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Leerkrachten kunnen hun leerkrachtvaardigheden doelgerichter inzetten
als ze weten hoe ons brein leert en informatie verwerkt!!
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helemaal mee oneens

In totaal hebben 31 forumleden (30%) hun mening over deze stelling gegeven. Men is zeer
eensgezind: bijna iedereen is het ermee eens.
Wat geven de forumleden als toelichting op hun antwoord?

Helemaal mee eens
− Een wetenschap waar ik al heel lang dankbaar gebruik van maak.
− Ik heb me al wat verdiept in de werking van het brein en leren. Met deze kennis weet ik
beter wat ik moet doen en laten om ‘binnen te komen’ bij mijn leerlingen.
− Nadat ik wat had geleerd over het verschil tussen het verschil in ontwikkeling van de
hersenen bij jongens en meisjes, ben ik daar rekening mee gaan houden. Als een
leerling nu roept ‘geen zin’ weet ik dat ze vaak ‘moeilijk’ bedoelen. Door leerlingen zelf
inzicht te geven hoe hun brein werkt, snappen ze soms ook beter waarom ze de dingen
doen die ze doen.
− Wie is ‘ons’? De leerlingen? Als dat zo is dat zeg ik: helemaal mee eens. Dat zou ik dan
bij de basis aanbieden, namelijk op de PABO.
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Mee eens
− Het is misschien nodig om iets te weten over hoe ons brein leert, maar ik vind het
belangrijker om te weten hoe de mens leert. Bijvoorbeeld het onderkennen van het
belang van goed waarnemen, nauwkeurig zijn, niet impulsief zijn en niet blokkeren.
− Hoe meer je weet, hoe beter je les kunt geven. Wel is het zo dat niet iedere leerkracht
gebaat is bij allerlei theoretische kennis...
− Ja, door kennis over breinontwikkeling is er een bepaalde algemene kennis om met een
helikopterview keuzes te maken voor het onderwijsaanbod.
Enigszins mee eens
− Je kunt ook doelgericht werken met de activiteiten waarvan is vastgesteld dat ze
werken, zonder dat je weet waarom dat zo is.
Mee oneens
− wellicht dat theoretisch ingestelde collega’s hier iets aan hebben, maar zelf val ik in
slaap bij dit soort presentaties. Persoonlijk zou ik groot voorstander zijn van één op één
coaching met eventueel beetje extra achtergrond op die gebieden waar het nodig is.
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