatsvinden. De controle zal verminderen en de manier waarop 
controle wordt uitgevoerd moet zich aanpassen aan de vraag naar toenemende autonomie 
van de jongere en er wordt meer onderhandeld omdat de adolescent meer inspraak in de 
beslissingen wil. Opvoeden is bijgevolg een dynamisch systeem van wederzijdse 
beïnvloeding waarin zowel de ouder als de jongere verandert. 
 
 

We herkennen vier opvoedingsstijlen: 
 
De permissief toegeeflijke opvoedingsstijl (de verwennende ouders) 
Weinig eisen stellen, emotioneel positief betrokken bij de adolescent, tolerant en 
weinig ingrijpen, zien controle als een beperking van de vrijheid en een rem op 
ontwikkeling tot zelfstandigheid. Kan er toe leiden dat de jongeren zich niet aan regels 
en voorschriften leert te houden. 
 
De permissief onverschillige opvoedingsstijl (de verwaarlozende ouders) 
Weinig eisen stellen en weinig geïnteresseerd en betrokken zijn, kennen de 
opvattingen van hun kinderen niet en weten niet wat ze buitenshuis doen. 
Kan leiden tot een gebrek aan zelfcontrole en beperkt zelfvertrouwen 
 
De autoritaire opvoedingsstijl (de extreem strenge ouders) 
Stellen eisen en grenzen aan het gedrag van de jongere, verwachten 
gehoorzaamheid, controleren, overtredingen worden bestraft zonder overleg, 
regels worden niet verantwoord of toegelicht. 
 
De jongere kan de neiging ontwikkelen om zichzelf met anderen te vergelijken, 
weinig initiatief nemen. De jongere is gehoorzaam, presteert goed op school maar 
heeft geen groot zelfvertrouwen. 
 
De autoritatieve opvoedingsstijl (de democratische ouders) 
Moedigen zelfstandig gedrag aan maar stellen ook eisen en grenzen, controleren 
en overleggen met de jongere. Warme en zorgende houding. Deze stijl wordt 
geassocieerd met sociaal competent gedrag, zin voor verantwoordelijkheid en 
zelfvertrouwen. 

 
De opvoeding blijft dus ook in de adolescentie belangrijk ondanks de toenemende impact 
van invloeden buiten het gezin (leeftijdgenoten, buurt, school, media) die de rol van de 
ouders naar de achtergrond dringen. De manier waarop de opvoeding door de jongere 
(subjectief) beleefd wordt is van groter belang dan de (objectieve) rapportering door de 
ouders. 
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Culturele achtergrond 
 
Onderzoek op dit gebied is pas in de tweede helft van de jaren 1990 gestart wat gezien de 
migratiegolven van de jaren 1960 vrij laat is. Hierdoor hebben zich problematische 
stereotypen gevormd die dringend bijgesteld moeten worden. Gezinnen van allochtone 
afkomst situeren zich in Vlaanderen vooral in de grote steden: 30-40% van de jongeren 
van allochtone afkomst woont in een grote stad. Vaak wordt vergeten dat er grote 
verschillen zijn tussen allochtone groepen onderling en wel op basis van vier factoren: 
 

• Eerste vs. tweede generatie: jongeren vanaf de tweede generatie zijn meer op 
integratie gericht dan de eerste generatie. 

• Land van herkomst: De eerste immigratiegolf kwam vanuit de voormalige koloniën, 
de tweede golf was een voornamelijk economische immigratie (Marokko, Turkije, 
Italië) en de derde (huidige) golf bestaat uit vluchtelingen en asielzoekers. Bij 
gezinnen uit voormalige koloniën was er reeds voor de migratie sprake van 
culturele beïnvloeding. Voor de gezinnen die migreerden om economische 
redenen was de culturele kloof veel groter. Asielzoekers hebben dan nog eens te 
maken met bijkomende problemen. 

• Herkomst: stad versus platteland 
• Opleidingsniveau van de ouders 

 
Tijdens de adolescentie herstructureren de gezinsrelaties zich. Dit kan bij allochtone 
jongeren tot grote problemen leiden. Vooreerst kan de visie op de adolescentie als 
ontwikkelingsperiode verschillen met autochtone benaderingen. De autochtone 
benadering wordt vaak bekeken alsof kinderen te veel vrijheid krijgen en de ouders weinig 
gezag hebben. Vele gedragingen die voor autochtonen normaal zijn, kunnen als een 
bedreiging worden ervaren. Veel allochtone gezinnen zijn gekenmerkt door een grotere 
vorm van collectivisme of groepsgerichtheid. Iemand wordt in die gezinnen in de eerste 
plaats gezien als groepslid. Dit komt tot uiting in de doelen van de opvoeding: 
gehoorzaamheid, respect hebben voor ouderen, zich aanpassen aan de eigen culturele en 
religieuze regels. Terwijl in de Westerse culturen meer de nadruk gelegd wordt op 
zelfbepaling en autonomie van het kind. Assertief gedrag wordt dan als positief kenmerk 
gezien terwijl dit door allochtone culturen eerder gezien wordt als gebrek aan respect. 
 
In een meer collectivistische cultuur is de opvoeding gericht op conformisme en 
groepsgerichtheid en minder op autonomie van de jongere. Dit vertaalt zich in een meer 
autoritaire opvoedingsstijl met soms fysieke straffen en een scherper onderscheid tussen 
jongens en meisjes, waarbij de jongens meer vrijheid krijgen. In de context van immigratie 
verliezen migrantenouders in grotere mate hun rol als gezagsfiguren die gehoorzaamheid 
en respect afdwingen. Jongeren kunnen zich meer op de Vlaamse samenleving richten 
waardoor een verlies van de “oorspronkelijke” taal, cultuur en religie kan optreden.  
 
Langdurige scheiding tussen jongeren en hun ouders, maar ook gezinsherenigingen geven 
vaak moeilijkheden. Dit komt in veel gevallen voor in combinatie met een ongunstige 
sociaaleconomische status en positie van ouders in werkloosheid met een lage sociale 
waardering en laag inkomen. Dat deze gezinnen vooral in geconcentreerde wijken met 
ongunstige kenmerken voor ontwikkeling van jongeren (kleine behuizing, criminaliteit) in 
steden wonen, hangt een tamelijk somber beeld op. Niettemin zijn er langzame 
verschuivingen aan de gang in de richting van meer democratische opvoedingsstijlen en 
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moeten we steeds voor ogen houden dat er grote verschillen bestaan binnen de groep van 
allochtone gezinnen. 
 
Het (grote) belang van vrienden, … 
Mensen zijn bij uitstek sociale wezens en dat is in het bijzonder zo voor adolescenten. 
Neem hun sociale contacten af en je krijgt ontegensprekelijk te maken met een pak meer 
eenzaamheid, doelloosheid en zelfs psychische klachten, getuige de impact van de 
Corona- crisis van 2019-2020. Volgens Sullivan (Delfos, 2012, p. 127), (de Wit, Slot, & van 
Aken, 2010, pp. 95-98 en 107-108) is de jongere nu aanbelandt in een nieuwe 
ontwikkelingsfase … met als belangrijkste uitdaging de behoefte bevredigen naar 
interpersoonlijke intimiteit. Deze komt bovenop de behoeftes die in de kindertijd ontwikkeld 
waren, zoals de behoefte aan tederheid, gezelschap en acceptatie. 
 
Vriendschappen hebben dus een belangrijke functie in de adolescentie. Ze boosten de 
ontwikkeling van het zelfbeeld en de eigenwaarde. Adolescenten leren, door de 
voortdurende omgang met anderen, zichzelf in eerste plaats kennen, opbouwen en 
positioneren. Aanvankelijk kunnen ze zich nog sterk plooien naar de onbeschreven wetten 
van de groep (‘dit is cool, dit niet, …’), maar gaandeweg leren ze zichzelf beter kennen, 
hun eigen mening of smaak uiten in de context van de groep. 
 
Ze leren hierbij ook perspectief wisselen, andere meningen aanhoren, respectvol 
discussiëren (wat ook te danken is aan hun stijgende cognitieve vermogens – zie puntje 
cognitieve ontwikkelen). Ze leren tenslotte ook om beter te communiceren met anderen, 
hun behoeften te uiten en conflicten op te lossen.  
 
 
De eenzame adolescent – pesten en sociale verwerping 
Naast de kindertijd, biedt de adolescentie een nieuw perspectief: de mogelijkheid om 
intieme (vriendschaps)relaties aan te gaan met belangrijke anderen. Soms kan het hier 
echter ook fout gaan, wat het geval is bij pesten of sociale verwerping. Als we hierbij 
terugdenken aan het idee van de “gevoelige kreeft”, dan kunnen we ons een goed beeld 
vormen van de enorme impact. Een impact die zelfs tot ver in de volwassenheid kan 
weerklinken door pijnlijke gevoelens en diepe overtuigingen van minderwaardigheid. 
 
Pesten komt vrij veel voor: 15-20% van de jongeren zijn slachtoffers en 10% zijn daders. 
Als slachtoffer zijn jongens en meisjes even vatbaar, terwijl het vooral jongens zijn die de 
daders van pestgedrag zijn. (de Wit, Slot, & van Aken, 2010, p. 110) 
 
Pesten is een voortdurende reeks van negatieve fysieke of verbale interacties van een of 
meerdere personen ten opzichte van een andere persoon. Dit gebeurt meestal vanuit het 
motief om status te verkrijgen: doordat leerlingen elkaar onderling vergelijken kan een 
bepaalde reputatie verkregen worden. Door andere kinderen te pesten kan een jongere 
dan status en dominantie in een klas veroveren. Pesten gebeurt veelal wanneer een 
nieuwe leerling in de klas komt, of wanneer zich een nieuwe groep moet vormen. Dit 
benadrukt het belang van goed klasmanagement dat zich richt op een gezonde 
groepsvorming. 
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Wanneer jongens pesten gebeurt dit vooral op een directe en fysieke wijze, zoals duwen, 
slaan en geweld plegen, terwijl meisjes zich van indirectere methodes voorzien, zoals 
roddelen, schelden en de persoon uitsluiten. Endersen en Olweus (2001) argumenteren 
dat pestende jongens gemiddeld weinig empathisch zijn: ze pesten vaak op een directe 
wijze, waarbij inleven in de ander niet noodzakelijk is. Pestende meisjes daarentegen zijn 
zeer sterk empathisch. Hun vorm van pesten is indirecter en meer manipulatief waarvoor 
meer inzicht en meer empathie of inlevingsvermogen nodig is om succesvol te zijn. 
 
Pestgedrag leidt natuurlijk tot negatieve gevolgen. Slachtoffers krijgen vaak een negatief 
zelfbeeld en vertonen meer sociale angst. Ze hebben tevens minder vrienden en worden 
vaker sociaal verworpen. Daders op hun beurt vallen meer te linken met agressief en 
delinquent gedrag. Deze personen worden ook vaker sociaal verworpen en zijn minder 
populair (cf. statusgroepen bij jongeren). Olweus – (Olweus, 1991), (Endersen, 2001) – 
stelt zelfs dat pesten onderdeel is van een breder afwijkend gedragspatroon dat al voor de 
adolescentie herkenbaar is. De vriendengroepen van daders gaan vaak pestgedrag 
aanmoedigen. 
 
Pesten blijkt bovenal een probleem van een bepaalde (ontwikkelings)fase te zijn: het neemt 
af met het ouder worden. Pesten gebeurt het meest in de basisschool en neemt daarna in 
hoeveelheid af. Wil men een oplossing bereiken is een onmiddellijke en goede interventie 
nodig. Belangrijk is dat niet meteen gegaan mag worden naar het afkeuren van pesten. 
Kinderen beschikken nog niet over de cognitieve ontwikkeling om de verregaande impact 
van pestgedrag te beseffen. Vaak beschouwen ze dit als grappig. Een volwassene kan 
bijgevolg best vertrekken vanuit deze beleving en zodanig de eigen interpretatie van wat 
pesten is van het kind onderzoeken. 
 
Het stellen van ondoordacht gedrag zoals pesten, neemt toe door de directe communicatie 
via internet in de vorm van cyberpesten. Cyberpesten komt sterk overeen met pesten, 
behalve op volgende punten: 
 

• Cyberpesten is indringender: het stopt niet aan de schoolpoorten. 
• Er is een technologische i.p.v. fysieke superioriteit 
• Het is zichtbaar voor iedereen 
• Online kan je anoniem pesten 
• Het is moeilijker te detecteren (omdat pester en slachtoffer makkelijker van rol 

kunnen wisselen) 
• De dader onderschat de ernst van zijn online-daden: “het was maar een 

berichtje” of “ik heb te snel op enter gedrukt” 
 
Vaak vertoeven kinderen die gepest worden meer op het internet; waar zij dan ook intenser 
gepest worden. (Delfos, 2012, p. 137) Niettemin kan er online snel van rol gewisseld 
worden: de offline pester wordt online gepest of andersom. Vaak blijkt wraak het motief te 
zijn, waardoor een kettingreactie in gang gezet kan worden. (EU Kids Online, 2014) 
Belangrijk naar de sensibilisering van pesten en cyberpesten toe is dat de drie actoren 
aangesproken worden, in plaats van de gewoonlijke twee. Wanneer er gepest wordt is er 
sprake van (1) een pester, (2) een slachtoffer en (3) de omstaanders/volgers. Niet alleen 
de pester en het slachtoffer moeten aangesproken worden, maar ook de omstaanders. 
Wanneer zij zich engageren om pesten niet toe te laten, dan is er geen pesten meer. 
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De identiteitsontwikkeling 
De taak van de adolescentie is om tot een synthese te komen en uiteindelijk een stabiele 
identiteit op te bouwen. Dit erf je natuurlijk niet zomaar, het is iets waar je aan werkt en dat 
je door de jaren heen verwerft. Hij of zij doorloopt hierbij een heel proces van individuatie3, 
waarbij men zichzelf gaandeweg onderscheidt van (en positioneert tot) de anderen. 
 
Het is een levenslang proces dat begint in de vroege kindertijd en eindigt op hoge leeftijd. 
Tijdens de adolescentie komt dit individuatieproces in een stroomversnelling terecht, 
wanneer tieners op zoek gaan naar hun persoonlijke interesses, nieuwe vrienden, 
alternatieve levensstijlen en mogelijke carrières. Zij proberen een identiteit uit te bouwen 
die hun woonplaats en bevolkingsgroep overstijgt, ook al staat de identiteit uiteraard nooit 
helemaal los van de mogelijkheden die door de cultuur, leeftijdgenoten en familieleden 
geboden worden. De kern van de persoonlijke identiteit wordt gevormd door de duurzame 
karakteristieken die ieder in zichzelf ziet. Een stabiele identiteit bevordert het 
zelfvertrouwen en de verdere individuatie bij mensen en helpt hen om niet ten onder te 
gaan aan zelftwijfel en sociale vervreemding. 
 
Drie kernvragen spelen een rol: 
 

• Wie ben ik? 
• Wie wil ik zijn? 
• Wie ben ik volgens de anderen? 

 
Als de antwoorden op bovenstaande vragen niet ver uit elkaar liggen, spreekt het voor zich 
dat de opbouw van de identiteit stabiel kan verlopen. Maar meestal is het een dynamisch 
proces en moet er echt gewerkt worden. De adolescent probeert vaak verschillende rollen 
en persoonlijkheidstypetjes uit. Wat ouders vaak in dit opzicht de nieuwste mode 
noemen, is in feite een ander beeld dat de tiener voor zichzelf uittest: 
 
 

Rick gaat in keurig pak mee naar het familiefeest, maar 
trekt een lange hangende slobberbroek aan voor op 
school. Als hij uitgaat, draagt hij een gescheurde jeans 
en gebruikt hij een ruig taaltje. Soms is hij lief en 
dan weer arrogant, hij die uiterst beschaafd spreekt en 
dan weer een onverstaanbaar dialect gebruikt, hij die 
erg goede manieren heeft en zich dan weer platvloers 
gedraagt. 

 
Door te leren keuzes maken, ontstaat er stilaan een “huisstijl” van de jongere. Het beroep 
dat wordt gekozen, de partner, de hobby, het soort films dat hij graag ziet, de geloofskeuze, 
de politieke opinie, ... geleidelijk aan passen die op het lijf van de jongere met een 

 
3 Individuatie is 'de ontwikkeling tot individu of zelfstandige persoonlijkheid'. Jung bedoelde er het proces mee 

dat we als mens doorlopen om onszelf te worden, de symbiose tussen het bewustzijn en het 

(collectief) onbewuste. De betekenissen van individuatie en individualisatie staan haaks op elkaar. Met 

individuatie wordt het proces van integratie van de mens in al haar facetten in de haar omringende omgeving. 
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vanzelfsprekendheid die maakt dat de omgeving zegt “dat is typisch voor jou” 
(Adriaenssens, p. 81). 
 
Adolescenten gaan dus op verschillende manieren om met het verwerven van deze eigen 
identiteit. Ze kunnen hierin tijdelijk geen keuzes maken of geen verantwoordelijkheid 
nemen of net gaan experimenteren met allerlei sociale rollen. Bij de meesten loopt de 
ontwikkeling soepel, bij een kleiner aantal kunnen problemen ontstaan.  
 
Conflicten zijn dan ook inherent aan het ontwikkelingsproces van de adolescent. Een 
botsing door een verschil in opinie of een verschil in de doelen die men nastreeft leidt 
tot een conflict. Overigens zijn conflicten niet per definitie negatief.  
 
Er zijn de conflicten tussen personen, interpersoonlijke conflicten en intrapsychische of 
inwendige conflicten. Intrapsychische conflicten zijn tegenstrijdigheden die de adolescent 
waarneemt tussen nieuwe ervaringen en datgene wat hij tot dan toe van mening was. Het 
intrapsychisch conflict is een belangrijke stimulans voor de verdere ontwikkeling. De 
adolescent denkt na over eigen behoeften en strevingen en anderzijds de verwachtingen, 
verplichtingen en verantwoordelijkheden ten overstaan van anderen. De adolescent denkt 
als het ware twee tegenovergestelde dingen tegelijkertijd. 
 
Interpersoonlijke conflicten (bvb de conflicten tussen de jongere en zijn ouders, opvoeders, 
leraren) zijn er tijdens de adolescentie normaliter méér dan we soms zouden willen. Het 
zorgt voor de ervaring dat tegenstrijdige meningen niet betekenen dat er een verlies of een 
gebrek aan wederzijds respect en waardering is. De relatie hoeft niet per se verstoord te 
worden. Uiteraard is het belangrijk dat het conflict op een goede manier “opgelost” wordt. 
Een gevoel van “fair play” moet overheersen. Op de man/vrouw spelen en bvb steeds weer 
vroegere problemen of conflicten oprakelen is niet meteen een goede aanpak. In het geval 
er een open en veilige sfeer is, er sprake is van verbondenheid en respect voor elkaar en 
elkaars mening, dan zijn deze conflicten uitermate belangrijk in de persoonlijkheidsvorming 
van de adolescent. 
 
Dit opzoeken van conflicten door adolescenten is een vorm van oefenen met de nieuwe 
vaardigheid om abstract en maatschappelijk moreel te denken. 
 
Identiteit versus identiteitsverwarring 
 
De psychoanalyticus Erikson linkt de adolescentie aan de fase “identiteit versus 
identiteitsverwarring” - de periode waarin tieners erachter proberen te komen wat hen 
uniek maakt en hen van anderen onderscheidt. Concreet vertaald kan dit spanningsveld 
het best worden geformuleerd als de volgende vraag: “mag ik mezelf zijn in groep?”. Veel 
van de vragen waarmee de adolescent worstelt, alsook heel wat problemen die zich 
kunnen voordoen in de klas kunnen begrepen worden vanuit deze centrale vraag.  
 
Adolescenten zijn sterk gevoelig voor kritiek en dit vooral in het bijzijn van hun peers. Het 
risico op gezichtsverlies is namelijk bijzonder groot. Sociale afwijzing, niet voldoen aan de 
norm, niet bij de groep horen of gewaardeerd worden, vernedering en/of publieke afgang 
is voor hen extra moeilijk. Het pedagogische advies om bij hevige conflicten adolescenten 
later na de les even apart te spreken is dus zeker geen vreemd idee. 
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Er is sprake van succes op het vlak van de identiteitsontwikkeling als een adolescent ten 
slotte eigen keuzes maakt, zelf beslissingen neemt op grond van experimenteergedrag en 
de verantwoordelijkheid aanvaardt die daaruit voortvloeit. Ze kunnen intieme relaties 
opbouwen en openstaan voor nieuwe ervaringen en ideeën van anderen zonder zichzelf 
daarin te verliezen. Ze hebben met andere woorden een innerlijke maatstaf ontwikkeld die 
het mogelijk maakt standvastig en flexibel met eigen en andermans opvattingen en gedrag 
om te gaan. (Ibid., p. 68).  
 
Niet iedere adolescent ontwikkelt trouwens een voltooide identiteit en ook niet iedere 
adolescent bereikt deze langs dezelfde weg. De adolescent kan zich volgens Marcia 
(Marcoen, 1999) in vier statussen van identiteit bevinden: 
 
 

• Status van identiteitsdiffusie 
 
Deze adolescent heeft nog geen alternatieven geëxploreerd en ook nog geen 
duidelijke keuze gemaakt met het oog op de toekomst. Hij is nog zeer onzeker 
over zijn identiteit. 
 

• ‘Foreclosure’- status 
 
Deze jongere heeft helemaal geen identiteitsalternatieven in overweging 
genomen. Hij heeft besloten om in de voetstappen van de ouders te treden en 
hun pad te volgen. 
 

• ‘Moratorium’-status 
 
Deze jongere heeft nog geen definitieve keuzes gemaakt betreffende de diverse 
identiteitsgebieden, maar is wel volop bezig met het exploreren van verschillende 
waarden, interesses, relaties, opleidingsmogelijkheden, enz. met het oog op een 
stabiele identiteit. 
 

• ‘Achievement’-status 
 
Deze jongeren hebben relatief sterke persoonlijke keuzes gemaakt na een fase 
van verkenning. De identiteitsvorming is meestal (nog) niet voltooid aan het einde 
van het secundair onderwijs. 

 
 
De identiteitsontwikkeling is per definitie iets dat nooit volledig ‘af’ is. Confronterende 
ervaringen in het hoger onderwijs (en later!) maken dat de identiteitsvorming voortdurend 
voortschrijdt. Ook de opvoedingsstijl (en hechtingsstijl) van de ouders blijkt te bepalen 
in welke status de adolescent tot een identiteit komt. 
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Morele ontwikkeling 
Kohlberg heeft op basis van de cognitieve ontwikkeling volgens Piaget een model van de 
morele ontwikkeling ontworpen bestaande uit zes stadia waarvan de volgorde universeel 
(voor iedereen) vastligt. Elk stadium vergt een cognitieve vooruitgang (hogere vorm van 
redeneren) ten opzichte van het voorgaande. Deze stadia hangen dus nauw samen met 
de ontwikkeling van het logisch denken. Een fase overslaan kan niet, een fase niet bereiken 
kan wel. 
 
De zes stadia brengt hij telkens per twee onder in drie fasen: 
 

• Preconventioneel niveau (peuter- en kleuterleeftijd) 
 
Fase 1: Strafvermijding - Het kind richt zich in de eerste fase op strafvermijding. 
‘Goed’ is dan wat je niet doet omdat je anders straf krijgt.  
 
Fase 2: De ‘weegschaal’ / eigen belang - In de tweede fase is ‘goed’ datgene wat 
het kind in zijn belevingswereld ervaart als prettig(beloning), datgene wat in je 
eigen voordeel speelt.  
 

• Conventionele fase (lagere schoolkind) 
 
Fase 3: Loyaliteit - Het kind krijgt oog voor de algemene gedragscode (normen) 
waaraan mensen zich zoveel mogelijk moeten houden. Een veel gebruikt 
criterium is dan ook dat dit of dat nu eenmaal niet mag. In de derde fase is het 
vooral de directe omgeving (ouders, leerkracht of jeugdleiding) die dit bepaalt. 
Deze figuren kunnen dan ook het kind ‘sturen’.  
 
Fase 4: Wetten respecteren - In een vierde fase krijgt het kind zicht op grotere 
sociale systemen (vb wetten, rechtbanken, de leeftijdsgroep, nationale en 
internationale overheden, werkgevers) en wat daarbinnen als goed en kwaad 
geldt. 
 

• Postconventioneel stadium (adolescentie) 
 
Fase 5: Mensenrechten - In deze fase kan de jongere – op basis van een eigen 
waardepatroon - afwegingen maken afhankelijk van de context.  
 
Bvb Eerlijkheid is een belangrijke sociale waarde, maar soms zijn er 
omstandigheden waarin je moet liegen om bijvoorbeeld een vriend uit de nood te 
helpen en te beschermen. Op dat moment vind je vriendschap belangrijker dan 
de sociale regel ‘dat je niet mag liegen’.  
 
Dit ‘afwegingen’ vergt cognitief denkvermogen zoals bijvoorbeeld het maken van 
abstracties én het loslaten van het ‘eigenbelang’. Empathie en 
inlevingsvermogen wordt verondersteld.  
 
Het postconventionele niveau van de morele ontwikkeling komt pas binnen bereik 
komt vanaf de adolescentie. Op het moment dat de jongere de cognitieve 
vaardigheden van het formeel operationeel stadium verwerft. Zonder formeel 



 
 

© AP Hogeschool – Leren en Ontwikkelen p 43 / 183 

 

operationeel denken (Piaget) is er dus geen postconventioneel niveau in de morele 
ontwikkeling mogelijk aldus Kohlberg. Nog volgens deze theorie wordt dit 
postconventionele stadium niet door iedereen bereikt.  
 
In veel gevallen blijft dit postconventioneel denken hypothetisch en in zekere zin 
ook abstract en worden de morele besluiten niet echt in daden omgezet. Ook hier 
experimenteert de jongere. Vaak zijn ze fanatiek lid of aanhanger van alternatieve 
maatschappelijke bewegingen en discussiëren hierover hevig met volwassenen. 
 
Fase 6: Universeel menselijke ethiek - iemand is in staat om vanzelfsprekend te 
handelen vanuit universele waarden en zijn/haar geweten. Alles wat je doet staat 
in functie hiervan, zelfs als het gevolgen kan hebben voor je eigen belang of zelfs 
leven. 
 

Heinz-dilemma 
 
Kohlberg illustreerde zijn idee van de morele ontwikkeling met volgend dilemma en de 
mogelijke reacties van kinderen en jongeren in de verschillende fasen van de morele 
ontwikkeling.  
 

‘In een dorp woont een rijke apotheker die als enige een medicijn verkoopt dat een 
doodzieke vrouw kan redden. De man van deze vrouw, die assistent is van de 
apotheker heeft echter niet voldoende geld om het medicijn te kopen. De apotheker 
weigert het medicijn te verkopen aan een lagere prijs. Moet deze man het medicijn 
al dan niet stelen?’ 

 
Preconventioneel 
 
Fase 1: Vermijden van straf 
Zoals eerder gezegd, zal onze kleuter vooral gericht zijn op het vermijden van straf. In dit 
stadium zal het kind dus geneigd zijn om te zeggen dat stelen niet mag, omdat je anders 
naar de gevangenis moet.  
 
Fase 2: Weegschaal hanteren en handelen vanuit eigen belang 
Het kind kan in deze fase zeggen dat hij het toch dient te stelen, omdat hij zich dan een 
pak gelukkiger zal voelen als hij zijn vrouw kan redden. 
 
Conventioneel 
 
Fase 3: Loyaliteit 
In deze fase kan het kind voorstellen om het te stelen, omdat zijn vrouw dit verwacht van 
hem.  
 
Fase 4: Wetten respecteren 
Het kind zal voorstellen dat stelen niet mag, omdat de wet dit verbiedt. 
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Postconventioneel 
 
Fase 5: Mensenrechten 
De redenering die hier wordt gevolgd is dat stelen toegestaan is, omdat iedereen het 
recht heeft op een leven, ongeacht de wet. 
 
Fase 6: Universeel menselijke ethiek 
In deze laatste fase zal iemand toch stelen, omdat het leven van een mens handelen een 
veel fundamentelere waarde is, dan het eigendomsrecht van de ander. Er wordt intuïtief 
en vanuit het geweten om te kiezen om te stelen, zelfs als de consequenties ernstig 
kunnen zijn voor de persoon. 
 
 
Conclusie 
De adolescentiefase is een periode waarbij onze leerlingen een groot aantal belangrijke 
veranderingen doorlopen. Het kind dat vers uit de lagere school komt, bevindt zich nu plots 
op een nieuwe, grote school. Daar waar het gezin de allerbelangrijkste basis was om op 
terug te vallen, zal onze jongere zich steeds meer identificeren met belangrijke anderen 
buiten het gezin. Leeftijdsgenoten, vrienden en groepen vormen nu nieuwe spiegels op 
basis waarvan de jongere zijn identiteit kan opbouwen.  
 
Door de voortdurende interactie met deze anderen, door dit vallen en op staan, 
experimenteren, verliefd te worden, banden smeden, teleurstellingen en successen, leren 
ze steeds meer zichzelf te worden. Ze leren een eigen antwoord te formuleren op de 
vraag: wie ben ik? Als alles goed loopt ontwikkelt onze jongere in stijgende mate een 
gezond Ik, dat in stijgende mate in staat is respectvolle relaties aan te gaan met anderen, 
zonder daarbij te vervallen in complete (on)afhankelijkheid. De jongere leert zichzelf en 
anderen te accepteren en gezonde grenzen stellen. Hij leert ook zichzelf graag zien met 
alle kwetsbaarheden en sterktes. Dit is niet altijd eenvoudig. 
 
Onze jonge puber is in dit proces bijzonder kwetsbaar. Niet voor niets gebruikt Dolto 
daarom de metafoor van de “Gevoelige Kreeft”. Het gaat daarbij niet enkel om die puur 
biologische veranderen, maar vooral om de psychologische integratie van al deze 
veranderingen in het zelfbeeld waarbij vooral ook de reacties van anderen een grote rol 
spelen. Denk daarbij aan jeugdpuistjes of aan de gevolgen van grote verschillen op het 
vlak van rijpheid. 
 
De jongere leert ook steeds beter nadenken. Jongeren kunnen nu hele denkpistes opzetten 
over abstracte onderwerpen zoals vriendschap of wereldvrede. Ze houden vaak erg van 
discussiëren, waarvan ze telkens veel leren. De stijgende denkontwikkeling kan uiteraard 
ook leiden tot meer oppositie in de klas. Aan het begin van deze ontwikkelen denken 
jongeren nog vaker egocentrisch – vanuit hun eigen navel. Ze denken soms onterecht dat 
leerkrachten een ‘pik’ op hen hebben (imaginair publiek) of verzinnen persoonlijke fabels. 
Dit maakt hen ook kwetsbaar, omdat ze veel opmerkingen nog steeds erg persoonlijk 
kunnen opnemen. Naarmate jongeren ouder worden ze steeds meer in staat om dit te 
overstijgen. 
 
De stijgende denkontwikkeling gaat ook samen met een nieuwe moraliteit. Waar kinderen 
nog vrij letterlijk denk in termen van goed of fout, zijn jongeren in staat om hun eigen 
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waardeoordeel te vormen, dat verschilt naar gelang de context. Ook in deze ontwikkeling, 
net als bij alle andere eerder vernoemde uitdagingen, draagt de voortdurende interactie 
met anderen bij tot het maken van grote sprongen.  
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Bijlage Executieve functies 
Bron: Bijlage 8: Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling van 
executieve functies te bevorderen, Algemeen diagnostisch protocol, 22 januari 2015 
(Prodia). 
 

Executieve functie Definitie Voorbeelden 

 
Respons- inhibitie 

 
Het vermogen om na te 
denken voor je iets doet: als 
het kind erin slaagt de neiging 
te weerstaan om meteen iets 
te zeggen of te doen, heeft het 
de tijd om een oordeel te 
vormen over een situatie en 
de invloed daarvan op zijn 
gedrag. 
  

 
Een jong kind kan al een korte 
tijd wachten zonder de orde te 
verstoren. Een adolescent 
kan een ingreep van een 
scheidsrechter zonder 
morren accepteren. 

 
Werk- geheugen 

 
De vaardigheid om informatie 
in het geheugen te houden bij 
het uitvoeren van complexe 
taken. Daarbij gaat het erom 
eerder geleerde vaardigheden 
of ervaringen toe te passen in 
een actuele of toekomstige 
situatie. 
  

 
Een jong kind kan 
aanwijzingen van een of twee 
stappen onthouden en 
opvolgen. Een kind uit de 
bovenbouw onthoudt wat 
verschillende leraren van 
hem verwachten. 

  
 
Emotie- regulatie 

 
Het vermogen om emoties te 
reguleren om doelen te 
realiseren, taken te voltooien of 
gedrag te controleren. 

 
Een jong kind dat deze 
vaardigheid meester is, kan 
zich binnen korte tijd van een 
teleurstelling herstellen. Een 
tiener weet hoe hij zijn 
zenuwen voor een wedstrijd 
of een toets moet beheersen 
om vervolgens goed te 
presteren. 
  

 
Volgehouden 
aandacht 

 
De vaardigheid om aandacht 
te blijven schenken aan een 
situatie of taak, ondanks 
afleiding, vermoeidheid of 
verveling. 

 
Een voorbeeld voor een jong 
kind is een karweitje van vijf 
minuten voltooien, onder enig 
toezicht. Een tiener kan met 
korte pauzes en tot twee uur 
vol aandacht aan zijn 
huiswerkopdrachten werken. 
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Taakinitiatie 

 
Het vermogen om zonder 
dralen aan een taak te 
beginnen, op tijd en op een 
efficiënte wijze. 

 
Een jong kind kan meteen 
nadat het aanwijzingen heeft 
gekregen met een karweitje 
of opdracht beginnen. Een 
tiener wacht niet tot het 
laatste moment om met een 
opdracht te beginnen. 
  

 
Planning/ 
Prioritisering 

 
De vaardigheid om een plan te 
maken om een doel te 
bereiken of een taak te 
voltooien. Het gaat er daarbij 
ook om dat het kind in staat is 
beslissingen te nemen over 
wat al dan niet belangrijk is. 
  

 
Een jong kind kan onder 
enige begeleiding bedenken 
hoe het een conflict tussen 
leeftijdsgenootjes kan 
oplossen. Een tiener kan een 
plan opstellen om een 
vakantiebaan te krijgen.  

 
Organisatie 

 
Het vermogen om systemen te 
ontwikkelen en te onthouden 
om op de hoogte te blijven van 
informatie en benodigde 
materialen.  

 
Een jong kind kan, na 
aansporing, speelgoed op de 
juiste plaats terugleggen. Een 
tiener kan benodigdheden
 voor een sport 
ordenen en lokaliseren. 
 

 
Time- 
management 

 
De vaardigheid om in te 
schatten hoeveel tijd je hebt, 
hoe je deze het beste kunt 
verdelen en hoe je een 
deadline moet halen. Het besef 
dat tijd belangrijk is. 
 

 
Een jong kind kan een korte 
taak binnen de door een 
volwassene aangegeven 
tijdslimiet voltooien. Een 
tiener kan een schema 
opstellen om bepaalde 
deadlines te halen. 
 

 
Doelgericht 
gedrag 

 
Het vermogen om een doel te 
formuleren, dat te realiseren 
en daarbij niet afgeleid of 
afgeschrikt te worden door 
tegengestelde belangen. 
 

 
Een kind uit het derde kan tot 
de pauze doorwerken aan 
een taak. Een tiener kan 
gedurende een langere tijd 
geld verdienen en sparen om 
iets belangrijk te kopen. 
 

 
Flexibiliteit 

 
De vaardigheid om plannen te 
herzien, als zich 
belemmeringen of tegenslagen 
voordoen, zich nieuwe 
informatie aandient of er fouten 
gemaakt worden. Het gaat 

 
Een jong kind kan zich zonder 
al te veel problemen 
aanpassen aan een 
verandering in de plannen. 
Een tiener accepteert een 
alternatief, bijvoorbeeld een 
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daarbij om aanpassing aan 
veranderende 
omstandigheden. 
 

andere taak als de eerste 
keus niet mogelijk is. 
 

 
Metacognitie 

 
Een jong kind kan zich zonder 
al te veel problemen 
aanpassen aan een 
verandering in de plannen. Een 
tiener accepteert een 
alternatief, bijvoorbeeld een 
andere taak als de eerste 
keuze niet mogelijk is. 
 

 
Een jong kind kan zijn gedrag 
veranderen als reactie op de 
feedback van een 
volwassenen. Een tiener kan 
zijn prestaties evalueren en 
deze verbeteren door 
anderen te observeren die 
meer ervaring hebben 
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3 HET GEHEUGEN4 
Inleiding 
In dit hoofdstuk duiken we onder in de mysterieuze wereld van het geheugen. Kennis van 
de werking van het geheugen is voor een leerkracht immers heel relevant, omdat dit een 
van de belangrijkste werkinstrumenten is die we aanspreken in ons lesgeven. Door 
optimaal te begrijpen hoe informatie wordt verwerkt (van zintuigen tot het lange 
termijngeheugen), kunnen we nadenken over hoe we onze lessen beter opbouwen zodat 
kennis  beter blijft kleven.  
 
Daarnaast bestaan er ook belangrijke verbanden tussen de overbelasting van het 
geheugen en motivatie. Als we niet weten hoe we onze lessen ‘geheugen-wijs’ kunnen 
opbouwen, dan riskeren we dat onze leerlingen de aandacht verliezen en gedemotiveerd 
geraken. We zullen ook op deze belangrijke inzichten verder bouwen, als we spreken over 
‘ons feilbare brein’ (volgend hoofdstuk) en het thema motivatie. 
 
 

WAAROM IS DE KENNIS OVER HET GEHEUGEN 

BELANGRIJK? 

Een verhaal om nooit te vergeten! 
 

Eerst moet je je geheugen verliezen, al is het maar bij stukjes en beetjes, om te 
beseffen dat geheugen ons leven bepaalt. Leven zonder geheugen is geen leven 
... ons geheugen geeft ons verbanden, is onze rede, ons gevoel, zelfs ons 
handelen. Zonder geheugen zijn wij niets ... (ik kan alleen maar wachten op de 
totale amnesie, de enige die een geheel leven kan uitwissen, zoals bij mijn moeder 
gebeurde)  
(Luis Buñule, uit: Sacks, p38). 

 
Dit bovenstaande citaat deed neuroloog Oliver Sacks denken aan één van zijn patiënten: 
de charmante en intelligente Jimmie G, die geen geheugen meer had. 
 
Jimmie werd opgenomen in het tehuis voor bejaarden in de buurt van New York City, 
vergezeld van een duistere doorverwijsbrief waarin stond: “Hulpeloos, dement, verward en 
gedesoriënteerd”. Bij de eerste consultaties sprak Jimmie honderduit over zichzelf, zijn 
geboortedorp, de schooltijd en vrienden die hij had gehad en zijn voorliefde voor technische 
vakken. Hij sprak ook met liefde over de marine en herinnerde zich zelfs de namen van 
diverse onderzeeboten waarop hij had gediend. Hij herinnerde zich het morseschrift en 
was nog steeds bedreven in het gebruik ervan. Maar om de een of andere reden hielden 
de herinneringen daar op.  
 

 
4 Dit cursusdeel is een combinatie van het cursusmateriaal van Michel Lahaye en Karolien Verheyen 
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Wat opviel is dat deze man zeer levendig was 
bij het ophalen van die herinneringen; het 
was alsof hij sprak over het heden, niet over 
het verleden. Hij sprak ook steeds in de tijd 
van het heden (in plaats van de verleden tijd). 
Sacks vroeg daarop: In welk jaar leven we 
nu? “Vijfenveertig natuurlijk antwoordde de 
man! Truman staat aan het roer. Er wachten 
ons grote tijden!”. En ... hoe oud ben je dan 
nu? “Negentien, denk ik!”. De onderzoeker 
nam tenslotte een spiegeltje. Toen de patiënt 

in de spiegel keek werd hij asgrauw: “Christus, wat is er met me gebeurd? Is dit een 
nachtmerrie? Ben ik gek? Is dit een grap?”. 
 
Twee minuten later kwam Sacks opnieuw de kamer binnen. Jimmie stond bij het raam en 
draaide zich opgewekt om: “Hallo dokter! Mooi weertje vanmorgen! U wilde met mij 
praten?”. Er was geen teken van herkenning op zijn eerlijke, open gezicht (Sacks, p.40). 
 
Je merkt het al: zonder geheugen zijn we niks. We hebben geen besef van het heden of 
het verleden en beschikken zelfs niet over een identiteit. In dit geval was er sprake van 
anterograde amnesie waarbij de patiënt na een hersenletsel het vermogen heeft verloren 
nieuwe informatie eigen te maken en te integreren. 
 
Het geheugen vervult dus een essentiële rol in ons leven. Zonder geheugen zouden we op 
elk ogenblik opnieuw moeten beginnen, zouden we niet in staat zijn om mensen te 
herkennen, te communiceren en zouden we de weg naar huis nooit terugvinden. Zonder 
geheugen zouden ook de vorige hoofdstukken over ontwikkelingspsychologie er volledig 
anders uitzien. Hoe kan een baby, kind of puber anders al die zaken onthouden? 
Het geheugen speelt daarnaast ook een belangrijke rol op school. Denk maar aan de grote 
hoeveelheden leerstof die leerlingen moeten verwerken. Optimaal gebruik maken van dit 
krachtig instrument is dan ook een belangrijke taak van de leerkracht! 
 
Het geheugen: geen ordinaire spons! 
 
Het geheugen is niet statisch, maar dynamisch! Het geheugen werkt niet zomaar als een 
ordinaire spons die informatie kan opnemen zodat je die later kan uitknijpen op een 
examen. Dat zal je zelf al ervaren hebben. Informatie gaat soms verloren, of details 
geraken op de achtergrond. In sommige omstandigheden verzint het geheugen zelfs 
informatie bij om de reconstructie van hetgeen ooit werd geleerd aan te vullen. 
 
In plaats van een spons, zou je het geheugen dus beter kunnen vergelijken met een 
dynamische filter. Om de overvloed aan informatie uit de buitenwereld aan te komen gaat 
ons geheugen bepaalde informatie weglaten en andere informatie binnenlaten. Informatie 
die voor ons relevant is, wordt hierbij beter onthouden en uitgefilterd, terwijl onbelangrijkere 
informatie of details niet worden opgenomen. 
 
Ook emoties, gevoelens en motivatie spelen in deze filtering een bijzondere rol. Mensen 
die ooit in een leven een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, zullen dit goed 
kunnen begrijpen. Gebeurtenissen met een sterke emotionele beladenheid worden 
bijvoorbeeld beter en scherper onthouden, dan alledaagse situaties. Zo kan het zijn dat je 
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je heel goed de eerste schooldag herinnert op de lagere school, maar dat je met heel veel 
moeite kan herinneren welke kledij je vorige week vrijdag hebt aangedaan. 
 
Het geheugen bovendien als eigenschap dat het selectief te werk gaat. Dat wil zeggen dat 
het zelfs specifiek op zoek gaat naar informatie (en informatie bijhoudt) die aansluit bij het 
huidige wereldbeeld, ...  
 
De ontwikkeling van het geheugen is dus ook alles bepalend voor de vorming van onze 
identiteit, onze waardepatronen, gedachteconstructies en zelfs ons wereldbeeld! Wist 
je trouwens dat mensen met een depressie de neiging hebben op een negatieve manier 
tegen zichzelf te praten en dat ze makkelijker zaken in het dagelijkse leven erkennen en 
onthouden die moeilijk gaan (i.p.v. leuke en aangename dingen op te nemen)? 
 
In dit hoofdstuk trachten we daarom duidelijkheid te brengen in de werking van deze 
bijzondere instantie. Als wij als toekomstige leerkrachten inzicht hebben in de manier 
waarop informatie het best en het langst onthouden wordt, kunnen wij onze manier van 
lesgeven bijsturen. Niet vergeten hé!  
 
Wat bedoelen we met ‘het geheugen’? 
Het geheugen is trouwens geen “orgaan” dat we eenvoudig kunnen terugvinden in de 
hersenen. Verschillende zones in het brein werken namelijk samen op een complexe 
manier om het opslaan en terughalen van informatie te verzorgen. Als we het in deze 
cursus dus hebben over het ‘geheugen’, dan verwijzen we dus niet naar een specifieke 
breinregio, maar hebben we het over hetgeen we kunnen observeren als we informatie 
verwerken. 
 
We denken dat we trouwens ook beter is om te spreken over ‘geheugenS’ in plaats van 
geheugen. Er bestaan namelijk verschillende types geheugenS die voortdurend met 
elkaar samenwerken om ons door de wereld te bewegen.  
 
Informatie die binnenkomt in onze hersenen legt een hele weg af. Prikkels worden 
allereerst opgevangen door de zintuigen en doorgestuurd naar heel kortstondige 
(vergeetachtige) sensorische geheugens die informatie een aantal milliseconden 
bijhouden. Als de informatie de moeite waard is om verwerkt te worden, zal deze worden 
doorgestuurd naar ons kortetermijngeheugen. Dit geheugen kan informatie tot een 
twintigtal seconden bewaren en verwerken. Als de informatie voor langere tijd dient worden 
opgeslagen zal het kunnen worden overgedragen naar het langetermijngeheugen waar 
informatie zelfs een heel leven lang bewaard kan blijven.  
 
Drie verschillende processen vinden trouwens plaats als we informatie verwerken: we 
dienen nieuwe informatie in te winnen, we dienen het te kunnen opslaan en tenslotte 
dienen we het ook te kunnen terugvinden wanneer dat nodig is. Het spreekt voor zich dat 
bij elk van die processen fouten kunnen plaats vinden. Denk maar aan de befaamde “black 
out”. 
 
Tenslotte denken velen bij de term geheugen snel aan een schoolse context waarbij we op 
een spontane manier iets leren, terwijl we in de dagelijkse praktijk vaak worden 
geconfronteerd met situaties waarin we onvrijwillig iets moeten onthouden. Aan de hand 
van dit geheugen onthouden we bijvoorbeeld de kleur van de jurk van de buurvrouw zonder 
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hiervoor moeite te doen. (Croisile, p.12). In het geheugen kunnen tenslotte ook 
handelingen over procedures worden opgeslagen, zoals autorijden of rekensommen 
oplossen.   
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Welke weg legt informatie af? 
De hersenen kunnen niet direct en onmiddellijk alle informatie opslaan. Voordat ze 
permanente sporen maken, moeten tijdelijke fases worden doorlopen. Eerst wordt de 
informatie van de verschillende zintuigen heel even in de sensorische geheugens bewaard. 
Daarna verwerkt het kortetermijn- of werkgeheugen de informatie, om het dan te 
vervormen en zo nodig voor te bereiden op de definitieve opslag. 
 
De beperkte capaciteit van onze tijdelijke geheugens vormt een grote beperking voor de 
werking van ons intellect. Het onderstaande schema geeft alvast een overzicht van de 
informatieverwerking, vanaf de zintuigen tot het langetermijngeheugen. 
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Tijdelijke geheugens 
De sensorische geheugens 
Het zintuiglijk geheugen houdt informatie gedurende zeer korte tijd bij (0,1 à 0,5 sec.) in de 
zintuiglijke registers, net zolang totdat de herkenning in gang gezet is. Door de beperkte 
capaciteit en de snelle vergankelijkheid worden niet alle prikkels die tegelijk aanwezig zijn 
verwerkt.  
 
Enkel die prikkels die aandacht krijgen worden verder verwerkt. Wanneer er aandacht 
wordt besteed aan de informatie, wordt deze overgedragen naar het kortetermijngeheugen.  
Aandacht is dus met andere woorden een zeer belangrijke factor om informatie 
opgeslagen te krijgen.  
 

Hoe gebruiken marktkramers of reclamemensen het mechanisme van aandacht? 
Waarom is het belangrijk dat ze de aandacht trekken? Hoe doen ze dit? Zou hun 
product even goed verkopen mochten ze deze eerste stap overslaan?  

 
Bekijk even onderstaand schema waarin kort wordt uiteengezet hoe het lezen verloopt. 
 

 
 

Wist je trouwens dat sommige mensen met autisme een bijzonder goed ontwikkeld 
visueel sensorisch geheugen hebben? Zo kunnen ze tot in de kleinste details een 
geheugenfoto maken van een bepaalde stad en het volledig hertekenen, inclusief 
auto’s, raampjes van gebouwen, ... 
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Het kortetermijngeheugen 
Het kortetermijngeheugen wordt ook wel het 
werkgeheugen genoemd. Het is op dit niveau dat de 
informatie die uit het zintuiglijk of 
langetermijngeheugen komt, bewust gebruikt wordt. 
Hier wordt ‘gedacht’, ‘gewerkt’, ‘georganiseerd’, …. De 
belangrijkste functie van het kortetermijngeheugen is 
reeds aanwezige kennis te koppelen aan nieuw 
binnengekomen informatie. Zo begrijpen we het 
heden en kunnen we ermee omgaan. 
 
Bv. Een vriend vraagt je mee uit te gaan. Dankzij het 
kortetermijngeheugen kan het vooruitzicht van 
weggaan, gecombineerd worden met het feit dat je 
weet dat je nog heel veel werk hebt tegen de volgende 
dag. 
 
Maar wanneer men iemand een lange reeks cijfers voorleest, merkt men dat die persoon 
niet alle cijfers kan onthouden. Hoe komt dat? Eenvoudige proefjes (Howard, 1983) laten 
zien dat het KTG een beperkte capaciteit bezit. Men kan in het KTG slechts een beperkte 
hoeveelheid informatie tegelijk bewaren. George Miller (1965) concludeerde dat onze 
memory span (dit is het aantal losse elementen dat men perfect kan oproepen na één 
enkele aanbieding) ongeveer zeven afzonderlijke elementen groot is. Als er daarbij ook 
nog eens wordt gevraagd om relaties te leggen tussen deze elementen dan kan het KTG 
zelfs maar met twee tot maximaal vier elementen tegelijkertijd rekening houden (Hattie, 
p147). 
 
Als we nieuwe dingen leren (zoals autorijden) is dit geheugen snel overbelast omdat we 
zeer veel dingen tegelijk dienen te onthouden. Daarom is het belangrijk dat je eerst leert 
schakelen, dan leert rijden op een veilig terrein en pas daarna je kans waagt op de 
autosnelweg. Iemand die pas leert lezen snapt bijvoorbeeld nog niet het grote verhaal 
omdat hij te druk bezig is met het lezen van de zin. Dezelfde overbelasting – die we 
omschrijven als cognitive load - is ook merkbaar in de klas. Het aanleren of aanbieden 
van nieuwe leerstof in de klas moet daarom namelijk stap voor stap gebeuren met 
voorbeelden, extra uitleg en inoefening. Anders geraakt het geheugen van de studenten 
snel gevuld, haken ze af en wordt er uiteindelijk niks geleerd. 
 

Zo … en dit was een stukje theorie. Vragen? Nee? Ok, wie kan deze theorie 
betrekken op de theorie uit de andere hoofdstukken? Niemand? Ok, dan lossen 
we enkele oefeningen op! (uit: willekeurige les) 

 
In het bovenstaande voorbeeld merken we op dat de leerkracht wel héél veel vraagt van 
zijn leerlingen. Niet enkel dienden de leerlingen geheel nieuwe leerstof te verwerken, er 
werd hen ook nog eens gevraagd deze nieuwe stof op eerdere hoofdstukken te betrekken. 
Aangezien de leerstof nieuw is, vraagt dit al een grote mentale inspanning om deze bij te 
houden in het KTG. Daarbovenop dienen er ook nog eens relaties worden gelegd tussen 
deze elementen en andere elementen in het langetermijngeheugen. Als je weet dat we 
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echter maar twee tot maximaal vier elementen tegelijkertijd op elkaar kunnen betrekken 
dan begrijp je meteen waar de moeilijkheid ligt5.  
 
Deze beperking van het kortetermijngeheugen – zo zullen we later in andere hoofdstukken 
zien – speelt ten slotte een bijzonder belangrijke rol in motivatie, perceptie en faalangst. In 
het voorgaande voorbeeld kan je je waarschijnlijk al redelijk inbeelden wat dit kan doen 
met de aandacht van deze leerlingen. 
 
Een mogelijk truckje om een grotere hoeveelheid informatie toch te onthouden is 
chunking. Chunking betekent dat losse informatie in betekenisvolle eenheden gaan 
groeperen. Door het groeperen van die losse elementen bekomen we ten slotte een aantal 
“betekenisvolle elementen”. Een vaak geciteerd voorbeeld van chunking is het gebruik 
van ezelsbruggetjes: 
 
 Ik ga onmiddellijk slapen, met twee dekens en twee lakens. 

Nooit Oorlog Zonder Wapens (Noord, Oost, Zuid, West). 

Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nachtjapon. 
(Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus) 

Meer ezelsbruggetjes? http://www.ezelsbruggetje.nl 

 
Maar ezelsbruggetjes en allerlei andere mnemotechnische hulpmiddeltjes zijn echter niet 
efficiënt op langere termijn om informatie betekenisvol te verwerken en bij te houden. Veel 
websites beloven bijvoorbeeld spectaculaire geheugenverbeteringen door allerlei 
geheugentrainingen te doen, maar er bestaat eigenlijk geen onderzoek die het breder nut 
daarvan kan aantonen. Leerkrachten kunnen zeker tijdelijk enkele ezelsbruggetjes 
inschakelen om de cognitive load bij het aanbieden van nieuwe informatie te beperken. Op 
lange termijn is het echter interessanter om zoveel mogelijk kennis op te hangen aan 
informatie die reeds in het LTG is opgeslagen. Daarbij moet er telkens bijzonder goed 
worden opgelet de leerlingen geen ballast aan te bieden wanneer ze in deze eerste fase 
van het leren zijn. Een doordachte en gefaseerde opbouw van de les, aangevuld met 
duidelijke en heldere voorbeelden en voldoende terugkoppeling naar wat leerlingen al 
weten blijven de allerbeste manieren om de vervelende neveneffecten van cognitive load 
te beperken. 
 
In vergelijking met het sensorische geheugen, is de informatie die het KTG bereikt al een 
iets langer leven beschoren. Toch heeft het KTG duidelijk zijn beperkingen. Niet enkel de 
opnamecapaciteit, maar ook de duur van de opname is beperkt. We kunnen immers 
aantonen dat informatie die in het KTG zit en niet herhaald wordt, niet langer dan 15 à 20 
seconden aanwezig blijft!  
 

 
5 “Cognitive load theory and research informs us that novices are especially vulnerable to such poorly recognized 

effects. The idea that novice learners reach a point of working memory overload very quickly is a basic finding 

supported by scores of studies conducted in the laboratory, in classrooms especially at the high school, and also 

in industrial training research” (Hattie, p154).  

http://www.ezelsbruggetje.nl/
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Het kortetermijngeheugen is ook erg kwetsbaar. Het is zeer gevoelig voor alles wat de 
aandacht afleidt. De geringste storing, zoals een vreemd geluid, kan de goede werking 
hinderen.  
 
De efficiëntie van het werkgeheugen kan worden aangetast door stress, te veel werk, angst 
of worden verminderd door alcohol en bepaalde geneesmiddelen, maar ook in de klas zijn 
er bijzonder veel zaken die de aandacht vragen (geluid buiten, leerling die praat, te veel 
informatie, saaie presentatie ...). 
 
Gezien de vele beperkingen van het KTG kunnen we stellen dat verwerking van informatie 
op dit niveau niet zal volstaan opdat onze ervaring, waarnemingen en belevingen goed 
ingebed zouden zijn in ons “geheugen”. 
 
Het kortetermijngeheugen is ten slotte voor een specifieke reden erg belangrijk. Het staat 
in permanente verbinding tussen de zintuiglijke geheugens en de lange-
termijngeheugens. Het is als het ware een soort dynamische tussenpersoon. Zonder het 
kortetermijngeheugen zouden we geen touw kunnen vastknopen aan de werkelijkheid. Het 
kortetermijngeheugen is dan ook een soort telefooncentrale die voortdurend nieuwe 
informatie opneemt, verwerkt en vergelijkt met dingen die we al weten, waardoor er een 
soort continue flow van bewustzijn en gewaarwording ontstaat.  
 
 
Permanente geheugens 
Verklarend en niet-verklarend geheugen 
Zelden klagen mensen over het feit dat ze niet meer weten hoe ze een trap op moeten 
lopen, uit een stoel moeten opstaan of hoe ze hun tanden moeten poetsen. De gangbaarste 
geheugenklachten zijn het vergeten van namen, woorden of een recente gebeurtenis. 
Iemand met een geheugenstoornis heeft de meeste moeite met het onthouden van 
persoonlijke herinneringen. Voor een beter begrip onderscheiden psychologen als Endel 
Tulving en Larry Squire twee geheugentypen (Croisile, p90): het verklarend geheugen en 
rara het niet-verklarend geheugen. 
 
Voorbeelden van het gebruik van ons verklarend geheugen zijn: in welke stad bent u vorig 
jaar geweest (antwoord: dat weet ik niet, want dat zijn mijn zaken niet)? In welk jaar stierf 
Caesar (44 voor Christus meneer!). Het antwoord steunt dus altijd op een welbewuste of 
opzettelijke herinnering. Dit geheugen wordt ook door psychologen het expliciet geheugen 
genoemd.  
 
Voorbeelden van het niet-verklarend geheugen zijn: de afstandsbediening gebruiken, 
veters strikken, lopen, autorijden, ... we hoeven daarvoor niet bewust de handelingen of 
bewegingen te onthouden. Zelfs al weten we dat we ze ooit hebben moeten aanleren, we 
hebben ons bewustzijn niet nodig om ze uit te voeren. Vaak kunnen we ze alleen beknopt 
omschrijven en is het gemakkelijker ze te laten zien. Daarom wordt deze geheugenvorm 
als niet-verklarend (of om moeilijk te doen – impliciet) genoemd. 
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Geef zelf enkele voorbeelden van deze twee geheugenvormen: 
 

 
 
Binnen deze twee geheugenvormen onderscheiden vorsers nog drie geheugensystemen: 
het episodische geheugen, het semantisch geheugen en het procedureel geheugen. 
 
 
Het episodisch geheugen: “ik weet nog dat ...” 
 
In het episodisch geheugen zitten vaak gebeurtenissen waaraan we actief hebben 
deelgenomen of waarbij we aanwezig waren. De informatie stemt overeen met een 
bepaalde unieke situatie die we 
hebben meegemaakt op een 
bepaalde plaats of tijdstip: we 
herinneren ons wat we de 
vorige zomer hebben gedaan, 
of met wie we vorige week zijn 
gaan eten op restaurant. 
 
Tip: denk opnieuw aan de plek, 
de omgeving, het decor, de 
sfeer, de geur. Maak gebruik 
van aanwijzingen als frappante 
gebeurtenissen, reizen, ... voor 
een nauwkeurige reconstructie! 
(p.93). 
 
Als we gebeurtenissen opslaan, onthouden we niet alleen de gebeurtenis, maar ook de 
context. Als we terugdenken aan een maaltijd met vrienden, herinneren we ons ook de 
verlichting, de geluiden, geuren en smaken die we in de loop van de avond hebben 
waargenomen. Bovendien onthouden we ook het gevoelsmatige karakter van de situatie. 
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Het semantisch geheugen: het feitjesgeheugen ... 
 
Andere informatie wordt meestal buiten de context waarin ze tot stand kwam opgeslagen. 
Dit is het geval bij algemene kennis. Kan jij je bijvoorbeeld nog herinneren wanneer je juist 
geleerd hebt over de stelling van Pythagoras, de Eerste Wereldoorlog, de zeven 
hoofdzonden? Zulke kennis is vaak door verschillende ervaringen opgedaan en de 
herinnering aan de leercontext heeft de neiging hierdoor geleidelijk te vervagen, in die zin 
dat deze informatie een algemene 
vorm aanneemt. 
 
Dit geheugen is meer dan enkel 
een soort encyclopedie waarmee 
we algemene culturele vragen 
kunnen beantwoorden. Dankzij dit 
geheugen kunnen we voorwerpen 
benoemen en ze in een ruimere 
categorie onderbrengen. 
Wanneer we bijvoorbeeld een lijst 
willekeurige woorden uit het hoofd 
moeten leren, gaat dat 
gemakkelijker als we de woorden 
eerst categoriseren. 
 
Het semantisch geheugen is georganiseerd aan de hand van een soort boomdiagram. Dit 
geheugen is nog het best te vergelijken met een mindmap of conceptmap: 
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Het procedureel geheugen: het doe- geheugen 
 
Een derde soort onthouden informatie ontsnapt vaak in grote hoeveelheid het bewustzijn. 
Fietsen, tennissen, pianospelen, maar ook hoofdrekenen, onze moedertaal spreken of de 
regels van een kaartspel kunnen toepassen ... het zijn allemaal activiteiten waarvan je 
moeilijk een gedetailleerde beschrijving kan geven en die gewoonlijk onbewust wordt 
onthouden. 
 
Dit soort geheugen is belangrijk omdat het ons in staat stelt automatismen te ontwikkelen. 
Automatismen ontlasten ons zodat onze hersenen het hoofd kunnen bieden aan 
onvoorziene situaties. 
  
Test je procedureel geheugen: 
 

 
Conclusie (schema)
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Korte herhalingsoefening die optimaal gebruik maakt van ons menselijke geheugen! 
 

1. Ik ben iemand die alles heel snel heeft gezien. De minste beweging en verandering 
in mijn omgeving heb ik opgemerkt. Maar in onthouden ben ik niet sterk. Ik werk 
hiervoor liever samen met mijn twee oudere broers. 

Mijn naam is … 

2. Hallo! Als volwaardig lid van de familie der geheugensystemen ben ik diegene die 
het beste kan onthouden. Het liefst spreek ik wel met prikkels en informatie die ik 
kan plaatsen in hetgeen ik al weet. 

Mijn naam is … 

3. Hoi daar! Ik ben net als mijn jongste broer een grote vergeetkous. Als je mij een 
boodschappenlijstje dicteert is de kans groot dat ik maar zeven dingen zal 
onthouden.  

Ik heet … 

4. Hello! Nog even dat mannetje van vraag 3. Als ik mijn best doe en ik zoek een 
systeem en strategie om de informatie die ik krijg beter te rangschikken en te 
ordenen, dan kan ik beter onthouden. Ik maak hiervoor gebruik van een speciale 
techniek: …………. 
 

5. Welk “verwend nest van een geheugen” heeft veel aandacht nodig?  
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Waarom onthouden we sommige zaken beter dan andere? 
 
We onthouden hoofdzakelijk dingen die belangrijk zijn voor onszelf (en meer bepaald onze 
overleving). Het geheugen van de mens is immers optimaal afgetraind om gebeurtenissen 
die een heftige emotionele waarde oproepen op te slaan. Die herinneringen kunnen van 
belang zijn in toekomstige situaties: ze behoeden ons voor gevaar. Eén slechte ervaring 
met een agressieve hond is vaak al genoeg om nooit meer in de buurt van eender welke 
hond te komen. Angstreacties hebben vooral de neiging sterk in het geheugen worden 
opgeslagen. Daarom dat angststoornissen ook ons leven grondig kunnen verpesten (zelfs 
als er geen onmiddellijk gevaar meer aanwezig is!). Professionele hulp is dan ook 
aangewezen. 
 
Gebeurtenissen die daarnaast afwijken van de gangbare manier van zaken (bv: absurde, 
komische, afwijkende dingen die gebeuren tijdens je dagelijkse routine naar het werk, 
huishouden, ...) worden om dezelfde redenen ook beter bewaard.  
 
Maar emoties en afwijkende gebeurtenissen kunnen ook op een positieve manier worden 
aangewend ... door humor te gebruiken, een verrassende anekdote of verhaal te vertellen, 
een voorwerp meebrengen naar de les of enthousiasme te creëren kunnen we efficiënter 
onthouden en studeren. Probeer de tips en technieken daarom gerust eens uit bij het 
studeren van deze cursus! 
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Hoe kunnen we de theorie van het geheugen gebruiken om 
beter te onthouden? 
 
Breinprincipes BCL Instituut 
Veel kennis over ons brein en specifiek het geheugen is nieuw en er is verder onderzoek 
nodig. Toch kunnen huidige inzichten, zeker als het gaat over de maakbaarheid van het 
brein, al wel gebruikt worden als richtlijn bij het ontwikkelen van trainingen en onderwijs. 
 
Eén van de belangrijkste ontdekkingen van de neurowetenschappen is de maakbaarheid 
van onze hersenen. Onder invloed van ervaringen, gedachten en emoties veranderen onze 
hersenen voortdurend. Ons brein bevat ongeveer honderd miljard hersencellen: neuronen. 
Als een neuron een impuls doorgeeft aan een ander neuron heet dat ‘vuren’. Een gedachte 
is een specifiek patroon van duizenden simultaan vurende neuronen. Als een patroon van 
gelijktijdig vurende neuronen vaak herhaald wordt, maken de hersencellen steeds meer 
onderlinge verbindingen. Er ontstaat een neuraal netwerk: een herinnering, een overtuiging 
of een geleerd feit, model of procedure.  
 
Hoe sterker de verbinding tussen de hersencellen en hoe uitgebreider het verbindende 
neurale netwerk, des te gemakkelijker wordt de herinnering of het geleerde geactiveerd. 
Het ontstaan en verzwakken van neurale netwerken verandert de structuur van de 
hersenen: het brein is ‘maakbaar’. 
 
In 2005 heeft het BCL Instituut daarom een model ontwikkeld dat aansluit bij de werking 
van het brein bij leren. Centraal staat de definitie van leren als het vormen van sterke en 
uitgebreide verbindingen tussen hersencellen: neurale netwerken. In de volgende 
onderdelen zullen we dan ook verschillende leerprincipes en belangrijke voorwaarden 
bespreken die een trainer of docent kan toepassen in zijn trainingen of onderwijs. 
 
 
De (grote) rol van aandacht en focus 
In het onthouden van feiten of gebeurtenissen speelt aandacht een bijzonder grote rol. 
Onderzoek wijst uit dat vooral het kortetermijngeheugen hinder ondervindt van 
verminderde aandacht of afleiding. Het is net dat geheugen dat we veel aanspreken bij 
onze studenten.  
 
Als we studeren of een les proberen volgen is het belangrijk dat we niet afgeleid worden 
door allerlei storende prikkels zoals pratende studenten of storende geluiden buiten het 
klaslokaal. Dit fenomeen heet volgens psychologen interferentie.  
 

Lena werkt als dienster in een café. Als ze praat met een andere klant nadat ze 
een bestelling heeft opgenomen vergeet ze vaak wat ze op haar papiertje heeft 
geschreven. Ze kan meestal wel beroep doen op haar encyclopedisch geheugen 
van de favoriete drankjes van haar vaste klanten. Maar het is vooral haar geheugen 
dat actief is bij nieuwe bestellingen dat vol dreigt te raken. 

 
Recent neuropsychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat tieners slechte multitaskers 
(verschillende taken tegelijk uitvoeren) zijn. Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, ... 
vragen allemaal zijn sterke afleiders en komen de studie niet ten goede. Dit komt doordat 
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de hersengebieden die instaan voor flexibiliteit, remmen van gedrag en planning nog niet 
voldoende zijn ontwikkeld in de adolescentie.  
 
Een goede studiehouding vertrekt dan ook vanuit een goede studieomgeving. Zorg voor 
een ruimte met weinig materiaal op je bureau. Een stille plaats, waar je weinig kan afgeleid 
worden (liefst zonder Facebook, Twitter, ...).  
 
 
Niet te veel in één keer  
In het vorige puntje hebben we gesproken over aandacht. Het richten van je aandacht op 
het onderwerp van studie is erg belangrijk. Maar wat als de leerkracht te snel gaat en je de 
informatie niet meer in je kan opnemen?  
 
We spreken dan van cognitive load of een overbelasting van het werkgeheugen. Als er 
te veel nieuwe elementen worden aangeboden riskeren we af te haken. Onze aandacht 
verslapt en de gegeven kennis verdwijnt in een vergeethoekje (samen met onze motivatie). 
 
Belangrijk is dan ook dat je lessen niet voortdurend volpropt met nieuwe informatie. Zorg 
verder dat je gebruik maakt van middeltjes die “overload” kunnen verhelpen. Pauzeer af 
en toe om de leerstof samen te vatten, maak een (bord)schema van de dingen die je hebt 
gezien, laat eens een oefening uitwerken. En wissel af: niet enkel tekst, maar ook eens 
een tabel, een overzicht, een figuur, een voorbeeld, ... als het tenminste niet te sterk afleidt 
maar de boodschap ondersteunt! 
 
Zorg dus vooral voor een stapsgewijze opbouw en verwacht dus niet van je leerlingen dat 
ze ineens al een antwoord kunnen formuleren zonder eerst zelf enkele goede voorbeelden 
hebben getoond na dat stukje theorie. Bevorder de helderheid en laat complexiteit even 
voor wat het is en geef niet té veel ideeën mee in één keer.  
 
Onderstreep belangrijke informatie en herhaal af en toe (maar niet onnodig). Later, in het 
hoofdstuk motivatie zullen we een illustratie geven van een strategie die goed werkt (het 
zogeheten “worked example”) om zowel de aandacht als de motivatie van de leerlingen op 
peil te houden. 
 
Herhaal, herhaal, herhaal ... maar wel op de juiste manier 
 
Herhaling is één van de meest bekende manieren om informatie langer in het geheugen te 
bewaren. Elke keer dat dezelfde neuronen in ons brein samen vuren, wordt het neurale 
netwerk namelijk sterker. Volgens de nieuwste neurocognitieve inzichten is het belangrijk 
gedurende zo’n zes weken actief aan de sla te zijn met complexe nieuwe leerstof, anders 
is er grote kans dat het geleerde niet beklijft. Ook na die zes weken gaat het versterken 
van de neurale netwerken overigens door tot zo’n 2 à 3 jaar later als er (gespreid) herhaald 
en geoefend wordt. 
 
Zonder herhaling gaat er dus bijzonder veel materiaal al snel verloren. Dat vond ook de 
onderzoeker Ebbinghaus. 
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Ebbinghaus (1885) voerde een honderdtal jaar geleden de eerste geheugenproeven uit. 
Hij wou daarbij het geheugen in een zo ‘puur’ mogelijke vorm bestuderen. Hij gebruikte 
daarom zinloze lettergrepen die geen verband hebben met eerder opgeslagen kennis.  
Als meting gebruikte hij de besparingsmethode: hij ging na hoeveel keer hij een lijst met 
zinloze lettergrepen moest voorlezen aan zichzelf vooraleer hij ze volledig correct kon 
reproduceren. Wanneer hij na enige tijd minder oefenbeurten nodig had, kon hij zijn winst 
berekenen.  

 

 
 

De curve van Ebbinghaus toont aan dat er zonder herhaling, een heleboel 
informatie verloren gaat.  

Zo zien we dat er 56% van de geleerde informatie reeds na één uur verloren gaat! 

 
Na Ebbinghaus hebben nog velen deze methode gebruikt, ook bij het instuderen van zinvol 
(betekenisvol) materiaal, steeds kwam men tot dezelfde conclusies. Ten eerste daalt de 
winst naarmate de tijd tussen de eerste leerbeurt en de volgende toeneemt. Dit betekent 
dat men minder kan herinneren naarmate het langer geleden is dat het materiaal ingeprent 
werd. Informatie vervaagt dus met de tijd.  
 
Ten tweede vindt de meest drastische daling van informatie plaats tussen het eerste en 
het negende uur na instuderen. Daarna verloopt het ‘vergeten’ minder drastisch. Tenslotte 
verloopt de curve gelijkaardig voor betekenisvol materiaal, hoewel betekenisvol materiaal 
langer bijblijft dan zinloos materiaal. 
 
Moraal van het verhaal: herhaling is broodnodig en dient regelmatig te gebeuren, vooral 
op het einde van een lesuur, aangezien 56% van de informatie al verloren is gegaan. Let 
op: het gaat hier wel om een enge manier van herhalen. Dit percentage daalt dus 
aanzienlijk als we bijvoorbeeld verschillende manieren van verwerking hebben betrokken 
in de les zoals oefenen, discussiëren, samenvatten, voorkennis activeren. 
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In elk geval werkt “herhalen om te herhalen” niet altijd fantastisch. Als je herhaalt, doe je 
dit best op een welbepaalde manier! 
 

1. Om een ingewikkelde dierennaam te onthouden kunnen we het woord “rinoceros” 
voortdurend herhalen: “rinoceros, rinoceros, ...” maar het is interessanter ook eens 
naar de herkomst van het woord te kijken “rhinos” – neus en “keras” – hoorn.  
 
Deze methode, die op analyse steunt is veel doelmatiger. Probeer dus steeds als 
je herhaalt een logica, patroon of extra betekenis te vinden. 
 
 

2. Herhaal op een gemotiveerde manier! Zelfs als je de aangeboden leerstof oersaai 
vindt, helpt het om te doen alsof je het boeiend vindt. Laat leerlingen een 
kruiswoordraadsel oplossen, een quiz samenstellen. Vat op het einde van je 
hoofdstuk de aangeboden stof samen aan de hand van korte puntjes. Laat 
leerlingen begrippen verbinden aan de hand van lijnen en gebruik afbeeldingen en 
verhelderende illustraties waar mogelijk. 
 

3. Probeer op zoveel mogelijk verschillende manieren herhaling aan te brengen: 
door meerkeuzevragen aan te bieden, door te vertrekken vanuit een oefening, door 
leerlingen gelijkenissen en verschillen te laten aanduiden enzovoort! 

 

Langer leren of vaker herhalen volstaat niet om betere resultaten te krijgen. Regelmatig 
pauzes nemen is eveneens broodnodig! Het leren dient over verschillende sessies 
gespreid te worden. Het is beter kortere periodes te blokken en regelmatiger te herhalen, 
dan uren aan een stuk te studeren. Bovendien verzwakt je aandacht en neem je minder 
snel dingen op. Je verwerkt te veel informatie in één keer en je krijgt hierdoor interferentie.   
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Bevorder de structuur! 
 
Structuur bevordert de opname van informatie in ons geheugen. Gestructureerd materiaal 
wordt beter onthouden omdat het grondiger ingeprent is en gemakkelijker kan worden 
teruggeroepen.  

Maak dus steeds je samenvattingen zelf en begin van groot naar klein. Begin dus niet 
met alle details van een cursus bakkerij van buiten te leren, maar maak eerst een schema 
met de belangrijkste onderverdelingen. Daarna kan je de verschillende details beginnen 
ophangen aan deze kapstok. Categoriseer, groepeer en relateer waar mogelijk. 
De studenten Julie en Monica hebben dit goed begrepen: 
 

 
 
Denk even na over hoe je volgend boodschappenlijstje beter kan onthouden: 
Banaan, kip, yoghurt, tomatensaus, witte wijn, aardappelen, champignons, aardbeien, 
citroen, melk 
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Studeer grondig! 

 
Het spreekt voor zich dat hoe grondiger men de informatie analyseert, hoe beter deze 
bijblijft. Een oppervlakkige verwerking van informatie draagt niet bij tot een duurzame 
herinnering.  
 
Het is dus belangrijk dat leerlingen de leerstof inzichtelijk begrijpen en kunnen uitleggen 
aan anderen, eigen voorbeelden kunnen geven en toepassingen kunnen oplossen. 
Wanneer leerlingen enkel een tekst doornemen, zonder zich hierbij betekenisvolle vragen 
te stellen zal er weinig resultaat geboekt worden! 
 
De hersenen slaan tenslotte ook voortdurend andere vormen van informatie op: zintuiglijke 
informatie. Niet enkel de inhoudelijke kennis, maar ook auditieve, kinesthetische en visuele 
informatie wordt tegelijkertijd vastgehouden op verschillende plaatsen in het brein. Door 
informatie tegelijkertijd op verschillende zintuiglijke manieren aan te bieden, zorg je ervoor 
dat neurale netwerken uitgebreider zijn. Het geleerde is gemakkelijker op te halen en 
beklijft beter.  
 
 
Gebruik voorkennis 
 

Inleiding  
Deze factor verklaart waarom we makkelijker bijleren 
over onderwerpen waar we al veel over weten. Als ik iets 
nieuw leer kan dit element gekoppeld worden aan tal van 
andere kenniselementen die reeds in mijn geheugen zijn 
opgeslagen. Hoe beter een element is ingebed in het 
netwerk (en met “beter“ bedoelen we het aantal 
verbanden, de sterkte van de verbanden en de structuur 
van de verbanden) hoe beter ik dit element zal bewaren, 
hoe beter ik het zal begrijpen en hoe makkelijker ik het 

zal kunnen reproduceren.  
 
Het gebruiken van voorkennis (die steeds in het LTG is opgeslagen) is ook nog om andere 
redenen belangrijk. Eerst en vooral kent het werkgeheugen – dat snel overbelast is – weinig 
limieten als het omgaat met informatie uit het LTG. Ten tweede verandert wat er in je LTG 
zit zelfs drastisch wat er gebeurt binnen je werkgeheugen. Om dit goed te kunnen begrijpen 
dienen we eerst te weten wat schema’s zijn. 
 
Schema’s 
 
In ons geheugen worden alle verschillende kenniselementen georganiseerd in schema’s. 
Zo’n schema stelt ons in staat om de diepere betekenis van iets te achterhalen en wordt 
het zien van het groter plaatje mogelijk. Aan de hand van schema’s geraken we wijs uit 
een overvloed aan feiten en ideeën die anders geïsoleerde kenniseilandjes zouden zijn.  
Eens een kind begrijpt dat er een schema voor “land” bestaat kan het beginnen denken in 
veralgemeenbare termen. Elk land bevat dan een hoofdstad, mensen, luchthavens, 
openbaar vervoer, winkels, … als ditzelfde kind vervolgens leest dat Brussel de hoofdstad 
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van België is dan kan het eenvoudig deze kennis opnemen en categoriseren. Naarmate er 
steeds meer informatie wordt opgenomen en opgehangen kan het schema zich verfijnen 
(ibid., p126). Sommige steden hebben bijvoorbeeld geen luchthavens … het schema “land” 
wordt dan op basis van deze nieuwe informatie bijgestuurd (of gereorganiseerd). Alles wat 
we leren krijgt zo dus een plaats in schema’s in het LTG.  
 
Langzaam expertise opbouwen aan de hand van schema’s 
 
Het geleerde bij een leerling komt van kennis die opgeslagen ligt in schema’s en niet van 
de capaciteit om te redeneren op basis van elementen die nog niet coherent zijn 
opgeslagen en georganiseerd in het LTG. Nog anders: het vaardigheidsniveau van de 
leerling kan niet gelijkgesteld worden met zijn of haar talent om enkele elementen in het 
kortetermijngeheugen te houden. 
 
Expertise kan enkel maar opgebouwd worden door bewust eenvoudige ideeën in steeds 
complexer wordende schema’s op te nemen en daar kan de leerkracht voor zorgen. 
Vervolgens zullen deze complexe schema’s de kennis herorganiseren en op diens beurt 
opnieuw de geheugenbelasting verlagen (Hattie, p146-147). Leren kan dus een pak beter 
verlopen wanneer er wordt verder gebouwd op hetgeen al goed bestendigd is in het 
geheugen6. 
 
 
Bevorder de emotionele betrokkenheid 
 
Sterk emotioneel geladen ervaringen worden beter onthouden dan emotioneel neutrale 
ervaringen (Neisser, 1982). Emotie maakt namelijk neurale netwerken sterker door extra 
neurotransmitters die vrijkomen (dopamine en (nor)adrenaline). Evolutionair gezien valt dit 
trouwens ook goed te verklaren. Het onthouden van deze ervaringen kan namelijk helpen 
in het verbeteren van de overlevingskansen. Een sterk voorbeeld: 
 

Getraumatiseerde mensen hebben vaak last van akelige en 
heel levendige herinneringen die ongevraagd opduiken.  

 
Daarnaast is ons brein ook bijzonder geboeid door alle ervaringen die "er uitspringen". 
Afwijkende prikkels in onze omgeving trekken dus quasi automatisch onze aandacht. 
Absurde beelden, nieuwe prikkels en onverwachte gebeurtenissen zorgen ervoor dat we 
even ontwaken uit de dagdagelijkse roes en terug onze aandacht bij de les brengen.  
 
Mensen kunnen zich beter zaken herinneren die hen interesseren dan feiten die hen niet 
boeien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen ook meer moeite zullen doen om 
informatie op te slaan als ze die persoonlijk interessant vinden. Tezelfdertijd zullen er 
binnen het netwerk ook meer aanknopingspunten zijn voor interessante informatie, zodat 
de inprenting gemakkelijker gaat. Voor leerkrachten is het dus belangrijk leerlingen te 
boeien.  
Een gedreven, gepassioneerde leerkracht met liefde voor het vak doet al heel wat! 

 
6 “what you already know determines what you can learn and how you think. Learning proceeds quietly and 

efficiently when wat is new builds directly upon what is already secured. These ideas are among the most powerful 

messages emerging out of modern psychology” (Hattie, p126). 
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De emotionele betrokkenheid verhogen kan ook door meer themagericht te werken. Dit 
sluit aan bij hun voorkennis, leefwereld en daagt hen emotioneel uit! Maar overdoe het ook 
niet. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om voor elk vak een projectmatige opdracht te geven. 
Tijdens de Coronacrisis kloegen vele leerlingen over de vaak nutteloze projecten en 
opdrachten om vaak relatief eenvoudige leerstof onder de knie te krijgen. 
 

Creatie 
 
Het brein is erop ingericht om zelf informatie te ordenen en betekenisvolle patronen te 
ontdekken en te maken. Zorg ervoor dat je deelnemers en leerlingen ook zelf dingen laat 
ontdekken. Laat hen ervaringen uitwisselen, informatie ordenen, relaties leggen, zelf 
voorbeelden bedenken of presentaties geven, zodat zij zelf waarde en betekenis creëren. 
Doe dit opnieuw elke als dit relevant is en ook nut heeft op het vlak van je doelen! Teveel 
is te veel voor iedereen ���� 
 

Conclusie 
 
In dit hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met een fascinerend staaltje menselijk vernuft: 
het geheugen. Dit geheugen is allesbehalve een ordinaire computer die informatie 
opneemt en verwerkt. Het geheugen is buitengewoon dynamisch en is onderhevig aan 
allerlei processen. Het vergeet, het selecteert en het filtert informatie uit onze omgeving! 
 
Zonder geheugen hebben we geen identiteit. We hebben geen gedachten en zelfs ons 
beeld van de wereld zou ontbreken. Het geheugen is dus een onmisbaar onderdeel van 
het menselijk beestje! 
 
Om te worden opgenomen in het geheugen dient informatie uit de buitenwereld 
verschillende wegen af te leggen. Via de zintuigen bereiken de prikkels de zintuiglijke 
geheugens. De zintuiglijke geheugens houden slechts heel kort informatie bij (enkele 
milliseconden)! Er gebeurt hier namelijk al een eerste filtering en selectie van de informatie. 
 
Daarna kwam het kortetermijngeheugen aan de beurt. We hebben gezien dat ook dit 
beperkt is in capaciteit: ongeveer zeven elementen kunnen worden opgenomen ... én ... 
enkel als we niet afgeleid zijn. Dit geheugen is het meest gevoelig voor afleiding en 
stoorzenders. Het is jammer genoeg ook dit geheugen dat we veel aanspreken in de klas. 
 
Gelukkig hebben we enkele truckjes gezien om het memoriseren te verbeteren: 
 

Maak gebruik van herhaling, maar doe dit op een intelligente 
manier. Herhaal niet klakkeloos, maar zorg dat de herhaling zinvol 
is en betekenis heeft. (Zie bv. rinoceros) 
 
Overdrijf niet in het aanbieden van te veel kennis ineens. Geef de leerlingen tijd 
om de leerstof te verwerken. 
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Maak gebruik van voorkennis – op deze manier kan de nieuwe kennis (die zich 
nog in het kortetermijngeheugen bevindt) worden vastgehaakt aan kennis uit het 
langetermijngeheugen en kunnen de neurale netwerken uitbreiden. 
 
Bevorder de structuur door zowel op voorhand als achteraf gebruik te maken van 
overzichtelijke schema’s. 
 
De grondigheid van schema’s kan worden vergroot als de leerlingen zelf 
schema’s maken en eigen samenvattingen maken! Begin niet enkel met de theorie, 
maar geef ook eens een oefening, laat de leerlingen dingen uitproberen of geef 
eens een goed voorbeeld aan het bord. 
 
Maak met andere woorden gebruik van zelfontdekkend leren en zet ook in op 
creatie. 
 
Spreek de motivatie aan, bouw verder op emotie. 
 
 

 
In de volgende bijlage vermelden we ook nog enkele leerstrategieën die leerlingen kunnen 
inschakelen om leerstof beter te onthouden. Het loont de moeite er even door te gaan en 
na te gaan of je zelf een aantal van deze strategieën gebruikt. 
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BIJLAGE: LEERSTRATEGIEËN 
Inleiding 
 
Vanuit cognitief onderzoek is men op zoek naar effectieve leerstrategieën die het leren bij 
leerlingen (van elke leeftijd) kunnen bevorderen.  
 
The learning scientists7 behandelen zes bewezen effectieve leerstrategieën: (1) spreid je 
studeermomenten in de tijd (EN: distributed practice), (2) haal informatie actief op uit je 
geheugen (EN: retrieval practice), (3) stel jezelf doordenkvragen en leg ideeën 
gedetailleerd uit (EN: elaboration / posing probing questions), (4) wissel onderwerpen af 
tijdens het studeren (EN: interleaving / variability of practice), (5) gebruik specifieke 
voorbeelden om abstracte ideeën te begrijpen (EN: concrete examples) en (6) combineer 
woord en beeld (EN: dual coding) (Krishner, 2017). 
 
Er is een website ‘A design for education’ waar de effectieve leerstrategieën verder worden 
vertaald naar het onderwijs. Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen zijn de beheerders van 
de website. Tim Surma is al 16 jaar leraar secundair onderwijs in België, vers 
onderwijswetenschapper en doctoreert verder aan het Welteninstituut. Kristel 
Vanhoyweghen geeft intussen 19 jaar les in het secundair onderwijs, is eveneens 
onderwijswetenschapper en doceert sinds kort vakdidactiek wiskunde aan de 
lerarenopleiding. De interesse voor kwaliteitsvol, onderzoeksgeïnformeerd onderwijs (en 
de vertaling van dat onderzoek naar het klaslokaal) delen ze via deze website. Ze geven 
lezingen over effectief leren (voor leraren, ouders …), effectieve instructie en de 
wetenschap van het leren. 8 
 
Hieronder kan je zijn bijdrage lezen over effectieve leerstrategieën die ‘werken’:  
  

 
7 http://www.learningscientists.org/  
8 http://www.adesignfor.education/  

http://www.learningscientists.org/
http://www.adesignfor.education/
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Leerstrategie 1: distributed practice = gespreid leren 
Leer- en oefenmomenten spreiden in de tijd is beter dan deze leermomenten te bundelen 
in één tijdspanne. 

• Hoe werkt het? Verspreide oefen- en studiemomenten hebben een beter effect 
op het langetermijngeheugen dan gebundeld oefenen en studeren (het 
zogenaamde ‘blokken’). Drie keer een uur studeren aan een onderwerp verspreid 
over een week is beter dan één keer drie uur studeren op dezelfde dag. Leerlingen 
moeten leerstof herhalen, maar liefst niet onmiddellijk na de les. Dit voelt niet zo 
aangenaam aan, vandaar dat leerlingen intuïtief verkiezen om op korte tijd hard te 
studeren. 

• Wanneer werkt het? Voor alle leeftijden, voor zowel het leren van woordenschat, 
begrippen en vaardigheden (zoals wiskunde, muziek). Het is makkelijk te 
integreren, ook al bundelen handboeken oefeningen vaak per onderwerp. Je plant 
als leraar best vooruit en voegt herhalingsoefeningen op gepaste tijdstippen toe 
om het uitstelgedrag van de gemiddelde leerling te counteren. 
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Leerstrategie 2: retrieval practice = ophalen van informatie 
Het actief proberen herinneren van informatie uit het langetermijngeheugen zorgt voor 
sterkere verankering. 

• Hoe werkt het? Leerlingen proberen vaak leerstof in hun hoofd te krijgen door te 
herlezen, maar het is juist het proberen die leerstof er opnieuw uit te krijgen dat 
echt helpt. Dit actief ophalen van informatie maakt het gemakkelijker deze 
informatie op een later tijdstip te herinneren. Het is zelfs beter om na een eerste 
studiesessie een oefentest af te nemen dan de leerstof gewoon te herlezen. Laat 
leerlingen zichzelf dus vaak testen. Stimuleer hen daarin door oefenvragen mee te 
geven, regelmatig quizjes af te nemen, (al dan niet digitale) flashcards te maken 
of de Cornellmethode te gebruiken. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat er 
passende feedback voorzien is en dat er niet bij elke oefentest de dreiging van 
‘punten’ voelbaar is. 
 

• Wanneer werkt het? Opnieuw een algemeen toepasbare strategie voor alle 
vormen van kennis en vaardigheden met een langdurig, blijvend effect. Ondanks 
het feit dat leerlingen verkiezen om zichzelf zo min mogelijk te testen, tonen 
honderden experimenten dat dit het leren en onthouden sterk bevordert. 
Oefentesten werken zelfs wanneer hun format verschilt van de eindtest! 
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Leerstrategie 3: elaboration = actief verwerken 
Leg ideeën uit en beschrijf ze met veel details. 

• Hoe werkt het? Het zichzelf stellen van vragen als “Waarom werkt dit?”, “Wat is 
de verklaring hiervoor?” tijdens het leren faciliteert het leren. Dit maakt het bijleren 
moeilijker en trager maar precies deze vorm van ‘desirable difficulties’ (= gewenste 
moeilijkheden door het de leerlingen ‘lastiger’ te maken om een beter leereffect te 
krijgen) zorgt voor een extra stevige verankering. Laat leerlingen leerinhouden 
samenvatten en parafraseren zonder dat ze naar hun bronnen kijken. Laat hen 
verschillen of gelijkenissen zoeken. Wel opletten dat de eigen uitleg en 
verwoording van een lesonderwerp klopt: leerlingen moeten zichzelf ook 
controleren op de juistheid. 
 

• Wanneer werkt het? Vooral bij feitelijke informatie – en dan nog voornamelijk bij 
onderwerpen waar leerlingen al voldoende voorkennis hebben. Deze voorkennis 
laat leerlingen toe om meer passende verklaringen te zoeken waarom een feit waar 
is. 
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Leerstrategie 4: dual coding = gebruik meerdere kanalen 
Combineer woord (gesproken of geschreven) met beeld (zonder te veel tekst). 

• Hoe werkt het? Wanneer leerlingen de informatie langs meerdere kanalen (woord 
en beeld) ontvangen, geef het hen twee manieren om zich later de informatie te 
herinneren. De woorden kunnen gesproken of geschreven zijn, de beelden kunnen 
foto’s, grafieken, kaarten, animaties of (interactieve) video’s zijn. Laat leerlingen 
tijdens het leren op zoek gaan naar beelden die een aanvulling kunnen betekenen 
op jouw woorden of de woorden in het handboek. Neem voldoende tijd om 
woorden én beelden tegelijk te presenteren in kleine, behapbare onderdelen. 
Sommige opdrachten, die de leerling verplicht om informatie te visualiseren 
(tekenen van tijdlijn, schema, infographic) ondersteunen deze leerstrategie. 
 

• Wanneer werkt het? Het actief aanbieden van rijke informatie met woord en beeld 
bevordert het leren, al is het belangrijk om te voorkomen dat er ‘overbelasting’ 
ontstaat door het gebruik van irrelevante multimedia.  
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Leerstrategie 5: interleaving practice = onderwerpen afwisselen 
Wissel de volgorde van de leerinhouden/ oefeningen af tijdens het studeren. 

• Hoe werkt het? Traditioneel oefenen of studeren leerlingen ‘geblokt’ per 
onderwerp alvorens naar een volgend onderwerp door te schuiven. Bij 
‘interleaving’ wisselen leerlingen echter oefentypes of inhouden af. Zo maak je 
bijvoorbeeld oefeningen over volumes van balk, bol en cilinder door elkaar. Voor 
leerlingen voelt dit veel moeilijker aan dan lang aan één stuk hetzelfde te studeren. 
Het effect op lange termijn is echter groot. Een leraar kan de techniek makkelijk 
zelf modelleren. Nadat een bepaald probleem of onderwerp is aangebracht, richt 
de oefening zich initieel op die leerinhouden. De volgende oefeningen zijn 
vermengd met oefeningen van eerdere lessen. Het kan lijken dat de oefentijd 
hierdoor langer duurt, maar het is de moeite waard omdat de prestaties op termijn 
zullen verbeteren. 
 

• Wanneer werkt het? Wanneer oefentypes of leerinhouden uiterlijk gelijkaardig 
lijken (vb allemaal oefeningen over driehoeken of vervoegingen van 
werkwoorden), is interleaving aangewezen. Geblokt oefenen of studeren blijft 
aangewezen wanneer de inhouden weinig gemeenschappelijk lijken te hebben. 
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Leerstrategie 6: concrete en uitgewerkte voorbeelden 
Toon voorbeelden en gebruik uitgewerkte problemen met hun oplossingsstrategieën. 

• Hoe werkt het? Abstracte ideeën zijn vaak vaag zonder een concreet voorbeeld. 
Zorg er dus voor dat de leerling voldoende voorbeelden krijgt in de les. Dit kan een 
gemodelleerd, uitgewerkt voorbeeld zijn: de leraar demonstreert hoe hij een 
probleem aanpakt (het proces) en expliciteert daarbij hardop zijn denkstappen. De 
leraar toont bijvoorbeeld een geschreven oplossing (waar ook de 
oplossingsstrategie vermeld staat) en laat half-uitgewerkte voorbeelden aanvullen. 
Na verloop van tijd automatiseren en imiteren je leerlingen deze denkpatronen en 
wordt deze vorm van ondersteuning overbodig. 

 
• Wanneer werkt het? Modelleren en het gebruiken van uitgewerkte voorbeelden 

werden reeds succesvol gebruikt om problemen op te lossen in wiskunde, 
wetenschap, lees- en schrijfvaardigheden. Leerlingen die al heel bedreven en 
kundig zijn, hebben na verloop van tijd minder nood aan deze ondersteuning dan 
‘beginners’. (Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & 
Willingham, D. T., 2013; B. Rosenshine, 2012) 9 

  
 
Met deze leerstrategieën zelf te leren kennen en toe te passen in de klaspraktijk ga je meer 
inzicht verschaffen in de leerprocessen van je leerlingen. Je zal leerlingen beter kunnen 
begeleiden in dit proces en hen tot effectiever leren kunnen brengen.  
 
 

 
9 Download gratis de Nederlandstalige posters over deze leerstrategieën op de website 
van de Learning Scientists (met illustraties van Oliver Caviglioli) 
 

http://www.learningscientists.org/downloadable-materials
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Om af te sluiten geven we nog enkele tips mee voor leerkrachten: 
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4 ONS FEILBARE DENKEN10 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaan we kijken hoe zowel wij als onze leerlingen de voortdurende stroom 
aan prikkels en informatie verwerken die allemaal binnen de klas op ons afkomen. We 
zullen daarbij aantonen dat we minder objectieve informatieverwerkers zijn dan we 
zouden willen geloven. 
 
Kennis hebben van de mechanismen van informatieverwerking is belangrijk, omdat het 
een grote invloed kan hebben op leren en motivatie bij onze leerlingen. Vaak zonder dat 
we er ons bewust van zijn. 
 
In het eerste stuk geven we je eerst een streepje theorie en enkele voorbeelden mee als 
kader. We kijken daarbij hoe mensen informatie verwerken, maar ook waar het mis kan 
lopen (interpretatiefouten), welke gevolgen dit kan hebben en hoe hier best mee om te 
gaan.  
 
 
  

 
10 Dit hoofdstuk is gebaseerd op cursusmateriaal van collega Michel Lahaye. Het vat ook de belangrijkste 

informatie samen uit het boek Ons Feilbare Denken van Kahneman. 
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De wondere wereld van ons brein 
Bekijk en vergelijk even deze twee volgende figuren: 
 

 
 

Waarschijnlijk heb je opgemerkt dat het eerste lijnstuk tussen de twee pijltjes in de eerste 
figuur langer is dan in de tweede figuur. Maar is dat wel zo? Meet gerust even na met je 
meetlatje! Los nu nog even dit eenvoudige rekensommetje op: 
 

Een knuppel mét bal kost €110 
De knuppel kost €100 meer dan de bal 

Hoeveel kost de bal? 
 

De meeste mensen zullen in het eerste voorbeeld spontaan lijnstuk 1 aangeduid hebben 
als langste voorbeeld. In het tweede voorbeeld zijn we dan weer allen geneigd om de bal 
€10 te laten kosten. Echter, mocht de bal inderdaad €10 kosten, dan zou de knuppel €110 
kosten (want €100 meer dan €10). Samen opgeteld zou dit dan €120 (bal: €10 + knuppel: 
€110) worden. Het juiste antwoord is dus €5. Logisch, want 5€ + €105 (€100 meer dan de 
prijs van de bal) geeft immers samen €110.  
 
Had je het juist? Neen? Geen nood! Meer dan 50% van de Harvard, Princeton en MIT- 
studenten had het namelijk ook niet gevonden. Onze sublieme menselijke vermogens lijken 
dus hiaten te vertonen. We zijn in werkelijkheid minder objectieve, kritische denkers en 
beslissers dan we zelf willen geloven! 
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Neem even de tijd om het onderstaande filmpje te bekijken:  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY 
 
Zoals je al kan raden is de conclusie van dit klassieke experiment van Simons en Chabris 
(1999) dat mensen soms grote blinde vlekken11 kunnen hebben. Echter, de bedenkers van 
dit opzet ontdekten nog een ander frappant feit: bijna iedereen viel volledig uit de lucht bij 
het ontdekken van deze “blinde vlek”. Dit geeft enerzijds aan dat het proces van 
waarnemen, interpreteren en selecteren van informatie voor een groot deel op een 
automatische manier verloopt. Anderzijds wijst het op het feit dat we ons vaak niet bewust 
zijn van onze eigen manier van handelen. 
 
Een soortgelijke bevinding werd ook specifiek teruggevonden bij leerkrachten (Hattie, 
p291). Deze gaven aan te zeggen dat ze alle leerlingen gelijk behandelen in de klas. Eens 
ze echter video-opnames van zichzelf zagen schrokken ze zich een hoedje. Een pak 
onbewuste voorkeuren in de vorm van non-verbaal gedrag kwamen al snel aan de 
oppervlakte. Uiteraard hadden deze leerkrachten nooit slechte bijbedoelingen met hun 
leerlingen! Zij hadden namelijk geen enkel benul dat ze dit deden. Uit dit experiment blijkt 
dus opnieuw dat we in veel situaties onbewust en automatisch handelen. Meer nog: we 
hebben zelfs een blinde vlek voor onze eigen blinde vlekken! (Hattie, p291). 
 
Bovenstaande voorbeelden zijn natuurlijk onschuldig, maar het onderzoek naar hoe we 
waarnemen en informatie verwerken, systematisch negeren of verdraaien heeft 
verregaande implicaties. Het gorilla- experiment bijvoorbeeld kan ook worden 
teruggevonden bij piloten. Vliegtuigpiloten zijn doorgaans goed getraind om gepast te 
reageren op de meest uiteenlopende risicovolle situaties zoals een brandende motor, 
falende boordinstrumenten, onweer, enzovoort. De luchtvaartindustrie ontdekte echter een 
vreemd fenomeen. Wanneer er in de simulator een geparkeerd vliegtuig stond op de 
landingsbaan probeerden een alarmerend hoog percentage (vermoedelijk 30%!) van de 
piloten toch hun tuig aan de grond te zetten. De piloten waren zo geconcentreerd op allerlei 
complexe boordinstrumenten en afwegingen dat ze een gigantische Boeing op de 
hoofdmonitor van de vliegsimulator simpelweg over het hoofd zagen.  
 
Ook in de klas hebben soortgelijke effecten een grote invloed. Later in de cursus zullen we 
zien dat de theorie uit dit hoofdstuk ook mooi van toepassing is op de thema’s motivatie en 
faalangst. Onbewuste, automatische processen hebben een grotere invloed op de 

 
11 Deze blinde vlek- bevinding wordt in de literatuur ook als “inattentional blindness” omschreven. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
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klassfeer, resultaten, prestaties en motivatie van de leerlingen (en onszelf) dan we 
aanvankelijk dachten! Welkom dus, in de wondere wereld van het brein! 
 
 
Twee systemen 

Elk elk elk … een koe drinkt …? 
 

Dit klassiek kindergrapje is ongetwijfeld bij iedereen gekend. Bijna iedereen antwoordt 
eerst zonder na te denken “melk”. Enkele seconden later geeft ons gevoel echter te kennen 
dat we misschien een fout hebben gemaakt. Alle zeilen worden bijgezet en we analyseren 
de zin nogmaals. Het is pas achteraf dat we ontdekken wat we ons bij de neus hebben 
laten nemen. Een koe drinkt namelijk water! 
 
Hetzelfde fenomeen konden we ook terugvinden in onze Müller-Lyer- illusie of in het 
raadseltje van de knuppel en de bal. We gaven eerst een onbewust en automatisch 
antwoord maar vervolgens ontdekten we al snel dat er iets niet klopte. Tenslotte stuurden 
we na wat denkwerk onze oorspronkelijke mening bij. 
 
Dit (en vele andere bevindingen) deed auteur en Nobelprijswinnaar Kahneman vermoeden 
dat er binnen onze menselijke geest twee systemen actief zijn. Enerzijds een snel 
reagerend systeem dat op een meer onbewust niveau opereert (“die lijnstukken lijken me 
even lang!” “het antwoord is €10 !”) en anderzijds een trager en bewust systeem (“wacht 
eens even, dit klopt niet! Laat me dat nog eens bekijken!”). Deze bevinding is niet nieuw. 
William James beschreef al aan het eind van de negentiende eeuw soortgelijke systemen: 
een systeem waarbij eerder diepe en reflectieve gedachten centraal staan en een systeem 
waarbij snel en associatief denken en reageren op de voorgrond staat. 
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Systeem 1: de snelle, associatieve machine 
 
Systeem 1 is het systeem dat snel en associatief te werk gaat. Het is aan het werk 
wanneer je: 
 

• met de auto rijdt 
• erg eenvoudige rekensommen oplost 
• een bekend gezicht herkent 
• droefheid meent te zien in de ogen van je partner  
• op het laatste nippertje met je fiets een voetganger ontwijkt 

Maar het past ook bij volgende uitspraken: 
• “ik schat dit lijnstuk even lang in als het andere” 
• “Ik kan het niet verklaren, maar ik moet die persoon gewoon niet” 
• “Ik heb Mattieu nog maar één keer ontmoet maar ik voel dat hij iemand is die ik 

kan vertrouwen” 
• “ik koop het product want het komt me betrouwbaar en degelijk over” 

 
Dit systeem zorgt er met andere woorden voor dat we de meeste dingen op automatische 
piloot kunnen uitvoeren zonder ons veel vragen te stellen.  
Het grote nut van systeem 1 is dus dat het ons flink wat energie kan besparen. Grondig 
nadenken en analyseren kost al snel heel wat mentale brandstof en dat is op langere 
termijn moeilijker vol te houden. Systeem 1 helpt ons door informatie uit de buitenwereld 
snel te associëren (verbinden) met categorieën in het geheugen en hierop onmiddellijk te 
reageren. Snelheid is daarbij echter belangrijker dan precisie en objectiviteit.  
 
Deze snelheid en slordigheid is een uitloper van de evolutie. Systeem 1 is evolutionair ook 
het oudste systeem van de twee. Voor onze overleving was/is het immers belangrijk 
vliegensvlug te kunnen reageren op prikkels uit de omgeving. Een grijze vlek in de verte? 
Een lief konijntje of toch maar voor alle veiligheid voor de mogelijkheid van de gevaarlijke 
beer kiezen? Quasi onmiddellijk worden in dit systeem dus verbanden gelegd met 
allerhande gelijkende kennisbestanden in het geheugen. Deze analyse dient vliegensvlug 
te gaan en is daarom per definitie een pak minder precies – we kunnen het ons niet 
permitteren om er allemaal nog eens grondig over na te gaan denken. Een dier dat dus 
nog maar in de buurt komt van “potentieel” gevaarlijk wordt omwille van veiligheidsredenen 
toch als gevaarlijk aanzien12. “Better safe than sorry” is het motto van systeem 1! 
 
Uiteraard leven we nu niet meer in een vijandige omgeving waarbij we omringd worden 
door allerlei roofdieren maar in een moderne maatschappij met relatief weinig fysiek en 
reëel gevaar. Toch is dit systeem in ons nog steeds actief. Bekende voorbeelden uit de 
sociale psychologie zoals stereotypen of vooroordelen hebben bijvoorbeeld hun grond in 
dit snel-op-scherp-schietende systeem 1. In zekere zin zou je dan ook kunnen stellen dat 
een lichte vorm van racisme of xenofobie vanuit evolutionair oogpunt perfect verklaarbaar 
is13.  
Als er zich een probleem of een plotse, onverwachte verandering aandient en systeem 1 
tekortschiet in het aanbieden van een snelle oplossing of kadrering dan  

 
12 Lezers met achtergrondkennis van leerpsychologie herkennen hier terecht allicht de mechanismen van 

klassieke conditionering en meer bepaald stimulusgeneralisatie in. 
13 Uiteraard hoeft het bij die laatste bevinding niet te blijven! Begrijpen staat namelijk niet gelijk aan goedkeuren. 
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ontstaat er snel een mate van spanning en angst. Extra hulpbronnen (lees: energie) worden 
vervolgens gemobiliseerd om het probleem het hoofd te bieden. Het bewuste systeem 2 
stopt met dagdromen en maakt zich klaar voor gerichtere actie.  
 
Systeem 2: de luie controleur 
 
Een van de belangrijke taken van systeem 2 is het controleren en monitoren van 
gedachten en handelingen die door systeem 1 worden ‘aangedragen’ (Kahneman, p52). 
Eens dit systeem ontdekt heeft dat het probleem niet door systeem 1 kan worden opgelost 
treedt het in werking. Het voert deze controles echter vaak op een “luie” manier uit en laat 
zich regelmatig vangen door systeem 1. De reden hiervoor is dat het inschakelen van 
systeem 2 meer energie en inspanning kost en dat is iets dat het menselijke organisme 
ten allen koste wil vermijden. We kunnen dus wel beweren dat we de voorkeur geven aan 
systeem 2 maar in werkelijkheid domineert systeem 1 ons een pak meer dan we zouden 
willen geloven. In realiteit worden we dus voor het allergrootste deel van de dag 
meegedreven door de automatische piloot met de naam systeem 1.  
 
Als systeem 2 echter onraad ruikt en systeem 1 het gepresenteerde probleem niet snel lijkt 
te kunnen oplossen schiet het in actie door bewuste aandacht te schenken aan de prikkel 
of het probleem. 
 
Laat ons tenslotte enkele voorbeelden bekijken wanneer systeem 2 aan het werk is:  
 

• je in een rumoerige ruimte concentreren op een bepaald iemand 
• in je geheugen graven om een vreemd geluid te identificeren 
• de gepastheid van je gedrag in een sociale setting evalueren 
• iemand je telefoonnummer geven 
• de prijs-kwaliteitverhouding van twee wasmachines vergelijken  
• de validiteit van een complexe logische redenatie te beoordelen 

(Kahneman, p30). 
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Systeem 1 en 2 in de klas 
Maar waarom is kennis van deze twee systemen relevant voor ons? Hoe heeft de theorie 
uit de vorige puntjes betrekking op ons werk als leerkracht? Om deze vragen te 
beantwoorden kijken we eerst enkele concrete voorbeelden van systeem 1 en 2 in de klas: 
 
Systeem 1 helpt ons om snel een algemene indruk van het rumoer in de klas te krijgen of 
vijandigheid in de stem van een student te detecteren. Het is ook actief wanneer we een 
student sneller lijken te geloven omdat hij het goed kan uitleggen of wanneer we zonder 
bewuste bijbedoelingen betere scores aan een leerling geven wanneer deze na een 
“slechtere” leerling examen heeft afgelegd. Systeem 1 bespaart ons mentale energie door 
op een snelle en intuïtieve manier patronen te herkennen in de klas en oplossingen te 
genereren door de binnenkomende informatie van leerlingengedrag snel te vergelijken met 
prototypische categorieën in het geheugen. Het zorgt ervoor dat we kunnen overleven in 
een klas waarbij duizenden prikkels ons voortdurend belagen. Systeem 1 verricht dit 
vernuftig werk op een snelle en associatieve manier, maar trekt daarbij niet altijd dezelfde 
betrouwbare conclusies.  
 
Ook systeem 2 is actief in de klas: je realiseert je dat de kwade student misschien weleens 
gelijk kan hebben of je besteedt aandacht aan hoe je een leerling zou kunnen helpen met 
zijn studieprobleem. Je vergelijkt verschillende manieren om een les te geven en hoe je 
deze beter zou kunnen maken. In elke situatie waarbij extra inspanningen dienen te worden 
geleverd om een oplossing te verzinnen voor een probleem wordt systeem 2 ingeschakeld. 
Dit tweede systeem heeft – zo weten we - echter zijn grenzen. Het kan maar een beperkte 
tijd actief blijven. Dit geldt ook voor onze studenten die zich niet blijvend (en met dezelfde 
mentale inspanning) kunnen concentreren op de leerstof. Het actief en bewust richten van 
de aandacht is dus iets wat voor mensen bijzonder moeilijk is. Voortdurend probeert 
systeem 1 opnieuw de touwtjes in handen te krijgen. De aandacht verslapt dan en geen 
enkele student of leerling die dan nog opgemerkt dat je van pagina 29 plots naar pagina 
31 bent gesprongen in je cursus. Systeem 2 (onze luie controleur) laat de binnenkomende 
informatie die door systeem 1 werd opgepikt compleet ongemoeid. Tot je een leerling bij 
de naam noemt of er plots een metalen meetlat van een bank dondert.  
 
Implicaties  
 
Bovenstaande onderzoeksbevindingen tonen ons nogmaals aan dat mensen van nature 
geen grote rationele denkers zijn. Nadenken kost namelijk mentale energie en daar willen 
we zoveel mogelijk op besparen. We hebben evolutionair gezien dus een voorliefde voor 
systeem 1. Dit systeem verricht over het algemeen goed werk. Het werkt snel en intuïtief 
zodat we rustig verder kunnen functioneren zonder te veel afgeleid te worden. Echter, het 
systeem werkt niet perfect en bevat onvolkomenheden die door onze luie controleur 
(systeem 2) niet altijd goed worden opgemerkt. Zo kan het (te) snel en onterecht conclusies 
gaan trekken. Vaak zijn deze mini-interpretaties compleet onschuldig, maar soms kunnen 
ze onverwacht grote gevolgen hebben indien we niet af en toe stilstaan bij onze manier 
van handelen. Verschillende biases (of systematische fouten in het interpreteren van 
informatie uit de buitenwereld) kunnen in dat geval leiden tot grote verschillen in houding, 
motivatie, faalangst en prestaties bij leerlingen. 
 
In de volgende puntjes overlopen we daarom enkele belangrijke interpretatiefouten die wij 
& onze leerlingen kunnen maken. 



 
 

© AP Hogeschool – Leren en Ontwikkelen p 93 / 183 

 

 
Missen is menselijk.  
 
Het effect van de eerste indruk 
 
Het effect van de eerste indruk gaat over het feit dat informatie die het eerst wordt verwerkt 
(wanneer we bijvoorbeeld iemand voor de eerste keer ontmoeten) meer ons algemene 
oordeel zal beïnvloeden dan informatie die er later nog aan wordt toegevoegd.  
 

Slordige Jordy 

Een slordige eerste indruk zorgt ervoor dat een leerling die zijn boeken vergeet in 
de tweede les wordt behandeld als een slordig persoon. Het vergeten van een 
boek door een andere leerling (die wel een eerste goede indruk heeft gemaakt) 
wordt gezien als een vergeetachtigheid of een toeval. Terwijl de tweede leerling 
misschien van nature veel slordiger is dan de eerste! 

 
Ons geheugen maakt namelijk een nieuw kennisbestand aan over de persoon in de vorm 
van een schema (zie hoofdstuk geheugen). Eens dit schema is aangemaakt, heeft 
informatie die in de toekomst over deze persoon volgt nu meer kans om via deze weg te 
worden geïnterpreteerd14. Dit fenomeen staat ook bekend als de 
betekenisveranderingshypothese. Dit laatste duidt op het fenomeen dat eens een bepaalde 
indruk is ontstaan het bijzonder moeilijk is deze eerste inprenting te veranderen. Zo heeft 
iemand die een slechte indruk heeft nagelaten tot wel zeven positieve interacties nodig om 
opnieuw vertrouwen te krijgen. 
 
Dit proces verloopt automatisch en we hebben er weinig bewuste controle over. Het 
verraadt de werking van ons geliefde systeem 1 dat op een snelle manier een zicht wil 
krijgen op de persoon in kwestie om deze vervolgens in een handige categorie onder te 
brengen. Onbekende personen ontmoeten vraagt mentale energie en dat wil dit systeem 
liever vermijden. De persoon wordt daarom snel in een bepaalde categorie geplaatst (bv: 
slordige indruk, eerder vriendelijk, waarschijnlijk te vertrouwen, lacht veel, …). Systeem 1 
probeert een verhaal te maken uit een voor hem samenhangend patroon van geactiveerde 
ideeën. Het onderdrukt hierbij twijfels en dubbelzinnigheden. Onze luie controleur – 
systeem 2 – accepteert tenslotte veel van deze intuïtieve overtuigingen. 
In dit automatische proces spelen trouwens meer non-verbale elementen mee dan 
expliciete elementen. Hoe iets wordt gezegd of gedaan is met andere woorden belangrijker 
dan wat er precies wordt gezegd. 
  

 
14 Ons geheugen speelt dus – zo zullen we later zien – een grote rol in deze en volgende denkfouten.  
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Tiende van een seconde Identificeren van geslacht, leeftijd en ras. 

Oppikken van algemene presentatie zoals 
kledij of aanwezigheid van glimlach of 
duidelijke negatieve gevoelens 

Binnen de twee seconden Snelle karakterbeoordeling zoals “is deze 
persoon een gevaar voor mij”, “wat probeert 
deze persoon te doen”, “wat zijn zijn/haar 
intenties?”, “vind ik het leuk wat ik zie?”. 
Focus op aspecten van persoon die je niet 
leuk vindt. 

Binnen de tien seconden In dit stadium wordt je houding gevormd door 
hoe de andere persoon is gepositioneerd of 
hoe hij aan het bewegen is. Dit zijn 
belangrijke elementen die bijdragen aan de 
opbouw van je oordeel. Welke 
karaktereigenschappen zijn aanwezig? Is er 
een eigenschap die er uitspringt? Vind ik 
deze eigenschappen aangenaam? 

Volgende minuten Nog steeds hoge mate van aandacht voor de 
persoon voor ons. We kijken nu of onze 
eerste indrukken overeind blijven. Als dit 
laatste zo is dan stijgt ons geloof in het idee 
dat we de andere persoon kennen. We 
kunnen onszelf nu voorstellen om potentieel 
een interactie/relatie aan te gaan met de 
andere partij. Belangrijk daarbij is vaak 
overeenstemming in posture matching 
(zelfde houding aannemen als persoon). 

Bron: Hattie (p32). 
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Deze laatste bevinding is – als we even kijken naar de specialisaties van het menselijke 
brein – goed te begrijpen. Bekijk eens even het onderstaande lijstje van breinfuncties: 
 

• Verwerken van allerlei informatie op het vlak van lopen en bewegen 
• Het gebruiken van visuele informatie om complexe beslissingen te nemen 
• Verwerken van taal 
• Het instant kunnen opsommen van 20-30.000 objecten 
• Het herkennen van gezichten 
• Het lezen van sociale en non-verbale uitdrukkingen 
• Een gesprek kunnen voeren met de ander rekening houdend met de ander 

Wat opvalt is dat we van nature een erg sociaal brein hebben (en geen rationeel brein 
zoals we graag zouden willen geloven). We zijn dus evolutionair gevormd om boven alles 
verschillende social cues of sociale prikkels op te vangen en te verwerken. Dit heeft 
voordelen, maar ook enkele nadelen. Recent onderzoek bijvoorbeeld vertelt ons dat hoe 
een persoon (non-verbaal) overkomt (of bv ook hoe een boodschap wordt 
gecommuniceerd) meer bepalend is dan de werkelijke inhoud van de boodschap zelf. Een 
valse uitspraak, verteld door iemand die autoriteit en zelfvertrouwen uitstraalt wordt met 
andere woorden sneller en meer geloofd dan een inhoudelijk juiste boodschap, 
gecommuniceerd door iemand die deze uitstraling niet heeft. Zelfs getrainde 
professionelen in de personeelsselectie maken hierin vaak grote vergissingen. Sterker nog, 
zoals we reeds hebben gezien zijn we ons vaak niet bewust van deze blinde vlekken en 
vallen we uit de lucht als iemand er ons op wijst! 
 
Bij onze leerlingen kan dit effect op een interessante manier spelen bijvoorbeeld bij het 
geven van feedback. Leerlingen zijn hier namelijk bijzonder gevoelig aan. Hoe feedback 
gegeven wordt is dan ook minstens even belangrijk dan de inhoud van de feedback. 
Leerlingen zijn mensen en mensen zijn wezens met een sterk sociaal brein, gevoelig voor 
non-verbale informatie. In het thema motivatie gaan we hier verder op in. 
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Halo- effect en Horn-effect 
 
Stel dat je op een feestje een vrouw ontmoet, Evi. Je vond haar aardig en een aangename 
gesprekspartner. Haar naam wordt ook genoemd als iemand die gevraagd kan worden een 
bijdrage aan een goed doel te leveren. Wat weet je nu over de generositeit van Evi? 
 
Het juiste antwoord is niets, omdat er weinig reden is om aan te nemen dat mensen die in 
sociale situaties prettig in de omgang zijn ook veel geld aan goede doelen geven. Je vond 
Evi echter aardig en genereus en door deze associatie ben je geneigd haar vrijgeviger in 
te schatten. 
 
Om het interpreteren en integreren van binnenkomende informatie te versnellen en zo 
energie te besparen heeft het brein (meer bepaald systeem 1) dus de neiging om 
verschillende positieve eigenschappen onterecht snel met elkaar in verband te brengen. 
Deze positieve vorm van generalisatie wordt het Halo-effect genoemd. Maar er bestaat ook 
een negatieve vorm van generalisatie: het Horn-effect. Bij dit laatste effect wordt er niet 
enkel in het schema opgeslagen dat iemand luid praat en er onverzorgd uitziet maar wordt 
er ook spontaan de associatie gelegd met andere schema’s uit het geheugen (bv: nietsnut, 
leegloper, vermoedelijk iemand die niet voor zichzelf kan zorgen en zijn leven niet op orde 
krijgt, …) ook al is de persoon in kwestie verre van een nietsnut.  
 
Als het Halo-effect of het Horn-effect aan het werk zijn, betrappen we er ons op soms 
positieve of negatieve elementen bij het verhaal te verzinnen zonder dat hier een objectieve 
grond voor bestaat. Ook in dit effect is systeem 1 dus aan het werk. Systeem 1 zoekt 
namelijk opnieuw naar een samenhangend patroon in enkele – in je hoofd - geactiveerde 
ideeën en onderdrukt daarbij mogelijke twijfels. Systeem 2 aanvaardt de informatie die het 
van systeem 1 krijgt omdat het verhaal plausibel lijkt of aanvoelt. 
 

 
 
Kan je een eigen voorbeeld geven van een Halo-, of een Horn-effect?  
Zou je er ook een kunnen verzinnen in de klascontext zowel bij jezelf als bij de leerlingen? 
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Beschikbaarheidsheuristiek en de rol van het geheugen 
 
Als je de vorige twee biases er nog even op naleest dat wordt het al snel duidelijk dat het 
geheugen een bijzonder grote rol vervuld in onze informatieverwerkingsprocessen. De rol 
van het geheugen wordt echter nog duidelijker wanneer we de volgende menselijke 
interpretatiefout bespreken: de beschikbaarheidsheuristiek. 
 
De beschikbaarheidsheuristiek stelt dat informatie die soepeler en vlotter uit het geheugen 
kan gehaald worden meer kans heeft om geloofd te worden dan wanneer de informatie 
minder gemakkelijk op te vragen valt. Een voorbeeldje: 

 
Marcel is valselijk beschuldigd door zijn buurman omwille van 

pestgedrag. Wanneer hij hiervoor wordt veroordeeld is hij 
diepbedroefd. Enkele weken later mengt hij zich in een discussie 
over de werking van justitie met vrienden uit de kaartclub. Marcel 
weet absoluut zeker dat het gerecht in België helemaal niet deugd 

en is daar rotsvast van overtuigd! 
 

Ook al is de frustratie van Marcel goed te begrijpen, toch is zijn oordeel over het Belgische 
gerecht niet correct. Marcel heeft namelijk in zijn geheugen een vers kennisbestand zitten. 
Omdat Marcel tijdens de discussie dit levendige geheugenbestand vlot kan ophalen zal hij 
ook geneigd zijn de overtuiging te geloven. Dit effect wordt trouwens nog sterker wanneer 
voor het individu het opgeslagen kennisbestand verbonden is met sterke emotionele 
elementen. Het voortdurend lezen van het falen van het gerecht in de krant kan een 
beschikbaarheidsheuristiek veroorzaken, maar met meer emotionele beladenheid stijgt de 
kans dat we onze conclusies overschatten. Tenslotte zijn we ook meer geneigd het 
voorkomen én belang ervan in de werkelijkheid te overschatten! Dit laatste gebeurt vrij 
regelmatig wanneer we denken aan de vele bomaanslagen door terroristische 
groeperingen.  
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Kan je volgende voorbeelden verklaren aan de hand van de beschikbaarheidsheuristiek? 
 

Ik blijf roken want mijn opa rookt al 50 jaar en heeft een blakende gezondheid. 
 

“Islamitische staat rukt op” las ik onlangs in de krant.  
 Ik zeg het je Veerle, de wereld is er een pak gevaarlijker opgewonden! 

 
Wat dus eerder in het geheugen is opgeslagen – en nog belangrijker hoe vlot het kan 
worden opgehaald – speelt een grotere rol dan alle nieuwe aangeboden objectieve 
informatie samen. Het menselijke organisme houdt niet van tegenstrijdigheden en twijfels 
en daarom zal systeem 1 – vanuit zijn energiebesparende rol – op de koop toe proberen 
om zoveel mogelijk twijfels en onzekerheden te verbergen of te verdraaien.  
 
Bij onze leerlingen kan de beschikbaarheidsheuristiek nog op een heel andere manier 
spelen. Bij studieprestaties en motivatie bijvoorbeeld. Wanneer het voor een student 
relatief eenvoudig is om succeservaringen op te halen in zijn geheugen zal hij/zij mogelijks 
meer motivatie aan de dag leggen om aan de volgende periode te beginnen.  
 
 
Confirmatievertekening 
 
Net zoals bij het effect van de eerste indruk kunnen we stellen dat de aanwezige schema’s 
in ons geheugen de tendens hebben om te zoeken naar een vorm van zelfbevestiging. 
Eens een bepaalde indruk is gevormd is het niet enkel moeilijk om nog objectief te zijn, 
maar wordt het ook knap lastig om niet op zoek te gaan in de buitenwereld naar bevestiging 
van dit oorspronkelijke idee. Deze neiging om bevestiging te zoeken voor een 
oorspronkelijk idee of een overtuiging wordt confirmatievertekening genoemd. 
 
Het is opmerkelijk te zien hoe deze interpretatiefout onbewust voorkomt in het dagelijkse 
leven & hoe deze geheugenschema’s bijzonder hardnekkig kunnen doorwerken. We 
kiezen deze keer voor een ingewikkelder voorbeeld uit de romantische sfeer om onze 
argumenten kracht bij te zetten: 
 

Brenda zegt in haar hele leven nog maar weinig betrouwbare partners 
tegen te zijn gekomen. Haar eerste man had haar bedrogen. Haar 
nieuwe vriend begint ze nu (onterecht) te verdenken van overspel. Ze 
interpreteert het te laat komen van haar vriend na een lange 
vergadering op het werk als gevaarlijk en vermoedt dat er meer achter 
zit. Hoe hij ook zijn best doet, het lukt hem maar niet om Brenda van 
het tegendeel te beweren. Integendeel, het feit dat hij haar zo tracht te 
overtuigen vindt Brenda net verdacht! 

 
Door de ervaringen in Brenda’s geheugen van een eerdere relatie is er een schema 
ontstaan dat mensen (en partners in het bijzonder) onbetrouwbaar zouden zijn. Dit idee is 
zo sterk geworden dat ze - ondanks nieuwe en corrigerende informatie – niet van haar 
standpunt kan afwijken. Meer nog … Brenda gaat zelfs actief zoekt naar bewijzen die haar 
schema bevestigen.  
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Mensen houden namelijk niet van onzekerheid en hebben een sterke behoefte aan 
afsluiting. Eens een indruk dus is gevormd en een theorie is geformuleerd willen we zoveel 
mogelijk mentale verwarring verminderen. Zo vond Tesser (1978) dat zodra een opinie 
gevormd is, ze wordt versterkt, alleen al door eraan te denken. Deze bevinding valt samen 
met de beschikbaarheidsheuristiek. Het denken aan een herinnering versterkt de 
geheugenrepresentatie en verhoogt de kans dat de herinnering vlot uit het geheugen kan 
worden gehaald. Dit zorgt dan weer op zijn beurt voor een verhoogde kans tot het geloven 
van het idee. Dit fenomeen kunnen we op scholen vaak zien in de leraarskamer, waarbij 
leerkrachten bevestiging zoeken voor het idee dat hij of zij niks kan aanvangen met leerling 
X. Leerkrachten gaan dan op zoek naar informatie die hun oorspronkelijke idee bevestigen. 
Uiteraard gaan leerlingen ook in dezelfde denk-val kunnen trappen. 
 
 
Zelfvervullende hypothese 

 
De vriend van Brenda geeft aan de laatste tijd niks meer te mogen doen 
zonder verantwoording af te leggen. Op een gegeven moment werd het 
hem zelfs zo te veel dat hij zin had om de relatie te verbreken. 
 

In dit voorbeeld merken we op dat Brenda zo sterk haar oorspronkelijke verwachting gelooft 
dat ze uiteindelijk kan gaan krijgen wat ze vreest. Moedeloos door de vele pogingen en het 
wantrouwen geeft de partner het namelijk op. Het oorspronkelijke idee – dat mensen niet 
te vertrouwen zijn – is nu bewaarheid geworden. In dit laatste geval herkennen we een 
zelfvervullende hypothese. 
 
Ook in het onderwijs kom je zelfvervullende hypothesen tegen. Robert Rosenthal en 
Leonore Jacobson (1968) toonden zo in het artikel “Pygmalion in the Classroom” aan dat 
leerkrachten die hogere verwachtingen koesterden tegenover studenten diens prestaties 
ook positief beïnvloedden. 
 
Om dit te onderzoeken suggereerden ze enkele leerkrachten uit een basisschool in San 
Francisco dat sommige leerlingen, op basis van een IQ-onderzoek, op het punt stonden 
een versnelde intellectuele groei door te maken. In werkelijkheid werden de kinderen 
natuurlijk toevallig geselecteerd. Acht maanden later bleek, op grond van echte testen, dat 
deze kinderen hogere IQ-scores behaalden dan de kinderen van een controlegroep. 
Bovendien werden ze ook positiever geëvalueerd door de leerkrachten. 
 
Een zelfvervullende hypothese kan trouwens in twee richtingen werken. Als je eigen 
verwachtingen het resultaat positief beïnvloeden (zoals in het bovenstaande experiment), 
dan spreken we van een Pygmalion- effect. Als je ongunstige verwachtingen echter de 
resultaten negatief beïnvloeden, dan spreken we van een Golem- effect.  
 
Een laatste belangrijke aanvulling is tenslotte dat de zelfvervullende hypothese 
voornamelijk sterk kan worden gestuurd door vele kleine, onzichtbare, non-verbale 
handelingen zoals de houding, aanrakingen, het gebruiken van de stem, glimlach, …  
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Wie was Pygmalion? 

Pygmalion was in de Griekse mythologie een prins uit Cyprus met een 
voorliefde voor beeldhouwkunst. Hij had jarenlang de vrouwen zonden 
zien begaan en daarom wilde hij nooit trouwen. Dagenlang werkte hij 
aan een ivoren vrouwenbeeld (Galatea). Hij gaf het beeld de perfecte 
schoonheid en werd er smoorverliefd op. 

Op een dag werd er een feest gevierd ter ere van Aphrodite. Overal 
werd er wierook gebrand en werden runderen geofferd. Pygmalion 
bleef nog een tijdje bij het altaar staan na de offers en hij sprak een 
stille wens uit: “Goden, als u alles geven kunt, geef mij dan een vrouw.” 
Aphrodite, zelf aanwezig, begreep zijn wens: driemaal schoot een vlam 
hoog op, ten teken van genade. 

Zodra hij thuiskwam haastte hij zich naar zijn geliefde beeld en kuste 
haar op de mond. Als door een wonder werd het ivoor week, de kilte 
verdween. Daarna dankte Pygmalion Aphrodite duizendmaal. Negen 
maanden na hun huwelijk werd Paphos geboren. 
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Conclusie 
 
Aan het begin van dit thema hebben we aan de hand van enkele ludieke voorbeelden 
aangetoond dat mensen geen geweldige denkers zijn en dat er twee systemen een rol 
lijken te spelen. Enerzijds een associatief, automatisch en energiebesparend systeem 1 en 
anderzijds een energieopslorpend, traag en bewust systeem 2. We hebben daarbij ook 
gezien dat mensen weinig zelfkennis hebben op dit vlak. We beweren dat we goede en 
objectieve denkers zijn, maar in werkelijkheid functioneren we gedurende het grootste deel 
van de dag op automatische piloot.  
 
Het eerste systeem is gespecialiseerd in het snel leggen van associaties tussen 
binnenkomende informatie en kennisbestanden die reeds in het geheugen zijn opgeslagen. 
Hierdoor kan het met grote snelheid informatie mensen en situaties categoriseren. 
Systeem 1 is echter verre van perfect. Het vormt een zo goed mogelijk verhaal op basis 
van geactiveerde ideeën maar onderdrukt daarbij twijfels en dubbelzinnigheden.  
 
Het tweede systeem wordt ingeschakeld wanneer systeem 1 tekortschiet, maar dit vereist 
een pak mentale energie. Aandacht dient namelijk bewust te worden gericht op het 
probleem, teneinde dit op te lossen. Als we echter kijken naar de specialistische functies 
van het brein dan zien we daar geen specialiteit “zware mentale operaties” tussen staan. 
Het brein is namelijk bij uitstek gefinetuned om sociale prikkels te verwerken op een snelle 
en intuïtieve manier. Hard nadenken en objectief redeneren is dus iets wat het menselijke 
organisme liever niet doet. Tenslotte is dit systeem ook niet waterdicht. Het vervult zijn job 
als controleur niet altijd op een integere manier. Systeem II hebben we dan ook de naam 
“luie controleur” gegeven. De combinatie van het verhalen verzinnende systeem I en het 
luie systeem II impliceert tenslotte dat dit tweede systeem veel intuïtieve overtuigingen 
accepteert. 
 
Vervolgens hebben we enkele belangrijke interpretatiefouten of biases besproken die 
kunnen optreden wanneer systeem 1 zijn gangetje gaat. Het menselijke brein heeft immers 
een voorliefde om informatie snel in een categorie te plaatsen. Evolutionair is dit belangrijk 
omdat je zo zeer snel kan inschatten of een andere persoon een mogelijke bedreiging voor 
je vormt.. 
 
Wat verder bij deze biases opvalt is de enorm grote rol van het geheugen. We hebben 
bijvoorbeeld aan de hand van de beschikbaarheidsheuristiek gezien dat wanneer 
informatie vlot uit het geheugen kan worden gehaald, dit de kans beïnvloedt dat deze 
informatie ook meer wordt geloofd (vaak los van de correctheid van de informatie). 
Vervolgens hebben we ook gezien dat schema’s in het geheugen ook de neiging hebben 
om zichzelf te bevestigen. Zowel bij het effect van de eerste indruk als bij de 
confirmatievertekening en de zelfvervullende hypothese zien we dit aan het werk. 
 
Tenslotte is het voor leerkrachten belangrijk om kennis te nemen van de werking van ons 
brein en de belangrijkste interpretatiefouten omdat het in grote mate de omgang en 
motivatie van je leerlingen kan beïnvloeden. We voegen hier verder aan toe dat deze 
effecten vooral subtiel spelen maar desalniettemin grote gevolgen kunnen hebben. Door 
de aard en opbouw van ons brein zijn mensen namelijk bijzonder gefocust op non-verbale 
elementen zoals lichaamshouding, stemgebruik of ook wel “hoe” iets wordt 
gecommuniceerd. Dat laatste sijpelt soms meer door dan de werkelijke inhoud of je 
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werkelijke bedoeling. Door dus ook oog te leren hebben voor al deze subtiele en verborgen 
mechanismen van informatieverwerking, kunnen we uiteindelijk een betere leer- en 
klasomgeving ontwikkelen. We zullen hier concreet op verder bouwen in het volgende 
hoofdstuk over motivatie. 
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5 MOTIVATIE EN DE 
ZELFDETERMINATIETHEORIE15 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk kijken we met een wetenschappelijke bril naar het fenomeen motivatie. 
Hoe komt het dat leerlingen soms weinig geneigd zijn om te studeren voor een examen of 
aandacht te besteden aan een vak? Welke factoren spelen een rol bij motivatie? Hoe 
kunnen wij als leerkrachten rekening houden met wat de kern van motivatie uitmaakt bij 
mensen, zodat we er specifiek op kunnen inspelen bij leerlingen?  
 
We gebruiken hiervoor een bekende theorie uit de motivatiepsychologie: de 
zelfdeterminatietheorie, die ook in jouw persoonlijke leven relevant kan zijn.  
Tenslotte bespreken we enkele concrete en praktische ideeën om de motivatie van 
leerlingen beter te begrijpen en te verhogen … 
 
  

 
15 Dit hoofdstuk is gebaseerd op het cursusdeel van collega Michel Lahaye. Er is hierbij doorheen de tekst gebruik 

gemaakt van informatie uit het artikel van Vansteenkiste (2007). 
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Ons feilbaar brein – born to be lazy 
 
Om het fenomeen “motivatie” goed te kunnen begrijpen dienen we even terug te keren 
naar de theorie uit het hoofdstuk “ons feilbare brein”.  
 
Als onze leerling zich dient in te zetten in de klas of voor een toets moet beginnen studeren 
dan vraagt dit van hem of haar altijd mentale energie. Het inschakelen van ons brein om 
bewust aandacht te besteden aan (en na te denken over) complexe problemen is iets dat 
we liever willen vermijden. “The mind is not designed for thinking” schreef Willingham in 
2009 en dit sluit mooi aan bij het gedachtegoed van Kahneman eerder in onze cursus. Ons 
bewuste, reflectieve systeem II kan maar een beperkte tijd actief zijn want het geraakt snel 
uitgeput.  
 
Daarnaast houdt “inzet” ook steeds het nemen van een persoonlijk risico in. Denken is niet 
enkel traag en vergt inspanning, het houdt ook een grote mate van onzekerheid in. Elke 
uitnodiging om na te denken is in principe ook een mogelijkheid tot afstraffing wanneer er 
niet aan de verwachtingen kan worden voldaan16. Recent onderzoek bouwt verder op deze 
bevinding … de drang om onzekerheid te vermijden is bij mensen doorgaans groter dan 
het nastreven van succes en negatieve ervaringen wegen meer door dan positieve 
ervaringen. De menselijke motivatie is met andere woorden snel negatief beïnvloedbaar. 
 
Als leerkrachten vertonen we soms de neiging om op een slechte dag te stellen dat onze 
leerlingen weinig gemotiveerd zijn. We beweren dan dat ze weinig brede interesse kennen 
om aan de slag te gaan en dit ondanks al onze schitterende inspanningen en 
voorbereidingen om het boeiend te maken. Echter, “ongemotiveerdheid” komt zelfden voort 
uit een algemene onwetendheid of desinteresse. Recent onderzoek stelt namelijk dat 
motivatie (of heel concreet “de wil om mee te doen te werken voor jouw vak”) steeds dient 
aangezet te worden en dat – zonder dat we er ons van bewust zijn - verschillende 
leerkrachtgebonden factoren een rol spelen17. 
 
In het volgende deeltje bespreken we enkele concrete ideeën die verder bouwen op deze 
recente onderzoeksbevindingen. We kijken daarbij de rol van belangrijke non-verbale cues 
en het belang van een veilige leeromgeving, hoe je feedback op de juiste manier kan 
geven, hoe het geheugen een grote rol speelt in het verhogen van de motivatie en hoe 
positieve & negatieve spiralen ontstaan.  
 
Tenslotte nemen we je ook even mee naar de dichtstbijzijnde IKEA-winkel. 
 
 

 
16 Deze afstraffing hoeven we niet altijd letterlijk te nemen als de leerkracht die negatieve feedback 
geeft. Enkel het idee dat de leerling heeft dat hij/zij de gevraagde inspanning moeilijk zal kunnen 
uitvoeren is al goed genoeg om voor “afstraffing” door te kunnen gaan. Sommige leerlingen zijn hier 
bijzonder gevoelig aan. 
17 Opgelet! We willen hiermee niet zeggen dat je als leerkracht nu “fout” bezig bent. Waar het wél om 
draait is het leren gebruiken van een streepje elementaire psychologie om NOG beter in te werken 
op de motivatie van je leerlingen. Op deze manier krijg je misschien voor hetgeen je al prima deed 
nóg meer waardering. 
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Zes bruikbare ideeën om de motivatie van je leerlingen te 
bevorderen 
Idee 1: Eerst de relatie dan de prestatie! 
Herinner je je nog de verschillende specialiteiten van ons brein uit het hoofdstuk “ons 
feilbare brein”? Dan kan je je vast nog voor de geest halen dat de belangrijkste functies 
zich toespitsen op het verwerken van sociale informatie. We zijn talenten als het aankomt 
op het onderhouden en aangaan van cruciale, menselijke relaties. Zoals we hebben gezien 
verwerken we deze prikkels ook op een razendsnelle manier: na enkele seconden hebben 
we in ons geheugen al min of meer een beeld gevormd van de persoon die voor ons staat. 
Ga ik deze man of vrouw vertrouwen schenken? Is hij of zij mijn aandacht waard? Wil ik 
een relatie aangaan met dit individu of lijkt hij mij te onvriendelijk, ongeïnteresseerd of saai? 
Deze effecten spelen ook door in de klas en het langzaam opbouwen van een constructieve 
en open werkrelatie heeft - zonder we het zelf beseffen - een grote invloed op de motivatie 
van onze leerlingen. Wat daarbij opvalt is dat veel leerlingen het zelfs goed willen doen 
voor hun leerkracht.  
 
Als een leerkracht boeiend is, optimistisch, enthousiast, begripsvol en vertrouwen uitstraalt 
creëert hij een waardevolle non-verbale context18 waarin een relatie kan worden 
uitgebouwd. De leerling heeft het gevoel dat hij iets kan bijleren, bepaalde doelen kan 
bereiken, fouten mag maken en vragen mag stellen en dat heeft zonder enige twijfel invloed 
op zijn wil om zich in te spannen voor jouw vak. Theoretisch gezien verlaag je hiermee het 
“persoonlijke risico” bij het nemen van complexe mentale inspanningen. Uit recent 
onderzoek weten we namelijk dat mensen eerder risicomijdend zijn. Door een sfeer te 
scheppen van vertrouwen verlagen we de elementen die als risicovol kunnen worden 
waargenomen en stijgt de kans dat onze leerling een inspanningssprongetje waagt. 
  

 
18 Non-verbale cues zoals open gebaren, glimlachen, direct oogcontact en het vriendelijk gebruik van de stem 

(in het bijzonder bij de omgang met individuele studenten) hebben een enorme invloed op de motivatie van 

leerlingen. Zeer vaak gaan studenten hun aandacht eerder besteden aan bv het observeren van de leerkracht, 

het gebruik van zijn stem, manier van bewegen dan de inhoud van de les zelf. (Ibid., p28). “Hoe” je iets brengt 

weegt met andere woorden meer door dan “wat” je brengt. 
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Bekijk eens even de onderstaande tabel. Waarom beïnvloeden deze verschillende 
klasomgevingen de motivatie als je denkt aan de theorie van Kahneman?  
 
Hoog persoonlijk risico Laag persoonlijk risico 
Leerling moet direct leerstof begrijpen. 
Leerling krijgt strenge blik bij het geven van 
foutief antwoord in groep. 
Eén toets op het einde van het jaar – erop 
of eronder. 
Weinig directe feedback 
Wantrouwende leerkracht 

Leerling krijgt de kans om vragen te stellen 
Leerling wordt gewaardeerd voor zijn 
inbreng in de klas 
Stapsgewijs overbruggen en vertrouwen 
opbouwen in kunnen: van eenvoudige naar 
moeilijkere oefeningen werken 
Vertrouwen in kunnen van leerlingen 
Feedback gericht op de toekomst & om 
alle leerlingen iets bij te leren 

 
Uit onderzoek komt duidelijk naar voor dat leerlingen vooral met eerlijkheid, waardigheid 
en individueel respect willen worden behandeld (Hattie, p27). Je studenten leren kennen 
is dus erg belangrijk. Dit kan je concreet doen door af en toe tijd te maken voor een 
persoonlijke babbel op de speelplaats door (oprecht!!) te polsen naar hun hobby’s, familie, 
muzieksmaak, … Net als iedere mens worden ze namelijk graag aanzien als individuen 
met namen, een eigen geschiedenis, interesses en persoonlijke doelen.  
 
Kinderen en jongeren beschikken verder over een goed ontwikkeld gevoel om het 
onderscheid te maken tussen juist-fout. Als jij als leerkracht (en vertegenwoordiger dus van 
de volwassen wereld) niet correct handelt geraak je dus al snel in diskrediet. Het ergste 
dat je kan doen is liegen (of afspraken en eerdere beloftes opnieuw in vraag stellen). 
Studies binnen het domein van de interpersoonlijke psychologie duiden aan dat het de 
snelste weg is om alle positieve relaties te ondermijnen. (Ibid, p27). 
 
Vragen stellen als graadmeter van vertrouwen 
 
Het stellen van vragen is tenslotte een mooie graadmeter voor de mate van vertrouwen in 
jou als leerkracht. Adolescenten zien het stellen van vragen vaak als “gevaarlijk” en 
associëren het met minder intelligent zijn of “streberig” overkomen. Studies waarbij de 
leerkrachten sterk ondersteunend zijn beïnvloeden dit idee waardoor ze meer gericht 
worden op het behalen van doelen (op een gezonde manier) en minder gericht zijn op 
competitie. Bovendien scoren leerlingen die regelmatig vragen stellen ook beter dan 
leerlingen die dit niet doen. 
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Idee 2: Geef feedback op de juiste manier!  
 
Leerlingen zijn bijzonder gevoelig voor feedback van leerkrachten. Zeer vaak worden de 
goede bedoelingen van een leerkracht gezien als een persoonlijke evaluatie in de ogen 
van de ontvanger. Wat hierbij goed helpt is de inspanning die de leerling heeft geleverd 
eerst te herkennen (ook al is het weinig of) om vervolgens opnieuw toekomstgericht advies 
te geven.  
 

Bedankt Philippe voor je taak! Ik heb ze aandachtig gelezen en heb gezien 
dat je reeds enkele prima voorbeelden hebt opgeschreven die  

inderdaad te maken hebben met de opdracht. 
 

Goede feedback doelt specifiek op het proces om verandering of aanpassingen in 
inspanningen te bewerkstelligen om een persoon dichter bij een duidelijk geformuleerd 
doel te brengen. Het doel van feedback is namelijk het “gat” te dichten tussen de huidige 
stand en de gewenste stand van leren.  
 

[…] 
Vooral voorbeeld 1 en 3 lijken mij 

erg geslaagd omdat ze mooi het verband aantonen tussen X en Y.  
Als je zo’n voorbeelden ook kan geven op het examen Philippe  

dan ben je op goede weg! 
 

Daarnaast had ik wel nog een vraagje over vraag 3. 
Je schrijft daar dat … maar ik begrijp niet zo goed wat je hiermee wil zeggen? 

Kan je me dat nog even uitleggen met een ander voorbeeld zodat 
de link tussen theorie X en voorbeeld Y voor mij duidelijk wordt en  

ik weet dat je alles goed hebt begrepen?  
Ik heb de indruk dat je weet hoe je dit precies dient te doen  

maar had graag nog een extra voorbeeld gezien.  
Kijk je dat even na, dan is deze taak voor mij prima afgerond. 

 
Bedankt & Veel succes! 
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Deze principes zijn trouwens goed terug te vinden in videogames – ze 
brengen je huidige manier van functioneren in kaart en brengen uitdagingen 
aan die net boven je huidige niveau liggen. Vervolgens brengen ze 
feedback aan om verder te kunnen. Zouden we deze games ook spelen 
zonder deze elementen van feedback? 
 
Leerlingen in een klas bevinden zich misschien wel in zo’n videogame 
zonder feedback: het is niet duidelijk wat succes boeken precies is, wat er 
wordt verwacht en hoe ze deze barrière kunnen overbruggen om verder te gaan. 
 
Feedback wordt dus maar krachtig wanneer studenten weten HOE succes er uitziet, het 
gericht is op het verminderen van het gat tussen waar ze NU zijn en waar ze dienen te 
geraken en wanneer het zich richt op het aanbieden van informatie wat ze NU dienen te 
doen om in de toekomst beter te worden. 
 
 
Idee 3: Focus op de toekomst! 
 

Wat opvalt is dat er een zeer groot 
verschil bestaat tussen wat 
leerlingen ervaren als goede 
feedback en tussen wat leerkrachten 
denken dat goede feedback is. 
Leerkrachten gaan bijvoorbeeld 
gemaakte toetsen en taken 
verbeteren in de hoop dat de leerling 
hier iets uit kan bijleren. Echter, 
leerlingen hebben in deze aanpak 

minder interesse. Dit komt omdat leerlingen toekomstgericht (future-focused) zijn en 
minder bezig willen zijn met dwalen over wat ze “hadden moeten gedaan hebben”. 
Optimale feedback is dan ook deze vorige toetsen en taken te gebruiken om de leerling 
verder te helpen om in de toekomst beter te kunnen slagen op een proefwerk.  
 

“… students want to know how to improve their work  
so that they can do better next time “ (Hattie, p65.) 
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Idee 4: Let zeer goed op met geheugenbelasting (cognitive load) 
 
Stel dat we je zouden vragen om twee uur lang naar een uiteenzetting te luisteren naar 
hoe een auto werkt. We overlopen hiervoor in het eerste uur alle mogelijke onderdelen om 
vervolgens in het tweede uur de complexe interactie van alle componenten in kaart te 
brengen. Hoe zou het gesteld zijn met je aandacht? En belangrijker nog … hoe zit met je 
motivatie om nog een derde uur te aanhoren?  
 
De kans is groot dat zowel je aandacht als je motivatie aanzienlijk zullen dalen. Ons 
werkgeheugen is namelijk bijzonder snel gevuld en het onthouden van alle kleine 
onderdelen wordt na enkele minuten een pak lastiger. Bovendien wordt er bij het uitleggen 
van de interactie van alle onderdelen nog meer vereist van het geheugen. Niet enkel de 
onderdelen maar ook de complexe samenwerking tussen deze elementen dient immers te 
worden verwerkt in het werkgeheugen. Tenslotte ontbreekt het ons ook nog eens aan 
achtergrondkennis om deze nieuwe informatie te plaatsen. In Kahnemans woorden zou dit 
dus een bijzonder zware mentale taak zijn. De aangeboden stof kan nog zo interessant 
zijn (of de leerkracht nog zo enthousiast) … de grote hoeveelheid mentale energie vereist 
voor het verwerken van al deze elementen leidt er ontegensprekelijk toe dat de aandacht 
zal verslappen. De kloof die dient te worden overbrugd door de leerling is simpelweg te 
groot om het risico te nemen zich nog harder in te zetten. De motivatie keldert. 
 
Het inschakelen van het werkgeheugen en het schenken van actieve, bewuste aandacht 
vraagt dus veel mentale energie. Dit is zeker het geval wanneer de aangeboden leerstof 
nieuw is en er weinig of geen kennisbestanden in het langetermijngeheugen voorhanden 
zijn. Indien de leerstof in dit geval niet op een gefaseerde manier wordt aangeboden (met 
bijvoorbeeld aandacht voor voldoende pauzes en een doordachte opbouw en herhaling) 
dan zal eerst de aandacht en daarmee ook de motivatie dalen.  
 

“Zo, dit was de theorie over het berekenen van hyperbolen. 
Vragen? Nee? Ok, wie kan me zeggen wat de oplossing van volgende oefening is? 

Stijn? Jonas? Eva? Komaan, gasten. Zaten jullie nu te slapen  
in het laatste halfuur van mijn les ofzo?” 

(uit: een willekeurige wiskundeles) 
 
Een slecht idee is dan ook om na het verwerken van nieuwe kennis ONMIDDELLIJK te 
starten met leerlingen problemen te laten oplossen. Deze stap is namelijk te groot en vraagt 
ontzettend veel van het werkgeheugen omdat je de theorie nog dient te verwerken. Het 
kan verder ook het consolideren van eerder aangeboden kennis in het gedrang brengen. 
Wat wel bijzonder goed werkt is om eerst een aantal goede voorbeelden te geven waarin 
je duidelijk aantoont hoe de kennis concreet kan worden toegepast (een zogeheten worked 
example19). Hierbij werk je best van eenvoudige naar iets moeilijkere voorbeelden. Als 
deze stap is begrepen kan worden overgegaan naar aanvullende voorbeelden waarbij je 
de eerste opzet geeft en vervolgens de studenten de oefening probeert te laten afwerken: 
 

 
19 “The worked example effect now stands as one of the most robust findings from applied psychology research, 

(Hattie, p151).” 
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Ok, dit was een stukje theorie over [x]  
Dit zegt jullie misschien (nog) niet heel veel, maar in ons 

dagelijkse leven kan je er heel wat voorbeelden tegenkomen 
waar deze op toepassing is. 

Maar laat ons eerst beginnen met een eenvoudig voorbeeld 
waarin heel wat dingen duidelijk zullen worden. 

 
Hoe de leerkracht dus zijn les opbouwt heeft een grote invloed op de aandacht & motivatie 
van de leerlingen. Hierbij speelt ook vaak een “expert blind spot” mee. Omdat de leerkracht 
heel vertrouwd is met de leerstof lijkt deze voor hem een pak eenvoudiger en wordt het 
moeilijker om zich in te beelden welke stappen beginners precies nodig hebben om tot zijn 
of haar niveau te komen. De leerlingen beschikken echter (nog) niet over dezelfde 
kennisnetwerken in het langetermijngeheugen waar ze op beroep kunnen doen. Een goede 
leerkracht heeft dan ook aandacht voor zijn eigen blinde vlekken en focust zich keer op 
keer op manieren om de kennisgaten van leerlingen te dichten door ze doenbare sprongen 
te laten maken en door hen net boven hun niveau uit te dagen. 
 
Idee 5: Help leerlingen een succeslijst op te bouwen! 
 
Het geheugen kan ook nog op een andere manier spelen: 
 

Eli heeft volgende week een grote toets voor wereldoriëntatie en ziet 
dit wel goed komen. Enkele maanden geleden heeft hij al eens 

dezelfde beproeving met succes doorstaan. Het was niet eenvoudig, 
maar hij heeft toen goed geleerd dat met een beetje extra inspanning 

hij mooi zijn doel kan bereiken. Hij heeft er nu een redelijk goed 
gevoel bij dat hij dit ook deze keer kan klaarspelen! 

 
Eli’s beslissing om zich in te zetten voor de toets komt niet uit de lucht gevallen. Het is 
onder meer dankzij eerdere succeservaringen dat hij het gevoel heeft de klus nu te kunnen 
klaren. In dit voorbeeld herkennen we een mooie toepassing van een heuristiek die we al 
eerder hebben besproken in het thema “ons feilbare brein”: de beschikbaarheidsheuristiek.  
 
Omdat er Eli’s geheugen overtuigingen zijn opgeslagen (door vroegere, positieve 
koppelingen tussen zijn inspanning en de afloop ervan) gaat hij geneigd zijn deze 
overtuiging meer te geloven. De overtuiging is namelijk vlotter oproepbaar uit zijn 
geheugen! 
 
Deze ingeprente overtuiging kan er op haar beurt weer voor zorgen dat Eli zich de volgende 
keer nog (meer) zal inzetten. De psycholoog Albert Bandura zou zeggen dat Eli een hoge 
zelfeffectiviteit heeft. Eli heeft vertrouwen opgebouwd in zijn eigen bekwaamheid om een 
bepaalde taak of doel te volbrengen. Wanneer hij de volgende keer voor een soortgelijke 
uitdaging komt te staan zal de vlotheid waarmee deze overtuiging uit het geheugen kan 
worden gevist ervoor zorgen dat hij meer gemotiveerd zal zijn aan de opdracht te beginnen. 

 
I think I can 
I think I can 
I think I can 
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I know I can 
(Hattie) 

 
Je zou dus kunnen zeggen dat ‘succes’, later ‘succes’ opnieuw aantrekt. 
 
Het is dus geen slecht idee om leerlingen te helpen zo’n succeslijst in het geheugen op te 
bouwen. Niet door voortdurend blind te belonen, maar wél door te blijven aantonen dat het 
zich inzetten waardevol is en dat feedback dient om bij te leren. Om die manier leert de 
leerling dat slechte punten niet het einde van de wereld zijn, maar dat hij zich kan 
herpakken door feedback te omarmen en stapsgewijs naar doelen te werken. De leerling 
wordt zo niet enkel vaardiger, hij leert er ook mee een constructieve probleemoplosser te 
worden en een gezonde “ruggengraat” op te bouwen. Door te merken dat bijvoorbeeld een 
door hem uitgeteste studiehouding of aanpak een succeservaring oplevert zal zijn 
zelfeffectiviteit stijgen.  
 
Als leerlingen het dus moeilijk hebben om zich te motiveren voor een opdracht kan het een 
goed idee zijn hen te vragen even na te denken over enkele situaties waarin ze wel een 
moeilijke taak tot een goed einde hebben gebracht. Het kan ook een leuk idee zijn om hen 
letterlijk een kleine succeslijst (of succesdoos) te laten aanleggen van overwinningen waar 
ze zelf fier op zijn. Dat laatste hoeft zich trouwens niet te beperken tot schoolse 
overwinningen.  
 
Tenslotte stijgt de leerkracht ook in de achting van de student. Zijn feedback was blijkbaar 
oprecht om de leerling verder te helpen naar de toekomst toe. De vertrouwensband wordt 
verstevigd. 
 
Zoals we reeds hebben gezegd is het dus belangrijk dat er in een leeromgeving voldoende 
veiligheid en vertrouwen heerst. Kan en mag de leerling vragen stellen? Mag hij groeien 
door fouten te maken? De leerkracht begeleidt dit proces door voortdurend de vinger aan 
de pols te houden: waar staat de leerling nu, waar moet hij naar toe, wat heeft hij nodig … 
en hoe kan ik hem het beste motiveren om deze sprongen te maken. 
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Idee 6: Let op met overdadig belonen! 
 

“Seriously, if we want to produce people who lack persistence and 
self-control, who are accustomed to immediate gratification as their 
default position, then rewarding the on every single opportunity is 

one known technique” 
(Hattie, p68)” 

 
Kort samengevat: er bestaat maar weinig wetenschappelijke evidentie dat belonen iets 
goed oplevert. Als we voortdurend kinderen, leerlingen of jongeren belonen voor het minste 
dat ze doen dan levert dat in sommige situaties zelfs averechtse resultaten op. Dit is het 
geval wanneer je personen gaat belonen voor zijn of haar “aangeboren talenten”. Op deze 
manier leg je de klemtoon al snel op “kunde” als een zeer beperkte hulpbron. Zodra het 
iets moeilijker wordt zullen deze kinderen of jongeren niet meer aan het werk beginnen. 
Belonen leidt paradoxaal ook tot meer faalangst en minder tot veerkracht: het niet-kunnen 
kan dan snel worden verbonden aan een persoonlijk falen van de hele persoon (in plaats 
van aan dingen die je gewoon kan leren). 
 

“if I scratch myself, maybe she will praise that too. Big deal!” (Hattie). 
 
Wat met andere woorden een pak waardevoller is, is aan de hand van opbouwende 
feedback onze leerlingen te helpen stapsgewijs vertrouwen op te bouwen om constructief 
problemen op te lossen.  
 
 
Idee 7: Gebruik het IKEA-effect! 
 
Ooit trots geweest omdat je een aangeschafte IKEA-kast hebt gemonteerd? Dan ben je 
niet alleen. Lees maar eens even het onderstaande onderzoekje: 
 

Groep 1: krijgt enkele aangekochte en gemonteerde meubelen te zien. 
Groep 2: dient eerst het meubel in elkaar te steken. 

 
Beide groepen kregen vervolgens dezelfde vragen voorgesteld: 
 

Vraag 1: Hoeveel zou je betalen voor dit meubel? 
Vraag 2: Hoe leuk vind je dit meubel op een schaal van 1 tot 7? 
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De resultaten: 
 

   
 
Het nemen van een actieve rol in het produceren van een positief resultaat kan dus 
bijdragen aan een verhoogde waardering voor het eindresultaat. Mensen die met andere 
woorden een IKEA-kast in elkaar geknutseld hebben zijn tevredener met het resultaat dan 
objectief te verklaren valt! Dit effect is ook terug te vinden in ander onderzoek. Zo lijken 
mensen dingen waar ze meer voor dienden te “vechten” sterker te waarderen dan andere 
dingen. Studenten bijvoorbeeld van Amerikaanse campussen leken groepen en 
studentenclubs het meest te waarderen wanneer ze het moeilijkst toegankelijk waren.  
 
Aanvullend onderzoek onderstreept nog een ander belangrijk idee, namelijk dat dit IKEA-
effect enkel opgaat wanneer de deelnemers ook hun project kunnen afronden. Wanneer 
studenten LEGO-modellen dienden te bouwen die ze daarna dienden af te bouwen 
verdween het hele effect. Het is dus niet het eigenhandig bouwen van een LEGO-model 
dat de waardering deed toenemen, maar wél het aanschouwen van het succesvolle 
eindresultaat.  
 
De onderliggende psychologie van het IKEA-effect zouden we kunnen begrijpen vanuit de 
theorie rond het geheugen. Wanneer je een eindproduct bekijkt dat je zelf hebt gemaakt 
roep je ook onmiddellijk in het langetermijngeheugen op hoeveel tijd, energie en 
persoonlijke inspanning het heeft gekost om dit te voltooien. Je hebt je dienen te 
concentreren en je hebt verantwoordelijkheid dienen te nemen. Bovendien heb je ook 
bepaalde gevaren dienen te trotseren. Zoals we reeds weten houdt het starten van een 
project steeds risico in en komt daarbij af en toe onze zelfwaarde in het gedrang. Als we 
het eindresultaat vervolgens beschouwen in het licht van al deze herinneringen en 
overwinningen krijgen we al snel een gevoel van fierheid en tevredenheid. Hetzelfde IKEA-
effect speelt ook een grote rol wanneer studenten aan het werk gaan voor jouw vak. Het is 
belangrijk om de inspanningen die studenten hebben geïnvesteerd in hun werk worden 
gewaardeerd. 
 
Een ander effect dat consistent is met het IKEA-effect is het endowment effect. Dit effect 
handelt over het méér waarderen van je eigen bezittingen dan objectief kan verklaard 
worden. De verklaring voor dit effect is echter niet zozeer de tendens tot hebzucht, maar 
wel het feit “eigenaar” te zijn van een object de waardering doet veranderen.  
Deze twee effecten kunnen versterkt worden in een klassituatie: enerzijds door het 
waarderen van de inspanningen die geleverd zijn door de student en door extra tijd uit te 
trekken om het eindproduct te bekijken of zelfs op te hangen in de klas. Het volgende 
experiment van Ariely (2010) sluit ook aan bij deze effecten:  
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Taak: moeilijke en saaie letter-zoek-taak maken. 
Beloning: 50 cent bij elke voltooide taak in elke groep. 
 
Groep 1: overhandigen van de taak aan een assistent die alles op accuraatheid 
bekijkt en vervolgens zijn goedkeuring geeft. 
Groep 2: de assistent kijkt alles na op accuraatheid maar geeft geen 
goedkeuring. 
Groep 3: de taak wordt onmiddellijk in de versnipperaar gegooid. 

 
Het resultaat: 
 

 
 

Deze bevindingen hangen ook nauw samen met de rol van feedback. Zo is het niet 
werkbaar om onmiddellijk met kritiek te beginnen. Interessanter is het vinden van een 
gemeenschappelijk uitgangspunt en het waarderen van het al geleverde werk als basis om 
verder te leren. Indien je als leerkracht de werkjes van je studenten niet leest en/of erg 
beperkte feedback geeft, zal de motivatie van je studenten nagenoeg automatisch dalen. 
 
Ook onze houding tegenover anderen kan afhangen van de manier waarop ze respecteren 
wat we zelf waarderen en willen bereiken. Als iemand benadrukt en erkent dat we ons best 
hebben gedaan en inspanningen hebben geleverd zal de relatie met deze persoon 
ongetwijfeld positiever uitdraaien. Wanneer we niet erkentelijk zijn voor de inspanningen 
van een andere persoon kunnen we nooit een respectvolle relatie ontwikkelen. 
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De zelfdeterminatietheorie: een overkoepelende 
motivatietheorie 
 
In het vorige deel hebben we zeven ideeën besproken om de motivatie van je leerlingen te 
verhogen. Deze ideeën zullen we nu bespreken aan de hand van een recente, 
overkoepelende motivatietheorie. Hierdoor zullen de voorgaande ideeën (nog) meer zin en 
betekenis krijgen. We geven je dus niet zomaar een stukje theorie mee, maar vooral een 
kader om concreet in te werken op de motivatie van je leerlingen.  
 
Definitie 
 
De zelfdeterminatietheorie is een moderne motivatietheorie die stelt dat drie natuurlijke 
basisbehoeften een belangrijke rol spelen in de optimale groei en ontplooiing van een 
persoon: de behoefte aan sociale verbondenheid, autonomie en competentie.  
 
Drie fundamentele basisbehoeften 
 
Sociale verbondenheid 
 
Zoals we reeds hebben gezien is een 
mens bij uitstek een sociaal wezen. We 
verbinden ons dan ook zeer graag met 
andere mensen. Daarom is het belangrijk 
een band op te bouwen met de leerlingen 
in je klas waarbij individueel respect, 
waardering en authenticiteit (niet liegen!) 
centraal staan. Door een veilige 
leeromgeving te scheppen waarin vragen 
kunnen worden gesteld en fouten kunnen 
worden gemaakt20 ontstaat er een 
werksfeer die drempelverlagend werkt. 
Non-verbale elementen spelen hierbij een grote rol: een open houding van de leerkracht, 
een glimlach, spontaan oogcontact, … al deze zaken worden immers opgepikt door ons 
sterk sociaal afgestelde brein. 
 
Zoals we reeds in het hoofdstuk “ons feilbare brein” hebben gezien scannen de leerlingen 
je zelfs van kop tot teen gedurende de eerste minuten. Is de leerkracht die recht tegenover 
mij zit wel de moeite waard om te vertrouwen? Wil ik mijn aandacht en energie besteden 
aan hem of haar? Het opbouwen van een vertrouwensband zorgt er dus ervoor dat 
leerlingen nét dat tikkeltje meer willen doen21. Actief deelnemen aan een les, 
geconcentreerd luisteren of studeren voor een toets of examen vereist een pak mentale 
energie en houdt ook steeds een persoonlijk risico in.  

 
20 Adolescenten zien fouten maken vaak als “falen”. Door van fouten maken de normaalste zaak van de wereld 

te maken verlagen we de drempel om risico te nemen en zo actief deel te nemen aan de les. 
21 Zeer vaak zien we dat leerlingen het “voor hun leerkracht” willen doen. Ze willen dat hij/ zij fier is op hun 

geleverde prestaties en leveren graag een extra inspanning. 
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Ook bij het geven van feedback is focussen op de relatie met de leerling belangrijk. We 
hebben gezien dat hoe feedback kan ontvangen worden meer impact heeft dan de inhoud 
van de feedback zelf. Waardeer en benoem dus telkens de inspanning van je student om 
vervolgens hem of haar dichter bij het einddoel te brengen22. Kortom, de uitspraak “eerst 
de relatie … dan de prestatie” is dan ook goed terug te vinden in de zelfdeterminatietheorie.  
 
Competentie 
 
Hoe voelt het aan als jouw buurman of je vriend of 
vriendin je vraagt advies te geven over iets waarin 
je erg goed bent? Inderdaad…. Geweldig! 
Dit komt omdat we ons als mensen niet alleen 
graag willen verbinden met anderen, maar ook ons 
competent willen voelen. Als iemand beroep doet 
op onze competenties dan voelen we ons groeien 
en hebben we het gevoel dat we iemand zijn die 
best wel wat kan. Nog leuker is wanneer we onze 
competenties nog meer aanscherpen door nieuwe 
dingen te proberen en onze grenzen te verleggen. 
We kijken dan met fierheid terug op het parcours 
dat we hebben afgelegd.  
 
Het proces dat in deze component van de zelfdeterminatietheorie wordt beschreven hangt 
ook nauw samen met de term zelfeffectiviteit: het vertrouwen in de eigen bekwaamheid 
(competentie) om een bepaalde taak of doel te volbrengen.  
Leerlingen willen zich zoals alle mensen ook bekwaam en competent vinden en ervaren 
het als zeer positief wanneer ze - na het nemen van wat risico en het leveren van 
inspanning - een bepaald doel weten te bereiken. De leerkracht kan hen hierbij 
ondersteunen door kennisgaten te helpen dichten, hen toekomstgerichte feedback te 
geven en hen te wijzen op de vele uitdagingen die ze reeds in het verleden hebben 
overwonnen23.  
 
We herkennen tenslotte ook nog het IKEA-effect in deze component van de theorie. Door 
afgewerkte producten te waarderen (en zelfs tentoon te stellen of te laten bijhouden in een 
succesmap) bouwen leerlingen ervaringen van competentie op. Ze leren met voldoening 
terugkijken op eerdere geleverde prestaties en ontdekken steeds meer de link met de eigen 
inzet en probleemoplossende vaardigheden en het geboekte eindresultaat. Deze 
succeservaringen (in het brein) kunnen in de toekomst bijdragen tot meer inzet en minder 
uitstelgedrag. 
 
  

 
22 Waarderen en benoemen van een inspanning staat niet gelijk aan belonen of overmatig lof strooien voor een 

minieme prestatie. Het gaat wel om het waarderen van de geleverde inspanning – hoe klein ook - met als einddoel 

de student naar een hoger niveau te tillen en meer te motiveren. 
23 Denkvraagje: Welke heuristiek uit het hoofdstuk “ons feilbare denken” spreken we hier aan? 
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Autonomie  
 
Een component die iets minder aan bod kwam in de tips 
is “autonomie”. Met autonomie bedoelen we onze 
basisbehoefte om te handelen met een gevoel van 
vrijheid en keuze. We hebben het namelijk niet graag 
wanneer iets of iemand volledig bepaalt hoe we moeten 
handelen. Een zekere mate van eigen inbreng en keuze 
is dus nodig om de motivatie te blijven behouden. 
Een leerkracht dus die geen of weinig persoonlijke 
inbreng van de leerlingen tolereert begeeft zich op glad 
ijs. Leerlingen willen graag meewerken, maar willen ook 
nog graag als individuen met eigen ideeën, waarden en 
overtuigingen worden aanzien. Een klassfeer waarin 
voortdurend alles moet omdat het “nu éénmaal zo moet” heeft minder kans op slagen. 
Bovendien hebben adolescenten al geen hoge pet op van strenge autoriteitsfiguren. 
Luisteren en zwijgen zijn dingen die je moest doen in de kindertijd. Ado’s willen echter 
worden aangehoord en verwachten dat ze een eigen inbreng kunnen leveren24. 
Een goed idee is dan ook enkele gedragsregels en afspraken vast te leggen in 
samenspraak met de leerlingen. Deze gedeelde afspraken worden immers veel 
eenvoudiger nageleefd. Bovendien lijken ze dan minder “uitgevaardigd” door een autoriteit 
(leerkracht). Er bestaan tenslotte erg ludieke manieren om de regels door leerlingen te 
laten opvolgen. Zo blijft meteen ook die sfeer in de klas behouden. 
 
In dit deel hebben we kort de drie behoeften besproken die een rol spelen bij motivatie. In 
het volgende deeltje gaan we na of we wel alle leerlingen kunnen charmeren voor ons vak. 
We bekijken hierbij de verschillende vormen van motivatie en welke rol we als leerkrachten 
kunnen vervullen om leerlingen die iets minder gemotiveerd zijn toch mee te krijgen. 
 
  

 
24 Daarnaast kan de autonomie van leerlingen ook op een andere manier worden 
ondermijnd. Wanneer hij of zij bijvoorbeeld sterke faalangst kan de motivatie eveneens 
onder druk komen te staan. De leerling gaat dan namelijk studeren om niet te falen. De 
motivatie is niet meer vloeiend, maar gecontroleerd. 
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Intrinsieke versus extrinsieke motivatie 
 
Als leerlingen spontaan geïnteresseerd zijn om iets nieuws bij te leren, dan zijn ze 
‘intrinsiek gemotiveerd’. Intrinsieke motivatie verwijst naar het uitvoeren van de activiteit 
omwille van de activiteit zelf (Lens en Depreeuw, 1998; Ryan en Deci, 2000). Men studeert 
omdat het op zich bevredigend is, omdat studeren een inherente bevrediging verschaft. 
 
Een voorbeeld van een intrinsiek gemotiveerde leerling is een zeventienjarige die zijn 
wiskundeleerstof goed bijhoudt, omdat hij wiskunde op zich leuk en uitdagend vindt en er 
alsmaar meer wil over te weten komen. Omdat intrinsiek gemotiveerde studenten hun 
interesses kunnen realiseren via hun studies, zullen ze dan ook het gevoel hebben zelf aan 
de basis te liggen van hun studiegedrag. Anders gesteld, ze studeren met een gevoel van 
psychologische vrijheid, welwillendheid of autonomie.  
 
Leerkrachten worden echter dagelijks geconfronteerd met de realiteit dat vele leerlingen 
niet (meer) intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze studeren enkel om voldoende punten te behalen, 
omdat hun ouders hen hiertoe verplichten of omdat goede punten hen helpen om een 
beloofde beloning te verkrijgen (bv. gsm). We spreken in dit geval van ‘extrinsieke 
motivatie’ (Ryan en Deci, 2000). Het studeren verloopt niet spontaan, maar is afhankelijk 
van het bereiken van een doel dat buiten het studeren zelf gelegen is. In het geval van 
extrinsieke motivatie wordt het studiegedrag dus gekenmerkt door een middel- 
doelstructuur. Studeren is dan geen doel op zich, maar een middel om iets te verkrijgen. 
De meeste leerlingen zijn zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd: ze studeren niet 
alleen omdat het op zich interessant is, maar ook om goede punten te halen, een beloning 
te krijgen, om een bepaalde studierichting te kunnen volgen in het voortgezet of hoger 
onderwijs, om later een bepaald beroep te kunnen uitoefenen, enz. Op elk ogenblik is de 
sterkte van de totale studiemotivatie best op te vatten als de som van de intrinsieke en 
extrinsieke component. Maar dit betekent niet dat ze geen wederzijdse impact op elkaar 
kunnen uitoefenen.  
 
Extrinsieke motivatie kan de intrinsieke motivatie op termijn immers ondermijnen en doen 
verdwijnen als de aangereikte extrinsieke beloningen de reden worden voor het studeren 
(Deci et al., 1999). 
 
Intrinsiek gemotiveerde leerlingen studeren vanuit hun eigen interesse (hun intrinsieke 
behoefte aan informatie, kennis en competentie). Maar als beloningen of andere gevolgen 
de reden worden, verdwijnt de intrinsieke motivatie. Ze studeren nog alleen voor de 
gevolgen ervan. Het studiegedrag komt onder controle te staan van externe beloningen. 
De student zal hierbij vaak het gevoel hebben het studeren niet zelf geïnitieerd te hebben, 
want de beloofde beloning is de reden voor het studeren. 
Maar is dit noodzakelijk het geval? Zullen studenten die studeren om extrinsieke motieven 
zich noodzakelijkerwijs de ‘slaaf’ van hun studeren voelen? Neen. Zelfs extrinsiek 
gemotiveerde leerlingen kunnen op een autonome of welwillende wijze handelen, 
bijvoorbeeld als ze inzien waarom een bepaalde lesopdracht of een bepaald vak voor hen 
persoonlijk zinvol is (Deci en Ryan, 2000). 
 
Een concreet voorbeeld kan dit helpen te verhelderen. Een studente uit de lerarenopleiding 
die later in het secundair onderwijs graag de vakken biologie, aardrijkskunde en 
geschiedenis zou geven, is volledig in de ban van die vakken. Opvoedkunde vindt ze 
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evenwel niet intrinsiek boeiend. Toch zet de studente zich ten volle in voor opvoedkunde, 
omdat ze begrijpt dat pedagogische en psychologische kennis en vaardigheden essentieel 
zijn voor een leerkracht: naast het geven van vakken hebben leerkrachten namelijk ook 
een opvoedkundige taak in het onderwijs. In dit geval is de student extrinsiek gemotiveerd: 
ze studeert om een verder liggend doel te bereiken, namelijk een goede leerkracht-
opvoeder worden. Het is echter duidelijk dat dit type extrinsieke motivatie van een totaal 
andere aard is dan de extrinsiek gemotiveerde leerling die hard studeert, omdat zijn ouders 
hem een gsm hebben beloofd wanneer hij 70 % behaalt. Terwijl studeren om extrinsieke 
motieven in het eerste geval gepaard gaat met het gevoel van welwillendheid en keuze, is 
dit niet het geval in het tweede voorbeeld. 
 
Kortom, de tweedeling tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie blijkt niet te voldoen om 
het rijke gamma aan motivaties te beschrijven (Deci en Ryan,1985). Het concept 
extrinsieke motivatie moet worden genuanceerd door verschillende types extrinsieke 
motivatie te onderscheiden, die verschillen in de mate van ervaren psychologische vrijheid 
of autonomie.  
 
Die worden straks toegelicht. Voorlopig volstaat het om te concluderen dat indien 
leerkrachten het leerproces wensen te bevorderen, ze niet kost wat kost de intrinsieke 
motivatie moeten verhogen en noodzakelijkerwijs moeten vermijden om in te spelen op de 
extrinsieke motivatie. Ze kunnen ook bepaalde types extrinsieke motivatie proberen aan te 
wakkeren, die net als intrinsieke motivatie, diepgaand, actief en zelfgestuurd leren positief 
beïnvloeden. 
 
 
Autonome versus gecontroleerde motivatie 
 
Er worden in de zelfdeterminatietheorie drie verschillende types extrinsieke motivatie 
onderscheiden. Het type extrinsieke motivatie dat bij leerkrachten, leerlingen en ouders het 
meest gekend is, omvat, zoals hoger al aangegeven, het uitvoeren van gedrag om straf te 
vermijden of om beloningen te verkrijgen. Een leerling kan bijvoorbeeld de klasregels 
volgen om strafstudie te vermijden. De drijfveer van de leerling om te werken en zich goed 
te gedragen, wordt in dit geval gestuurd of gereguleerd door externe elementen, namelijk 
een beloofde beloning, externe verwachtingen of de dreigende straf. In dit geval zal het 
studeren gepaard gaan met gevoelens van verplichting, druk en eventueel zelfs stress. 
 
Deze druk hoeft niet altijd van buitenaf worden opgelegd. Vele leerlingen – en in het 
bijzonder perfectionistische leerlingen – zetten zichzelf onder druk om goed te studeren. 
Ze leggen de lat hoog voor zichzelf en beladen zichzelf met gevoelens van trots als ze hun 
standaarden halen en met gevoelens van diepe teleurstelling, schaamte en druk als ze die 
niet halen. In dit geval is er sprake van interne druk. 
 
Omdat deze eerste twee categorieën gekenmerkt worden door gevoelens van verplichting 
en stress, worden ze vaak samengenomen onder de noemer “gecontroleerde” of 
“verplichtende” motivatie. In dit geval zal de leerling het gevoel hebben dat er hem geen 
andere keuze rest, dan het gedrag te stellen. 
 
Ten slotte wordt er nog een derde type extrinsieke motivatie onderscheiden. Indien een 
student wel inziet waarom het uitvoeren van gedrag voor hem of haar persoonlijk relevant 
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is, dan zal hij zich kunnen identificeren met het persoonlijke belang of de waarde van het 
gedrag. Als een leerling bijvoorbeeld begrijpt waarom het voor hem persoonlijk zinvol kan 
zijn om voor Nederlands een spreekbeurt in elkaar te steken, zal hij daar meer spontaan 
aan werken. Ook hier is er sprake van extrinsieke motivatie: de leerling studeert om een 
bepaald doel, dat hij zelf persoonlijk belangrijk vindt, te bereiken. 
 
Om deze laatste categorie – net als intrinsieke motivatie – gekenmerkt wordt door een 
gevoel van psychologische vrijheid en keuze, worden deze twee types vaak 
samengenomen onder autonome (of welwillende) motivatie. In beide gevallen hebben 
leerlingen het gevoel zelf aan de basis te liggen van hun gedrag en zullen ze persoonlijke 
verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces.  
 

 
 
Maar waarom zijn deze inzichten nu belangrijk voor ons leerkrachten? Tal van studies 
hebben ondertussen aangetoond dat gecontroleerde motivatie samenhangt met meer 
uitstelgedrag, sneller afhaken, verminderde concentratie, een gebrek aan diepgaand leren 
en een verminderd welzijn. Immers, als de externe controle niet aanwezig is ervaart de 
leerling vaak geen sturende kracht meer om aan de studies te beginnen. Een autonome 
motivatie echter houdt onze leerlingen blijvend gemotiveerd (zonder aanwezigheid van 
druk of controle). In het volgende puntje bespreken we vervolgens hoe je als leerkracht 
een meer autonome motivatie bij je leerlingen kan verkrijgen. 
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De invloed van de leerkrachtstijl op motivatie 
 
De leerkrachtstijl verwijst naar de algemene houding van de leerkracht ten opzichte van 
zijn lerenden. De interpersoonlijke stijl van de leerkracht in de omgang met zijn leerlingen 
heeft een grote impact op de kwaliteit van de motivatie van de leerlingen. Leerkrachten 
kunnen autonome motivatie oproepen door structurerend en autonomieondersteunend 
op te treden (Reeve, et al., 2004). 
  
Structuur (versus chaos) 
 
Structuur verwijst naar de mate waarin leerlingen een houvast wordt geboden, zodat ze 
weten wat van hen verwacht wordt en wat ze moeten doen om een bepaald studieresultaat 
neer te zetten. Leerkrachten kunnen op twee gebieden structuur aanbrengen, namelijk op 
het disciplinaire vlak en met betrekking het leerproces van leerlingen.  
 
Op het disciplinaire vlak verwijst structuur naar de mate waarin leerkrachten duidelijke en 
consistente regels en verwachtingen opstellen en die ook consequent opvolgen. Zo is het 
bijvoorbeeld van belang dat een leerkracht duidelijk aangeeft wat zijn/haar verwachtingen 
zijn naar studenten toe en duidelijke afspraken met hen maakt (bijvoorbeeld over wanneer 
en hoe ze het woord kunnen vragen tijdens een les of wanneer taken moeten worden 
ingeleverd).  
 
Leerkrachten kunnen daarnaast het leerproces structureren, zodat leerlingen zich 
bekwaam en competent voelen om de opgedragen studietaken uit te voeren. Zo kunnen 
leerkrachten opdrachten in verschillende stappen opdelen, zodat leerlingen het gevoel 
hebben dat de taak haalbaar is en zodat ze weten welke tussenstappen ze beter kunnen 
doorlopen om het einddoel te bereiken. Verder kunnen leerkrachten leerlingen die 
vastlopen, tips geven zonder hierbij een kant-en-klare oplossing te bieden. Dit geeft 
leerlingen de kans om zelf de oplossing te ontdekken en zich verder te bekwamen. Verder 
kunnen leerkrachten leerlingen beter taken aanbieden die ze als optimaal uitdagend 
ervaren, waardoor ze gestimuleerd worden om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.  
 
Tenslotte kunnen leerkrachten hun leerlingen stimuleren door ze feedback te geven en 
vertrouwen te schenken in hun capaciteiten om een leertaak tot een goed einde te brengen. 
Verder kunnen ze aangeven aan welke punten leerlingen nog kunnen werken om zich 
verder te bekwamen. Al deze maatregelen bieden de (onzekere) leerling een houvast en 
zorgen ervoor dat hij/zij een sterkere mate van controle ervaart over het leerproces.  
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Bekijken we de bovenstaande tabel even vanuit onze zeven voorbeelden en de 
zelfdeterminatietheorie dan merken we belangrijke overlappen op. Gezonde structuur zorgt 
namelijk voor een stukje veiligheid. Verwachtingen worden duidelijk gemaakt, goede 
voorbeelden worden gegeven en het is duidelijk voor een leerling hoe hij van punt A naar 
punt B kan gaan. De leerkracht zorgt er namelijk voor dat de leerling een kennisgat kan 
dichten en dat hij/zij gemotiveerd blijft. Hij geeft daarbij aan hoe deze dit het best kan doen 
door werkpunten en tips aan te bieden en een stappenplan voor te stellen. Het gevoel van 
controle is daarbij belangrijk. Leerlingen bouwen immers doorheen verschillende 
opdrachten een succeslijst op. Ze ontwikkelen een gevoel van zelfeffectiviteit die hen in de 
toekomst kan helpen moeilijkere uitdagingen aan te gaan. Door de leerling verder te 
stimuleren om met eigen oplossingen te komen worden zowel de componenten autonomie 
als competentie beetje bij beetje aangescherpt.  
 
Autonomie (versus controle) 
 
Terwijl structuur versus chaos globaal aangeeft wat leerkrachten van studenten verlangen, 
geeft de leerkrachtstijl autonomieondersteuning versus controle de wijze aan waarop of 
hoe deze structuur kan worden aangebracht. Die kan immers op een controlerende manier 
worden gedaan, maar kan ook in samenspraak met de leerlingen worden opgebouwd. 
 
Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld in het begin van het jaar discipline in de klas aanbrengen 
in samenspraak met de studenten of ze kunnen die vanuit hun gezagspositie opleggen. 
Leerlingen hebben vaak zelf creatieve voorstellen om aan te geven hoe iedereen 
aangemoedigd kan worden om stil te zijn in de les, om zijn/haar taken op tijd in te dienen, 
enz. Een leerkracht die inspraak toelaat, wordt als autonomie- ondersteunend omschreven. 
Zo kunnen leerlingen er bijvoorbeeld zelf voor kiezen om laattijdige leerlingen te bestraffen. 
Zodra de gedragsregels zijn ingevoerd, moet de leerkracht ze natuurlijk consequent 
toepassen en uitvoeren. Het consequent opvolgen van de regels is dan een kenmerk van 
een goed structurerende leerkrachtstijl. 
 
In tegenstelling tot autonomie- ondersteunende leerkrachten zullen controlerende 
leerkrachten een leerkrachtgecentreerd curriculum proberen te bewerkstelligen. Ze 
hebben een bepaalde eigen agenda voor ogen en willen die kost wat kost aan de leerlingen 
opleggen. 
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Wanneer we de bovenstaande tabel bekijken dan wordt al snel duidelijk dat er heel wat 
elementen uit onze zeven voorbeelden en de zelfdeterminatietheorie terugkomen. We 
merken op dat er opnieuw flink wat non-verbale elementen een rol spelen in het creëren 
van een veilige leeromgeving. In hoeverre luistert de leerkracht naar de leerling en toont 
hij/zij waardering? Welke empathische uitdrukkingen gebruikt hij? Is de leerkracht 
authentiek en waardeert hij de inbreng? Al deze ongeschreven elementen wegen volgens 
de ZDT door op de “sociale verbondenheid”. Het zal er ook voor zorgen dat de leerling “the 
extra mile” wil lopen voor zijn of haar leerkracht.  
 
Daarnaast valt op dat het opnieuw niet de inhoud van de feedback is die doorweegt, maar 
vooral ook hoe feedback wordt ontvangen door de leerling. De leerkracht biedt feedback 
aan om de leerling kennisgaten te laten overbruggen. Door de leerling tips te geven en 
hem werkpunten aan te bieden (die volgens onze voorbeelden best toekomstgericht 
worden geformuleerd) speel je in op de behoefte aan competentie. De leerling voelt zich 
niet enkel gesteund en gewaardeerd, maar ook begeleid van punt A naar punt B. Hij/zij kan 
nu zijn competenties opbouwen en dat geeft een goed gevoel. 
 
Tenslotte merken we ook het puntje “keuzes aanbieden” op. De leerkracht kan bijvoorbeeld 
drie of vier voorstellen van taakonderwerpen formuleren zodat leerlingen kunnen kiezen. 
Zo ervaren ze een gevoel van autonomie die vervolgens ook motivatieverhogend kan 
werken.  
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Het is belangrijk om de begrippen structuur versus chaos te onderscheiden van de 
begrippen autonomieondersteuning versus controle. Sommige auteurs en leerkrachten 
verwarren immers autonomieondersteuning met een chaotische klascontext of met een 
laissez-faire klimaat. Het bevorderen van autonoom of welwillend functioneren betekent 
immers niet dat leerlingen heer en meester worden over zichzelf en de klas.  
 
Autonomieondersteuning staat niet gelijk met het aanbieden van ongebreidelde vrijheid, 
zodat leerlingen kunnen doen wat ze wensen te doen omdat er toch geen regels en normen 
zijn. Een complete vrijheid en een gebrek aan regels, discipline en normen in een klas is 
eerder een gebrek aan structuur. 
 
De uitdaging voor de leerkrachten is dan ook om te streven naar een combinatie van 
autonomieondersteuning met structuur. De leerkracht biologie bijvoorbeeld die ervoor 
opteert om thema’s te laten onderzoeken en te laten bespreken door de leerlingen voor de 
hele klas waarbij ze de kans krijgen te kiezen welk onderwerp ze behandelen en hoe ze 
hun spreekbeurt aanpakken, gaat autonomie- ondersteunend te werk. Maar indien deze 
leerkracht de leerlingen laat doen en geen lijst geeft van mogelijke thema’s, zullen de 
leerlingen verdrinken in de chaos, omdat de opdracht te weinig gestructureerd is. Ze voelen 
zich hierdoor niet bekwaam om de opdracht tot een goed einde te brengen en zullen de 
leertaak dan ook niet als boeiend, maar veeleer als belastend ervaren. Dus zowel structuur 
als autonomieondersteuning zijn noodzakelijk om de autonome motivatie van leerlingen te 
verhogen. 
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Conclusie 
 
In dit hoofdstuk werd duidelijk dat we als leerkrachten veel meer invloed hebben op de 
motivatie van onze leerlingen dan we zelf hadden durven vermoeden. De stelling dat 
studenten over weinig “algemene“ motivatie en interesse beschikken was dan ook al snel 
van tafel geveegd. Motivatie is vaak iets dat moet worden ‘aangezet’. 
 
Vanuit de theorie van Kahneman stelden we dat het vragen aan een leerling om zich in te 
zetten steeds een persoonlijk risico inhoudt. Aandachtig luisteren of aandacht besteden 
vereist verder ook een pak mentale energie. Het is daarom belangrijk dat de leerkracht 
eerst een veilige leeromgeving kan scheppen waarin bijvoorbeeld fouten maken/ vragen 
stellen mag. Deze veilige context werkt namelijk sterk drempelverlagend.  
 
Een veilige leeromgeving creëren kan op tal van manieren maar gebeurt grotendeels door 
te focussen op het verbeteren van de relatie met de leerling. Dit hebben we samengevat 
onder de leuze “eerst de relatie, dan de prestatie”. Wat daarbij opviel is dat aanzienlijk 
meer non-verbale elementen een rol spelen dan we hadden kunnen vermoeden: een open 
houding, een glimlach, een oprechte interesse, hoe feedback wordt ontvangen … allemaal 
samen hebben ze aanzienlijk meer gewicht dan de effectieve boodschap zelf. Het 
mensenbrein is bij uitstek een sociaal brein. 
 
We hebben verder gezien dat deze (en andere) ideeën mooi passen in een recente 
motivatietheorie: de zelfdeterminatietheorie. In deze theorie staan drie fundamentele 
behoeften centraal die – wanneer ze alle drie worden bespeeld – bijdragen tot de optimale 
groei en ontplooiing van een individu. De leerkracht doet er goed uit deze drie 
componenten in het achterhoofd te houden tijdens het werken met zijn of haar leerlingen. 
 
Tenslotte hebben we een uitstapje gemaakt naar de verschillende vormen van motivatie. 
Wat we daar hebben geleerd is dat niet alle leerlingen gepassioneerde aanbidders hoeven 
te worden van je vaak. Extrinsieke motivatie hoeft dus niet bepaald slecht te zijn en te 
verwijzen naar het bekomen van een beloning. Een nieuwe opdeling werd daarom in dit 
hoofdstuk voorgesteld. In plaats van de intrinsieke motivatie te proberen verhogen kan de 
leerkracht leerlingen misschien beter helpen om de persoonlijke waarde en zinvolheid in 
te zien van een vak. Tenslotte hebben we gezien dat de leerkrachtstijl eveneens een grote 
invloed heeft op het aanwakkeren van deze “autonome” motivatie. Dit laatste is erg 
belangrijk omdat gecontroleerde motivatie samenhangt met meer uitstelgedrag, sneller 
afhaken en verminderde concentratie.  
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6 FAALANGST 
Inleiding 

Iedereen heeft weleens last van spanningen voor een belangrijk 
examen of wanneer men voor een publiek moet spreken en 
beoordeeld zal worden. Toch is er met deze stress niets mis. Het 
is een normale, gezonde reactie op een tijdelijke, bedreigende 
gebeurtenis waardoor je snel kunt handelen. Bovendien neemt 
deze stress vanzelf weer af wanneer het gevaar geweken is.  
Bij faalangst houdt de stresstoestand echter te lang aan doordat 
je te veel situaties als bedreigend ziet. Hierdoor kan je flink onder 

je niveau gaan presteren. Bijgevolg kan je last gaan krijgen van allerlei lichamelijke of 
psychische klachten zoals vermoeidheid, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, 
spierpijnen, slapeloosheid, gevoelens van gejaagdheid, somberheid, angst, 
prikkelbaarheid en opvliegendheid. De schrik om te presteren en beoordeeld te worden, 
wordt dus voor sommigen een levende hel waardoor zelfs prettig en ontspannend leven in 
het gedrang komt. 
 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5% van alle leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs 
hinder ondervindt van faalangst. Daarnaast blijft het percentage alleen maar stijgen: 10-
15% van de leerlingen secundair onderwijs is faalangstig en maar liefst 25% van de 
studenten in het hoger onderwijs! Daarbij lopen meisjes meer risico dan jongens: faalangst 
komt bij meisjes namelijk twee keer zo vaak voor (Van Essen, Schouwenburg, 2008). 
 
In dit hoofdstuk analyseren we stap voor stap wat faalangst precies is, hoe het wordt 
onderhouden en hoe we tenslotte onze leerlingen kunnen helpen en bijstaan om faalangst 
te overwinnen. 
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Faalangst ontmaskerd: de componenten van faalangst 
 

Volgende week moet ik een presentatie geven voor het vak 
Nederlands. Ik voel me nu al rot – alsof ik ga doodgaan! 
Ik weet toch al op voorhand dat ik het weer ga verpesten. 
De vorige keer kreeg ik namelijk het gevoel dat ik 
volledig de controle over mezelf verloor. Mijn lichaam 
ging dan tintelen en beven, ik kreeg een droge mond en 
ik duizelde helemaal. Het was echt niet mogelijk mezelf 
rustig te krijgen. Na enkele minuten kreeg ik de 
opmerking van de leerkracht dat ik al drie keer 
hetzelfde had herhaald en dat ik me meer diende 
voorbereiden. Dat was een slag in mijn gezicht en heel 
slecht voor mijn zelfvertrouwen. Ik had er namelijk WEL 
heel veel tijd in gestopt. Ik heb echt schrik dat ik het 
volgende week opnieuw ga verpesten. Ik breng er toch 
niks van terecht. (Karo, 15j) 

 
Als we het voorbeeld van Karo uiteenrafelen dan merken we op dat het hier gaat om een 
beoordelingssituatie waarop ze duidelijk reageert met een sterke, hinderlijke angst. De 
angst die ze ervaart is dus geen helpende stresstoestand meer die haar prestaties 
verbetert maar eerder een verlammende toestand met duidelijke gevolgen voor haar 
zelfvertrouwen.  
 
De faalangst van Karo is in drie componenten op te delen. We zetten ze even kort op een 
rijtje. In het volgende puntje (de vicieuze cirkel van faalangst) zullen we dan verder 
bespreken hoe deze drie componenten samenwerken om faalangst te onderhouden. 
 
Gevoelens 
Karo heeft last van een knoop in de maag en sterk gespannen spieren die haar een heel 
ongemakkelijk gevoel geven. Deze symptomen zijn duidelijk lichamelijke uitingen van een 
fysiologisch “angst- systeem” dat in gang wordt gezet bij ingeschatte dreiging. Het lichaam 
maakt zich op deze manier namelijk klaar om zichzelf te gaan verdedigen. Deze 
symptomen zijn echter volledig onschuldig. Veel faalangstlijders worden zich echter door 
deze symptomen nog meer bewust van hun faalangst waardoor dit de andere twee 
componenten nog kan versterken. 
 
Gedachten 
Karo heeft ook allerlei (negatieve) gedachten voor, tijdens en waarschijnlijk ook na de 
presentatie. We merken volgende gedachten op: “ik ga het opnieuw verpesten”, “ik zal er 
weer niks van terecht brengen” enzovoort. 
 
Zoals je kan opmerken zijn deze gedachten vaak ‘niet-helpend’ en worden ze vaak 
gekenmerkt door verschrikkelijke doemscenario’s. Deze gedachten hoeven ook niet altijd 
helemaal bewust te worden ervaren, maar kunnen op de achtergrond spelen. 
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Naast gedachten merk je bij mensen met faalangst ook dieper, onderliggende 
kernovertuigingen op die kunnen worden geactiveerd. Deze zijn vaak: “Ik ben niet goed 
genoeg”, “Als ik het niet goed doen, zal niemand me graag zien of aanvaarden”. 
 
 
Gedragingen 
In dit voorbeeld zijn er weinig gedragingen beschreven, maar het zou best kunnen dat Karo 
het inoefenen van de presentatie zal gaan uitstellen (omdat ze dit wil vermijden). Ze kan 
echter ook het tegenovergestelde gaan doen, namelijk er net keihard uur na uur tegenaan 
kan gaan tot ze erbij neervalt (eveneens een vermijding). 
 
 
De vicieuze cirkel van faalangst 
 
De verschillende componenten die we daarnet hebben beschreven werken bij faalangst 
innig samen, waardoor er een vicieuze cirkel kan ontstaan die de faalangst versterkt of 
onderhoudt. We illustreren dit kort met een voorbeeld: 
 

Jeroen – 14 jaar – stelt het studeren voortdurend uit. 
In het eerste secundair was dit begonnen na een eerste 
herexamen voor het vak Frans. De andere vakken zorgden 
bij Jeroen niet echt voor problemen. Echter, toen hij 
enkele weken in het tweede jaar zat, begon bij Jeroen 
de spanning toe te nemen. Niet enkel voor Frans, maar 
ook voor wiskunde en Nederlands ondervindt hij nu grote 
hinder. Dagen voor de toets begint Jeroen al te zweten, 
en hoofdpijn te krijgen. Af en toe wordt hij zelfs ’s 
morgens veel vroeger wakker. Hij kan de toets maar niet 
uit zijn hoofd zetten en piekert aanhoudend.  
 
Eerst loste hij dit op door keihard te beginnen 
studeren, maar dit zorgde ervoor dat zijn andere taken 
in het gedrang kwamen. Het studeren nam namelijk alle 
plaats in en Jeroen wilde kost wat kost alle details in 
zijn hoofd krijgen. Ondanks zijn goedbedoelde 
inspanningen kreeg Jeroen het maar niet op papier. Black 
out. Zie je wel dat ik het niet kan, schreeuwde al wenend 
tegen zijn ouders. Ik ben gewoon te dom, ik ga het nooit 
kunnen! Nu schuift hij de dingen eerder voor zich uit, 
maar ook dat brengt geen zoden aan de dijk. Onlangs had 
Jeroen wel een goede toets voor Nederlands gemaakt. 
“Knap werk, zie je wel dat je het kan” , zeiden zijn 
ouders, maar Jeroen wou het niet weten: “Dat is gewoon 
toeval, je zal wel zien ... volgende keer heb ik wel 
gewoon weer prijs!”. 
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In dit voorbeeld zie je goed hoe de verschillende componenten (voelen, denken, gedrag) 
samenwerken om de faalangst in stand te houden: 
 
Gevoelens 
 
Jeroen vertoont duidelijk fysiologische uitingen (en gevoelens) van faalangst ... hij ervaart 
spanning, hoofdpijn, begint te zweten.  
 
In deze casus hebben trouwens we enkel deze symptomen beschreven ALVORENS de 
toets begint. We spreken dan over anticipatorische gevoelens. Onze alarmcentrale in de 
hersenen is namelijk bijzonder geslepen om ons op aankomend en ingeschat gevaar voor 
te bereiden.  
 
Op het examen of de toets zelf zal Jeroen ook deze gevoelens ervaren (vaak zelfs nog in 
een versterkte vorm). Deze onaangename gevoelens kunnen hem opnieuw een angstig 
gevoel geven.  
 
Denken 
 
Het denken van Jeroen is ook meer en meer negatief gekleurd. Door de toetssituaties op 
een negatieve manier te interpreteren en daarbij ook de eigen gedachten voor waar aan te 
nemen creëert Jeroen flink wat druk. Zo concludeert hij dat hij té dom is en dat hij het nooit 
zal kunnen. Dat zijn ferme uitspraken – die erg zwart- wit zijn & weinig genuanceerd. Als 
Jeroen op deze manier blijft denken zal dit natuurlijk ook invloed hebben op hoe hij zich 
voelt! En op hun beurt kunnen deze gevoelens opnieuw deze negatieve gedachten 
activeren. 
 
Merk ook op dat er iets bijzonders aan de hand is bij mensen met faalangst. Ze gaan 
namelijk vaak falingen aan zichzelf toeschrijven en successen aan toevalsfactoren.  
 
Faalangstigen gaan met andere woorden de oorzaken van een slecht rapport toeschrijven 
aan interne (binnen de persoon) en niet- controleerbare factoren (“dom zijn” dat ben je 
en daar kan je niets veranderen). De oorzaken van een geslaagde toets gaan ze dan weer 
extern (buiten zichzelf) en niet- controleerbaar (“ik heb gewoon even geluk gehad”) 
attribueren25.  
 
De aandachtige lezer merkt hier misschien ook een “schema” op dat de kijk op 
werkelijkheid sterk lijkt te sturen. Er heerst namelijk een hardnekkige opvatting in het hoofd 
van de faalangstige leerling en alle informatie die dat zou kunnen tegenspreken lijkt te 
worden genegeerd of verworpen.  
 
Leerlingen zonder faalangst en met een flink dosis zelfvertrouwen schrijven echter de 
oorzaken van hun falen vaker toe aan externe (de hond heeft mijn huiswerk opgegeten, 
de vragen waren veel te moeilijk, de leerkracht legde het niet goed uit) en niet-
controleerbare (“ik kan er niet aan doen dat ik zo’n stomme vragen ging krijgen”) of 

 
25 Het gevoel van controle is dan ook erg belangrijk in het kader van faalangst. Een nijpend tekort aan realistische 

controle kan namelijk snel zorgen voor een gevoel van machteloosheid en een dalend zelfvertrouwen. 



 
 

© AP Hogeschool – Leren en Ontwikkelen p 130 / 183 

 

controleerbare (“ik had er gewoon iets vroeger aan moeten beginnen dan was dat wel 
gelukt”) factoren. Successen worden eerder intern en controleerbaar geattribueerd.  
 
Merk op dat we in deze casus enkel hebben gesproken over de dagen voor de effectieve 
toets. Dezelfde gedachten zullen dus ook opkomen tijdens de toets zelf. Tijdens het 
bekijken van de eerste vraag kan Jeroen semi-automatisch beginnen denken (én 
geloven!) dat dit opnieuw niets wordt. Hij zal mogelijks denken dat dit opnieuw een 
bevestiging is van zijn lage intellectuele talenten26. Hierdoor nemen ook de negatieve 
gevoelens toe, wat hij opnieuw kan lezen als een bevestiging van zijn oorspronkelijke 
gedachten (enzovoort).  
 
Tenslotte kan hij zo worden meegezogen in zijn gedachten dat er geen ruimte meer is om 
constructief na te denken en de vragen op te lossen met een black- out en ontmoediging 
tot gevolg. Hij is zo bezig met het nadenken over hoe slecht hij het wel niet doet en hoe hij 
overkomt op anderen, dat hij niet met de taak zelf bezig is. Het piekeren is dus het 
probleem, het interfereert met, stoort de prestatie. 
 
Gedrag 
 
Leerlingen met faalangst gaan ook bepaald gedrag stellen in de hoop hun angst onder 
controle te krijgen.  
 
Jeroen begint eerst keihard te studeren om een mogelijke mislukking af te wenden. Het 
studeren voor een vak krijgt dan echter zo’n grote plaats dat er weinig ruimte is voor alle 
andere huistaken. Bovendien is de gebruikte studiemethode vaak niet adequaat: alle (soms 
nutteloze) details worden opgenomen in de hoop maar niet te falen op de toets. Hierdoor 
kunnen op het moment van de waarheid vaak black- outs ontstaan waardoor ze nog meer 
gaan studeren, zich minder goed voelen en negatievere gedachten gaan ontwikkelen. 
 
Na de keiharde studiepogingen van Jeroen merken we op dat hij steeds meer gaat 
uitstellen en zelfs gaat vluchten. Dit gedrag kan uiteindelijk leiden tot mindere resultaten, 
slechtere gevoelens en negatieve gedachten.  
 
Merk op dat Jeroen, vanuit zijn angst om te falen, heel verschillend gedrag stelt. Enerzijds 
studeert hij buitengewoon hard, heel perfectionistisch, en zonder ontspanning. Anderzijds 
stelt hij het studeren uit en vermijdt hij de confrontatie met hetgeen hem angst aanjaagt. 
 
We spreken in dit kader van twee types faalangst. Enerzijds is er actieve faalangst, 
waarbij de leerling heel hard en perfectionistisch studeert en erg weinig of geen 
ontspanning neemt. De actief- faalangstige ervaart veel stress in deze situaties. 
Anderzijds spreekt men van passieve faalangst. De passief- faalangstige vermijdt de 
stresserende situatie waarin hij moet presteren. Hij stelt studeren uit, zoekt voortdurend 
afleiding (bv: ik ga eerst nog even mijn berichtjes nakijken, televisie kijken, gamen, … 
daarna doe ik het wel!) of studeert niet. Hij/zij wordt soms “ziek” of spijbelt op het moment 
van het presteren zelf. Dit gedrag is op zich belonend. Door de daling in spanning door de 
moeilijke situatie te vermijden … wordt namelijk iets ‘onaangenaam’ (spanning) 
weggenomen. Dat leidt tot een tijdelijke daling in spanning, wat dus belonend werkt.  

 
26 Herken je het “schema”? 
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Beide gedragingen beschermen trouwens de persoon tegen falen, en voorkomen dat zijn 
gevoel van eigenwaarde gekrenkt wordt. Actief faalangstig gedrag beschermt de 
eigenwaarde door de kans op falen zoveel mogelijk te verkleinen door keihard te studeren. 
De passief faalangstige beschermt zijn eigenwaardegevoel omdat het falen niet aan zijn 
capaciteiten wordt toegeschreven, maar aan het feit dat hij niet gestudeerd heeft of niet 
aan de prestatie heeft deelgenomen. Deze cirkels kunnen sterk zijn en lang aanhouden. 
Een eenvoudige regel om de ernst van faalangst in te schatten is vaak: “hoe sterker de 
vermijding, hoe intenser de onderliggende faalangst”.  
 
Hoewel men van de passief- faalangstige en de actief faalangstige persoon spreekt, kan 
één enkele persoon ook beide gedragingen stellen. De twee strategieën elkaar namelijk 
afwisselen, waarbij de leerling voortdurend wisselt van enerzijds grote spanning, naar 
gevoelens moedeloosheid. 
 
 
Faalangst aanpakken 
 
In dit stukje zullen we kijken hoe we een leerling beter kunnen ondersteunen om zijn 
faalangst te begrijpen en – vaak met nog wat hulp van buitenaf – kan overwinnen. We 
geven daarbij ook enkele tips mee voor leerkrachten (die ook het leren kunnen verbeteren 
voor alle leerlingen trouwens). 
 
De leerling 
Benoemen en ont- schamen 
 
Als er een overkoepelende emotie bestaat die een prominente rol speelt in het leven van 
onze adolescent, dan is het wel schaamte. Voor jongeren is het vaak niet eenvoudig om te 
gaan met gevoelens van faalangst en minderwaardigheid en deze toe te geven. Niet zelden 
wordt dit in hun hoofd gelinkt aan tekenen van zwakheid. “ER” over spreken is dus niet 
altijd evident.  
 
Belangrijk is in te zetten op het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Je kan hen 
vertellen dat je hebt opgemerkt dat studeren voor je vak of toetsen afleggen bij haar/hem 
gepaard lijkt te gaan met heel veel spanning en dat je het erg vindt voor hem/haar. Je kan 
daarbij ook best inzetten op het ‘ont-schamen’ van de angst en zeggen dat heel veel 
jongeren kampen met deze gevoelens (maar het vaak verbergen). 
 
Het getuigt dus van veel moed om – desondanks al die moeilijke gedachten en gevoelens 
– het toch steeds maar te proberen. Dit zorgt er vaak voor dat jongeren zich meer gezien 
en gehoord kunnen voelen in hun lijden. Niet zelden hebben onze tieners een erg kritische 
en verwerpende houding tegenover zichzelf: “waarom moet ik die f# angst nu hebben. Kan 
ik nu eens niet normaal zijn! Ik ben zo’n een zwakkeling! Niemand heeft hier last van”. Deze 
gedachten gooien echter olie op het vuur, zorgen voor meer innerlijk conflict en helpen 
absoluut niet om beter met de pijn “niet goed genoeg te zijn” om te gaan. 
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Een sluitende uitleg over faalangst meegeven 
 
Wat daarnaast ook goed kan helpen is een goede uitleg mee te geven over wat faalangst 
precies is en hoe de verschillende onderdelen (gevoelens, gedachten en gedrag) 
samenhangen met elkaar. 
 
Een strategie die ik (Michel Lahaye) vaak gebruik in mijn klinische praktijk is te zeggen: 
“kijk, ik weet dat je het soms moeilijk hebt om te geloven dat er veel mensen hetzelfde 
doormaken dan wat jij ervaart, maar lees eens hier in dit boek en kijk eens wat je herkent 
van jezelf. Kijk eens naar de gevoelens … is dat iets wat jij ook ervaart? En hoe zit het met 
de gedachten? Zijn dat helpende gedachten of zijn het doemscenario’s die opkomen? Wat 
doet dat met je gevoel? Hoe ga je om met moeilijke situaties? Ga je dan erg hard studeren? 
Of ga je de dingen uit de weg? Wat gebeurt er dan?” 
 
Je doet in deze fase meer dan enkel een uitleg geven over de componenten van faalangst. 
Integendeel, je wekt in deze fase vooral ook NIEUWSGIERIGHEID en OPENHEID op naar 
hetgeen zich binnenin afspeelt. Niet zelden zijn de reacties: “woow, dat is keigek, dat wist 
ik niet. En is dat bij iedereen zo? Heb je daar een boek over? Hoe kan dit die faalangst 
veranderen?” 
 
 
Leer de leerling de relatie met zijn gedachten en gevoelens te veranderen 
 
Eens de leerling vertrouwen heeft in jou en je hebt haar/hem nieuwsgierig gekregen in wat 
faalangst is en hoe het in elkaar steekt, kan je haar/hem beginnen leren om te gaan met 
de verschillende componenten. 
 
Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat niet alles ONMIDDELLIJK zal werken en dat 
de weg belangrijker is dan het onmiddellijke resultaat. Uit ervaring weet ik namelijk dat de 
faalangstige leerling – vanuit zijn intense lijden - heel snel resultaat verwacht. Als dit 
resultaat niet onmiddellijk volgt, kan dit opnieuw een bewijs leveren voor zijn/haar 
hopeloosheid. 
 
Strategieën om anders te gaan met gevoelens 
 
Een eerste belangrijk iets dat de leerling zichzelf kan aanleren is de gevoelens die horen 
bij faalangst te benoemen en te observeren zonder te oordelen. Als je merkt dat leerlingen 
aan een test beginnen en helemaal over stuur geraken, is het lichaam vaak de beste bron 
om opnieuw rustiger te worden. 
 
Je kan haar/hem helpen om de ademhaling iets trager te laten lopen. Bijvoorbeeld vier 
tellen in en 6 tellen uit. Vervolgens kan de leerling onderzoeken WAAR hij/zij spanning 
ervaart in het lichaam. Hij/zij kan dan zacht tegen zichzelf zeggen: “Ik merk op dat ik 
spanning ervaar in dit stuk van mijn lichaam”.  
 
Meestal interpreteren faalangstigen de signalen uit het lichaam op een verkeerde manier. 
Ze koppelen er allerlei gedachten en scenario’s aan, terwijl het lichaam echter enkel een 
stressreactie produceert die voelbaar is op een plaats of plaatsen in het lichaam. 
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Door deze lichamelijke reactie te herkennen, te benoemen als, “ik HEB een gevoel”, kan 
de leerling ook gaandeweg ontdekken dat het slechts fysieke ‘sensaties’ zijn die opkomen 
en weer verdwijnen. Hij/zij kan ook leren dat GEVOELENS ook geen voorspellers zijn 
(niemand heeft immers een glazen bol), maar simpelweg voelbare sensaties zijn in het 
lichaam die door het brein worden opgeroepen. 
 
Merk op dat we hierbij niet gaan proberen om het lichaam te gaan ontspannen of kalmeren. 
Er hoeft immers niks gekalmeerd worden, want er is fundamenteel geen probleem (enkel 
een brein dat verkeerdelijk denkt in gevaar te zijn). Door bewust te worden en zacht te 
benoemen ‘dit is een gevoel’, ‘dit is een sensatie in mijn buik’ VALLEN leerlingen als het 
ware niet meer samen met deze gevoelens, maar wordt er afstand gecreëerd.  
 
Strategieën om anders om te gaan met gedachten 
 
Net zoals bij de gevoelens het geval was, hoeven we gedachten niet te bestrijden met 
andere gedachten. Strategieën zoals: “ik mag dit niet denken” of “ik mag enkel positief 
denken” hebben vaak weinig effect of versterken zelfs nog het conflict. Deze strategieën 
onderlijnen namelijk dat je bang bent voor je eigen gedachten en ze 100% voor waar 
aanneemt, terwijl het in wezen enkel gedachten zijn die opkomen en weer weggaan, 
ingezet door een brein dat onterecht even in ‘survival mode’ is gezet. 
 
Je kan de leerling aanleren om de gedachten op te merken en op te schrijven:  
 

Leerkracht: Als je nu hier zit op dit moment, welke gedachten merk je dan op?  
Leerling: Dit test gaat me nooit lukken. Ik ben een loser etc.  
Leerkracht: Dat is vast heel moeilijk voor jou. Dus als ik het goed begrijp, hoor je 
nu een klein stemmetje dat die uitspraak “je bent een loser” doet. Het doet deze 
uitspraak blijkbaar tegen iets in jezelf, klopt dat?  
Leerling: Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar ja, er is precies zo’n 
stemmetje dat dit lijkt te zeggen aan mij, ja. 
Leerkracht: Ik weet dat het moeilijk is, maar volg me even mee, want dit is 
krachtig. Wat je beschrijft is eigenlijk het volgende: JIJ, als aparte persoon, kan 
achter het gordijn opmerken, dat er een stemmetje is dat zegt “je bent een loser”. 
Het stukje zegt dit blijkbaar tegen een ander stuk van jezelf, die deze boodschap 
ontvangt. 
Leerling: en wat moet ik hier nu uit leren? 
Leerkracht: Wel, jij bent de persoon die achter de schermen staat en kan 
“observeren” dat er een dialoog gaande is tussen dat stemmetje dat kritisch is, en 
een ander stuk dat zich misschien heel verdrietig, alleen of niet verbonden voelt.  
Leerling: Ja, en? 
Leerkracht: dat wil zeggen dat jij niet de stem bent en ook niet het gekwetste deel. 
Jij bent diegene die kan OPMERKEN dat die stem dat blijkbaar zegt aan een ander 
stuk van jou. Jij bent niet zwak. Je bent de persoon die kan opmerken dat dit zich 
afspeelt in jou. Jij bent niet jouw gedachten of je stemmetjes. Je hebt ze gewoon. 
Je kan ze opmerken, benoemen en er nieuwsgierig naar zijn.  
Leerling: zo had ik het nooit bekeken! 
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Bovenstaand inzicht komt uit het boeddhisme en wordt daarom ook vaak ingebed in 
mindfulness- cursussen of in de zogeheten derde generatie gedragstherapieën zoals ACT 
(acceptance and commitment therapy). Mindfulness (ik zal dit voortaan als MF afkorten in 
de tekst) staat (heel) kort samengevat voor “aandacht”. Het gaat dus met andere woorden 
over het volledig aanwezig (proberen) te zijn in het hier-en-het-nu door bewust aandacht 
te gaan schenken aan je huidige ervaring. Tijdens een MF-sessie ga je (negatieve) 
gevoelens, gedachten, gewaarwordingen of fantasieën “zacht observeren” met als doel de 
voorbijgaande aard van al deze fenomenen te kunnen aanvoelen en ervaren. MF is 
helemaal niet nieuw … het gaat terug op een eeuwenoude, levensbeschouwelijke 
(Boeddhistische) basishouding. Steeds meer heeft MF echter ingang gevonden in het 
Westen. Dr Jon Kabat-Zinn bracht bijvoorbeeld als eerste met zijn MBSR (Mindfulness 
Based Stress Reduction)- programma MF onder de aandacht van het grotere publiek. Ook 
in Vlaanderen zijn er enkele pioniers op het vlak van het introduceren van MF. We denken 
daarbij vooral aan Dr. Edel Maex en later ook Dr David Dewulf. 
 
Een aansluitende, nieuwere therapeutische methode die opgang maakt is ACT. Deze 
afkorting staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Tijdens zo’n ACT-sessies leer 
je onaangename gevoelens accepteren en een grotere mentale flexibiliteit ontwikkelen. Je 
leert ook niet meer samen te vallen met je klachten (acceptance), maar actiegericht de 
belangrijke waarden in je leven na te streven (commitment). Geïnteresseerde lezers 
kunnen meer informatie vinden op volgende website https://act-academie.be/wat-is-act-is-
het-voor-mij/. ACT-programma’s worden recentelijk ook ingericht in scholen. 
 
Door dus regelmatig te observeren wat er gaande is binnen jezelf, kunnen mensen 
ontdekken dat ze meer zijn dan de verhalen die ze over zichzelf verzinnen. Ze leren niet 
langer hun gedachten allemaal voor waar aan te nemen, maar kunnen tot de realisatie 
komen dat sommige van deze verhalen van anderen komen en indirect heel hun leven 
beïnvloeden. Een volwassene die bijvoorbeeld heel zijn leven lang kritiek heeft gekregen, 
kan beginnen geloven zijn dat hij/zij minderwaardig is. Door mindfulness kan er opnieuw 
ruimte ontstaan. Er kan realisatie komen dat dit ‘maar’ een verhaal is en dat we steeds de 
keuze hebben hoe we ons positioneren tegenover die combinatie van gedachten, 
gevoelens en sensaties die we ervaren. We kunnen dan diep realiseren dat deze dingen 
zich afspelen binnen ons, maar ons niet hoeven te bepalen.  
 
Naast de meditatieve weg, bestaan er natuurlijk nog andere manieren om de relatie met je 
gedachten te veranderen. Als jongeren bijvoorbeeld erg kritisch zijn over zichzelf, zou je 
hen kunnen doen laten inzien dat de manier van spreken tegen zichzelf erg hard is. Je zou 
dan het voorbeeld kunnen omdraaien en teruggeven: “Ik zie dat je erg hard bent voor jezelf 
omdat je voor deze toets slechts de helft hebt behaald. Ik vraag me echter af of je even 
hard zou zijn voor je beste vriendin, mocht zij naar jou komen met dezelfde toets. Valt het 
je op dat je andere standaarden hanteert voor jezelf? Waar heb je geleerd over jezelf?”  
 
Een laatste strategie die je kan meegeven, is de leerling zich telkens te laten afvragen 
“helpt deze gedachte mij?”. “Ok, ik heb je horen zeggen dat je jezelf de domste leerling van 
de school vindt”. Mijn vraag voor jou is nu: “Stel wat je zegt – wat ik trouwens niet geloof – 
helemaal waar is … helpt deze gedachte jou verder?”.  
 
 
  

https://act-academie.be/wat-is-act-is-het-voor-mij/
https://act-academie.be/wat-is-act-is-het-voor-mij/
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Waardevol op weg naar uitdagingen die belangrijk zijn voor mij 
 
Naast gevoelens en gedachten leren opmerken en benoemen als “dit is een gevoel”, “dit 
is een gedachte” … is het ook belangrijk om nieuwe situaties waarin falen/presteren kunnen 
spelen aan te gaan. 
 
De tendens van faalangstigen is namelijk om situaties uit de weg te gaan om hun 
zelfwaarde te beschermen. Bij iemand met actieve faalangst zal er daarom erg hard 
gestudeerd worden, om een mogelijke ‘afgang’ te voorkomen. Bij passieve faalangsten 
worden de meeste situaties uitgesteld of regelrecht vermeden. In beide gevallen is er 
sprake van lijden. Niet enkel op korte termijn, maar ook op lange termijn.  Tenslotte worden 
ook de onderliggende kernovertuigingen verstevigd “zie je wel, ik kan niks, ik ben een 
loser”. 
 
Het probleem is hier dat je het nalaat dingen te doen die belangrijk zijn voor jezelf, zoals 
het aanvatten van een leuke studie of het geven van een presentatie over je hobby. Op 
korte termijn zorgt dit misschien voor een streepje opluchting, maar de kans is groot dat je 
je steeds meer in de val zal voelen zitten op lange termijn. Je hebt dan niet langer 
gedachten en gevoelens, maar je BENT ze en GELOOFT ze en je laat er je acties door 
leiden. 
 
Om deze reden is het belangrijk om constructief en stapsgewijs uitdagingen aan te gaan. 
Je hoeft daarbij niet altijd te slagen in je missie. Elke stap kan je namelijk zien als een 
leerproces om jezelf beter te leren kennen, je mindfulness- skills aan te scherpen en te 
groeien als mens. 
 
Psychotherapie 
 
Als de faalangst hardnekkig is en de leerling er moeilijk zelf (of met wat hulp van de school) 
uitgeraakt kan psychotherapie aangewezen zijn. De meest bekende vorm van therapie is 
cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze therapie gaat de hulpverlener samen met de 
leerling werken op de drie belangrijke componenten die we al eerder bespraken: 
gedachten, gevoelens en gedrag. De therapeut zal samen met de leerling dan een 
stappenplan opstellen om beetje bij beetje de faalangst hanteerbaar te maken. 
 
Hardnekkige faalangst is vaak ook een uiting dat er meer aan de hand is met de leerling in 
kwestie. Soms kunnen onderliggende pijnlijke levensgebeurtenissen de kernovertuigingen 
en gevoelens van leerlingen hebben veroorzaakt en versterkt. Dat kan gaan van pesten tot 
faalervaringen, maar ook tot (emotionele) verwaarlozing en fysiek en seksueel trauma. Als 
dat het geval is kan EMDR27 als ondersteunende behandelvorm worden ingeschakeld. 
EMDR is een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij aan de hand 
van oogbewegingen beladen gebeurtenissen kunnen worden ontmijnd zodat deze niet 
meer blijven doorwerken in het hier en het nu. Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld 
voor mensen met posttraumatische klachten maar EMDR werkt ook op minder catastrofale 
ervaringen. Pijnlijke, cruciale herinneringen aan momenten van in het vroege / verre 
verleden die gelinkt zijn aan “pijnlijke overtuigingen” kunnen zo ook worden aangepakt.  
 

 
27 Meer informatie kan je vinden op de officiële website van EMDR België  
– http://www.emdr-belgium.be 

http://www.emdr-belgium.be/
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Een andere, interessante therapievorm is schematherapie. Deze – opnieuw – 
wetenschappelijk onderzochte behandelvorm duidt op de relatie van niet- ingevulde 
basisbehoeften in de kindertijd en klachten in het hier-en-nu. Belangrijke opmerking: het 
hoeft daarbij ook niet om ‘letterlijke’ en ‘zichtbare’ trauma’s te gaan. Heel veel 
kernovertuigingen ontstaan vaak door het gebrek aan ‘positieve’ omgang. Te weinig 
veiligheid of verbondenheid ervaren (onbeschikbare ouders – the invisible child), een 
gebrek aan autonomie en ondersteuning, onvoldoende vrije zelfexpressie (controlerende 
ouders), spontaniteit en spel en realistische en gezonde grenzen. 
 
Meer informatie over schematherapie kan je hier vinden. 
Een knap boek is trouwens “Patronen doorbreken negatieve gevoelens en gewoonten 
herkennen en veranderen” van Hannie Van Genderen.  
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De leerkracht 
 
Eerst en vooral kan de leerkracht, als persoon, faalangst verhogend of verlagend werken. 
Een leerkracht die begrip toont, de angst ont-schaamt en de leerling oprecht wil helpen 
heeft daarbij altijd een streepje voor. Faalangst staat namelijk ook vaak “in relatie tot” … 
dat wil zeggen: de leerling heeft schrik om te falen … om achterliggend niemand teleur te 
stellen. Een onveilige relatie gooit dus enkel olie op het vuur. 
 
De leerkracht kan daarnaast ook door zijn lesgeven, faalangst verhogend of verlagend 
werken. Dat laatste wil niet zeggen dat je de ‘lat’ persé lager dient te leggen voor leerlingen. 
Het heeft er enkel mee te maken om niet nodeloos angst-verhogend te werken door enkele 
eenvoudige principes in het achterhoofd te houden. Principes die trouwens ook leerlingen 
zonder faalangst ten goede komen. Het idee blijft immers hetzelfde: we willen leerlingen 
niet ‘sparen’, maar we willen hen echter wel bijstaan in het ontwikkelen van meer 
‘veerkracht’.  
 
Duidelijke doelstellingen 
 
Probeer steeds duidelijk de doelstellingen te formuleren. Geef bijvoorbeeld aan wat ze 
zeker moeten kennen en hoe ze je cursus het best kunnen instuderen. “Leren leren” zeg 
maar op microniveau. Dit is iets dat zelfs volwassenen helpt op de hogeschool en 
universiteit. De leerling heeft namelijk het recht te weten wat van hem verwacht wordt.  
 
Op het vlak van lesgeven helpt overzichtelijkheid. Orden de leerstof en zorg voor structuur 
(bv. bordschema’s). Wijs de leerlingen erop dat ze zelf controle en invloed hebben op hun 
resultaten. Geef veel concrete feedback, dat bevordert het inzicht in werkelijke eigen 
capaciteiten. Denk bijvoorbeeld aan het idee van toekomstgerichte feedback (zie hoofdstuk 
motivatie). 
 
Kondig toetsen best aan en formuleer de vragen duidelijk en helder om verwarring tegen 
te gaan. Geef ook voldoende tijd en zorg voor een logische opbouw. Begin met eenvoudige 
vragen en eindig met moeilijkere vragen. Kijk de leerlingen ook niet op de vingers tijdens 
het afleggen van de toets. Het meedelen van een puntenverdeling kan ook helpen, zodat 
leerlingen zicht hebben op wat ze moeten kennen om voldoende te halen. Deel cijfers ook 
zo vlug mogelijk mee. 
 
Geef de leerlingen ook regelmatig toetsmogelijkheden over kleine en korte stukjes van de 
cursus. Vermijd dus één grote toets net voor het rapport.  
 
Stel realistische en optimistische verwachtingen (dit deel van de stof is moeilijk, maar als 
je goed oplet en het zo leert is het haalbaar.). 
 
Over het algemeen is het dus belangrijk dat – in de lijn van de hoofdstukken “ons feilbaar 
geheugen” en “motivatie” – leerkrachten een veilige leeromgeving creëren waarin fouten 
maken mag en vragen stellen kan. Zo krijgen leerlingen de indruk dat ze weerbaarheid 
kunnen opbouwen en langzaam kleine successen kunnen boeken. 
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Conclusie 
Iedereen heeft weleens last van spanningen, maar niet iedereen heeft last van faalangst. 
Een leerling met faalangst ondervindt namelijk erg veel hinder van deze angst waardoor 
zijn leven soms in een hel kan veranderen. Faalangst uit zich zowel op lichamelijk, 
gevoelsmatig, cognitief als gedragsmatig vlak. Deze componenten werken vervolgens 
samen en versterken elkaar waardoor er een vicieuze cirkel kan ontstaan. 
 
Leerlingen met faalangst hebben te maken met lichamelijke symptomen en sterke 
gevoelens die zelfs al kunnen optreden alvorens bijvoorbeeld een toets begint. Het ervaren 
van deze gevoelens kunnen opnieuw negatieve gedachten triggeren die de persoon heeft 
over zichzelf. Ze ontwikkelen daarbij sterk negatieve schema’s waarin alle informatie die 
dit tegenspreekt wordt genegeerd of weggeduwd.  
 
Leerlingen met faalangst schrijven bijvoorbeeld hun successen toe aan toeval en hun 
falingen aan zichzelf. Sterker nog: de meeste tegenslagen worden ook nog eens als intern 
en niet controleerbaar opgevat. Deze zware gedachten triggeren natuurlijk gevoelens van 
hopeloosheid en machteloosheid en doen het zelfbeeld geen goed. Bovendien worden 
deze ervaringen aan de schema’s van de leerling toegevoegd en kunnen ze – aan de hand 
van de beschikbaarheidsheuristiek – leiden tot het nog meer geloven van de gevormde 
opvatting. 
 
Tenslotte gaat de leerling ook gedragingen stellen om deze ongemakkelijke situaties 
waarin hij/zij mogelijks kan worden geconfronteerd met falen (en zelfwaardeverlies) te 
vermijden. We hebben daarbij twee manieren gezien waarop dit kan, namelijk de actieve 
en passieve manier. Beide inadequate strategieën kunnen ook in één persoon vorkomen. 
Er bestaan verschillende manieren om uit deze cirkel te geraken. Zowel de leerling als de 
leerkracht kunnen hieraan bijdragen.  
 
De leerling kan in eerste instantie leren de relatie tot zijn gedachten en gevoelens te 
veranderen. De leerkracht kan dan weer best een veilige leeromgeving creëren door 
duidelijke doelen te formuleren, toetsen en taken aan te kondigen, voorbeelden te geven 
van mogelijke examenvragen, … 
  



 
 

© AP Hogeschool – Leren en Ontwikkelen p 139 / 183 

 

7 DYSLEXIE EN DYSCALCULIE 
Inleiding 
 

Een talig experiment 

Lees het onderstaande tekstje luidop zonder 
voorbereiding en liefst met publiek: 

In petijb qat beqeiren nog konbendraten, waren ze pe 
deste vreinqen. Pas later is bat veranqerb. Oq een pag 
stuurben ze qe vos naar het dalies van pe leeuw om hem 
te vragen een onberkoning te penoemen. Toen de vos het 
qalies verleit, stonb pe deer hem op te wachten. 
(enzovoort …) 

Ongetwijfeld doe je over deze vreemde tekst wat langer dan gewoonlijk en vergt het ook 
meer energie om hem te begrijpen. 
 
Wel, mensen met een leerstoornis struikelen ongeveer op dezelfde manier over taal en/of 
rekenen als jij over deze tekst. Ze hebben last de tekst te ontcijferen (of te decoderen), 
maken hierbij meer fouten en zijn ook veel trager. Dit komt omdat eenvoudige 
automatismen op het vlak van lezen, spellen en/of rekenen moeilijk of niet kunnen 
geautomatiseerd worden. Deze leerlingen blijven in de ogen van sommige leerkrachten 
steeds dezelfde ‘domme fouten’ maken. Ze willen wel, maar lopen voortdurend tegen hun 
beperkingen aan. 
 

Daarnaast kunnen deze leerlingen ook op andere terreinen 
enorme hinder ondervinden van hun lees-, of rekenhandicap. 
Het nemen van notities, het samenvatten van een tekst, het 
formuleren van grammaticaal correcte zinnen en zelfs het 
plannen van tijd kunnen problemen opleveren. 
 
Tenslotte kampen ze vaak met een laag zelfbeeld. Ze vinden 

zichzelf dom of worden door hun omgeving sneller als lui bestempeld. In dit hoofdstuk 
bespreken we twee vaak voorkomende leerstoornissen: dyslexie en dyscalculie. In 60% 
van de gevallen komen deze stoornissen ook samen voor. 
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Dyslexie 
Inleiding 
Om op een goede manier te functioneren in onze talige maatschappij moet je kunnen lezen 
op een minimaal niveau. In het vak Nederlands wordt verwacht dat je boeken leest en 
samenvat, later op het werk dien je verslagen te lezen of zelf te schrijven. In de winkel 
gebruik je een boodschappenlijstje en in je persoonlijke agenda leg je schriftelijk afspraken 
vast. 
 
Voor de meeste kinderen verloopt het leren lezen zonder enig probleem. Bij anderen 
verloopt het leesproces veel moeizamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben: ziekte, 
een foute (lees)aanpak, een andere moedertaal of weinig stimulering thuis. In sommige 
gevallen gaat het echter om dyslexie. 
 
Men neemt aan dat ongeveer 5% van de bevolking dyslectisch is. Gemiddeld één jongere 
op een klas van twintig dus. De gevolgen van deze leerstoornis kunnen zeer ernstig zijn. 
Niet enkel schoolresultaten worden hierdoor negatief beïnvloed maar ook hun zelfbeeld. 
Heel wat dyslectici worden geconfronteerd met hun eigen falen. Alle eigen inspanningen 
en die van hun ouders en leerkrachten ten spijt blijft dyslexie een ernstige en blijvende 
beperking. 
 
Ze krijgen daarbij vaak – ten onrechte – te horen dat ze dom zijn, of dat ze wel kunnen, 
maar niet willen. Het is dan ook een fabeltje dat dyslexie te “genezen" zou zijn. 
 
Een vroege opsporing en een degelijke begeleiding kunnen echter de slaagkansen van de 
leerling in het onderwijs aanzienlijk vergroten. Er zijn veel voorbeelden van beroemde 
dyslectische uitvinders, filmmakers, acteurs, ontwerpers, schilders, beeldhouwers en zelfs 
schrijvers, die het ver hebben gebracht juist door gebruik te maken van deze sterke punten. 

 

Bekende dyslectici 

Filmmakers: 

Walt Disney, Steven Spielberg 

Acteurs: 

Whoopi Goldberg, Keanu Reeves, Bill Cosby. 

Schilders/beeldhouwers: 

Matisse, Rodin. 

Schrijvers: 

Hans Christiaan Andersen, Agatha Christie. 

Ook zijn er bijvoorbeeld veel dyslectische architecten, 
computer- programmeurs, cameramensen en mensen in 
allerlei technische beroepen. 

Dyslexie Cartoon / Filmpje 
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https://www.youtube.com/watch?v=IEpBujdee8M 

 
 
Kenmerken 
Een leerling met dyslexie heeft kort samengevat ernstige problemen met lezen en spellen. 
Hij of zij is onvoldoende in staat te leren hoe geschreven taal (orthografie) en klanken 
(fonologie) samengaan. 
 
Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, voor een kind begint te lezen is het al vertrouwd met de 
uitspraak, de klank en de betekenis van veel woorden. Vervolgens zal het leren die 
verschillende bekende klanken ook te gaan koppelen aan lettertjes (en andersom). 
Hij leert zowel in de klas geschreven tekst in klank om te zetten als klank in geschreven 
tekens. Een kind ziet “maan” en zegt vervolgens “m-a-a-n”. 
 
Het leest dit woord altijd eerst in stukjes en dan volledig. Een kind hoort “roos” en schrijft 
“r-o-o-s”. Het jonge kind zal zich hierin natuurlijk vaak vergissen. Gaandeweg wordt hij/zij 
beter in deze omzetting en zal ook zijn/haar leestempo toenemen. 
 
Tenslotte kan het kind ook de allermoeilijkste woorden zonder veel problemen lezen. 
Woorden “in één keer” herkennen gaat beter en beter. 
 
Dyslectici blijven echter langer in dit decodeerproces hangen, waardoor het 
automatiseren van lezen onvoldoende tot stand komt. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IEpBujdee8M
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Om over dyslexie te spreken moet er tenslotte worden voldaan aan drie criteria. 
 

1. Achterstandscriterium - Er dient sprake te zijn van een zeer zwakke score op 
het gebied van lezen en/of spellen. Deze leerlingen scoren bij de zwaktste 10% 
op lees- en/of spellingstoetsen genormeerd naar leeftijd en opleiding. 
 

2. Mild exclusiecriterium - het onderpresteren is niet helemaal te verklaren vanuit 
een zintuiglijke problematiek (slecht zicht/gehoor), slecht onderwijs of andere 
ontwikkelings- of gedragsstoornissen. (Tops, Boons, p14). 
 

3. Hardnekkigheidscriterium - de moeilijkheden op het vlak van lezen/en of 
spellen blijven hardnekkig aanwezig ondanks degelijk onderwijs en extra 
remediëring. 

 
Bij het laatste criterium dienen we echter wel op te letten of de aangeboden remediëring 
van de school wel van goede kwaliteit is en of de leerling wel vanuit zijn/haar 
sociaaleconomische situatie voldoende ondersteuning krijgt. 
 
 

Enkele “typische” voorbeelden 

van dyslectische fouten ... 

Het woord “TIP” 

wordt gelezen als “PIT” 

Dorp wordt “drop” 

Klanken zoals “eu, ui, oe, ...” worden slecht herkend. 

Het werkwoord “spelen” wordt opgeschreven als “speelen” 

Schrijven woorden vaak “fonetisch” (zoals ze klinken) 

Woorden lezen die er niet staan. 

(het zijn “radende lezers”, ze gebruiken de context om 
het woord te achterhalen) 

 
Bovendien kunnen ze ook moeite hebben om de betekenis te achterhalen van een tekst. 
Niet omdat ze hiertoe niet in staat zouden zijn hoor! Wel omdat hun werkgeheugen gevuld 
is met de technische kant van het lezen. Hun leestempo is ook veel trager. Uit onderzoek 
bij volwassen met ernstige dyslexie weten we dat hun gemiddelde leesvaardigheid 
overéénkomt met het derde of vierde leerjaar (AVI 7-9). 
 
Let op: leerlingen met dyslexie kunnen wel spellingsregels van buiten leren. Ze beheersen 
de theorie heus wel en zijn ook niet “minder intelligent” dan hun klasgenoten. Ze slagen er 
gewoon niet goed in - ondanks veel oefenen - tot automatische beheersing van de kennis 
te komen. Ze schrijven niet spontaan en automatisch juist en herkennen bij het nalezen 
van hun teksten niet altijd de gemaakte schrijffouten. 
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Oorzaken 
 
Er bestaat heel wat discussie over de oorzaken van dyslexie. Verschillende 
wetenschappers bestuderen het fenomeen waaronder geneeskundigen, 
erfelijkheidsspecialisten en neurologen. 
 
Op basis van reeds uitgevoerde studies weten we dat dyslexie te wijten is aan 
een complex samenspel van genetische factoren en omgevingsfactoren. Uit 
tweelingonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 50% door genetische factoren kan 
verklaard worden. De overige 50% kan gelinkt worden aan de hand van 
omgevingsfactoren zoals leeservaring, sociaaleconomische status, kans op 
onderwijs en geletterdheid thuis (Tops, Boons, p19). 
 
Tot vandaag blijft het echter onduidelijk waar precies het probleem in de 
hersenen te situeren is en welke erfelijke factor het probleem veroorzaakt. 
 
Jongeren of volwassenen met dyslexie tonen vaak een ander en meer 
genuanceerd beeld dan jonge kinderen met dyslexie. Het probleem situeert 
zich vooral op het vlak van taalvakken. Deze worden aangeleerd in het 
secundaire onderwijs. Vreemde talen hebben ook een volledig ander 
taalklanksysteem en dat zorgt bij dyslectici voor de nodige problemen. 
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Vreemde talen en dyslexie 
 

Voorbeelden 

Frans – Chèvre wordt Chevre  

(zonder accent) 

Duits – Traum wordt Truam (omwisselingen) 

Nederlands – koopen (ipv kopen) 

Schrijven zoals het “klinkt” 

Foute mondelinge uitspraak van woorden. 

 
Maar het probleem zit heus niet alleen in een foute schrijfwijze van woorden. Het probleem 
strekt zich vaak verder uit naar grammatica en het formuleren van gedachten op papier en 
al sprekend: 
 

Uit een forum op Hyves.nl: 

“heey ik ben alleen lid geworden om uit te leggen dat 
het niet altijd leuk is. ik weet jullie kunnen niet 
tegen taal fouten en in dit bericht zullen vast wel taal 
fouten zitten. ik heb namelijk dyslexie en ik vind het 
best jammer dat er mensen zijn die er niet tegen kunnen 
dat anderen niet goed nederlands type, schrijven. maar 
alsjeblief ga dan niettegen de gene zijke over zijn taal 
fouten. sommige kunnen er niks aan doen die hebben 
dyslexie.” 

“okay maar ik werd wel door mijn taal fouten aan 
gesproken door een van de leden hier en daardoor heb ik 
dit er op gezet, want ik voelde me wel aangesproken 
aangezien ik een krabbel kreeg van hem/haar dat ik meer 
nederlandse grammatica moest gaan leren. voordat ik 
verder moch gaan met schrijven” 

 
Ze lezen ook nog steeds trager en gaan vooral uitval kennen in moeilijke omstandigheden 
(veel lawaai, stress, examens). Ook notities nemen, samenvatten, structureren en 
tegelijkertijd luisteren naar de leerkracht is behoorlijk moeilijk. Bovendien worden er ook 
steeds groter wordende blokken tekst aangeboden die dienen verwerkt te worden thuis. 
De dyslectische leerling heeft ook moeite met het instuderen van feiten en namen (bv: 
geschiedenis). 
 
Complexe vragen in andere vakken worden ook vaak fout begrepen. Zo worden kleine 
woordjes worden niet altijd gelezen (verwarring tussen iets of niets is snel gemaakt) en zijn 
zinnen vaak moeilijk interpreteerbaar. Het verwoorden van gedachten op papier is niet 
evident. Dit kan zich uiten in een lange zinnen zonder leestekens met veel ideeën snel 
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achter elkaar (al dan niet gevuld met spellings- of grammaticafouten). Ze kunnen tenslotte 
ook hinder onder vinden om op een woord te komen (woordvindingsmoeilijkheden). 
 

 
 
Do’s en don’ts in het onderwijs 
 
Onderstaande tabel geeft aan wat leerlingen en volwassenen met dyslexie zelf aangeven 
dat helpt: 
 

 
Dyslectische studenten hebben hierbij veel behoefte aan nabije hulp en begrip van 
docenten en medestudenten. Nog heel veel leerlingen met dyslexie worden immers niet 
geloofd. Leerkrachten weten daarbij soms niet welke gevolgen leerproblemen hebben voor 
het volgen van een studie. Ze zien het regelmatig als een excuus of een trucje op 
tijdverlenging te krijgen of om sommige opdrachten niet te hoeven maken. (Guedens, 
p148). 
 
Het is cruciaal dat deze studenten kunnen rekenen op een vast aanspreekpunt, zoals een 
begeleider die het contact met andere betrokkenen onderhoudt. Deze begeleider dient 
afgesproken aanpassingen te regelen en te coördineren (zoals aangepast toets- en 
studiemateriaal, extra examen- en tentamentijd, gebruik van laptop, ...). 
 
Als leerkracht kan je laten merken dat je je bewust bent van de aanwezigheid van het 
probleem en hoe dit het leerproces van studenten kan beïnvloeden. Je toont best duidelijk 
wat de structuur is van een les samengevat aan de hand van een visueel schema. 
 
Hand-outs schrijf je best in een leesbare lettergrootte en plaats je ook online (zo kunnen 
ze worden ingelezen door voorleessoftware - zie verder). Laat studenten gebruik maken 
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van ondersteunende middelen zoals een dictafoon, een laptop of compenserende software 
(zoals spraakherkenningssoftware). 
 
Maak afspraken met de student over de manier waarop toetsen en examens worden 
aangeboden en de faciliteiten die de student hierbij kan gebruiken. Geef ze extra tijd voor 
hun toetsen (bv: 20% extra) of laat hen slechts een deel van een toets maken. 
 
Vervang eventueel schriftelijke toetsen gedeeltelijk door mondelinge toetsen. Geef bij elke 
toets auditieve ondersteuning (voorlezen of laten voorlezen door software). Geef vooraf 
ook beoordelingscriteria van toetsen. Duidelijke uitleg over de wijze van beoordelen is van 
groot belang, omdat toetsen het leren van de student sturen. 
 
Scheid inhoudelijke oordelen van oordelen over de vorm voor bepaalde vakonderdelen. 
Punten plaatsen op schrijffouten kan belangrijk zijn, maar ze mogen het inhoudelijke 
oordeel op sommige vakken niet vertroebelen. 
 
Toets op een veelvormige manier. Dat maakt het mogelijk om sterke en zwakke kanten 
met elkaar in evenwicht te brengen. In een mix van kennistoetsen, vaardigheidstoetsen, 
portfolio of stages kan de student, ondanks zijn dyslexie, beter laten zien wat hij kan. 
Spreid toetsen en examens. Als ze te dicht op elkaar aangeboden worden, kan dat het 
resultaat negatief beïnvloeden. 
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Studiestrategieën 
 
De leerling weet wel vaak dat hij of zij meer tijd of inzet nodig heeft om de studieactiviteiten 
af te ronden. Door enkele aanvullende studiestrategieën in te schakelen kunnen ze leren 
om op een adequate manier met studieteksten om te gaan. Hier kan je alvast enkele tips 
vinden voor je leerlingen: 
 
1. Maak gebruik van een totaalbeeld.  
 
Dyslectische studenten nemen sneller materiaal op als ze greep krijgen op de totale tekst. 
Van daaruit kan gericht worden op de kleinere details. Dat staat haaks op de wijze waarop 
het onderwijs regulier aangeboden wordt: stapsgewijs opbouwen van informatie naar een 
groter geheel toe. 
 
2. Krijg greep op losse feiten 
 
Zonder een beeld te hebben van het ‘waarom’ is het voor dyslectische studenten moeilijk 
om informatie op te slaan en vast te houden. Het leren van losse feiten en woorden in een 
vreemde taal, zonder een verband in een groter geheel, is voor dyslectici extra moeilijk.  
 
Om informatie in geschreven taal goed te structureren kunnen studenten gebruik maken 
van een stappenplan zodat duidelijk is in welke volgorde en met welke structuur een tekst 
geschreven dient te worden. Met een expliciet stappenplan (schrijfkader) komen 
dyslectische studenten vaak makkelijker tot een goede tekst met een inleiding, kern en slot. 
 
Een online overhoorprogramma kan helpen (Google eens naar het programma “overhoor”). 
Verder kunnen visuele hulpmiddelen zoals een markeerstift of het maken van een 
mindmap helpen bij het studeren. Ze zijn vaak erg goed in het visualiseren! Eerst die grote 
lijnen begrijpen, dan de inhoudstafel rustig overlopen en schematiseren en vervolgens het 
verhaal eraan ophangen. 
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Dyslexie en computers 
 
Computers kunnen een grote hulp zijn bij het studeren. Compenserende software kan 
hardop voorlezen, en via gespecialiseerde functies maken ze ook lezen, begrijpen, 
bestuderen en schrijven makkelijker.  
 
Klein knelpunt, deze softwareprogramma’s zijn alleen op een comfortabele manier 
bruikbaar als er een digitale vorm van het lesboek is, wat meestal niet het geval is. 
Compenserende software is niet alleen voor kinderen met dyslexie nuttig, maar kan ook 
voor leerlingen met taalachterstand, slechtzienden en blinden. 
 
Kurzweil is bijvoorbeeld zo’n softwarepakket voor mensen met dyslexie of andere 
leesproblemen. Het programma helpt bij lezen, schrijven en studeren. De combinatie van 
het uitgebreide pakket hulpmiddelen en de krachtige tekstherkenning (OCR), gekoppeld 
aan een spraakweergave van hoge kwaliteit (tekst -naar - spraak) biedt mensen met lees 
- en schrijfproblemen de mogelijkheid om geschreven informatie zelfstandig te verwerven 
en te verwerken. Een andere mogelijkheid is Sprint Plus.  
 
Meer informatie op http://www.sensotec.be of http://www.sprintplus.be 
 
 
  

http://www.sensotec.be/
http://www.sprintplus.be/
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Dyscalculie 
 
Inleiding 
 

“Marjolein is 14 jaar. Ze kan mooi schilderen en 
gitaarspelen, mailt gedichten door via de computer en 
gaat graag naar school. Ze zit momenteel in het 2de 
jaar ASO. Ze is goed in spellen, zwemmen en 
kruiswoordraadsels oplossen. 

Toch blijft ze problemen hebben om te ontbinden in 
factoren en om de merkwaardige producten te 
reproduceren. 

Ook de splitsingen (8=2 en 6) en de tafels (8x4=_) of 
de Tabel van Mendeliev reproduceren kost het meisje 
veel moeite… Marjolein heeft dyscalculie …”  

(De Soete, A.) 

 
Ongeveer 1 op de 16 kinderen in Vlaanderen heeft dyscalculie. In ongeveer de helft van 
de gevallen gaat het om alleen problemen met rekenen (dyscalculie), terwijl de andere helft 
van de jongeren ook problemen hebben met het lezen en spellen. Heel wat van deze 
kinderen hebben overigens ook een broer of zus en/of één van de ouders die uitvalt voor 
rekenen. 
 
  



 
 

© AP Hogeschool – Leren en Ontwikkelen p 150 / 183 

 

Kenmerken 
 
Dyscalculie is een ernstige rekenstoornis die veel verder gaat dan niet goed kunnen 
rekenen. Het gebrek aan rekenvaardigheden komt (net als bij dyslexie) niet overeen met 
de intelligentie.  
 
De leerling met dyscalculie kan dus heel wat minder goed rekenen dan men op basis van 
zijn intelligentie kan verwachten. Net zoals bij dyslexie denkt men aan een 
automatiseringsprobleem en/of een kortetermijngeheugen probleem. 
 
Een voorbeeld: 
 
Als men optelt en aftrekt boven 10 gebruikt men een strategie: de tientallen worden bij 
elkaar geteld, de getallen kleiner dan 10 worden samengeteld, en dan maakt men de som 
van die twee uitkomsten. Deze strategie moet een automatisme worden. Bij elke optelling 
kan ze toegepast worden. 
 
14 + 37 = ? 
9 + 30 + 4 + 7 = 51 
 
De leerling met dyscalculie leert dit automatisme niet of nauwelijks, en lijkt dus elke keer 
voor een nieuw probleem te staan. Terzelfdertijd moet de som van de tientallen en de som 
van de getallen beneden tien onthouden worden, zodat ze samengeteld kunnen worden. 
Dit vereist een goed functionerend kortetermijngeheugen. Ook dit lijkt niet te lukken bij de 
leerling met dyscalculie. Eerder gemaakte sommen worden dan door elkaar gehaald of 
vergeten. (De Soete, A.)  
 
Dyscalculie is zeker en vast geen modeverschijnsel. Het betekent een ernstig 
onderpresteren op een aantal aspecten van rekenen, gemeten aan de hand van 
verschillende testen: de KRT (Kortrijkse Rekentest), de Tempotest Rekenen (TTR) en 
Vraagstukken (Dudal).  
 
Een voorbeeld van de score van een leerling met dyscalculie: 
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Begeleidingsmaatregel dyscalculie 

 
Op grond van het ingediende dyscalculieverslag, worden 
vanaf 30 september met Sophie de volgende afspraken 
gemaakt: 

Mag een rekenmachine gebruiken in alle omstandigheden 
waar het rekenen een middel is om tot de juiste 
probleemoplossing te komen. Bij zuivere toetsing van het 
hoofdrekenen is het gebruik niet toegelaten. 

Zij mag bij toetsen en examens hulpkaarten gebruiken 
waarop symbolen verklaard en belangrijke termen 
uitgelegd worden. De leerkracht controleert steeds deze 
kaarten 

Bij een toetsing van definities moet Sophie de juiste 
hulpkaarten hiervan zelfstandig vinden. Ze moet de 
definities dus wel kunnen verwoorden, maar ze niet in 
symbolen weergeven. 

Sophie mag steeds gebruik maken van kladbladen, die 
echter steeds mee afgegeven worden. Hierdoor kan de 
leerkracht (bij twijfel aan een denkstrategie) een extra 
controle uitvoeren. 

Sophie krijgt 15-20% meer tijd bij het afleggen van 
schriftelijke toetsen en examens. 

 Indien veel moeilijkheden kan de toets mondeling worden 
afgenomen. Zeker als er vermoedens zijn van rekenfouten. 

Er wordt overeengekomen dat Sophie er zorg voor draagt 
dat haar resultaten - voor zover mogelijk - op een 
behoorlijk niveau liggen. Dat houdt in dat zij: 

x Elke dag het nodige materiaal bij zich heeft. 

x Taken zorgvuldig maakt en tijdig inlevert. 

x Zich dagelijks inzet om elke taak tot een goed einde 
te brengen. 

Deze afspraken zijn bindend. Van de ouders verwachten 
wij dat ze toezien op de naleving ervan. Mochten 
orde/inzicht onvoldoende blijken, dan wordt dit met 
Sophie en zo nodig met de ouders besproken. Het spreekt 
voor zich dat dit contract enkele faciliteiten aanbiedt, 
maar geen garantie op slagen inhoudt. (Bron: 
Begeleidingsmaatregel PIVA). 
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Conclusie 
 
Al deze specifieke leermoeilijkheden maken dat leerlingen vaak gefrustreerd en schoolmoe 
zijn. Ondanks alle beleidsmaatregelen op het vlak van zorg – de zogeheten REDICODIS- 
maatregelen (vroeger STICORDI) - halen ze toch vaak minder succes, met verhoogde 
kans op uitval als gevolg. 
 
De reacties en de steun van ouders en leerkrachten zijn erg belangrijk en van een 
doorslaggevende rol. We hopen dus door dit hoofdstuk enkele stereotypen over 
leerstoornissen doorprikt te hebben en jullie aangezet hebben tot denken over de gevolgen 
van je eigen lespraktijk. 
 

 
 
Kraftwerk, Numbers 
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8 ADHD 
 

Inleiding 
 
ADHD – ook wel Attention Deficit Hyperactivity Disorder – is de laatste jaren onderwerp 
geweest van flink wat discussie. Iedereen is toch af en toe eens onrustig? En zijn we niet 
eens allemaal wat verstrooid en impulsief in onze minder goede dagen? Bestaat ADHD 
wel écht? Is het met andere woorden een neurobiologische aandoening waar medicatie 
voor nodig is? Of moeten we de oorzaken op een groter, maatschappelijk vlak zoeken 
omdat we steeds meer aan allerlei eisen en normen dienen te voldoen? Kan je ADHD 
eenvoudig vaststellen of ligt het toch allemaal iets genuanceerder? Je merkt het al: veel 
vragen en relatief weinig antwoorden. 
 
In dit hoofdstuk proberen we desalniettemin je een genuanceerd verhaal te brengen van 
ADHD. We bespreken hiervoor recent wetenschappelijk onderzoek en sprokkelen ook 
enkele kritische noten van relevante auteurs bij elkaar. Maar laat ons eerst even goed 
bekijken wat zo’n diagnose ADHD precies inhoudt. 
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Wat is ADHD? 
 
Algemeen 
 
Om te starten dienen we te zeggen dat ADHD een pure gedragsdiagnose is. Er bestaat 
met andere woorden geen sluitende neurobiologische of medische test die zwart op wit de 
diagnose kan bevestigen. Zelfs geen hersenscan. De enige manier om ADHD dus vast te 
stellen is te kijken naar de gedragingen en moeilijkheden van de jongere en deze af te 
toetsen aan enkele vastgelegde criteria.   
 
Er kunnen twee grote dimensies van gedragsmoeilijkheden onderscheiden worden: 
 
Aandachtstekort 
 

• Aandachtsfouten en belangrijke details over het hoofd zien; 
• Moeite met volgehouden aandacht; 
• Moeilijk doordringen van informatie; 
• Moeite met het doorwerken aan en afgewerkt krijgen van opdrachten; 
• Moeite met planning en organisatie; 
• Aversie voor denkinspanningen; 
• Kwijtraken van spullen en vergeetachtig zijn; 
• Snel afgeleid zijn; 

Deze jongeren maken dus heel veel fouten waarvan men kan zien dat ze gelinkt zijn aan 
het verliezen van hun aandacht (en/of het onvoldoende opmerken van belangrijke details 
bij de opgaven van bv een toets of taak). Ze raken bovendien dingen erg snel beu doordat 
ze hun aandacht niet lang bij één activiteit kunnen houden. Regelmatig dromen ze weg, 
prutsen ze en krijgen ze hun opdrachten niet binnen de gevraagde tijd afgewerkt. Ze zijn 
bijzonder snel afgeleid en geven aandacht aan allerlei bijkomstigheden. Planning, 
organisatie, overzicht behouden en stapsgewijs werken blijken moeilijke uitdagingen. 
 
Doordat ze enorm opzien tegen een denkinspanning (ze hebben namelijk snel het gevoel 
dat het namelijk een onoverkomelijke opdracht is) stellen ze vaak uit en/of vermijden ze te 
werken voor school. Ze komen veelal slordig over, zijn zelden op tijd en lijken eerder 
onnadenkend door het leven te gaan. 
 
In principe moet aan minimum zes van deze negen kenmerken voldaan zijn alvorens men 
kan stellen dat er een aandachtsprobleem is. (Ghesquière, p20). 
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Verder kunnen er ook moeilijkheden zijn op het vlak van hyperactiviteit en impulsiviteit: 
 

• Prutsen, prullen, zenuwachtige bewegingen; 
• Niet kunnen blijven zitten wanneer dat verwacht wordt; 
• Lopen in plaats van stappen, overal opklimmen; 
• Luidruchtig zijn; 
• Opgedraaid, in overdrive zijn; 
• Verbaal impulsief gedrag, voor hun beurt praten; 
• Beurt niet afwachten; 
• Anderen onderbreken, intrusief tussenkomen in andermans bezigheden; 
• Babbelziek gedrag; 

Deze jongeren vertonen een hoge bewegingsonrust: ze prutsen, frunniken, prullen, bijten 
op allerlei dingen. Velen hebben het moeilijk om op hun plaats te blijven zitten en hebben 
behoefte aan allerlei bijbewegingen. Jongere kinderen lopen voortdurend, springen en 
klimmen overal op. Ze zijn lawaaierig en praten overmatig. Ze kunnen maar weinig geduld 
opbrengen. Altijd willen ze de eerste zijn, het eerste en het laatste woord hebben, 
enzovoort. Ze roepen antwoorden door de klas en onderbreken soms in een gesprek. Ze 
verstoren vaak de activiteiten van anderen en willen die vervolgens naar hun handzetten. 
Als men van hyperactief impulsief gedrag kan spreken, moet ook voldaan zijn aan minimum 
zes van de negen criteria. (Ghesquière, p20) 
 
Binnen ADHD bestaan er drie verschillende subtypes: het gecombineerde type (zowel 
aandachtstekort als hyperactiviteit), het overwegend aandachtsgestoorde type en het 
overwegend hyperactief- impulsieve type. 
 
Al deze gedragingen zijn natuurlijk erg kind-eigen. Ze zijn dan ook niet kwalitatief 
verschillend van normaal gedrag. Enkel de hoeveelheid en intensiteit van dit gedrag maken 
het problematisch en leiden tot disfuncties op allerlei domeinen. Een diagnose is dan ook 
enkel gerechtvaardigd wanneer er sprake is van een duidelijke en beperkende weerslag 
op het functioneren. (Ghesquière, p21). 
 
In sommige gevallen is het echter niet duidelijk of het nu gaat om een milde vorm van 
ADHD of om een jongen of meisje met iets meer bewegingslust en enthousiasme. Het kan 
dan gebeuren dat er – al dan niet op vraag of zelfs aandringen van de ouders en ook de 
school – te snel over wordt gegaan tot een diagnose én medicatie. Hierdoor kan zoon of 
dochterlief – die net dat extra zetje nodig heeft om te kunnen slagen – onder andere gebruik 
maken van meer faciliteiten en ondersteuning (door bv een studiebegeleider).  
 
Volgens Prof. Dr. Verhaeghe gebeuren zulke praktijken meer dan we denken en riskeren 
we hierdoor kinderen of jongeren met ADHD te snel te labelen en vooral te medicaliseren. 
Door echter té eng het probleem in medische hoek te plaatsen ontnemen we ook voor een 
groot stuk de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om als opvoeders, ouders, ... te 
zorgen voor de adolescent. We beroven hem of haar daarbij ook een stuk van zijn identiteit 
en eigenheid. Volgens Verhaeghe is de diagnose ADHD als koepelbegrip vaak (niet altijd!) 
‘boerenbedrog’: de diagnose wordt té vaak en té veel gesteld en als medisch probleem 
afgedaan terwijl er geen duidelijke evidentie is dat het louter om een neurobiologische 
stoornis in de hersenen zou gaan. 
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Wie pillen slikt, mag blijven 
 
Sommige scholen willen liever geen hyperactieve leerlingen in hun klassen. 
En zeker niet als ze daarbij nog aandachtsproblemen hebben. Als ze 
medicatie slikten, zouden ze echter mogen blijven. Meestal moedigen scholen 
de ouders aan om hun lastig kind elders onder te brengen. Dat melden zowel 
CLB’s als kinderpsychiaters. [...] 
 
Maar scholen mogen ouders niet onder druk zetten om met medicatie te 
beginnen, oordelen kinderpsychiaters. «We moeten een onderscheid maken 
tussen kinderen bij wie de kinderpsychiater duidelijk ADHD vaststelt en 
leerlingen met moeilijk hanteerbaar gedrag», zegt Bieke Meert van Zit Stil, de 
Vlaamse vereniging voor ouders met ADHD-kinderen en - jongeren met 
aandachtsstoornissen, impulsief en overbeweeglijk gedrag. «Voor kinderen 
met ADHD maakt Rilatine deel uit van de behandeling. Deze medicatie is 
geen wondermiddel voor alle lastige kinderen. De school mag niet te snel 
besluiten dat een leerling aan ADHD lijdt omdat hij nerveus is en vaak lastig 
doet. De huisarts alleen is niet aangewezen om deskundig de diagnose ADHD 
te stellen. Het best overleggen leerkrachten en ouders samen en roepen ze 
de hulp in van het multidisciplinair team van het CLB. Dat kan dan na een 
vooronderzoek het kind eventueel doorverwijzen naar een kinderpsychiater. 
Ouders en school kunnen samen zorgen voor een gepaste begeleiding van 
het kind met ADHD.» 
 
Tips en begeleiding van kinderen met ADHD, Zit Stil. 
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Specifieke aandachtspunten bij jongeren 
 
Adolescenten met de ADHD zouden we ook wel superadolescenten kunnen noemen. De 
gewone uitdagingen van de jongere kunnen namelijk bij hen voor extra moeilijkheden en 
kopzorgen zorgen. 
 
Zelfstandig worden 
 
In het secundair leert de jongere gaandeweg zelfstandig worden door zelf zaken te 
overdenken, te plannen en te beslissen. Op deze manier kunnen ouders progressief hun 
bemoeienissen afbouwen. Dit proces wordt echter gehinderd door het blijvend geleid 
worden door de verleidingen van het moment. Vergeetachtigheid, slordigheid en het niet 
in orde zijn, ondermijnen namelijk ieder vertrouwen in hun potentiële zelfstandigheid. 
Ouders zien zich steeds voor het dilemma geplaatst om de controle toch weer over te 
nemen of een zoon of dochter voortdurende faalangstervaringen te zien ondergaan zonder 
dat deze het verantwoordelijkheidsgevoel aanzwengelen. 
 
Uitbouwen van vriendschapsrelaties 
 
Dit topic staat vaak bovenaan de agenda bij een jongere met ADHD: met vrienden omgaan, 
babbelen, ideeën en roddeltjes uitwisselen, worden zeer belangrijk gevonden. Het nadeel 
ervan is dat het vaak al hun energie opslorpt en dat ze zichzelf erin gaan verliezen. Het 
samenzijn blijkt veelal een doel op zich, zonder een bijkomende finaliteit. De 
rotatiemomenten van de ene les naar de andere zijn vaak de meest relevante momenten 
van de dag voor hen. Ze verliezen zich in e-mailen, chatten en het sturen van berichtjes. 
 
Opbouwen van eigen identiteit 
 
Hier kan het gevaar schuilen dat aangezien zij niet met zoveel gemak een identiteit kunnen 
ontwikkelen vanuit hun vaardigheden, zij dit eerder zullen doen via risicogedrag 
(experimenteren met alcohol en drugs, roekeloos gedrag en onverantwoord rijgedrag). 
 
Superadolescent 
 
Kortom, een ADHD’er zou men een superadolescent kunnen noemen, want op terreinen 
waar adolescenten het sowieso moeilijk hebben, zijn zij nog eens extra benadeeld. Ze 
lanceren altijd maar nieuwe projecten, die ze dan meestal niet tot een waardevol einde 
kunnen brengen, maar waaraan ze veel energie verbruiken, of geraken juist nergens 
voldoende bij betrokken. 
 
Ze zijn vaak opgejaagd, overal te laat, onvoorbereid, ze hebben net niet de juiste spullen 
bij, ze zijn heel slecht in geld beheren en het veranderen van interessedomeinen, ze zijn 
oppervlakkig, altijd met vele kleine dingen tegelijk bezig, ze hebben moeite met dagelijkse 
beslommeringen en hebben een lage frustratietolerantie. 
 
Soms komen ze zelfs niet toe om een zin tot op het einde gelezen te krijgen. Ook tijdens 
een gesprek merkt men al na enkele woorden dat ze eigenlijk niet meer aan het luisteren 
zijn. Ze vertonen uitstelgedrag en zitten veelal tot laat in de nacht te prutsen. 
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Bij jongvolwassenen en volwassenen zien we gaandeweg een mildering van de 
symptomen optreden. Het zwakke aandachts- en organisatievermogen blijft wel vaak voor 
problemen zorgen en kan leiden tot “onderpresteren” op het werk. Het lijkt wel alsof de 
gedragsproblemen zich meer en meer naar het “hoofd verplaatsen”. Rondvliegende 
gedachten en ideeën storen soms de persoon (voortdurende innerlijke onrust). Tenslotte 
kunnen ook de gedrags- en psychische problemen de relatievorming en de sociale 
integratie aanzienlijk bemoeilijken. 
 
Maar ADHD heeft ook positieve kenmerken: kinderen of jongeren met ADHD zijn erg 
gedreven en enthousiast. Het zijn goede entertainers (creatief, vaak spraakwatervallen en 
expressief). Ze nemen vlot contact met anderen, hebben veel energie en beschikken over 
een hoog werktempo. 
 

Oorzaken 
 
Lange tijd dacht men dat ADHD enkel toegeschreven moest worden aan 
opvoedingstekorten of scheefgegroeide ouder-kindrelaties. Recent onderzoek ontkracht 
echter deze stelling. We weten namelijk dat 80% van de variatie tussen jongeren met 
betrekking tot ADHD te wijten is aan genetische factoren. Uit recent onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat zowel de vorm, grootte als de werking van de hersenen bij mensen met 
ADHD anders zijn. Deze verschillen bevinden zich voornamelijk in de voorste gebieden 
van de hersenen. Het zijn deze gebieden die verantwoordelijk zijn voor de 
informatieverwerking en voor de manier van reageren, voor het vasthouden van de 
aandacht, voor het afremmen van reacties, voor het controleren van emoties en het 
plannen van de toekomst enzovoort. Er zijn nog heel wat meer hersengebieden betrokken 
bij deze complexe verstoring van het gedrag, waar ook verschillen worden vastgesteld. 
Hoewel er echter meerdere disfuncties ter hoogte van de hersenen werden vastgesteld bij 
jongeren met ADHD blijkt geen van allen een universele verklaring te zijn bij alle kinderen 
met ADHD. 
 
Naast genetische oorzaken zouden ook een aantal verworven biologische factoren voor 
een verhoogd risico op ADHD zorgen: roken, alcoholgebruik en stress tijdens de 
zwangerschap, vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht, hersenbeschadiging door 
een infectie of ongeval en voedselallergieën. Deze laatste oorzaak wint heden ten dage 
opnieuw aan populariteit, hoewel ze soms overroepen is. Dit geldt slechts bij 5% van de 
kinderen met ADHD. 
 
 
Tenslotte kunnen er ook duidelijke omgevingsfactoren spelen binnen een diagnose ADHD. 
Gedrag kan uiteraard ook een onderliggende uiting zijn dat er iets niet helemaal goed zit 
bij de jongere thuis bijvoorbeeld. ADHD- achtige symptomen kunnen ook plots ontstaan na 
een traumatische gebeurtenis. Een misdiagnose kan dan ontstaan. 
 
Het is dus niet omdat iemand een diagnose ‘ADHD’ heeft … dat dit met andere woorden 
altijd dezelfde onderliggende oorzaak kent. Het is steeds heel belangrijk precies te gaan 
kijken wat er speelt. Vaak werken ook verschillende factoren op elkaar in. 
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Diagnose 
 
Het onderzoek naar ADHD wordt geleid door een (kinder)psychiater. Hij/zij coördineert het 
diagnostisch onderzoek in samenwerking met een multidisciplinair team, dat kan bestaan 
uit een psycholoog, een kinesitherapeut, een logopedist enzovoort.  
 
De diagnose vaststellen is niet eenvoudig: de ernst van de symptomen verschilt namelijk 
sterk van persoon tot persoon en deze symptomen kunnen ook deel uitmaken van een 
andere stoornis. De screening en diagnose bestaat standaard uit een verzameling van 
vragenlijsten, gestructureerde interviews en/of gedragsobservaties (vooral bij kinderen).  
 
ADHD kan echter niet worden vastgesteld via één enkele objectieve medische of 
psychologische test. Geen enkele scan of EEG kan op zichzelf dus uitsluitsel geven over 
een diagnose ADHD. Voorlopig kunnen ze enkel als hulpmiddel worden gebruikt. Deze 
argumenten worden dan ook regelmatig door hulpverleners die hun twijfels hebben bij het 
(louter) toedienen van medicatie als therapievorm – er is namelijk weinig evidentie voor 
een neurobiologische basis van dit syndroom, dus waarom zouden we deze intense vorm 
van “normale” problemen benoemen tot een volwaardige stoornis. 
 
Eveneens medicatie kan niet gebruikt worden om vast te stellen of iemand ADHD heeft of 
niet. Dit is zo omdat Rilatine bij 20 tot 30% van de proefpersonen niet werkt. Bovendien 
werkt Rilatine ook bij mensen zonder ADHD. Het effect van medicatie vertelt ons met 
andere woorden niets over de juistheid van de diagnose. We zouden toch ook niet kunnen 
beweren dat hoofdpijn een gevolg is van een aspirine- tekort? Opletten dus steeds met te 
snelle en foutieve conclusies! 
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Behandeling 

De behandeling heeft als doel de symptomen te milderen en het ontstaan van bijkomende 
problemen te voorkomen en/of te beperken.  
 
Hoewel het grote publiek overstelpt wordt met informatie over zeer uiteenlopende 
behandelingsmethoden, blijkt er op wetenschappelijk niveau weinig evidentie te bestaan 
voor hun effectiviteit. Slechts drie behandelmethodes worden als ‘evidence-based’ 
beschouwd volgens ZitStil. Echter, neurofeedback (het inschakelen van live feedback van 
de activiteit in het brein, gemeten met een elektrodenmuts en gekoppeld aan een 
computerspel) is ook een effectieve en onderzochte behandeling met zeer goede 
resultaten. Het blijft echter erg vreemd waarom deze behandelvorm na al die jaren 
onderzoek, nog steeds weinig ingang vind (Lahaye, M). 
 
Psycho-educatie  
 
Psycho-educatie vertrekt vanuit de idee van een blijvende kwetsbaarheid. Leren omgaan 
met die kwetsbaarheid vraagt niet alleen om inzicht in de achterliggende stoornis, maar 
ook om aanvaarding van de eigen beperkingen en aanpassing van het gedrag en het 
zelfbeeld in functie van een haalbaar toekomstperspectief.  
 
Farmacotherapie 
 
Medicatie is en blijft voorlopig de meest efficiënte manier om de symptomen van ADHD te 
onderdrukken. Zeventig tot tachtig procent van de ADHD’ers is goed geholpen met 
medicijnen. Maar medicijnen alleen volstaan niet. Ze vormen slechts een onderdeel van 
een veel ruimer zorgtraject.  
 
(Gedrags)therapie 
 
Medicatie kan helpen om de negatieve spiralen die ontstaan zijn als gevolg van de ADHD 
te doorbreken. Maar dan begint pas het grote werk: het aanleren en trainen van nieuwe 
vaardigheden, het verwerven van controle over gedrag, het herstellen van relaties met 
ouders, leerkrachten, vrienden … Kortom, het herontdekken van zichzelf, de talenten en 
mogelijkheden om zichzelf op een positieve manier in de kijker te plaatsen. 
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Tips voor leerkrachten 

 
Jongeren appreciëren het over het algemeen erg als je begrip toont voor hun problemen 
(maar ook voor hun mogelijkheden!). Het doet hen deugd dat ze niet- beoordelend worden 
behandeld en dat naar hen wordt beluisterd.  
 
Zoals we al hadden beschreven in een vorig stukje dient de jongere met ADHD vaak nog 
begeleid te worden om een zekere mate aan zelfstandigheid te verwerven. Hij of zij is 
immers snel afgeleid en kan problemen hebben met het plannen van studiewerk of het 
opdelen van een taak in kleine stukjes. Leren leren is dus onontbeerlijk bij deze jongeren 
(ze leren het namelijk vaak niet uit zichzelf). Werken met lijstjes en duidelijke opdrachten 
kan helpen. Leer hem of haar telkens moeilijke opdrachten op te delen en realistisch te 
plannen (ze zijn immers snel ontmoedigd en kunnen dan snel gaan talmen en uitstellen). 
Gebruik waar mogelijk ook visuele aanwijzingen en herhaal regelmatig. Zorg dus voor 
structuur (dit helpt ook bij alle andere leerlingen). Een agenda, een lijst, een takenplan, ... 
alles dat kan helpen om de innerlijke structuur die ze ontbreken aan te vullen. Volg dit 
regelmatig ook samen op. Wees hierbij steeds verdraagzaam en geduldig (en vergeet die 
boosheid, teleurstelling, ... die is ontstaan vanwege het ongewenste gedrag van de 
leerling). 
 
Aangezien deze leerlingen zeer snel zijn afgeleid kan het interessant zijn ze bijvoorbeeld 
niet naast het raam te laten plaatsnemen of helemaal achteraan in de klas. Een goede 
oplossing kan zijn om te vragen dicht bij het bureau van de leerkracht plaats te nemen. Bij 
het geven van klassikale taken dien je zeker op te letten of de leerling de aandacht heeft 
gericht op de leerkracht en hij/zij alles duidelijk heeft begrepen en weet wat hem/haar te 
wachten staat. Let op met erg grote opdrachten of vaag geformuleerde verwachtingen. 
Breng hier opnieuw zoveel mogelijk structuur aan.  
 
Ook het vlak van regels en afspraken is het nodig regelmatig te herhalen. Maak ook zo 
vaak als mogelijk gebruik van positieve bekrachtiging – de leerling heeft namelijk al heel 
wat negatieve opmerkingen dienen te slikken. Zorg er ook voor dat de aanmoedigingen 
snel volgen op het gedrag en prijs de leerling voor de vooruitgang die hij/zij reeds heeft 
gemaakt. Als je een opmerking wil maken, denk dan vooral even na welk gedrag je wel wil 
zien bij de leerling. In plaats van een negatieve opmerking (“Jan, stop daarmee”), kan je 
ook zeggen: “Jan, ik heb liever dat je X doet”. 
 
Aarzel tenslotte niet hulp in te roepen van het CLB, de zorgleerkracht of de ouders als je 
een vraag hebt of vastzit. Durf dus je eigen grenzen te erkennen en zoek steeds naar 
alternatieve oplossingen! En natuurlijk … luister naar de jongere, lees boeken over ADHD 
en neem artikelen door.  
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Conclusie  
 
ADHD als diagnose wordt enkel toegekend na een grondig onderzoek door een 
multidisciplinair team. We kunnen er dus (hopelijk) vanuit gaan dat de problemen die 
kinderen en/of jongeren ervaren bij een terechte en correcte diagnose ernstige gevolgen 
hebben voor de levenskwaliteit. We dienen echter wel steeds op te letten ADHD niet te 
problematiseren of te gaan medicaliseren. Er is namelijk nog maar erg weinig gekend over 
de oorzaken van deze gedragsstoornis en medicatie is daarom nooit de enige oplossing. 
Therapie, ondersteunende gesprekken, psycho- educatie of neurofeedback zijn daarbij de 
best onderzochte en meest ingeschakelde alternatieven. 
 
Als leerkracht ben je niet opgeleid om een diagnose te stellen of therapie te geven. Toch 
kan je heel wat doen. We hebben daarom enkele typische aandachtspunten geformuleerd 
bij jongeren, evenals enkele beperkte tips opgelijst die kunnen helpen. Voor meer 
informatie rond ADHD en andere leer/gedragsproblemen neem je best ook even een kijkje 
op de website van ZitStil.be. Je kan er ook voor kiezen een zoektocht te ondernemen op 
je favoriete boekensite.  
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9 AUTISME 
 
Inleiding 
 
Autisme is een complexe ontwikkelingsstoornis die op indringende wijze de ontplooiing van 
iemand kan remmen. Mensen met autisme hebben grote moeite de bedoelingen, intenties 
en verlangens van anderen te begrijpen. Bovendien hebben ze bijzonder veel last om 
zaken in de context te bekijken. Zo begrijpen ze niet altijd dat er een ‘marge’ zit op het 
buitenzetten van de vuilnisbak of dat je maar beter doorloopt als het verkeerslicht plots op 
rood springt en jij je midden op de baan bevindt. 
 
Mensen met autisme vinden het niet evident zich een weg te banen door een wereld vol 
tegenstrijdige prikkels. Ze verwerken informatie in kleine deeltjes, maar overzien het grote 
geheel niet. Zo herkent een vrouw met autisme haar woonkamer niet zonder eerst de 
afzonderlijke delen (stereo, plant, ...) te bekijken en te overlopen. 
 
Autisme heeft ook niet altijd iets met zwakbegaafdheid te maken. Autisten zijn niet altijd 
‘minder intelligent’ dan mensen zonder autisme. Een groep is zelfs normaal tot 
hoogbegaafd. Autisme is met andere woorden een handicap met vele gezichten die niet 
meteen zichtbaar is voor de buitenwereld. Het anders zijn van mensen met autisme gaat 
met andere woorden vaak schuil achter een gewoon uiterlijk. Maar wie samenleeft met 
iemand met autisme, merkt al gauw dat autisme fundamenteel ingrijpt in het leven van die 
persoon, hoe subtiel dat autisme ook aanwezig kan zijn. 
 
De andere manier van denken en reageren van mensen met autisme is een handicap in 
onze samenleving, omdat deze samenleving net die vaardigheden waardeert die bij 
mensen met autisme minder ontwikkeld zijn: flexibiliteit, invoelingsvermogen, sociale know 
how. 
 
Er zijn altijd mensen met autisme geweest. Toch hoor je de laatste jaren veel meer over 
autisme dan vroeger. Dat komt onder meer omdat een autistische manier van denken en 
handelen minder aangepast is aan de moderne eisen van onze samenleving: steeds meer 
mensen met autisme vallen daardoor uit de boot. 
 
Mensen met autisme hadden het vroeger makkelijker om te overleven. Ze waren misschien 
wel wat vreemd, maar ze konden nog mee. Mensen met autisme zijn niet minderwaardig 
omdat ze een handicap hebben. Hun manier van denken en doen is ánders dan de onze, 
niet minder. Ze hebben evenwel het nadeel dat ze in de minderheid zijn: de meeste mensen 
denken nu eenmaal niet op die manier. De samenleving zit daarom vol met hindernissen 
voor hen. 
 
Door bewust de term handicap te gebruiken, willen we mensen met autisme die voorsprong 
geven die nodig is om gelijke kansen te hebben in onze samenleving. 
 
Die voorsprong bestaat erin de omgeving zodanig aan te passen dat mensen met autisme 
mét hun anders zijn, volwaardig kunnen meedoen. Door autisme als een handicap te 
benoemen, willen we erop wijzen dat mensen met autisme extra ondersteuning nodig 
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hebben en dat wij de hindernissen in de samenleving moeten verwijderen om hen gelijke 
kansen te geven. 
 

“Een kind met een autismespectrumstoornis verwerkt 
informatie op een andere manier dan een ‘normaal’ kind. 
Ze hebben moeilijkheden om de samenhang tussen de 
verschillende bronnen van informatie (horen, zien, 
ruiken, proeven, voelen en gevoelens) te herkennen. 
Daardoor ervaren zij mensen en gebeurtenissen op een 
chaotische manier. Dit heeft gevolgen voorde 
ontwikkeling van de communicatie, de sociale 
vaardigheden en de verbeelding van het kind.” 

Uit: Autisme Schoolbrochure, VVA. 
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Waarneembare kenmerken 
Autisme is een ontwikkelingsstoornis met vele gezichten. De concrete problemen waarmee 
kinderen of jongeren met autisme zich presenteren, getuigen dat er geen typisch autistisch 
gedrag bestaat. In tegenstelling tot wat weleens gedacht wordt, beperken de problemen 
zich niet tot de typische sociale ingekeerdheid alleen. Niet alle autistische kinderen zijn 
bijvoorbeeld ‘in zichzelf gekeerd’ of ‘mensenschuw ‘. (Autismespectrum, ZitStil). 
 
Personen met autisme vertonen stoornissen in de sociale omgang, in de communicatie en 
de verbeelding. Het gevolg van deze stoornissen is een beperkt en repetitief patroon van 
interesses en activiteiten. 
 
 
Stoornis in de sociale omgang 
 
De sociale stoornis betreft dus niet zozeer een algemeen tekortkomen in het sociale 
functioneren als wel kwalitatieve verschillen. Sommige autisten leggen wél veel contact. 
Het gaat dus veeleer om de afwijkende kwaliteit van de contacten. 
 
Autisten van het afzijdige type komen over als onverschillig. Ze aanvaarden vaak wel 
lichamelijke toenadering van bekende en vertrouwde personen. Ze lijken geen 
belangstelling te hebben voor andere mensen en het contact is hoofdzakelijk 
instrumenteel. 
 

Bjorn (10) trekt vaak leerlingen mee naar de computer 
om een spelletje te tonen. Soms doet hij de kinderen 
pijn, maar hij lijkt het niet te beseffen. 

 
Deze leerlingen gaan vaak op in hun eigen, stereotiepe bezigheden. Naarmate ze 
opgroeien, leren een aantal wel de aanwezigheid van anderen te accepteren, maar ze 
vertonen weinig of geen belangstelling voor anderen en leggen zelf zelden contacten. 
Autisten van het passieve type gaan zelden een spontane interactie aan, maar ze 
accepteren wel toenadering van anderen. Ze staan aan de zijlijn, nemen zelf geen initiatief 
maar volgen wel op verzoek. Ze kunnen voor leeftijdsgenoten een acceptabele partner zijn: 
ze zijn bereid om te doen wat er gevraagd wordt. De problemen komen aan het licht als er 
meer initiatief van hen verwacht wordt. 
Het actieve-maar-bizarre-type neemt het initiatief tot sociaal contact, maar doordat ze net 
als alle andere mensen met autisme problemen hebben met het soepel en vlot begrijpen 
van interacties leggen ze contacten op een naïeve, vreemde en onaangepaste manier. 
Heel wat normaal begaafde leerlingen behoren tot deze groep. 
 

Eva (11) praat voortdurend over haar 
insectenverzameling. Ze onderbreekt hiervoor zonder 
vaak innige gesprekken tussen vriendinnen en stoort 
groepsactiviteiten. 

 
Bij het laatste type, het hoogdravende type, zijn de sociale problemen (aan de buitenkant), 
heel subtiel. We zien dit type eerder terug bij iets oudere en meer begaafde leerlingen. Ze 
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zijn vaak overdreven beleefd en vormelijk en houden sterk vast aan duidelijke sociale 
conventies. Door hun intellectuele mogelijkheden kunnen ze heel wat problemen 
compenseren en camoufleren. Ze leren bepaalde sociale regels uit het hoofd en ‘overleven’ 
sociale activiteiten op basis van verworven scripts. 
 
De oorzaak van hun “sociale stoornis” ligt verder dan een tekort aan sociaalvaardig gedrag. 
Ze hebben een beperkte theory of mind: ze zijn blind voor de bedoelingen, ideeën en 
gevoelens van anderen waardoor ze vaak ongepaste opmerkingen kunnen maken of soms 
té intieme vragen stellen. Dit heeft niets te maken met arrogantie of onbeleefdheid maar 
alles met sociale blindheid. Door regels van buiten te leren proberen ze te overleven in een 
complexe sociale jungle. Maar regels veranderen nu éénmaal naar gelang de context… 
 

Brecht heeft geleerd lege kopjes op te halen in de klas 
en kende daarvoor het scenario: aankloppen, binnengaan 
en vragen “Hebben jullie lege kopjes?”. Hij voerde dit 
steeds perfect uit, en stelde de vraag ook als er niemand 
in de klas was. 

Extra denkvraag: 

Waarom worden leerlingen met autisme vaak het 
slachtoffer van pesterijen? 

 
Stoornis in de communicatie 
 
De communicatieproblemen van de autist situeren zich vooral in het vermogen om verbale 
en non-verbale vaardigheden te gebruiken tijdens wederzijdse sociale contacten met als 
doel het uitwisselen van betekenissen. 
Kinderen met autisme leren bijvoorbeeld de dingen om zich heen wel snel benoemen, maar 
vatten moeilijk de betekenis achter de woorden: ze blijven vasthangen aan concreet visuele 
ervaringen en begrijpen woorden niet of minder goed als de objecten niet aanwezig zijn en 
niet waarneembaar zijn. 

 

Typische problemen 

Typische probleemwoorden zijn “morgen”, “ik”, “onder”, 
…  
 
Jeroen zegt steeds dat zijn naam “Jeroen” is, hij 
lijkt niet te reageren op de vraag: “kom jij eens naar 
hier?”  
 
Bart weigerde huiswerk te maken in de studie, want 
“huiswerk” maak je “thuis”...  
 
“Loop naar de maan” zei een vriendje ooit tegen Ben.  
Dat kan ik niet, zei Ben!  
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Grapjes uitdrukkingen en gezegden worden vaak niet 
spontaan begrepen. 

 
Ze hebben ook moeite om een woord te begrijpen dat van betekenis wisselt in een andere 
context. Ze kunnen ook moeilijk de inhoud en de vorm van hun communicatie aanpassen 
aan hun gesprekspartner of context: ze kunnen onverwachte wendingen maken en hun 
verhaal is vaak associatief, fragmentarisch en erg verwarrend. Verder blijven ze vaak 
vasthangen aan thema’s die enkel verband houden met hun specifieke interesses. 
 
Ook geven ze vaak té weinig vitale achtergrondinformatie zodat niemand hun verhaal kan 
volgen. Ze veronderstellen dus dat je die dingen al weet (omdat zij ze weten). Het komt 
voor dat een leerling thuis niet vertelt over school en dat er belangrijke boodschappen niet 
worden overgebracht. 
 
Tenslotte begrijpen ze doorgaans geen gelaatsuitdrukkingen, gebaren en de “ogentaal”. 
 
 
Stoornis in de verbeelding 
 
Veel kinderen met autisme komen niet tot fantasiespel. Als er al sprake is van fantasiespel 
dan is het een vreemd aandoend imitatiespel met weinig variatie. Als ze al samenspelen 
met andere kinderen dan merken we vaak een domineren van het spel op en verplichten 
ze de anderen hun gedachtegang te volgen. De fantasie van anderen is immers 
voorspelbaar en daarom ook bedreigend. 
 
Toen een leerkracht Elsie een vertelplaat over een verkeersongeval gaf en haar vroeg om 
te vertellen wat er gebeurd was, antwoordde ze: “ik kan dat niet, ik was er niet bij!” 
 
Naarmate ze opgroeien vertaalt het gebrek aan verbeelding zich vooral in een tekortkoming 
aan sociale verbeelding. Ze komen doorgaans niet veel verder dan het kopiëren van 
andermans gedrag zonder een echt begrip van de betekenis van dat gedrag te hebben. 
Volwassenen en jongeren getuigen vaak over het “niet weten wat met hun leven te doen”, 
het ontbreekt hen vaak aan het vermogen om plannen en dromen te maken voor de 
toekomst. 
 
 
Beperkt gedrags-, interesse- en activiteitenpatroon 
 
Dit centrale kenmerk van autisme beschouwt L. Wing als een gevolg van de triade, meer 
specifiek zelfs als de “keerzijde van een gebrekkig verbeeldingsvermogen”. In veel 
diagnostische lijsten wordt dit kenmerk vaak als een aparte rubriek opgenomen. 
 
De wijze waarop deze beperkte patronen tot uiting komen is erg leeftijd- en IQ- gebonden. 
Kinderen met autisme en een mentale handicap gaan bijvoorbeeld vaak stereotiepe 
lichaamsbewegingen laten zien zoals blijven wiegen, op de tenen lopen, fladderen, ... We 
zien deze motorische stereotypen niet bij normaal begaafde kinderen, jongeren en 
volwassenen tenzij heel af en toe misschien tijdens acute stresssituaties. Ze zijn zich wel 
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snel bewust dat dit gedrag abnormaal is en proberen de bewegingen te onderdrukken in 
het bijzijn van anderen. 
Wat wel snel opvalt zijn hun zeer enge interesses, die dikwijls afwijken van die van hun 
leeftijdsgenoten. Een kind zonder autisme kan vooral interesse hebben voor Mickey 
Mouse, de dieren op de boerderij of kabouters ... terwijl het interesseonderwerp van de 
autist zich beperkt tot weerberichten of een bepaald type postzegel. Hun interesses werken 
niet enkel motiverend maar ze lijken zich vaak te verliezen in deze interesses en trachten 
anderen ook deze interesses op te leggen. 
 
Leerlingen met autisme hebben moeite met 
veranderingen, vooral onvoorspelbare en 
plotse veranderingen. Bij normaal begaafde 
leerlingen kan zich dit uiten in verbaal protest 
en in een eindeloos vragen naar het waarom 
van de verandering. Ze hebben in elk geval 
heel veel tijd nodig om de overgang te maken 
tussen de ene situatie of activiteit en een 
andere. Klassiekers zijn schoolreizen, zieke 
leerkrachten, een andere dagplanning, 
enzovoort. De stroefheid van de begaafde 
leerlingen zit tenslotte in details: het merk 
van de kleurpotloden, de plaats aan de tafel, 
voor elk vak een andere balpen, het tijdstip 
van opstaan, ... 
 

Zet de begrippen in de 
juiste kolom. Soms kan 
één begrip in twee 
kolommen geplaatst 
worden. 
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Hoe “denken” ze anders? 
 
In het vorige deel hebben we autisme benaderd vanuit een gedragsmatige hoek. Het is op 
dit niveau dat we in de dagelijkse praktijk met autisme geconfronteerd worden. Toch 
volstaat dit niet om deze stoornissen volledig te begrijpen. Vele “typische” autistische 
gedragingen kunnen namelijk ook voorkomen bij mensen met andere stoornissen en zelfs 
bij zogenaamde “normale” mensen. 
 
Het gedragsmatige niveau kunnen we samenvatten als de “buitenkant” van autisme. Het 
zijn de kenmerken die we horen, zien, kortom het onmiddellijk waarneembare. 
 
Om autisme beter te begrijpen hebben we ook nood aan een andere invalshoek. We 
moeten weten hoe mensen met autisme denken. Door zicht te krijgen op de binnenkant 
kunnen we veel van hun bizarre en vreemde gedrag plaatsen en begrijpen. De wijze 
waarop mensen met autisme waarnemen en die waarnemingen verwerken verloopt 
fundamenteel anders dan bij mensen zonder autisme. Met een reactie of een ander gedrag 
tot gevolg. 
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Een zwakke centrale coherentie 
 
Ruw geschetst betekent centrale coherentie het vermogen om het overzicht (“The Big 
Picture”) in een situatie te zien en te bewaren. Als we naar een film kijken brengen we in 
ons hoofd de verschillende scènes en stukjes verhaal van de film samen tot één geheel. 
We krijgen een idee waarover de film gaat en welke mogelijke complotten er gesmeed 
worden tussen de belangrijkste hoofdrolspelers. We zien dus snel een samenhang tussen 
allerlei dingen.  
 
Een persoon met autisme daarentegen, ervaart de wereld op een heel andere manier: 
fragmentarisch. Voor iemand met autisme voelt de wereld aan als chaos omdat hij er niet 
in slaagt het overzicht te bewaren en belangrijke stukken informatie te combineren tot een 
betekenisvol geheel. Je ziet vaak dat deze personen zich gaan focussen op details of zich 
compleet verliezen in een langdradig verhaal. Voor de buitenstaanders is het (tijdens een 
spreekbeurt) al lang niet meer duidelijk waarover de film eigenlijk gaat. 
 
Als we aan iemand met autisme een tekening van een huis tonen en vragen die daarna te 
hertekenen, zullen ze vaak erg goed in staat zijn bepaalde details te reproduceren zoals 
het aantal bakstenen, de schaduw van de paal op het huis of het aantal trappen en 
rioolputjes. Maar of ze zich (zoals mensen zonder autisme) nog zullen herinneren dat het 
om een huis gaat, is een andere vraag. 
 

 
 

Denkvraag: 

Welke gevolgen heeft het hebben van een zwakke centrale 
coherentie op het functioneren in de klas? 
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De dingen zijn niet wat ze zijn 
 

 De typische denkstijl van mensen met autisme 
met zijn voorkeur voor details en letterlijke 
waarneming is in de dagelijkse praktijk goed te 
volgen. Een goed voorbeeld vinden we terug in 
de film Rainman. In die film steekt het 
personage de straat over en net als hij halfweg 
is, springt het licht op “Don’t Walk”. Hij blijft 
staan midden op de weg en verzet geen stap 
meer. 

 
Denk hierbij aan een computer: “What You See is What You Get” (WYSWYG). Maar in 
onze wereld zijn de dingen zelden wat ze zijn. De betekenis van wat we waarnemen hangt 
voortdurend af van de context waarin we die dingen waarnemen. Een rood licht betekent 
inderdaad soms niet oversteken, maar in een andere context betekent het zelfs: loop door 
(en liefst wat sneller want de auto’s komen eraan). 
 
Waarnemen is dus een proces tijdens welke we actief betekenis construeren. Wat onze 
zintuigen registreren krijgt betekenis doordat onze hersenen de waargenomen prikkels in 
perspectief plaatsen, daarbij uitgaand van hun onderlinge samenhang en context.  
 
In de ene zin lezen we het woord als “bédelen” en in een andere zin als “bedélen”. Een 
blad papier dient in de ene les om te tekenen en in de andere om op te schrijven. Een 
wereld met haar verschillende, zich wijzigende betekenissen is erg verwarrend voor 
mensen met autisme. Ze veronderstelt dat je continu het grotere geheel, de samenhang, 
de context meeneemt in je betekenisverlening. En dat is moeilijk als je een tekort hebt op 
het vlak van samenhangend denken. 
 

Denkvragen: 

1/ Waarom zijn mensen met autisme vaak heel eerlijke 
mensen? 

2/ We lezen eerst een kort en triestig verhaaltje over 
Leen: 

“Leen opende de deur en zag dat Jumper niet langer in 
zijn kooi was. Al wenend liep ze naar haar moeder die 
haar vertelde dat hij niet ver weg zou vliegen en dat 
hij wel terug zou komen”. 

Waarom hebben leerlingen met autisme moeilijkheden om 
dit verhaaltje te begrijpen? 
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Kortom: contextblindheid 
 
Autisme is op te vatten als een vorm van blindheid, met name: contextblindheid. Mensen 
met autisme leven in een gefragmenteerde en letterlijke wereld. Ze missen het vermogen 
om “verder te kijken dan de gegeven informatie”. Het ontbreekt mensen met autisme aan 
een intuïtief aanvoelen van de wereld en van de woorden “tussen de regels”. Onze 
samenleving is tenslotte weinig compatibel met het letterlijke en rechtlijnige denken van 
mensen met autisme en ‘overleven’ in die samenleving is voor hen dan ook een bijzonder 
zware opgave. 
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Oorzaken van autisme 
 
Autisme heeft altijd al bestaan en in de Europese literatuur 
zijn reeds voor de twintigste eeuw al verhalen te ontdekken 
waarin mensen met autisme beschreven worden, zoals 
Kaspar Hauser in Duitsland of de wilde jongen van Aveyron 
in Frankrijk. Toch duurde het nog ot 1943 vooraleer autisme 
voor het eerst als een apart syndroom beschreven werd door 
de Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner.  
 

De wilde jongen van Aveyron Op 8 
januari 1800 werd hij ontdekt en 
gevangengenomen door drie jagers. Hij was 
naakt, liep op handen en voeten, klom 
vliegensvlug in bomen, sprak niet en maakte 
ongecontroleerde gebaren. In 1970 liet François 
Truffaut zich door deze geschiedenis inspireren 
tot het maken van de film L’Enfant sauvage. 

-- Wikipedia 

 
Kanner beschreef in zijn artikel ‘Autistic disturbances of affective contact’ elf 
kinderen en hij vertelde daarbij hoe het hem opviel dat de ouders van deze 
kinderen intelligent, obsessief en gevoelsarm waren. Hoewel Kanner zelf niet 
geloofde dat die kenmerken de oorzaak waren van de problemen van de 
kinderen, werden de ouders al vlug bestempeld als de oorzaak van autisme. 
In de toenmalige tijdsgeest was het gangbaar om bij probleemkinderen te 
denken aan een ‘falende’ ouder. 
 
Deze opvatting is nu weerlegd. Ouders van kinderen met autisme zijn net 
zulke liefhebbende, zorgende en vaardige ouders als alle anderen. Moderne 
medische onderzoeken wijzen duidelijk in de richting van biologische 
oorzaken. Ouders hebben geen enkele schuld aan het autisme van hun kind. 
Iedereen deelt nu de opvatting dat autisme een organische oorzaak heeft, ook 
de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Vereniging van 
Psychiaters. 
 
Tot op heden is er nog geen eenduidige oorzaak gevonden. Er zijn evenwel 
een aantal aandoeningen aan het licht gebracht die autisme kunnen 
veroorzaken maar er bestaat nog geen biologische diagnose voor autisme. 
Autisme wordt dus gescreend door middel van gedragscriteria. 
 
In de eerste plaats worden erfelijke aandoeningen als biologische oorzaken 
vernoemd, zoals het fragiel X-syndroom en tubereuze sclerose. Ongeveer 2 
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tot 3 procent van de broers en zussen van iemand met autisme hebben 
eveneens de stoornis. Dat percentage is veel hoger dan kan verwacht worden 
op basis van de algemene mate van voorkomen van autisme.  
 
Ook vanuit het onderzoek bij tweelingen met autisme wordt duidelijk dat 
wellicht in heel wat gevallen vooral erfelijke factoren een rol spelen in de 
veroorzaking van autisme. Erfelijke factoren, specifiek voor autisme, en de 
wijze van overerving zijn evenwel nog onduidelijk. 
 
Naast erfelijke stoornissen kunnen ook andere aandoeningen gepaard gaan 
met autisme, zoals virale infecties, b.v. rubella, en stofwisselingsstoornissen. 
Autisme is in zeldzame gevallen ook het gevolg van complicaties tijdens de 
zwangerschap of de geboorte, zoals zuurstoftekort. Er is tenslotte ook nog 
een groot aantal specifieke syndromen bekend, die meestal een 
verstandelijke handicap veroorzaken en tevens gepaard kunnen gaan met 
autisme, bijvoorbeeld het syndroom van Down. 
 
Niet bij alle mensen met autisme is de oorzaak momenteel te achterhalen. 
Een verfijning van de diagnostische instrumenten kan wellicht nog andere 
biologische factoren aan het licht brengen. Het valt overigens op dat een kwart 
van alle mensen met autisme, vooral die met een bijkomende verstandelijke 
handicap, een of andere vorm van epilepsie vertoont. Het risico op 
epileptische aanvallen neemt vooral toe in de puberteit. 

Prevalentie 
 
Ongeveer 1 op 400 mensen hebben autisme, meestal mannen (3 op 4 
mensen met autisme). Er zijn meer mensen met autisme dan men doorgaans 
denkt. Meer dan bijvoorbeeld mensen met een andere - meer bekende- 
handicap. Het gaat om ongeveer 15.000 mensen in Vlaanderen. 
 
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die op heel indringende wijze de 
ontplooiing van iemand remt. Mensen met autisme ontwikkelen vaak niet 
alleen trager, ze ontwikkelen vooral anders. Autisme is anders dan een 
verstandelijke handicap, al gaat autisme vaak gepaard met een bijkomende 
ernstige ontwikkelingsachterstand. Maar er is ook een minderheid die normaal 
tot zelfs hoogbegaafd is. 
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Autisme op school of in de klas 
 
Omdat je aan het uiterlijk van een kind met autisme vaak niets speciaals opmerkt, kan hun 
soms vreemde en tegenstrijdige gedrag tot heel wat misverstanden leiden bij de mensen 
die dagelijks met hen omgaan. Om dit te voorkomen is communicatie tussen ouders en 
school geen luxe, maar een noodzaak. Alleen door samenwerking kunnen we deze 
kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Zo geven we hen een eerlijke kans om met 
gezamenlijke hulp, een zinvolle toekomst uit te bouwen binnen de samenleving. 
Hieronder hebben we enkele tips verzameld, telkens onderverdeeld per categorie: 
 
Communicatie 
 
Personen met autisme hebben vaak moeilijkheden bij het begrijpen van taal. Zo nemen ze 
vaak uitspraken letterlijk. Grapjes of plagende opmerkingen kunnen misschien wel goed 
bedoeld zijn, maar brengen meestal iemand met autisme in de war. Uitspraken zoals “loop 
naar de pomp” of “heb jij geen ogen in je hoofd” zijn voor ons geen probleem, maar 
leerlingen met autisme kunnen dit echt als erg verwarrend beleven. 
 
Ironische uitspraken zoals “prettig weertje buiten” (terwijl het regent) worden vaak niet 
begrepen. Vraag dus niet aan de leerling “kan je misschien nóg luider babbelen?”. De kans 
is groot dat hij dit ook echt zal doen. 
 
Leuk bedoelde bijnamen geven (zoals wijsneus, kameraad) kan voor problemen zorgen. 
Er is immers niemand in de klas die zo heet. Bovendien zal de leerling zich afvragen of het 
over hém of een andere klasgenoot gaat. 
 
Alhoewel de leerling goed oplet, heeft hij/zij moeilijkheden om uit je verhaal belangrijke 
informatie te onderscheiden van minder belangrijke. Gebruik dus niet te veel woorden en 
wees duidelijk in wat je bedoelt. Gebruik korte zinnen als je twijfelt of de leerling je wel goed 
begrepen heeft. 
 
Besef dat een voor ons normale hoeveelheid auditieve en visuele prikkels door het kind 
met autisme als te veel of te weinig kan worden ervaren. Het gezoem van een TL-lamp kan 
al extreem afleiden. Misschien kan je de leerling een andere zitplaats geven of 
veranderingen aanbrengen in het lokaal, zodat hij/zij minder visuele en auditieve wanorde 
ervaart. 
 
Gebruik zo vaak mogelijk erg specifieke en concrete vragen. De leerling weet vaak niet 
over welke handeling je een vraag stelt. In plaats van te vragen ‘Waarom deed je dat?’ stel 
je de vraag dus beter op een concrete manier door b.v. te zeggen: ‘Waarom sla je het boek 
nu hard dicht? Wil jij me nu laten zien dat je de gym niet leuk vindt? Of wil je me zeggen 
dat je liever wil blijven lezen?’ 
 
Het verbaal aankondigen van veranderingen is voor kinderen met autisme vaak 
onvoldoende. ‘Tijd’ is voor hen een te abstract -want onzichtbaar- begrip. Gevolg: 
veel onzekerheid en stress voor de leerling zodat er geen energie overblijft voor het 
opletten tijdens de lessen en het verwerken van de leerstof. Geef de nodige informatie dan 
ook tijdig op een gedetailleerde en visuele manier, bijvoorbeeld via de agenda of via een 
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planning. Zo blijft de informatie ook na de verbale mededeling nog beschikbaar. 
(Schoolbrochure, Autisme, VVA). 
 
Lichaamstaal 
 
De meeste mensen met autisme hebben moeilijkheden met het lezen van 
gezichtsuitdrukkingen en bij het interpreteren van lichaamstaal. Je zegt dan ook best welk 
gedrag niet past en wat je dan wel concreet verwacht, in plaats van boos of vragend in zijn 
richting te kijken en te verwachten dat hij daaruit kan afleiden wat er mis is en wat hij dan 
wel moet doen of laten. 
 
Taalgebruik 
 
Ga er niet van uit dat de leerling belangrijke informatie, zoals mededelingen over huiswerk 
en uitstappen goed overbrengt aan de ouders. Controleer of de boodschap thuis goed werd 
doorgegeven. Ook al is hij op andere terreinen nog zo slim en kent hij het hele lesrooster 
van vorig jaar nog uit zijn hoofd, het kind verliest of vergeet gemakkelijk alles wat u hem 
meegeeft. Telefonisch contact tussen school en thuis werkt best. 
  
Veel en nauwgezet contact tussen leerkracht(en) en ouders is soms noodzakelijk. Als de 
leerling met autisme steeds dezelfde vragen stelt, dezelfde argumenten blijft gebruiken of 
bij een onderwerp blijft hangen, onderbreek je dit voor een en ander escaleert. Het steeds 
opnieuw logisch beantwoorden van vragen of zelf gaan argumenteren, zal zelden leiden 
tot het stoppen van dit gedrag. 
 
Zeg hem liever dat hij zijn vragen en argumenten opschrijft en vertel wanneer u zelf 
schriftelijk zal antwoorden. Het onderwerp van de discussie of van de vragen is trouwens 
niet altijd wat hem van streek bracht. Deze manier van doen is vaker een signaal dat hij de 
controle verliest of onzeker is over iets of iemand in zijn omgeving. 
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Sociale vaardigheden 
 
Leerlingen met autisme interpreteren menselijk gedrag en gebeurtenissen op een andere 
manier. Sociale normen en codes (onzichtbare regels of ongeschreven wetten) worden 
dan ook niet als vanzelfsprekend door hen begrepen of gehanteerd. Ook hier speelt het 
letterlijk begrijpen van gebeurtenissen een rol in hun voor ons soms bizar, storend of 
origineel, sociaal functioneren. 
 
Sociaal gedrag 
 
Het is een hardnekkig misverstand dat mensen met autisme geen contact zoeken. Wel 
kunnen ze op verschillende manieren omgaan met het voor hen vaak onbegrijpelijk gedrag 
van anderen. Ze kunnen zich ervan afsluiten. Dan zie je een eerder verlegen, wat angstig 
kind, vaak de meest (te) brave leerling in de klas die weinig last bezorgt. Of ze doen 
ogenschijnlijk gewoon mee zolang iemand in de buurt als rolmodel functioneert. Meestal is 
dit een sociaal voelende klasgenoot die spontaan en vaak onbewust als een soort tolk 
fungeert. Wanneer deze vertrouwde persoon er niet is, komt -soms pas na enkele dagen- 
het gebrek aan eigen sociaal inzicht aan de oppervlakte. 
Of je hebt de personen met autisme die dénken dat ze het sociaal verkeer door hebben en 
zodoende de bal regelmatig misslaan. Dat is de leerling die te pas en te onpas tussenkomt 
in de klas en de directeur even joviaal op zijn schouders slaat als zijn beste vriend.  
 
Regels 
 
Regels geven ons houvast. En dat geldt dubbel voor mensen die de wereld als een chaos 
beleven, zoals leerlingen met autisme. Tenzij de uitvoering van een regel helemaal tegen 
hun logica indruist vallen ze niet meteen uit de boot… Bijvoorbeeld: er wordt niet gegeten 
in de klas. Soms moet je wegens omstandigheden afwijken van die regel. Moeilijk. Leg die 
uitzondering -vóór de uitzondering op de regel plaatsgevonden heeft- op een korte 
concrete manier uit aan de leerling. Ook hier helpt het om een en ander voor hem op te 
schrijven zodat de informatie langer beschikbaar blijft en je er opnieuw kan naar verwijzen 
als hij/zij er vragen over blijft stellen. 
 
Ongepast gedrag 
 
Kan het gevolg zijn van een toename van spanning waardoor ze het gevoel krijgen de 
controle over de gebeurtenissen kwijt te raken. Op hen inpraten helpt dan vaak niet meer. 
Ze worden immers met nog meer informatie overspoeld, met soms een aanval van paniek 
tot gevolg. U geeft dan beter een zeer duidelijke taak met een duidelijk begin en einde, zo 
nodig buiten het klaslokaal, zodat de leerling even kan ontsnappen uit een voor hem op 
dat ogenblik (te) moeilijke situatie. 
 
Vaak is het optreden van ongewoon of probleemgedrag een poging om te overleven in een 
wereld die beangstigend en verwarrend op hen overkomt. Extra duidelijkheid, een rustige 
plek en/ of een vertrouwde persoon kunnen het kind dan opnieuw de nodige basisveiligheid 
bieden. 
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Samenwerking 
 
Als ze voor bepaalde opdrachten een klasgenoot moeten kiezen om mee samen te werken 
hebben beiden daar extra hulp bij nodig. Hun houding spoort anderen niet altijd aan om 
gekozen te worden en zijzelf kunnen moeilijk keuzes maken. U kunt de groepjes 
bijvoorbeeld op een willekeurige manier indelen door de leerlingen nummers te laten 
trekken. 
 
Of koppel het kind met autisme aan een sociaal bewuste leerling. 
 
Bescherming 
 
Leerlingen met autisme hebben nood aan een vertrouwenspersoon in de school. Dat kan 
een (of meer) klasgenoot zijn en/of een leerkracht die hem kan helpen moeilijke situaties 
op te lossen. Kinderen met autisme hebben het moeilijk om zich in te leven in andermans 
gevoelens en lijken daardoor weleens egoïstisch. Anderzijds kunnen ze erg weerloos zijn 
omdat ze moeilijk kunnen inschatten of iemand het goed of slecht met hen voorheeft. 
 
Manipulatie 
 
Zelfs hoogbegaafde kinderen met autisme zijn zelden in staat mensen bewust te 
manipuleren. Als ze zich uitdagend gedragen is dat bijna nooit op de persoon zelf gericht, 
ook al kan het zo over komen. Meestal is het een uiting van hun onmacht en/of een manier 
om aan een situatie te ontsnappen die ze niet aankunnen. 
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Verbeelding 
 
Abstract denken 
 
We staan er niet bij stil hoe vaak per dag we onze verbeelding moeten gebruiken. 
Voortdurend moeten we iets ‘zien’ of ‘horen’ dat op dat moment niet echt zicht- of hoorbaar 
is. Dikwijls moeten we ons, met behulp van onze verbeelding, verplaatsen in ruimte en tijd 
of in de huid van een ander kruipen. Erg moeilijk voor kinderen met autisme! Zij zijn immers, 
omwille van hun handicap, zo afhankelijk van wat concreet waarneembaar is. 
 
Ze proberen dit vaak te compenseren met een uitstekend geheugen voor -vaak 
overbodige- details. Die kennis zet ons geregeld op het verkeerde spoor. Want inderdaad, 
ze weten over een aantal zaken veel meer dan wij. En hun gedrag lijkt soms zo op het 
onze. Van normaal begaafde volwassenen met autisme horen we echter dat het meestal 
van buiten geleerde feiten en scenario’s zijn en dat het enorm veel energie kost om een en 
ander in het dagelijks leven zo goed mogelijk toe te passen.  
 
Om erbij te horen hebben we deze vaardigheid hard nodig. Je kunt immers niet tegen 
iedereen je gedacht zeggen. Doen alsof je ziek bent, doen alsof je iemand sympathiek 
vindt, een leugentje om bestwil… Af en toe veinzen we allemaal, vaak om jezelf of anderen 
te sparen, d.w.z. ‘met de beste bedoelingen’. 
 
Sommige kinderen met autisme proberen weleens te doen alsof, maar ze vallen vaak door 
de mand omdat het autisme hen belet alle (on-)belangrijke factoren in kaart te brengen die 
daarvoor vereist zijn. De meesten zijn dan ook goudeerlijk en dat maakt hen juist zo 
kwetsbaar. Probeer met hun manier van denken maar te begrijpen waarom de directeur 
wèl tegen jou mag zeggen dat je je mond moet houden, terwijl dat omgekeerd ‘brutaal’ 
genoemd wordt… (Schoolbrochure, Autisme, VVA). 
 
Besluit 
 
Aan jou de uitdaging om deze strategie in een persoonlijk recept voor je leerling met 
autisme te vertalen. Dat vraagt creativiteit van jou en van de ouders. De meerwaarde van 
deze inspanning zal echter snel duidelijk worden. Niet alleen doordat de leerling met 
autisme zich veiliger zal voelen in de klas en de leerstof dus beter kan oppikken. Je zal ook 
merken dat heel wat van de door jouw uitgevonden receptjes bruikbaar zijn voor andere 
leerlingen die bijvoorbeeld wat onzeker of minder sociaalvaardig zijn.  
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