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De	  ontwikkeling	  van	  de	  hersenen	  	  
	  
Hoewel	  er	  de	  laatste	  tijd	  veel	  aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  de	  relatie	  tussen	  de	  
hersenontwikkeling	  en	  de	  mogelijkheden	  en	  de	  beperkingen	  van	  onderwijs,	  staat	  de	  
toepassing	  van	  hersenonderzoek	  in	  onderwijs	  eigenlijk	  nog	  in	  de	  kinderschoenen.	  Over	  de	  
hersenontwikkeling	  van	  jonge	  kinderen	  en	  vooral	  ook	  de	  consequenties	  die	  dat	  heeft	  voor	  
speel-‐	  en	  leersituatie	  weten	  we	  eigenlijk	  nog	  niet	  zo	  veel.	  We	  weten	  wel	  dat	  tussen	  ongeveer	  
de	  twee	  en	  de	  vier	  jaar	  een	  explosieve	  groei	  van	  de	  hersenen	  plaatsvindt,	  mede	  als	  gevolg	  
van	  een	  stimulerende	  en	  uitdagende	  omgeving	  (Nelissen,	  2011).	  De	  hersenen	  zijn	  dan	  ook	  
ontvankelijk	  voor	  allerlei	  prikkels	  en	  de	  zogenaamde	  plasticiteit	  is	  dan	  heel	  hoog.	  	  	  
Veel	  onderzoek	  naar	  hersenonderzoek	  heeft	  zich	  ook	  geconcentreerd	  op	  afwijkende	  
situaties,	  zoals	  roken,	  drugsgebruik,	  alcoholgebruik	  of	  medicijngebruik	  tijdens	  de	  
zwangerschap	  of	  zuurstoftekort	  bij	  geboorte,	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  dyslexie.	  Het	  scannen	  
van	  hersenen	  is	  nog	  maar	  ongeveer	  15	  jaar	  mogelijk	  en	  feitelijk	  hebben	  we	  het	  over	  een	  vrij	  
jonge	  wetenschappelijke	  toepassing.	  De	  aandacht	  voor	  breinontwikkeling	  en	  leren	  is	  
natuurlijk	  mede	  gebaseerd	  op	  internationaal	  onderzoek	  en	  nieuwe	  inzichten	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  hersenen	  en	  de	  toepassing	  daarvan	  in	  educatieve	  omgevingen.	  De	  OECD	  
bracht	  bijvoorbeeld	  twee	  invloedrijke	  studies	  uit,	  getiteld:	  Understanding	  the	  brain,	  towards	  
a	  new	  learning	  science	  (2002)	  en	  Understanding	  the	  brain:	  the	  birth	  of	  a	  learning	  science	  
(2006).	  
Nelissen	  (2011)	  wijst	  ook	  op	  de	  beperkingen	  van	  de	  resultaten	  van	  hersenonderzoek.	  ‘Hoe	  
nuttig	  hersenonderzoeken	  ook	  kunnen	  zijn,	  vooralsnog	  spelen	  de	  meeste	  onderzoeken	  zich	  
nog	  af	  in	  het	  laboratorium.’	  En:	  	  Processen	  (zoals	  waarneming)	  bestaan	  uit	  twee	  
componenten,	  namelijk	  de	  hersenactiviteit	  én	  de	  psychologische	  verwerking.	  De	  laatste	  
staan	  onder	  invloed	  van	  ervaring,	  aandacht,	  cultuur,	  voorkennis,	  intelligentie,	  motivatie	  en	  
ga	  zo	  maar	  door.	  	  	  
	  
Drost	  en	  Kraaij	  (in	  Lamers,	  2009)	  geven	  een	  uitgebreide	  beschrijving	  van	  de	  anatomie	  en	  de	  
functiegebieden	  van	  de	  hersenen.	  Een	  uitgebreide	  toelichting	  op	  de	  anatomie	  van	  de	  
hersenen	  heeft	  in	  deze	  bijdrage	  geen	  meerwaarde	  en	  daarom	  verwijzen	  we	  naar	  Lamers.	  We	  
nemen	  het	  wel	  als	  vertrekpunt	  voor	  de	  toelichting.	  	  
	  
Drost	  en	  Kraaij	  wijzen	  op	  drie	  mechanismen	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  hersenen.	  

1) De	  plasticiteit	  van	  de	  hersenen:	  wanneer	  je	  iets	  nieuws	  leert	  verandert	  je	  brein.	  Voor	  
het	  onderwijs	  zijn	  vooral	  de	  ervaringsverwachte	  en	  de	  ervaringsafhankelijke	  
plasticiteit	  van	  belang,	  omdat	  die	  beïnvloedbaar	  zijn.	  	  

2) Pruning,	  dat	  volgt	  op	  de	  synaptogenese	  (groei	  en	  toename	  van	  synapsen).	  Pruning	  is	  
het	  snoeien	  van	  verbindingen	  die	  niet	  gebruikt	  worden.	  Dit	  snoeien	  wordt	  ook	  
positief	  uitgelegd:	  er	  kunnen	  daarmee	  meer	  efficiënte	  verbindingen	  ontstaan	  (De	  
Lange,	  2012).	  De	  overgebleven	  verbindingen	  worden	  sneller	  en	  sterker,	  maar	  ook	  
meer	  gericht	  op	  één	  functie.	  Vanaf	  zes	  jaar	  worden	  eerder	  gevormde	  synapsen	  weer	  
ongedaan	  gemaakt.	  	  

3) Het	  brein	  wordt	  ingrijpend	  gereorganiseerd	  door	  synaptogese	  en	  pruning,	  maar	  ook	  
door	  myelinisatie	  (witte	  stof),	  waardoor	  de	  synapsen	  sneller	  en	  efficiënter	  worden	  en	  
door	  groei	  van	  de	  hippocampus.	  Door	  toename	  van	  myeline	  (een	  witte	  stof	  die	  de	  
axionen	  bedekt	  en	  een	  efficiënte	  prikkeloverdracht	  mogelijk	  maakt)	  neemt	  de	  
functionaliteit	  van	  de	  neuronen	  toe	  en	  verloopt	  de	  prikkeloverdracht	  (in	  de	  
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hersenen)	  steeds	  vloeiender	  en	  efficiënter.	  De	  grootste	  toename	  van	  de	  myeline	  
vindt	  plaats	  in	  de	  eerste	  drie	  levensjaren,	  met	  een	  tweede	  groeispurt	  in	  de	  
prepuberteit.	  (Swaab	  in	  Handboek	  Klinische	  ontwikkelingsneuro-‐
psychologiepsychologie,	  2008).	  Ook	  Shonkoff	  &	  Phillips	  (2000)	  wijzen	  op	  het	  proces	  
van	  myelinisatie	  en	  het	  belang	  daarvan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  (in:	  From	  
neurons	  to	  neighborhoods).	  

De	  eerste	  drie	  tot	  zes	  levensjaren	  vormen	  een	  periode	  waarin	  hersenen	  heel	  gevoelig	  zijn	  
voor	  leren;	  er	  treedt	  dan	  enorme	  synaptogenese	  op.	  Het	  idee	  van	  Montessori	  over	  de	  
gevoelige	  periode,	  wordt	  daarmee	  door	  neurowetenschappelijk	  onderzoek	  ondersteund.	  	  
Deze	  informatie	  geeft	  echter	  amper	  informatie	  over	  hoe	  leeromgevingen	  voor	  jonge	  
kinderen	  moeten	  worden	  ingericht	  om	  hun	  cognitieve	  capaciteiten	  te	  verbeteren	  (Drost	  en	  
Kraaij,	  2009).	  	  
	  
Onderzoek	  naar	  het	  functioneren	  van	  de	  hersenen	  wordt	  op	  verschillende	  manieren	  
verricht:	  

• Post-‐mortemonderzoek,	  proefdieronderzoek.	  Door	  analyse	  van	  overleden	  mensen	  
kan	  worden	  gekeken	  wat	  de	  relatie	  is	  tussen	  het	  functioneren	  en	  de	  beschadigde	  
hersenen.	  	  

• EEG	  (Electro-‐Encefalografie)	  /	  MEG	  	  (Magneto-‐Encefalografie).	  Met	  electroden	  
kunnen	  electrische	  stroompjes	  in	  de	  hersenen	  worden	  gemeten.	  	  

• CT-‐scan,	  MRI	  scan	  (magnetic	  resonance	  imaging).	  Met	  röntgenstralen	  worden	  foto’s	  
van	  de	  hersenen	  gemaakt:	  op	  een	  computerscherm	  verschijnen	  ‘plakjes’	  van	  de	  
hersenen.	  	  

• PET	  scan	  (positron	  emissie	  tomografie).	  Door	  inspuiting	  van	  radioactieve	  isotopen	  in	  
de	  bloedbaan	  kan	  de	  bloedtoevoer	  naar	  delen	  van	  de	  hersenen	  zichtbaar	  worden	  
gemaakt.	  	  

• BOLD	  fMRI	  (blood	  oxygen	  level	  development;	  functional	  Magnetic	  Resonance	  
Imaging).	  Deze	  techniek	  meet	  de	  bloedtoevoer	  naar	  delen	  van	  de	  hersenen.	  	  

In	  de	  (cognitieve)	  psychologie	  wordt	  meer	  gewerkt	  met	  laboratorium	  settings,	  waarin	  
kinderen	  voor	  keuzes	  worden	  geplaatst.	  	  
Sinds	  een	  jaar	  of	  17	  is	  een	  fMRI	  veilig	  genoeg	  om	  bij	  volwassenen	  toe	  te	  passen.	  Maar	  fMRI-‐
onderzoek	  bij	  jonge	  kinderen	  blijft	  lastig	  omdat	  ze	  stil	  moeten	  liggen	  in	  de	  scanner	  en	  dat	  
kunnen	  ze	  nog	  niet	  zo	  goed	  (Drost	  &	  Kraaij,	  2009).	  
De	  uitkomsten	  van	  hersenonderzoek	  en	  de	  consequenties	  daarvan	  moeten	  goed	  worden	  
afgewogen	  omdat	  de	  onderzoeksgroepen	  vaak	  klein	  zijn	  en	  dat	  ook	  gebleken	  is	  dat	  de	  
generalisatie	  van	  uitslagen	  bij	  proefdieren	  niet	  altijd	  geldt	  voor	  jonge	  kinderen.	  	  
	  
Tussen	  nul	  en	  achttien	  maken	  de	  hersenen	  een	  intensieve	  groei	  door.	  De	  groei	  is	  het	  
sterkste	  in	  de	  periode	  voorafgaand	  aan	  de	  geboorte	  en	  in	  de	  eerste	  jaren	  van	  het	  leven.	  Na	  
zes	  maanden	  wegen	  de	  hersenen	  al	  circa	  750	  gram,	  na	  een	  jaar	  zo’n	  1000	  gram,	  na	  2,5	  jaar	  
zo’n	  1100	  gram	  en	  na	  zes	  jaar	  ongeveer	  1300	  gram	  (Drost	  en	  Kraaij,	  2009).	  Ook	  in	  de	  
periodes	  van	  de	  basisschool	  en	  het	  voortgezet	  onderwijs,	  zijn	  de	  hersenen	  volop	  in	  
ontwikkeling.	  De	  hersenstichting	  (Hersenen	  en	  kinderen	  in	  de	  groei,	  2008)	  geeft	  in	  een	  
folder	  aan	  dat	  om	  te	  groeien	  en	  ontwikkelen,	  de	  hersenen	  ongeveer	  20%	  van	  de	  energie	  
vragen.	  Daarom	  is	  het	  van	  belang	  om	  elke	  dag	  een	  uur	  te	  bewegen	  en	  ook	  goed	  
(verantwoord)	  te	  eten.	  Beweging	  blijkt	  een	  gunstige	  invloed	  te	  hebben	  op	  de	  conditie	  van	  de	  
hersenen.	  Dit	  wordt	  overigens	  bevestigd	  door	  de	  OECD	  (2007).	  	  
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De	  ontwikkeling	  van	  de	  hersenen	  verloopt	  via	  een	  tamelijk	  voorspelbaar	  patroon	  dat	  in	  hoge	  
mate	  genetisch	  is	  vastgelegd.	  Perioden	  van	  sterke	  groei	  worden	  aangeduid	  als	  ‘de	  kritische	  
periodes	  waarin	  omgevingsinvloeden	  van	  groot	  belang	  zijn	  voor	  de	  ontwikkeling’.	  Er	  is	  dan	  
zowel	  een	  verhoogde	  kwetsbaarheid	  voor	  negatieve	  invloeden	  vanuit	  de	  omgeving	  die	  tot	  
beschadiging	  kunnen	  leiden,	  als	  een	  verhoogde	  kans	  om	  te	  profiteren	  van	  invloeden	  van	  
buitenaf	  om	  tot	  optimale	  functionaliteit	  te	  komen	  (Swaab,	  2008).	  Een	  van	  de	  belangrijkste	  
vaststellingen	  is	  dat	  de	  hersenontwikkeling	  zich	  voltrekt	  in	  relatie	  tot	  de	  omgeving	  (Swaab,	  
2008;	  Jolles,	  2012,	  p.	  23).	  	  
Het	  brein	  heeft	  wel	  een	  zekere	  autonome	  ontwikkeling,	  die	  bepaald	  is	  door	  genen,	  maar	  
daarnaast	  wordt	  het	  brein	  sterk	  gevormd	  door	  de	  omgeving,	  gezin,	  ouders,	  leidsters,	  
leerkrachten	  en	  anderen.	  Het	  is	  dus	  nature	  èn	  nurture,	  een	  dynamische	  interactie.	  Sterker	  
nog,	  Jolles	  (2012)	  wijst	  op	  de	  volgende	  factoren	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  
informatieverwerking	  en	  leren	  van	  kinderen:	  

• Biologische	  factoren	  (genen,	  gezondheid,	  stress,	  sekse,	  etc)	  
• Factoren	  rond	  hersenrijping	  (ontwikkelingsstadium,	  leeftijd)	  
• Cognitieve	  en	  neurocognitieve	  factoren	  (waarneming,	  aandacht,	  

informatieverwerking,	  geheugen,	  planning)	  
• Psychologische	  en	  pedagogische	  factoren	  (emotie,	  motivatie,	  stress,	  beleving,	  angst,	  

…)	  
• Psychosociale	  factoren	  (eerdere	  ervaringen,	  microcultuur	  gezin/familie,	  economische	  

status,	  opleiding)	  
• Culturele	  factoren	  (culturele	  groep,	  religie,	  etniciteit)	  
• Functiestoornissen	  en	  psychopathologie.	  	  

Uit	  dit	  overzicht	  blijkt	  wel	  dat	  toegepast	  onderzoek	  dat	  hersenonderzoek	  verbindt	  met	  de	  
praktijk	  een	  ingewikkelde	  interdisciplinaire	  aanpak	  vraagt.	  	  	  
Een	  belangrijk	  inzicht	  op	  basis	  van	  hersenonderzoek	  is	  dat	  er	  veel	  meer	  verschillen	  zijn	  
tussen	  de	  individuele	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  dan	  voorheen	  werd	  aangenomen	  (Jolles,	  
2012).	  	  Jolles	  baseert	  zijn	  inzichten	  op	  het	  rapport	  Brain	  lessons	  (Jolles	  et	  al	  2006),	  van	  de	  
Nederlandse	  commissie	  Hersenen	  &	  Leren.	  De	  grote	  aandacht	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  de	  
hersenen	  heeft	  ook	  veel	  neuromythen	  doen	  ontstaan.	  Dit	  zijn	  vaak	  al	  te	  snelle	  conclusies	  die	  
voor	  het	  gemak	  worden	  getrokken.	  	  
Crone	  (2008)	  spreekt	  hoopvol	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  ‘educational	  neuroscience’,	  maar	  
waarschuwt	  tegelijkertijd	  voor	  het	  te	  snel	  vertalen	  van	  onderzoeksbevindingen,	  “wat	  grote	  
gevolgen	  kan	  hebben	  als	  het	  bijvoorbeeld	  onjuist	  wordt	  geïmplementeerd	  in	  een	  
lesprogramma”.	  	  
	  
Er	  zijn	  drie	  gebieden	  waar	  de	  toepassing	  van	  hersenontwikkeling	  bij	  jonge	  kinderen	  wordt	  
verwerkt	  in	  de	  praktijk,	  namelijk	  taalontwikkeling,	  talentenkracht	  en	  executieve	  functies.	  	  
	  
Taalontwikkeling	  
	  
Tussen	  de	  14e	  en	  de	  22e	  maand	  leert	  het	  kind	  ongeveer	  drie	  woorden	  per	  dag.	  Met	  18	  
maanden	  gebruikt	  een	  gemiddeld	  kind	  twintig	  tot	  vijftig	  woorden.	  Nu	  komt	  de	  
taalontwikkeling	  in	  een	  stroomversnelling:	  het	  kind	  leert	  zeven	  à	  negen	  nieuwe	  woorden	  per	  
dag.	  Het	  aanleren	  van	  woordenschat	  en	  grammatica	  is	  wel	  direct	  gerelateerd	  aan	  de	  
hoeveelheid	  taalinput	  (praten	  en	  voorlezen)	  die	  het	  kind	  krijgt.	  Met	  24	  maanden	  gebruikt	  
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het	  kind	  zo’n	  vierhonderd	  woorden	  en	  begrijpt	  het	  circa	  2000	  woorden.	  (…)	  Tijdens	  het	  2e	  en	  
3e	  jaar	  is	  de	  groei	  van	  het	  vocabulaire	  van	  een	  kind	  evenredig	  met	  de	  tijd	  die	  de	  moeder	  
tegen	  het	  kind	  praat.	  	  
Vanaf	  het	  vijfde	  jaar	  wordt	  de	  vocabulairegroei	  direct	  beïnvloed	  door	  het	  onderwijs.	  Met	  5	  
jaar	  gebruikt	  een	  gemiddeld	  kind	  meer	  dan	  tweeduizend	  woorden.	  Tussen	  het	  6e	  en	  het	  8e	  
jaar	  is	  er	  een	  tweede	  ‘woordengroeispurt’,	  met	  gemiddeld	  twaalf	  nieuwe	  woorden	  per	  dag!	  
Hiervoor	  zijn	  aandacht,	  geheugen,	  emotioneel	  welbevinden	  en	  taalinput	  nodig.	  	  
Hersenonderzoek	  maakt	  ook	  duidelijk	  dat	  kinderen	  in	  de	  kritische	  periode	  gevoeliger	  zijn	  
voor	  het	  leren	  van	  taal:	  in	  het	  algemeen	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  hoe	  jonger	  het	  kind,	  hoe	  
meer	  succesvol	  een	  kind	  een	  (tweede)	  taal	  kan	  leren	  (OECD,	  2007).	  De	  gevoelige	  periode	  
voor	  taal	  ligt	  vroeg	  in	  het	  leven	  en	  heeft	  waarschijnlijk	  te	  maken	  met	  synaptogenese	  in	  de	  
linker	  temporaalkwab	  (Drost	  en	  Kraaij,	  2009).	  
Er	  wordt	  ook	  gericht	  hersenonderzoek	  gedaan	  naar	  dyslexie	  en	  andere	  leesproblemen	  (zie	  
bijvoorbeeld	  Arns,	  Peters,	  Breteler,	  &	  Verhoeven,	  2007).	  In	  het	  betreffende	  artikel	  worden	  
wel	  verbanden	  gelegd	  tussen	  dyslexie	  en	  het	  functioneren	  van	  de	  hersenen,	  maar	  de	  
onderzoeksresultaten	  zijn	  ook	  nog	  met	  veel	  onzekerheden	  omgeven.	  Het	  onderzoek	  richt	  
zich	  voornamelijk	  op	  de	  vraag	  welke	  delen	  van	  de	  hersenen	  wel	  of	  niet	  worden	  geactiveerd	  
bij	  dyslexie.	  Op	  basis	  van	  hersenonderzoek	  werken	  aan	  remedies	  is	  nog	  niet	  aan	  de	  orde.	  	  
Geschat	  wordt	  dat	  2	  tot	  10%	  van	  de	  mensen	  leesproblemen	  heeft.	  Het	  taalcentrum	  van	  
Broca	  (voor	  taalgebruik)	  is	  actief	  bij	  hardop	  en	  stil	  lezen.	  Vlak	  voor	  het	  taalcentrum	  van	  
Wernicke	  (voor	  taalbegrip)	  ligt	  een	  gebied	  voor	  het	  leren	  van	  het	  alfabet.	  Deze	  twee	  samen	  
zorgen	  voor	  het	  omzetten	  van	  letters	  in	  klanken	  en	  klanken	  in	  letters.	  Met	  fMRI-‐scans	  kan	  
worden	  waargenomen	  dat	  interventies	  leiden	  tot	  veranderingen	  in	  de	  hersenen	  die	  met	  
lezen	  te	  maken	  hebben.	  	  
	  
Bij	  het	  onderzoek	  naar	  begrijpend	  lezen	  wordt	  met	  EEG,	  fMRI	  en	  MEG	  gekeken	  welke	  
effecten	  er	  op	  plaatsen	  in	  de	  hersenen	  zijn	  bij	  het	  lezen	  van	  teksten,	  bijvoorbeeld	  bij	  
inconsistente	  teksten.	  Dat	  is	  in	  feite	  allocatie	  onderzoek.	  Het	  duurt	  nog	  jaren	  voordat	  
neurologisch	  onderzoek	  praktische	  implicaties	  heeft	  (Van	  den	  Broek,	  2009).	  	  	  
	  
	  
Talentenkracht	  
	  
Van	  Benthem,	  Dijkgraaf	  en	  De	  Lange	  (2005)	  namen	  het	  initiatief	  om	  voor	  de	  
talentontwikkeling	  meer	  aandacht	  te	  vragen.	  Zij	  schrijven:	  ‘Er	  is	  op	  wetenschappelijk	  niveau	  
weinig	  bekend	  over	  de	  talenten	  van	  jonge	  kinderen	  in	  de	  leeftijd	  van	  3	  tot	  5	  jaar	  op	  
bijvoorbeeld	  de	  gebieden	  die	  vallen	  onder	  de	  disciplines	  wiskunde,	  natuurwetenschappen,	  
techniek	  en	  logica.	  Met	  nadruk	  dient	  gesteld	  te	  worden	  dat	  dit	  alleen	  een	  duiding	  is	  van	  de	  
richting	  waarin	  we	  de	  talenten	  denken	  te	  moeten	  inventariseren.	  Het	  gaat	  namelijk	  veelal	  
om	  processen	  op	  het	  gebied	  van	  probleemoplossen,	  redeneren	  en	  argumenteren,	  
verschillende	  manieren	  van	  voorstellen,	  regelmatigheden,	  patronen,	  ruimtelijk	  gevoel,	  
navigeren	  en	  oriënteren,	  kansen,	  classificeren,	  hoeveelheden	  vergelijken,	  op	  volgorde	  
zetten,	  tellen,	  nadenken	  en	  terugkijken,	  uitleggen,	  et	  cetera.	  Al	  deze	  processen	  vallen	  in	  
onze	  definitie	  (ook)	  onder	  de	  discipline	  wiskunde.’	  
Onder	  de	  titel	  Talentenkracht	  zijn	  vervolgens	  twee	  onderzoeksprogramma’s	  gestart	  (2006-‐
2010	  en	  2011-‐2016).	  Hieraan	  nemen	  zeven	  universiteiten	  deel:	  Amsterdam	  (VU	  en	  UvA),	  
Leuven,	  Groningen,	  Leiden,	  Nijmegen	  en	  Utrecht	  (zie:	  www.talentenkracht.nl).	  
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Talentontwikkeling	  van	  jongere	  kinderen	  gaat	  dus	  om	  ontluikende	  belangstelling	  voor	  
wetenschappelijke	  vraagstukken,	  wiskunde,	  natuurkunde,	  techniek	  en	  logica.	  Talentenkracht	  
is	  ontstaan	  op	  de	  waarneming	  dat	  er	  tussen	  de	  0-‐6	  jaar	  een	  groeispurt	  van	  de	  hersenen	  is	  en	  
dat	  kinderen	  nog	  erg	  open	  en	  onbevangen	  staan	  voor	  bijvoorbeeld	  logische	  vragen	  en	  
redeneren	  op	  het	  bètagebied.	  In	  het	  magazine	  Talentenkracht	  (De	  Lange,	  2010)	  worden	  tal	  
van	  onderzoeken	  beschreven	  (op	  basis	  van	  laboratorium	  settings)	  waarin	  kinderen	  van	  3-‐6	  
jaar	  voor	  vraagstukken	  worden	  geplaatst	  en	  waar	  zij	  op	  basis	  van	  hun	  eigen	  
redeneervermogen	  antwoorden	  zoeken	  op	  vragen.	  	  
Het	  gaat	  om	  vragen	  en	  observaties	  over	  de	  maan,	  de	  zon	  en	  de	  sterren,	  getijden,	  donker	  en	  
licht,	  het	  weer,	  onweer,	  seizoenen,	  aardbevingen,	  vulkanen,	  dino’s,	  rijden,	  vliegen	  en	  varen,	  
…	  Hoe	  dingen	  werken	  en	  niet	  werken,	  waarom	  het	  wiel	  is	  uitgevonden	  hoe	  ontwerpen	  van	  
boten	  en	  bruggen	  werken.	  Daarnaast	  zijn	  kinderen	  ook	  heel	  creatief	  in	  het	  oplossen	  van	  
problemen,	  het	  vinden	  van	  verklaringen	  en	  het	  stellen	  van	  vragen.	  Het	  gaat	  om	  het	  
koesteren	  en	  ontwikkelen	  van	  die	  creativiteit	  (de	  ‘sprankelcoëfficiënt’).	  Talent	  staat	  hier	  niet	  
voor	  hoogbegaafd.	  	  
De	  zeven	  universiteiten	  vormen	  samen	  een	  Consortium	  met	  de	  missie	  om	  een	  empirisch	  
gefundeerd	  beeld	  te	  verschaffen	  van	  getalenteerd	  wetenschappelijk	  en	  technisch	  denken	  in	  
kinderen	  (van	  2	  tot	  14	  jaar).	  De	  onderzoekprogramma’s	  die	  op	  basis	  van	  het	  pleidooi	  van	  
Van	  Benthem	  ea	  zijn	  ontstaan	  betreffen	  bij	  voorbeeld:	  	  

• Logisch	  redeneren	  en	  mentale	  modellen	  
• Het	  construeren	  van	  wetenschappelijke	  redeneringen	  en	  de	  dynamiek	  van	  dit	  co-‐

constructieproces	  in	  authentieke	  situaties.	  
• Neurocognitieve	  bouwstenen	  van	  bètaleren:	  ontwikkeling	  van	  een	  training	  voor	  

ouders	  en	  leerkracht	  
• De	  relatie	  tussen	  taal	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  getalbegrip	  en	  rekenvaardigheid	  
• De	  ontwikkeling	  van	  bètatalenten	  van	  jonge	  kinderen	  
• Ontwikkeling	  van	  instrumenten	  voor	  het	  meten	  van	  talent,	  neurocognitief	  

functioneren,	  attitudes	  ten	  opzichte	  van	  wetenschap	  en	  technologie,	  
nieuwsgierigheid,	  observeerbaar	  gedrag	  en	  gedrag	  van	  leerkrachten	  en	  ouders.	  

Voor	  de	  toepassing	  van	  de	  nieuwe	  kennis	  wordt	  natuurlijk	  gekeken	  naar	  de	  leersituaties	  
(krachtige	  omgevingen)	  in	  de	  klas,	  maar	  daarnaast	  ook	  naar	  musea	  (NEMO,	  Naturalis)	  en	  de	  
inbreng	  van	  ouders.	  Naast	  trainingsmodules	  en	  materiaal	  over	  talentontlokkende	  situaties	  
worden	  ook	  veel	  video-‐opnames	  gemaakt	  die	  voor	  docenten	  en	  mensen	  in	  opleidingen	  
interessant	  zijn.	  	  	  
	  
	  
	  
Krachtige	  leeromgevingen	  	  
Talentenkracht	  heeft	  een	  groot	  aantal	  spelletjes	  uitgezocht	  waarmee	  kinderen	  zich	  
als	  onderzoeker	  kunnen	  uitleven.	  De	  spelletjes	  zijn	  zo	  geselecteerd	  dat	  kinderen	  
ontdekkingen	  
kunnen	  doen	  op	  verschillende	  terreinen,	  bijvoorbeeld:	  meten,	  snelheid,	  schaal	  en	  
verhoudingen.	  
Naast	  deze	  spelletjes	  kan	  ook	  ander	  materiaal	  heel	  geschikt	  zijn	  om	  de	  onderzoekingsdrang	  
van	  kinderen	  te	  stimuleren.	  Zo	  onderzocht	  een	  grootvader	  in	  de	  naschoolse	  opvang	  met	  
kinderen	  de	  werking	  van	  de	  fiets.	  Daar	  is	  technisch	  natuurlijk	  ook	  van	  alles	  aan	  te	  beleven.	  
De	  ervaring	  leert	  wel	  dat	  de	  interactie	  met	  de	  kinderen	  het	  meest	  levendig	  is	  als	  er	  
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problemen	  opgelost	  moeten	  worden.	  Opa	  had	  daarom	  de	  fiets	  op	  een	  aantal	  punten	  
onklaar	  gemaakt:	  een	  los	  voorwiel	  en	  een	  lekke	  band.	  	  ‘Toch	  wil	  ik	  straks	  gaan	  fietsen.	  Wat	  
moet	  we	  nu	  doen?’	  	  
Als	  kinderen	  dit	  soort	  problemen	  proberen	  op	  te	  lossen,	  doen	  zich	  allerlei	  mogelijkheden	  
voor	  om	  hun	  ontwikkeling	  te	  stimuleren.	  De	  kinderen	  krijgen	  bijvoorbeeld	  spelenderwijs	  
inzicht	  in	  natuurkundige	  verschijnselen:	  ‘Hoe	  kunnen	  we	  het	  lek	  opsporen	  en	  hoe	  werkt	  dat	  
eigenlijk?’	  Zoiets	  gaan	  ze	  het	  best	  begrijpen	  als	  ze	  veel	  gelegenheid	  krijgen	  om	  vooral	  zélf	  te	  
experimenteren.	  Voor	  de	  volwassenen	  is	  het	  de	  kunst	  om	  de	  kinderen	  hiervoor	  veel	  ruimte	  
te	  geven	  en	  slechts	  zo	  nu	  en	  dan	  –	  op	  een	  strategisch	  moment	  –	  een	  vraag	  te	  stellen	  of	  een	  
hint	  te	  geven.	  (…).	  Daarbij	  is	  effectieve	  interactie	  rond	  technische	  spelletjes	  heel	  belangrijk.	  	  
Interactie	  die	  kinderen	  een	  optimale	  kans	  geeft	  zich	  te	  ontwikkelen,	  heeft	  de	  volgende	  
kenmerken:	  
Laat	  kinderen:	  

 onderzoeken/experimenteren;	  
 voorspellen	  wat	  er	  zou	  kunnen	  gebeuren;	  
 verwoorden	  wat	  ze	  doen	  en	  wat	  er	  gebeurt;	  
 op	  elkaar	  reageren.	  

En:	  
 sluit	  aan	  op	  hun	  inbreng;	  
 wijs	  op	  verschil	  in	  ideeën/waarnemingen;	  
 vraag	  of	  hun	  voorspelling	  klopt;	  
 werp	  probleempjes	  op;	  
 vraag	  om	  verduidelijking	  en	  verklaring.	  

De	  interactie	  komt	  beter	  op	  gang	  door	  het	  stellen	  van	  open	  vragen	  dan	  door	  gesloten	  
vragen,	  zoals:	  ‘Wat	  denk	  je	  dat	  er	  gaat	  gebeuren?’	  of	  ‘Hoe	  komt	  dat,	  denk	  je?’.	  
(Hans	  Cohen	  de	  Lara	  in:	  Studulski	  &	  Peterink,	  2012)	  
	  
In	  2011	  is	  samen	  met	  43	  basisscholen	  een	  start	  gemaakt	  met	  het	  vindplaatsenonderzoek.	  
Begin	  2012	  is	  de	  tweede	  tranche	  vindplaatsscholen	  gestart.	  Hierdoor	  zijn	  straks	  in	  totaal	  95	  
basisscholen	  actief	  betrokken	  bij	  het	  onderzoek	  van	  TalentenKracht.	  Het	  vindplaatsentraject	  
is	  een	  onderzoekstraject	  waarbij	  scholen	  samen	  met	  onderzoekers	  van	  TalentenKracht	  bij	  de	  
school	  aanwezige	  kennis	  oppakken	  voor	  de	  praktische	  invulling	  van	  de	  Talentenkaart.	  Het	  
gaat	  er	  daarbij	  om	  dat	  de	  school	  al	  gevorderd	  is	  met	  het	  wetenschap	  &	  techniek	  onderwijs	  
op	  de	  school.	  De	  vraag	  van	  de	  school	  staat	  in	  dit	  onderzoek	  centraal,	  maar	  de	  school	  levert	  
ook	  een	  bijdrage	  aan	  het	  onderzoek	  van	  de	  begeleidende	  Satelliet	  van	  TalentenKracht.	  Op	  
de	  scholen	  wordt	  onder	  meer	  onderzoek	  gedaan	  naar:	  
 beschrijvingen	  van	  cognitieve	  talenten,	  die	  in	  de	  context	  van	  wetenschap	  en	  techniek	  

zichtbaar	  worden	  bij	  kinderen;	  
 beschrijvingen	  van	  de	  manier	  waarop	  die	  talenten	  zich	  zouden	  kunnen	  ontwikkelen;	  
 beschrijvingen	  van	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  wetenschap	  en	  techniek	  die	  cognitieve	  

talenten	  bij	  kinderen	  zichtbaar	  maken;	  
 beschrijving	  van	  verschillende	  manieren	  waarop	  cognitieve	  talenten	  voorkomen	  bij	  

kinderen,	  bijvoorbeeld	  een	  kind	  kan	  een	  probleem	  	  
 oplossen	  door	  trial	  and	  error	  of	  door	  het	  probleem	  in	  heldere	  bewoordingen	  te	  

omschrijven;	  
 interventies	  die	  de	  talenten	  ontlokken,	  en	  waarmee	  de	  talenten	  tot	  ontwikkeling	  te	  

brengen	  zijn;	  	  
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 instrumenten	  waarmee	  gemeten	  /	  getoetst	  kan	  worden	  dat	  de	  talenten	  zich	  
ontwikkelen.	  

	  
Executieve	  functies	  
	  
Een	  andere	  recente	  ontwikkeling	  is	  de	  toenemende	  aandacht	  voor	  de	  zogenaamde	  
executieve	  functies.	  Het	  verwerken	  van	  informatie	  verloopt	  globaal	  in	  een	  aantal	  stappen	  
(Cowan,	  1995),	  waarbij	  aandacht	  en	  geheugen	  een	  grote	  rol	  spelen.	  Informatie	  moet	  
opgemerkt	  en	  waargenomen	  worden	  en	  vervolgens	  in	  het	  geheugen	  opgeslagen.	  Na	  
betekenisverlening	  aan	  de	  binnenkomende	  informatie	  moet	  er	  een	  reactie	  volgen.	  Het	  
regelen	  van	  de	  focus	  van	  de	  aandacht	  en	  het	  organiseren	  van	  efficiënte	  strategieën	  voor	  de	  
optimale	  verwerking	  en	  opslag	  van	  de	  informatie	  die	  binnenkomt,	  is	  de	  taak	  van	  het	  
‘executieve’	  systeem.	  (in:	  Swaab,	  2008)	  
Het	  executieve	  systeem	  betreft	  de	  vaardigheden	  die	  het	  een	  persoon	  mogelijk	  maken	  om	  
onafhankelijk,	  doelgericht	  gedrag	  te	  laten	  zien	  (Lezak,	  1995).	  Het	  gaat	  om	  planmatig	  denken,	  
waarvoor	  het	  nodig	  is	  om	  verschillende	  perspectieven	  in	  te	  kunnen	  nemen.	  Door	  de	  
ontwikkeling	  van	  executieve	  functies,	  zoals	  redeneren,	  mentale	  flexibiliteit,	  planning	  en	  
organisatie,	  wordt	  probleemoplossend	  denken	  mogelijk.	  Onder	  het	  executief	  functioneren	  
vallen	  ook	  functies	  als	  doelen	  stellen,	  initiatie,	  zelfinhibitie,	  zelfmonitoring,	  het	  vermogen	  
om	  af	  te	  wijken	  van	  een	  vast	  schema	  en	  de	  mogelijkheid	  tot	  strategisch	  handelen	  (Ylvisaker,	  
1998).	  Rond	  het	  zevende	  levensjaar	  begint	  de	  ontwikkeling	  bij	  een	  kind	  om	  stapsgewijs	  
probleemoplossend	  vermogen	  te	  kunnen	  laten	  zien,	  waarbij	  redeneervermogen	  en	  mentale	  
transformaties	  de	  meerdere	  perspectieven	  mogelijk	  maken	  (Anderson,	  2001).	  (in:	  Swaab,	  
2008)	  
	  
Als	  kinderen	  naar	  school	  gaan,	  moeten	  ze	  in	  toenemende	  mate	  allerlei	  taken	  uitvoeren,	  die	  
niet	  alleen	  een	  beroep	  doen	  op	  hun	  denkvermogen,	  maar	  ook	  op	  hun	  concentratie,	  
taakgerichtheid	  en	  zelfstandigheid.	  Hersenonderzoek	  en	  recente	  ontwikkelingen	  in	  de	  
psychologie	  laten	  zien	  dat	  geconcentreerd	  werken	  en	  uitstellen	  van	  behoefte,	  te	  maken	  
hebben	  met	  een	  reeks	  onderliggende	  competenties,	  die	  zelfs	  belangrijker	  lijken	  voor	  het	  
voorspellen	  van	  schoolsucces	  dan	  het	  IQ.	  Dit	  wordt	  zelfsturing	  genoemd	  (Van	  der	  Bolt	  en	  
Aarssen,	  2010).	  Op	  een	  aantal	  voorscholen	  in	  de	  Amerikaanse	  staat	  Colorado	  wordt	  gewerkt	  
met	  het	  programma	  Tools	  of	  the	  mind.	  Dit	  programma	  richt	  zich	  op	  de	  aandacht	  voor	  zaken	  
als	  plannen,	  reflecteren,	  keuzes	  maken,	  prioriteiten	  stellen,	  de	  aandacht	  richten,	  
geconcentreerd	  werken,	  problemen	  oplossen,	  flexibel	  van	  taak	  of	  rol	  kunnen	  wisselen,	  
samenwerken	  met	  andere	  kinderen,	  het	  onderdrukken	  van	  impulsen	  et	  cetera.	  Tools	  of	  the	  
mind	  is	  gebaseerd	  op	  onderzoek	  van	  hersenwetenschapper	  Adèle	  Diamond	  (2007).	  Kinderen	  
die	  we	  in	  Nederland	  ‘doelgroepkinderen’	  noemen	  –	  kinderen	  met	  een	  leerlinggewicht	  of	  
kans	  op	  onderwijsachterstanden	  –	  hebben	  vaak	  een	  slecht	  ontwikkeld	  zelfsturend	  vermogen	  
(Diamond	  et	  al.	  2007).	  Een	  goed	  ontwikkeld	  zelfsturend	  vermogen	  zorgt	  voor	  een	  
verbetering	  van	  het	  sociale	  gedrag	  in	  de	  klas	  en	  voor	  betere	  resultaten	  bij	  taal	  en	  rekenen	  
(Barnett	  et	  al.	  2008).	  
	  
	  


