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Breinvriendelijk onderwijs

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de werking van het brein. Daardoor
weten we steeds beter hoe onze hersenen functioneren: op welke prikkels reageren ze en
waarom? Als je deze kennis toepast in je klas, kun je onderwijs geven op een manier die 
aansluit bij de natuurlijke behoeften van het brein. Daardoor leren je leerlingen sneller en
meer, onthouden ze de lesstof beter en vinden ze leren ook nog leuker! Of, zoals auteur 
Spencer Kagan zegt: “Waarom zou je tegen de stroom inzwemmen, als je ook met de 
stroom mee kunt gaan?”  

Voor dit boek verzamelde Kagan talloze onderzoeken van hersenwetenschappers en 
haalde daaruit zes principes van breinvriendelijk onderwijs:
             1.   Het brein heeft voeding nodig. 
             2.   Het brein zoekt veiligheid. 
             3.   Het brein is een sociaal orgaan.
             4.   Het brein reageert op emoties.
             5.   Het brein kan alleen dingen onthouden waaraan aandacht is besteed. 
             6.   Het brein pikt bepaalde prikkels van nature veel gemakkelijker op dan andere.

Bij elk van deze zes principes biedt Kagan interessante feiten, concrete ‘tools’ om die 
kennis toe te passen in je lessen en veel praktische tips. Als leraar kies je zelf waarmee 
je (het eerst) aan de slag gaat. Bovendien bevat dit boek 27 coöperatieve structuren om 
leerlingen gestructureerd te laten samenwerken. Deze coöperatieve structuren maken 
het je makkelijk om breinvriendelijk onderwijs te geven. 
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VIII Breinvriendelijk onderwijs | Inleiding

► Principe 1: Voeding
       Om goed te kunnen functioneren, hebben de hersenen continu een 
        grote hoeveelheid voedingsstoffen nodig. Wat kunnen wij doen om de 
        hersenen van onze leerlingen optimaal te voeden? Daarvoor hebben 
        we zes effectieve tools.

► Principe 2:  Veiligheid
        Hersenen kunnen alleen optimaal werken als leerlingen zich veilig 
        voelen. Leerlingen mogen niet gekleineerd, in verlegenheid gebracht, 
        gepest of op een of andere manier bedreigd worden. Muziek, coöpera-
        tieve teams en lichaamsbeweging zijn een paar tools waarmee we 
        veiligheid kunnen bieden.

► Principe 3:  Sociaal
        Het brein is een sociaal orgaan. Vanuit ons emotionele systeem / lim-
        bische systeem (interactie, sociale relatie) zijn mensen gericht op 
        samenwerking. In een coöperatieve klas wordt het sociaal-cognitieve 
        netwerk geactiveerd, ontstaat saamhorigheid, vindt coöperatieve 
        interactie plaats en wordt samenwerkend spelen gestimuleerd. De 
        uitkomst: veiligheid, creatief denken en stimulatie en begeleiding door
        klasgenoten. 

► Principe 4:  Emoties
        In de klas kunnen we emoties gebruiken om leerlingen enthousiast te 
        maken, om te zorgen dat ze lesstof beter onthouden en hun oplos-
        singsvaardigheden verbeteren. Angst belemmert ons om bewust te 
        denken. Positieve emoties verruimen juist ons denkvermogen. Door in 
        de klas positieve emoties op te roepen, maken we leerlingen meetbaar 
        slimmer.

► Principe 5:  Aandacht
        Wat aandacht krijgt, wordt beter onthouden. We helpen leerlingen 
        leren als we hun aandacht focussen op wat wij willen dat ze leren. Hoe 
        kunnen ze immers iets leren waaraan ze nooit aandacht hebben be-
        steed? In dit hoofdstuk behandelen we veertien tools om de aandacht 
        te vangen en vast te houden.

► Principe 6:  Prikkels
        De hersenen letten van nature op bepaalde prikkels, maar negeren 
        andere. Als we nieuwe dingen opnemen in onze lessen, aangeven 
        waarom het materiaal relevant is en illustraties en gevarieerde prikkels 
        gebruiken, geven we les op de manier waarop de hersenen willen 
        leren. In dit hoofdstuk kijken we naar dertien soorten prikkels waar het 
        brein van smult.

Breinvriendelijk onderwijs
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Principe 1

Voeding

m optimaal te functioneren, hebben de hersenen continu een grote

hoeveelheid voedingsstoffen nodig. Dat stelt ons, als leraren, voor de

vraag: wat kunnen wij doen om de hersenen van leerlingen optimaal te

voeden? Daarvoor zijn er zes effectieve tools.

O
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Principe 1

Voed het brein

Het spreekt bijna vanzelf dat goed gevoede herse-
nen nieuwe informatie beter kunnen oppikken, ver-
werken, onthouden en terughalen. Maar waarom
hersenen zo enorm afhankelijk zijn van een con-
stante aanvoer van voedingsstoffen, is niet zo van-
zelfsprekend. En ook niet hoe je als leraar kunt
zorgen dat de hersenen van leerlingen goed wor-
den gevoed. In dit hoofdstuk onderzoeken we eerst
waarom de structuur van de hersenen bepaalt dat
voeding het eerste principe van breinvriendelijk 
onderwijs is. Vervolgens gaan we uitgebreid in op
zes effectieve tools om de hersenen van onze leer-
lingen beter te voeden.

Waarom moeten hersenen steeds
gevoed worden?
De hersenen wegen bijna anderhalve kilo. Dit is net
iets meer dan 2% van het gemiddelde lichaams-
gewicht. Toch verbruiken de hersenen van volwas-
senen ongeveer 20% van het totaal aantal ingeno-
men calorieën. Als we een nieuwe vaardigheid
leren, verbruiken de hersenen veel meer energie
dan wanneer we oefenen met een eerder verwor-
ven vaardigheid. Een voorbeeld: na vier tot acht
weken oefenen met het visueel-ruimtelijke compu-
terspel Tetris zijn de scores zeven keer hoger, maar
verbruiken de hersenen veel minder energie tijdens
het spelen.1 Deze uitkomst – oefening leidt tot 
efficiëntie en een lager energieverbruik – is een 
algemeen aanvaard principe. Het geldt ook voor 
de resultaten op logische testen2, mondelinge taal-
vaardigheidstesten3 en geheugentesten4. Wanneer
de hersenen een vaardigheid onder de knie heb-
ben, gaan ze niet harder, maar juist efficiënter wer-
ken en verbruiken ze minder energie (glucose en
eiwitten).*  Baby’s leren voortdurend nieuwe vaar-
digheden. De hersenen van een baby verbruiken

* Zie ook: input-outputratio in: Jensen, E. (2012) | Krachtig Onderwijzen | Bazalt.

ongeveer 65% van alle calorieën die hij inneemt.
Dit is geheel in lijn met dit principe.5

Naar verhouding stroomt een groot deel van het
bloed door het brein (ongeveer 15% van al het
bloed dat door het hart wordt rondgepompt). Het
brein verbruikt een nog groter deel van de voe-
dingsstoffen die in het lichaam aanwezig zijn (tot
wel 25% van alle zuurstof ). Bijna alle zuurstof die
het brein nuttigt (94%), wordt verbruikt door de
grijze stof: grijs gekleurde massa in het centrale 
zenuwstelsel, voornamelijk cellichamen van zenuw-
cellen. Hoe hoger het brein functioneert, hoe meer
zuurstof dat deel van het brein verbruikt. Zo ver-
bruiken de middenhersenen en de kleine hersenen
veel minder dan de hersenschors.

Het brein is zo afhankelijk van een constante toe-
voer van zuurstof en glucose dat de werking van 
de hersenen snel achteruitgaat als we die toevoer
slechts enkele minuten stopzetten. Na ongeveer vijf
minuten zonder voedingsstoffen beginnen zenuw-
cellen af te sterven. Wanneer de hersenen een paar
minuten geen zuurstof hebben gehad, voel je je 
suf en lusteloos en is je beoordelingsvermogen ver-
slechterd. Geconcentreerd leren wordt dan onmo-
gelijk. Het staat als een paal boven water: als we
willen dat onze leerlingen bij de les zijn en hun 
gezonde verstand kunnen gebruiken, dienen we 
te zorgen dat er continu een grote hoeveelheid
voedingsstoffen, en met name zuurstof, naar hun
hersenen wordt gevoerd.
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1.4 Breinvriendelijk onderwijs | Voeding

Verbindingen verbruiken energie
Hoe komt het dat 2% van het lichaamsgewicht tot
wel 25% van de zuurstof verbruikt? Waarom heb-
ben de hersenen zo’n honger? Het antwoord is te
vinden in de structuur van het brein. Niet wat in de
zenuwcellen gebeurt verbruikt de meeste energie,
maar wat er tussen de zenuwcellen gebeurt. De
communicatie tussen zenuwcellen vergt zo’n 80%
van de energie die de hersenen nodig hebben.
Elke zenuwcel in de hersenen staat via enkele 
synapsen in contact met elke andere zenuwcel in
de hersenen. Doordat de zenuwcellen met elkaar
communiceren, kunnen we dingen begrijpen, 
onthouden en uitvoeren. De zenuwcellen in de 
hersenen hebben elk gemiddeld zo’n tweeduizend
verbindingen en sommige hebben wel tienduizend
dendrietverbindingen. Zenuwcellen worden ge-
middeld ongeveer honderd keer per seconde geac-
tiveerd. En dan te bedenken dat het menselijk brein
bijna honderd miljard zenuwcellen heeft. Stel je
voor, honderd miljard zenuwcellen, met elk gemid-
deld tweeduizend verbindingen, die elk gemiddeld
honderd keer per seconde worden geactiveerd.
Daar is een gigantische hoeveelheid brandstof voor
nodig!

Honderd miljard computers
De honderd miljard zenuwcellen in de hersenen
worden niet geactiveerd omdat ze een bepaald
aantal signalen ontvangen. Het is veel ingewikkel-
der. Elke zenuwcel heeft terugkoppellussen, die het
signaal onder andere doorgeven op basis van wat
er in het verleden is gebeurd. Elke zenuwcel verge-
lijkt het nieuwe signaal met wat er in het verleden
in dezelfde omstandigheden heeft plaatsgevonden.
De zenuwcellen worden geactiveerd, of juist niet,
op basis van de terugkoppeling die ze in het verle-
den hebben ontvangen. Als ze in het verleden 
geactiveerd zijn zonder dat er een verschil is opge-
treden, zullen ze − in dezelfde omstandigheden −
niet opnieuw geactiveerd worden. Vergeet niet dat
we het over een netwerk van ongeveer honderd
miljard computers hebben. Het brein is het meest
complexe onderdeel van het hele universum.

Gliacellen vergroten het begrip
De rijke voeding van de zenuwcellen en de vele
verbindingen daartussen vormen maar een deel
van het verhaal. Voor elk van de honderd miljard 
zenuwcellen zijn er gemiddeld tien gliacellen. Ze
maken 90% van de cellen uit bij de mens. Gliacellen
hebben diverse functies, waaronder het ondersteu-
nen, repareren, voeden en beschermen van zenuw-
cellen. Daarnaast maken ze myeline aan, zodat
zenuwcellen efficiënter geactiveerd kunnen wor-
den. Nieuw onderzoek toont aan dat de triljoen 
gliacellen in staat zijn te leren; ze regelen hoe 
zenuwcellen geactiveerd worden en vergroten zo
het begrip.6

Computersimulaties
IBM ontwikkelde Compass, een super-computer-
programma waarmee grofweg tien miljard zenuw-
cellen – 10% van een menselijk brein – kunnen
worden gesimuleerd.7 Om Compass te kunnen
draaien, zijn meerdere megawatts aan energie
nodig. Ter vergelijking: een echt brein gebruikt
slechts twintig watt. Compass is 1500 keer lang-
zamer dan een echt brein. Om de snelheid van een
brein te evenaren, heeft Compass de hoeveelheid
stroom nodig die San Francisco en New York samen
gebruiken. Maar ook al is een menselijk brein
enorm efficiënt, het verbruikt een buitensporig
groot deel van de voedingsstoffen in het lichaam.

De hersenen zijn analoog en digitaal
Tot nu toe hebben we het over het brein gehad
alsof het een erg groot elektrisch schakelbord is.
Maar het brein is veel ingewikkelder. Of een zenuw-
cel geactiveerd wordt, hangt niet alleen af van het
elektrische signaal, maar ook van de chemische sa-
menstelling van het brein op een bepaald moment.
In de wanden van zenuwcellen zitten receptoren,
die reageren op neurotransmitters, steroïden en
peptiden. Een receptor is een zeer grote, complexe
molecule die bestaat uit een keten van aminozuren
– sommige kunnen wel drieduizend keer zo groot
zijn als een watermolecule. Er zijn tot op heden
ruim zeventig soorten receptoren geïdentificeerd
en er zullen er nog meer ontdekt worden. Elke 
receptor reageert op slechts één soort molecule. Zo
reageren sommige receptoren op opiaten (endor-
fine, morfine en heroïne, die pijn verlichten en ons
een euforisch gevoel geven), terwijl andere reage-

Het brein is zo ingewikkeld; zelfs als 
het erg eenvoudig zou zijn, zou het 
ons verstand te boven gaan.
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1.5Breinvriendelijk onderwijs | Voeding
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ren op stresspeptiden (zoals cortisol, waardoor we
ons gespannen en angstig voelen). Op de wand
van een zenuwcel kunnen miljoenen receptoren
zitten, in allerlei soorten en aantallen, bijvoorbeeld
tienduizend receptoren van een soort en honderd-
duizend van een andere soort. Dat betekent dat
een bepaalde zenuwcel heel gevoelig kan zijn voor
een soort molecule en relatief ongevoelig voor een
andere. De zenuwcellen worden geactiveerd al naar
gelang de hoeveelheid en de soort receptoren die
worden geprikkeld.

Net zoals onze ogen andere prikkels
waarnemen dan onze oren, nemen
ook zenuwcellen − via de recept-

oren op de celwanden − verschil-
lende soorten prikkels waar maar
dan in onze binnenwereld). Dit
noemen we de neurochemische
prikkels, onder meer aangestuurd
door de hypothalamus. Onze her-

senen zwemmen als het ware in
deze neurochemische stoffen en elke

zenuwcel reageert al naar gelang deze
stoffen aan- of afwezig zijn. 
Candace Pert noemt deze neuro-

chemische stoffen treffend de 
‘emotiemoleculen’8. In de klas veran-

dert de chemische samenstelling van de hersenen
voortdurend. Er komen meer stresspeptiden vrij
wanneer een leerling voor een volle klas pijnlijk
commentaar krijgt en er komt meer endorfine vrij
als leerlingen een opbouwende teambuildingsacti-
viteit doen.

Om optimaal te kunnen functioneren, moet het on-
gelooflijk complexe brein continu een grote hoe-
veelheid voedingsstoffen aangeboden krijgen.
Hieraan ontlenen we het eerste principe van brein-
vriendelijk onderwijs:

Door op school en in de klas eenvoudige tools toe
te passen, kunnen wij de hersenen van onze leerlin-
gen beter voeden.                 

Principe 1

Breinvriendelijk 
onderwijs is 

leerlingen voeden

Stimuleer leerlingen om te bewegen

Tool 1

Het is al lang bekend dat er meer bloed naar de
hersenen stroomt wanneer we bewegen.9 Maar wie
regelmatig aan aerobe lichaamsbeweging* doet
(langdurige inspanning), voedt de hersenen op een
manier die ook nog lang nawerkt. Regelmatige ae-
robe lichaamsbeweging stimuleert de ontwikkeling
van nieuwe bloedbanen in de hersenen. Dit resul-
teert in een rijkere en constante toevoer van voe-
dingsstoffen naar de hersenen, zelfs tijdens rust.10

* Aeroob (met zuurstof ): langdurige activiteit met hogere hartslag en ademhaling, om bijvoorbeeld duurvermogen te trainen. Anaeroob 
(zonder zuurstof ): hoge belasting voor het lichaam, bijvoorbeeld sprinten, krachttraining. Het anaerobe energiesysteem komt snel op gang
maar is ook snel weer uitgeput.

Stimuleer leerlingen om te bewegen1
Spoor leerlingen aan om te spelen2
Laat leerlingen gezonder eten3
Geef leerlingen voldoende te drinken4
Leer leerlingen goed te ademen5
Geef les met bewegingsstructuren    6

Zes tools om de hersenen te voeden

De dendrietverbindingen werken als elek-
trische schakelingen en maken het brein
digitaal: aan/uit. De duizenden recept-
oren op de celwanden van elke zenuwcel
zijn chemisch   en maken het brein ana-
loog: het brein reageert op de intensiteit
van de chemische prikkels, en gaat niet 
alleen maar aan of uit zoals bij elektrische
prikkels.
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De intensieve lichaamsbeweging zorgde ook voor
veranderingen in de neurotransmitters. De epine-
frine- en norepinefrineconcentraties waren hoger
na de intensieve sprints dan na de andere twee
toestanden, waartussen geen significant verschil
zat. De epinefrineconcentratie na intensieve sprints
hing samen met wat onthouden was na één week
en na acht maanden. Degenen bij wie de epinefri-
neconcentratie na lichaamsbeweging het meest
was toegenomen, hadden het meest onthouden
na één week en na acht maanden. De dopamine-
concentraties tijdens het leren hielden verband
met wat er geleerd werd en met wat er na één
week was blijven hangen. De brain-derived neuro-
trophic factor (BDNF), die te maken heeft met de
groei en ontwikkeling van de hersenen, was bedui-
dend hoger bij de intensieve sprints dan in de ont-
spannen toestand. En degenen met de hoogste
BDNF-waardes na intensieve lichaamsbeweging
presteerden het best onmiddellijk na het bewegen.
De stemming was het best na intensief bewegen
en ook hier was een verband te zien met de leer-
prestaties.

Bewegen bevordert de leerprestaties
Eenvoudige experimenten tonen aan hoe effectief 
bewegen is. John J. Ratey verdeelde leerlingen wil-
lekeurig in twee groepen en nam vervolgens een 
gestandaardiseerde leestoets af. De ene groep zat

1.6 Breinvriendelijk onderwijs | Voeding

Bewegen bevordert de groei en 
werking van het brein
De onderzoekers van misschien wel het meest uit-
gebreide onderzoek naar het effect van bewegen
op de hersenen, kwamen tot de conclusie dat 
bewegen de groei en werking van het brein op 
allerlei manieren verbetert. Bewegen stimuleert de
vorming van nieuwe zenuwverbindingen en het
aanmaken van nieuwe zenuwcellen in de hippo-
campus, de structuur die een zeer belangrijke rol
speelt bij leren en onthouden. Ze concludeerden:

Onderzoek onder mensen en dieren wijst erop

dat bewegen invloed heeft op veel aspecten

van de werking van het brein. Het heeft een

gunstig effect op de gezondheid van de her-

senen, de veerkracht, het leervermogen, het

geheugen en gevoelens van neerslachtigheid,

vooral onder ouderen. Bewegen zorgt voor

een interactieve stroom van groeifactoren,

met als netto-effect dat de plasticiteit wordt

gestimuleerd, waardoor de cognitieve functie

verbetert, de mechanismen die neerslachtig-

heid veroorzaken verzwakken, de aanmaak

van nieuwe zenuwcellen wordt bevorderd en

de cerebrovasculaire perfusie verbetert.13

Intensief bewegen bevordert het 
leervermogen
Wetenschappers onderzochten de effecten van
twee soorten lichaamsbeweging op het aanleren
van nieuwe woorden, en vergeleken de resultaten
met die van een controlegroep.14 Ze lieten studen-
ten een plaatje van een bekend voorwerp zien,
maar dan met een nieuwe naam, een pseudo-
woord. Een plaatje van een fiets was bijvoorbeeld
gekoppeld aan het woord ‘glump’. De studenten
werden ingedeeld in drie groepen: sprint (hoge 
belasting, anaeroob), hardlopen (lage belasting, 
aeroob) of rust. De sprinters gingen twee keer drie
minuten hardlopen met daartussen een pauze van
twee minuten (gemiddelde hartslag: 184 slagen 
per minuut). De lage belasting bestond uit veertig
minuten hardlopen op een vaste hartslag (gemid-
delde hartslag: 140 slagen per minuut). 
Om te zien hoelang het geleerde werd onthouden,
werden de deelnemers drie keer getest: meteen na 
afloop, na één week en na acht maanden. Om te 
testen of er informatieoverdracht had plaatsgevon-
den, werd gekeken in hoeverre de deelnemers in

Laat leerlingen elke dag kort en intensief
bewegen. Twee uitputtende sprints van

elk drie minuten verbeteren de werking van de
hersenen.

TIP

staat waren het nieuwe pseudowoord te koppelen
aan de echte benaming van het voorwerp. De
voornaamste uitkomst van het onderzoek was dat
het belangrijk is om intensief te bewegen. Na twee
sprints van elk nog geen drie minuten leerden de
deelnemers 20% sneller dan na matige of helemaal
geen lichaamsbeweging. Matige lichaamsbewe-
ging zorgde er niet voor dat er sneller geleerd of
beter onthouden werd vergeleken met niet bewe-
gen. Deze uitkomst is nogal opmerkelijk, omdat er
veertig minuten matig bewogen werd, terwijl de
twee sprints elk nog geen drie minuten duurden!
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twintig minuten voor de toets. De andere groep
ging twintig minuten stevig wandelen. De wandel-
groep scoorde significant hoger op de leestoets.15

Hersenscans lieten zien dat de wandelaars veel
meer hersenactiviteit vertoonden. Bij een eerder,
soortgelijk onderzoek werd gekeken naar de pres-
taties van tweelingen tussen de 11 en 14 jaar oud
na aerobe lichaamsbeweging of na rust. De test 
bestond uit het bij elkaar passen van vormen op 
de computer. Degenen die 25 minuten hadden 
gelopen op een loopband deden het beduidend
beter dan hun tweelingbroer of -zus. Met aerobe 
lichaamsbeweging werden betere resultaten be-
haald dan met standaard gymoefeningen, maar
beide groepen deden het beduidend beter, zowel
qua snelheid als nauwkeurigheid, dan de controle-
groep.16

Sommige onderzoeken concluderen dat de posi-
tieve correlatie tussen lichaamsbeweging en leer-
prestaties relatief zwak is.18 Andere onderzoeken
hebben geen of een zeer zwakke correlatie gevon-
den.19 En weer andere, grootschalige onderzoeken
hebben een sterke correlatie aangetoond.20 Als we
naar alle onderzoeken kijken, is het verband tussen
lichaamsbeweging en cognitieve vaardigheden
toch behoorlijk sterk te noemen.

Leerprestaties houden verband met de 
lichamelijke conditie
In een van de meest uitgebreide onderzoeken naar
het verband tussen lichamelijke activiteit en school-
prestaties werd een representatieve groep van 7961
Australische leerlingen tussen 7 en 15 jaar oud op
grond van hun leerprestaties ingedeeld op een
schaal van 1 tot 5.21 De kinderen werden intensief
bestudeerd. Er werd bijgehouden hoeveel lichaams-
beweging ze kregen op en buiten school en hun 
lichamelijke conditie werd gemeten met de vol-
gende tests:
► kracht in de grote spieren: verspringen
► kracht in de grote spieren en uithoudingsver-

mogen: sit-ups en push-ups
► kracht in de kleine spieren: knijpkracht in de 

rechter- en linkerhand
► beweeglijkheid van de gewrichten: zitten en 

reiken
► longfunctie: spirometer 
► vermogen tot lichamelijke arbeid: fiets-

ergometer

De uitkomsten tonen aan dat er een consistent ver-
band is tussen de schoolprestaties en de hoeveel-
heid en het type lichaamsbeweging. De leerlingen
werden beoordeeld op de tijd die ze hadden be-
steed aan wandelen, fietsen en sporten, en de 
intensiteit waarmee ze dat hadden gedaan. Verder
werd gekeken naar wat ze deden tijdens de och-
tendpauze (zitten, met vriendjes praten, lopen, 
rennen, sporten). De kinderen die minder fysiek 
actief waren, presteerden beduidend slechter.
De schoolprestaties werden ook afgezet tegen 
de afzonderlijke conditieonderdelen. Er werd een
consistent verband aangetoond met spierkracht,
uithoudingsvermogen en energie. Zo waren leer-
lingen met betere schoolprestaties sneller op de 
50 meter, deden ze meer sit-ups en behaalden ze
een grotere afstand bij het verspringen. Het ver-
band tussen de leerprestaties en de beweeglijkheid
van de gewrichten was zwakker. En het verband
met spierkracht en energie was duidelijker dan het
verband met de longfunctie. Misschien wel het
meest indrukwekkend was de sterke, consistente
relatie tussen spierkracht/uithoudingsvermogen en
de leerprestaties, gemeten op basis van het aantal
sit-ups dat een leerling maakte wanneer hij werd
uitgedaagd. 

Zie het kader op de volgende pagina.

Beweging tijdens de les. In een bijzonder creatief
onderzoek bestudeerden kinderartsen Kathryn King
en Carly Scahill het effect van leren terwijl je be-
weegt:22

► Leerlingen uit groep 3 en 4 legden een parcours
af om, al bewegend, vaardigheden aan te leren. 
Ze trokken vormen op de grond over terwijl ze 
op een step reden en ze kropen door een ladder 
terwijl ze de kleuren opnoemden van elke trede.

► De leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 
gebruikten speciale bewegingsapparaten. Ze 
liepen onder andere op een loopband met een 
monitor waarop aardrijkskundelessen werden 
afgespeeld. De leerlingen zagen zichzelf in het 
landschap hardlopen. Op de klimwand zaten 

De uitkomsten leveren stevig bewijs voor de
conclusie dat schoolprestaties samenhang-
en met de lichamelijke conditie. Een goede 
lichamelijke conditie = een goede geestelijke 
conditie.
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prefrontale cortex en tot betere leerprestaties. Hoe
meer er bewogen wordt, hoe beter de executieve
functies in de hersenen zich ontwikkelen en hoe
hoger de schoolprestaties.25 De rekenprestaties van
leerlingen die elke dag na schooltijd veertig minu-
ten bewogen, gingen ongeveer twee keer zoveel
omhoog als van leerlingen die dagelijks na school-
tijd twintig minuten bewogen. En de rekenpresta-
ties van die laatste groep gingen weer ongeveer
twee keer zoveel omhoog als van leerlingen die na
schooltijd helemaal geen lichaamsbeweging had-
den. De lichaamsbeweging bestond uit tikkertje en
andere actieve spelletjes die de onderzoekers had-
den bedacht. Deze trapsgewijze toename van de
leerprestaties liep gelijk op met een verbetering
van de executieve functies en vormt het bewijs
voor een bijzonder sterk oorzakelijk verband. 
 Zie grafiek: Lichaamsbeweging stimuleert de executieve
functies en verbetert de rekenresultaten.

Lichaamsbeweging verbetert het cogni-
tieve functioneren, het IQ
Veel onderzoeken tonen aan dat bewegen het cog-
nitieve functioneren en het leervermogen van kin-
deren en volwassenen verbetert.26 Literatuuronder-
zoek onderschrijft de conclusie dat zowel aerobe
als krachttraining helpt om het cognitieve functio-
neren op peil te houden en de hersenen gezond te
houden.27 Regelmatig bewegen verbetert de leer-
resultaten28, de intellectuele prestaties, de concen-

1.8 Breinvriendelijk onderwijs | Voeding

genummerde grepen, zodat de leerlingen hun 
rekenvaardigheden konden oefenen tijdens het 
klimmen. Alhoewel de leerlingen tijdens deze 
activiteiten niet in hun klas waren, leidden ze 
wel tot een verbetering van de leerprestaties: 
het percentage leerlingen dat zijn streefscore 
haalde op de landelijke schoolonderzoeken 
steeg van 55% naar 68,5%.

Beweging vlak voor de les. Een school in Illinois
verhoogt de hartslag van de leerlingen aan het
begin van elke schooldag en laat hen regelmatig
een beweegpauze nemen. Wanneer de leerlingen
twintig minuten hebben gewerkt, gaan ze heel kort
iets actiefs doen. De school meldt dat de leerpresta-
ties enorm verbeterd zijn en schrijft dit in de eerste
plaats toe aan de lichaamsbeweging. Er valt echter
geen eenduidige verklaring te geven voor deze 
verbetering. De leerlingen die zich voor dit bewe-
gingsprogramma hebben opgegeven, waren bij de
start zwakke leerlingen. Het programma biedt ook
huiswerkbegeleiding, kleine klassen en een-op-een-
begeleiding. De verbeterde leerprestaties kunnen
daarom het best gezien worden als het resultaat
van een pakket aan maatregelen en niet alleen van
meer lichaamsbeweging. Niettemin levert het pro-
gramma ieder jaar indrukwekkende resultaten op. 

Beweging na schooltijd. Onderzoeken tonen aan
dat lichaamsbeweging leidt tot meer activiteit in de
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Het verband tussen sit-ups en schoolprestaties21
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Aantal sit-ups

Leerlingen met een betere lichamelijke conditie 
(gemeten op basis van het aantal sit-ups) behalen betere schoolprestaties.
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Leerlingen die meer minuten per dag bewegen, 
hebben beter ontwikkelde executieve functies 

en presteren beter bij rekenen.

Executieve functies
Rekenprestaties

Geen 
lichaams-
beweging

20 minuten 
per dag

40 minuten 
per dag

Beweeg tijdens de les. Laat leerlingen
rondlopen als ze nieuwe woorden leren.

TIP

Lichaamsbeweging remt het cognitieve
verval
Ten minste twee keer per week bewegen op mid-
delbare leeftijd vermindert het risico op dementie
en de ziekte van Alzheimer.35 Twee jaar lang werden
ouderen gevolgd die waren ingedeeld in twee
groepen: matige lichaamsbeweging (minder dan
drie keer per week) en veel lichaamsbeweging
(meer dan drie keer per week). Het aantal personen
dat dementie of een cognitieve aandoening ont-
wikkelde, nam af vergeleken met een controle-
groep.36 Maar niet alle soorten lichaamsbeweging
hadden dezelfde uitwerking. Volwassenen tussen
de 60 en 70 jaar die een inactief bestaan hadden
geleid, gingen wandelen (aerobe lichaamsbewe-
ging) of rekken en strekken (anaerobe lichaams-
beweging). Bij de wandelaars werd een duidelijke
verbetering van drie onderdelen van het execu-
tieve functioneren waargenomen, die verband
houden met de gezondheid van de prefrontale en
frontale cortex. Bij de personen die rek- en strek-
oefeningen deden, was die verbetering niet waar te
nemen.37

Beweeg altijd
De resultaten laten zien dat bewegen voor, tijdens en

na de les gunstig is. In tegenstelling tot wat sommi-

gen beweren, blijkt het tijdstip niet van groot belang

te zijn. In tegenstelling tot wat anderen beweren, is

het soort lichaamsbeweging (aerobe lichaamsbewe-

ging of krachttraining) ook niet van groot belang. De

frequentie en duur van de lichaamsbeweging zijn juist

bepalend voor een verbetering van de schoolpresta-

ties. Deze verklaring strookt met het verband dat is

aangetroffen tussen lichaamsbeweging en de ontwik-

keling van nieuwe bloedbanen in de hersenen. Door

te bewegen, ontstaan er nieuwe bloedbanen in de

hersenen, worden er meer voedingsstoffen naar de

hersenen gevoerd en kunnen de hersenen beter leren.

Er is meer gecontroleerd onderzoek nodig naar welk

soort lichaamsbeweging het geschiktst is om de licha-

melijke conditie en cognitieve functies te verbeteren,

en hoelang en op welk moment je moet bewegen.

Maar op grond van het bestaande onderzoek kan al

geconcludeerd worden dat bewegingsprogramma’s

op elke school verplicht zouden moeten zijn. We

moeten af van het idee dat leersucces het resultaat is

van lesgeven alleen. De positieve effecten van bewe-

tratie, het geheugen29, het zelfbeeld30, de creativi-
teit31 en het gedrag in de klas32. Kinderen en vol-
wassenen met een zeer goede lichamelijke conditie
reageren sneller en hebben een hogere neuro-elek-
trische activiteit, wat duidt op een betere concen-
tratie, een beter ontwikkeld werkgeheugen en een
grotere cognitieve verwerkingssnelheid.33

Een meta-analyse van 44 onderzoeken en in totaal
125 vergelijkingen wijst uit dat lichamelijke activi-
teit de cognitieve ontwikkeling van kinderen stimu-
leert (de totale toename is .32).34 Uit de analyse
blijkt dat krachttraining, motoriek-oefeningen, 
aerobe sporten en gymnastiek een positief effect
hebben. Het soort lichaamsbeweging maakt geen
verschil. Aangetoond werd dat deze vormen van li-
chaamsbeweging een positief effect hebben op
het waarnemingsvermogen, het IQ, de leerpresta-
ties, wiskundige vaardigheden en mondelinge
taken. Het positieve effect op wiskundige vaardig-
heden was groter dan op mondelinge taken. Het
effect op de algehele prestaties en het IQ was nog
groter.
 Zie het werkblad ‘Bewegen in de klas’ op pagina 1.21.
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Het woord ‘spelen’ heeft voor veel leraren een nega-
tieve bijklank. We willen dat leerlingen serieus zijn
en zich op hun werk concentreren. Ik ben de laatste
die tegen serieus en geconcentreerd leren is. Maar
een van de doelen van dit boek is dat wij onze hou-
ding ten opzichte van spelen nog eens onder de
loep nemen. Spelen is een effectief hulpmiddel om 
de klas breinvriendelijk te maken en het leren te stimu-
leren. Sterker nog, spelen is het enige middel waar-
mee we alle zes principes van breinvriendelijk
onderwijs in onze lessen kunnen integreren. Voor
nu beperken we ons tot de manieren waarop spe-
len het brein voedt.

Tikspelletjes voeden het brein
We kunnen heel gemakkelijk voorkomen dat leer-
lingen in de pauzes stilstaan. We hoeven ze alleen
maar de dertig tikspelletjes uit het boek Silly Sports
& Goofy Games38 aan te leren. De spelletjes zijn een-
voudig en de leerlingen kunnen ze zelf spelen, zon-
der dat volwassenen toezicht houden. Tijdens deze
tikspelletjes zijn de leerlingen constant in bewe-
ging. 

Een van mijn favoriete tikspelletjes is Iedereen is
’m! In plaats van één tikker zijn alle leerlingen aan
het begin van het spel tikker. Wie getikt wordt, blijft
stilstaan. Wanneer iedereen op één na stilstaat,
wordt er geklapt en kunnen de leerlingen nog 
een spelletje doen. Een ander leuk tikspelletje is
Neurietikkertje. De leerlingen vormen drietallen.
Ze halen diep adem en neuriën samen. Zodra ze
buiten adem raken, mogen de tikkers hen tikken. 
 Zie 'Neurietikkertje' op pagina 1.22.

Tijdens het spelen van deze simpele tikspelletjes
gaan de hartslag en het hartvolume en de adem-
halingssnelheid en het ademvolume omhoog. Er
stroomt meer bloed naar de hersenen, dat ook nog
eens rijker aan zuurstof is. Tikspelletjes in de pauze
zijn geen vervanging voor een goed opgezet be-
wegingsprogramma. Dat neemt niet weg dat leer-
lingen die tikkertje spelen aerobe lichaamsbewe-
ging krijgen. Ze zijn buiten adem en hebben een

1.10 Breinvriendelijk onderwijs | Voeding

Beoordeel scholen niet alleen op leer-
resultaten, maar ook op de lichamelijke

conditie van de leerlingen.

TIP

gen zijn niet alleen betere schoolprestaties, maar ook

enorme kostenbesparingen in de gezondheidszorg en

een gelukkigere en gezondere bevolking.

               De uitkomsten zijn duidelijk:
               bewegingsprogramma’s zouden
               verplicht moeten zijn op alle scholen.

Stimuleer beweging
Lichaamsbeweging stimuleert de cognitieve ont-
wikkeling en bevordert de leerprestaties. Uit verder
onderzoek zal blijken welk soort lichaamsbeweging
het meest doeltreffend is om de hersencapaciteit
en de schoolprestaties te verbeteren, maar op dit
moment lijdt het nauwelijks twijfel dat we onze
leerlingen een dienst bewijzen als we hen stimule-
ren om meer te bewegen. Enkele mogelijkheden:
► Neem leerlingen mee naar buiten om te rennen

of te joggen.
► Investeer in loopbanden en hartmonitoren.
► Daag leerlingen uit hun persoonlijke record te 

verbeteren bij het aantal sit-ups of push-ups of 
op de 50 en 100 meter sprint.

► Laat groepen de afstand bijhouden die ze 
tijdens de gymles rennen, en laat ze proberen 
het groepsrecord te verbeteren.

► Laat leerlingen in een beweegdagboek noteren 
wat ze voor en na schooltijd aan lichaamsbewe-
ging hebben gedaan. Wees daar samen trots op!

► Las beweegpauzes in tijdens de les en laat leer-
lingen op de plaats joggen, springen of ‘berg-
beklimmen’.

► Stel tijdens de gymles ‘bewegen’ centraal in 
plaats van sporten (bij bijvoorbeeld een honk-
balwedstrijd zitten leerlingen de helft van de tijd
op de bank en zelfs als ze in het veld staan, 
komen alleen de werper en de vanger regelma-
tig in beweging).

Spoor leerlingen aan om te spelen

Tool 2

01-hfdst 01.qxp_Opmaak 1  22-06-17  12:38  Pagina 10



1.11Breinvriendelijk onderwijs | Voeding

Pr
in

ci
p

e 
1

hoge hartslag.  Van alle Silly Sports en Goofy Games
krijgen de leerlingen meer energie, of ze nu wel of
niet aeroob zijn. Na deze korte spelletjes – de
meeste duren nog geen vijf minuten – gaan leer-
lingen met meer focus en aandacht aan het werk.
Hiervoor zijn natuurlijk meer redenen dan alleen
het feit dat er meer voedingsstoffen naar de herse-
nen zijn gepompt. De leerlingen hebben even iets
anders gedaan. Ze hebben gelachen, plezier ge-
maakt en hebben zich kunnen ontspannen – dat
geeft allemaal meer energie en focus.

Bij tikspelletjes komt oer-energie
vrij
Jarenlang heb ik me afgevraagd waarom er bij tik-
spelletjes zo enorm veel energie vrijkomt. Tijdens
workshops laat ik volwassenen een simpel tikspel-
letje doen, zoals Iedereen is ’m! of Bevriestikker-
tje. Waar ter wereld ik de workshop ook geef, overal
komen volwassenen die van zichzelf gesloten zijn
helemaal los en proberen ze anderen te tikken en
zelf de tikker te ontwijken.
Ik heb er een paar jaar over gedaan voor ik begreep
waarom iedereen zo enthousiast meedoet aan tik-
spelletjes en er zoveel oer-energie vrijkomt. Tikspel-
letjes maken verborgen instinctieve roofdier/prooi-
reacties in de hersenen los. Daar zijn twee soorten
bewijs voor: cultuuroverstijgende observaties van
hoe kinderen spelen en observaties van hoe dieren
spelen.
Overal ter wereld spelen kinderen tikkertje. Als ze
het spel niet van iemand anders leren, bedenken ze
zelf een tikspel. Maar niet alleen mensen doen tik-
kertje. Onderzoekers hebben gorilla’s geobserveerd
die tikkertje deden op bijna dezelfde manier als kin-
deren dat doen.39 Een van de onderzoekers, Marina
Davila-Ross, zei: "De gorilla’s in ons onderzoek tikten
hun speelkameraden aan en renden vervolgens weg,
achternagezeten door hun speelkameraden. Maar dat
niet alleen. Ze wisselden ook van rol nadat ze getikt

waren: de tikker werd een speler en andersom."40 Ook
andere dieren, waaronder leeuwenwelpen, spelen
tikkertje op deze manier.

Spelen om het brein te prikkelen
De Silly Sports en Goofy Games kunnen ook in het
lokaal gebruikt worden om de hersenen te voeden.
Stel dat de aandacht in de klas verslapt. De lunch-
pauze is net voorbij of je bent bezig met een lange
uitleg. Laat de leerlingen opstaan en doe een kort
tikspelletje in de klas. De Silly Sports geven een ge-
voel van opwinding, waardoor er dopamine in de
hersenen vrijkomt. De dopamine prikkelt het aan-
dachts- en motivatiecentrum in het brein. Na een
korte Silly Sport buigen leerlingen zich met frisse
belangstelling en hernieuwde motivatie over de
lesstof. Ze zijn alerter en voelen zich energieker,
klaar om de nieuwe informatie te verwerken. Leer-
lingen van leraren die regelmatig een breinpauze
inlassen, zijn niet alleen geïnteresseerder en vrolij-
ker, ze halen ook betere cijfers. 

Negen soorten spelletjes
In het boek Silly Sports & Goofy Games41 zijn de spor-
ten en spelletjes onderverdeeld in negen catego-
rieën:

Tof Tikkertje1
Handig Helpen2
Enig Evenwicht3
Creatief Coördineren 4
Begrijpend Bewegen5
Uitzinnige Uitdagingen6
Rare Races7
Speciale Sporten8
Speelse Spelletjes9

Met elk van deze soorten spellen maak je de klas
breinvriendelijker. Elke soort doet dat op een 
andere manier. Zo is de belangrijkste functie van
tikspelletjes om de hersenen beter te voeden. De
helpspelletjes zorgen voor een positieve, opbou-
wende interactie, waardoor het brein zich veilig
voelt. De uitdaagspelletjes prikkelen de prefrontale
cortex. 
 Zie tabel: Silly Sports en Goofy Games maken de klas
breinvriendelijk, op de volgende pagina.

Laat je klas ten minste één keer per week
een nieuwe Silly Sport of Goofy Game pro-

beren. Kopieer een nieuw tikspelletje uit Silly
Sports & Goofy Games voordat de pauze begint.
Daag leerlingen uit om het spel te spelen en te
vertellen hoe het is gegaan.

TIP
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Met Silly Sports en Goofy Games wordt de sfeer in 
de klas afgestemd op de gemoedstoestand die op-
timaal is voor een goede werking van de hersenen,
namelijk ontspannen alertheid. Wanneer leerlingen
te ontspannen of slaperig zijn, kunnen ze niet goed
leren. Als ze te opgewonden of angstig zijn, kunnen
ze ook niet goed leren. Een leraar die goed leiding
geeft aan een klas, houdt het energieniveau van 
de leerlingen in de gaten. Sommige Silly Sports en
Goofy Games geven energie (bijvoorbeeld Ieder-
een is ’m!, Maansprong, Homerunestafette) 
terwijl andere kalmerend werken (Wilg in de Wind,
Zorgtillen, Zijn & Bewegen). Weer andere spel-
letjes zorgen voor focus (Magische 11, Tientellen,
Laat me zien). De spelletjes hebben één ding ge-
meen: ze creëren een veilige omgeving – er zijn
geen winnaars of verliezers. 

lingen die een suikerpiek hebben, kunnen zich
moeilijk concentreren. Afhankelijk van de hoeveel-
heid koolhydraten en suikers die ze binnen hebben
gekregen, worden ze hyper (suikerpiek) of slaperig
en futloos (net als na een grote maaltijd). 
Het lichaam zal proberen het hoge bloedsuiker-
gehalte weer omlaag te brengen: de alvleesklier
maakt insuline aan om suiker uit de bloedbaan te
halen en het als vet in de cellichamen op te slaan.
Dit leidt op korte termijn tot geïrriteerdheid, ge-
spannenheid, aandachtstekort en een honger-
gevoel. Op de lange termijn zorgt het voor ge-
wichtstoename. Wanneer het bloedsuikergehalte
daalt, zal de onwetende leerling de honger willen
stillen met nog een dosis koolhydraten en dan her-
haalt de cyclus zich.

Deze cyclus is te doorbreken door eiwitten te eten:
eieren, kip, vlees, kaas, vis, kwark, tofu of zaden en
noten. Eiwitten en vezels zorgen voor een lang-
zame aanmaak van glucose, waardoor er geen sui-
kerpieken en suikerdips meer voorkomen.
Bovendien zijn eiwitten een bron van aminozuren.
Uit de aminozuren ontstaan neurotransmitters en

Wat onze leerlingen eten, heeft een grote invloed
op de werking van de hersenen.

De suikerpiek/suikerdip-cyclus
doorbreken
Als een leerling ontbijt met gesuikerde ontbijtgra-
nen of witte boterhammen met zoet beleg, krijgt
hij een suikerpiek en daarna een suikerdip.43 De
koolhydraten worden door het maagzuur omgezet
in glucose. De glucose komt al snel in de bloed-
baan terecht en er ontstaat een suikerpiek. Leer-

Laat leerlingen gezonder eten

Tool 3

Tik- en estafettespelletjes                                                  Principe 1: Voeding

Helpspelletjes                                                                        Principe 2: Veiligheid

Help-, coördinatie- en evenwichtsspelletjes               Principe 3: Sociaal

Zinvolle bewegingsspelletjes                                           Principe 4: Emoties

Tik-, evenwichts- en uitdaagspelletjes                           Principe 5: Aandacht

Uitdaagspelletjes                                                                  Principe 6: Prikkels

HersenfunctieSilly Sport

Silly Sports en Goofy Games 
maken de klas breinvriendelijk
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die zijn nodig voor een optimale werking van de
hersenen. Neurotransmitters, zoals norepinefrine en
dopamine, maken je alert, gefocust en gemotiveerd
om een taak af te maken. 
Zie het werkblad ‘De suikerpiek/suikerdip-cyclus door-
breken’ op pagina 1.23.

Ontbijten verbetert de leer-
prestaties
Een tekort aan voedingsstoffen voor de hersenen
kan ook het gevolg zijn van simpelweg niet eten.
Een onderzoek onder 1151 leerlingen tussen de 
7 en 11 jaar uit gezinnen met een laag inkomen liet
zien dat 12% tot 26% elke dag met een lege maag
naar school gaat.44 De onderzoekers ontdekten ook
dat ruim een derde van de leerlingen die niet ont-
beten nog geen 50% van de aanbevolen hoeveel-
heid vitamine A, E, B6 en B9 binnenkreeg en dat
bijna een vierde nog geen 50% van de aanbevolen
hoeveelheid calorieën, vitamine C, calcium en ijzer
binnenkreeg. Andere onderzoekers kwamen tot de
ontdekking dat 20% tot 30% van de leerlingen zon-
der ontbijt naar school gaat.45

Uit een analyse van 47 onderzoeken naar het be-
lang van een goed ontbijt blijkt dat leerlingen die
wel ontbijten een beter geheugen en hogere toets-
resultaten hebben en minder vaak absent zijn dan
leerlingen die het ontbijt overslaan.46 Het overslaan
van een maaltijd verhoogt bovendien het risico op
agressie enorm.47

Het kan ook zijn dat een goed ontbijt alleen moet
worden gezien als een signaal dat de ouders be-
trokken zijn bij hun kinderen en goed voor ze zor-
gen. Misschien hebben leerlingen die ongezond
eten ouders die hen niet stimuleren om hun huis-
werk te maken. De vraag is dan: draagt ontbijten 
bij aan een betere werking van de hersenen of 
betekent niet ontbijten dat allerlei variabelen een
rol spelen? Waarschijnlijk is het allebei waar. Met an-
dere woorden, leerlingen die een voedzaam ontbijt
krijgen, hebben waarschijnlijk ouders die betrok-

ken, goed geïnformeerd en zorgzaam zijn. Dit ver-
klaart ten dele waarom de schoolprestaties beter
zijn en de leerlingen minder vaak absent zijn. Maar
een voedzaam ontbijt draagt zo goed als zeker bij
aan een betere werking van de hersenen.

Experimentele onderzoeken leveren sterk bewijs
voor het belang van een voedzaam ontbijt. Uit een
analyse van 45 onderzoeken kwam naar voren dat
ontbijten op school leidt tot betere leerresultaten.48

Zelfs met deze experimentele benadering staat het
oorzakelijk verband nog niet vast. De onderzoeken
toonden aan dat leerlingen minder vaak verzuim-
den door het aanbieden van een schoolontbijt.
Maar de vraag blijft in hoeverre de hogere school-
resultaten het gevolg waren van het gezondere
ontbijt of van het lagere verzuim. Hoewel deze
vraag theoretisch van belang kan zijn, kunnen we
vanuit praktisch oogpunt concluderen dat ontbij-
ten op school gunstig is voor de leerlingen, onge-
acht wat nu precies de reden is voor de verbeterde
schoolprestaties.
Zie het werkblad 'Wat heb jij vanochtend bij het ontbijt
gegeten?'op pagina 1.24.

De kwaliteit van het eten houdt
verband met de leerprestaties
Uit onderzoek blijkt dat er een positieve relatie 
bestaat tussen wat leerlingen eten en hun leer-
prestaties. Zo blijkt uit een onderzoek onder 5200
leerlingen uit groep 7 dat degenen die ongezond
aten een veel grotere kans hadden om lage cijfers
te halen.49 Ook dit verband is geen bewijs dat het
één het ander veroorzaakt. Ongezond eten heeft
waarschijnlijk te maken met andere factoren die
kinderen verhinderen om hogere cijfers te halen.
Maar ook nadat statistisch gecontroleerd was voor
sociaal-economische kenmerken van de ouders en
de demografische kenmerken van de woonomge-
ving, bleef de relatie tussen de kwaliteit van het
eten en de schoolprestaties overeind.

Leer leerlingen etenswaren in te delen in
voedingscategorieën. Laat hen het werk-

blad ‘Wat heb jij vanochtend bij het ontbijt 
gegeten?’ invullen.

TIP

TIP
Organiseer een schoolbrede campagne om      

leerlingen te stimuleren gezond te ontbijten.
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Lichaamsbeweging en gezond
eten combineren
Nadat een basisschool in Ohio het programma 
Making the Grade with Diet and Exercise (MGDE) had
ingevoerd, waren de leerlingen minder vaak absent,
haalden ze hogere cijfers, waren ze gezonder en
gedroegen ze zich beter.50 Het programma bestond
uit drie onderdelen:

• elke ochtend tien tot twintig minuten 
bewegen;

• gratis ontbijt voor alle leerlingen;
• eerst middagpauze en dan lunch in plaats 

van andersom. 
De leraren kozen zelf wat voor lichaamsbeweging
ze hun leerlingen lieten doen en hielden zelf toe-
zicht. Ze konden kiezen uit wandelen, hardlopen,
fitness (met een video), krachttraining, gymspel-
letjes of spelen op het schoolplein. Om tijd vrij te
maken, duurden andere schoolactiviteiten elk twee
tot drie minuten korter. Het gratis ontbijt bestond
uit volkoren ontbijtgranen of brood, melk en sap. Er
waren twee redenen om het lunchen te verplaat-
sen naar na de middagpauze: indien er voor de
pauze wordt geluncht, proppen leerlingen hun
eten naar binnen om te gaan spelen en vaak eten
ze niet alles op. Bovendien zijn leerlingen vaak erg
uitgelaten of ruziën ze met klasgenoten als ze na
het spelen terugkomen in de klas. Er gaat dan les-

tijd verloren, omdat ze eerst gekalmeerd moeten
worden.
De resultaten van het MGDE-programma waren in-
drukwekkend. Het verzuim daalde licht (van 5,7%
naar 4,1%); het aantal voorvallen waarbij tussen-
komst van de directeur geboden was, nam enorm
af (met 58%); het aantal bezoeken aan de school-
verpleegkundige nam zelfs nog meer af (met 67%).
Leraren lieten weten dat ze achter het programma
stonden en de scores op gestandaardiseerde toet-
sen gingen omhoog. Voor de invoering van het
programma slaagden de leerlingen slechts voor
een van de drie verplichte vaardigheidstoetsen
(schrijven). In het eerste jaar na de invoering ging
de schrijfvaardigheid van de leerlingen omhoog
met 19% en slaagden ze voor alle drie de toetsen
die de overheid verplicht heeft gesteld (schrijven,
lezen en rekenen).

Het MGDE-programma werd na het schooljaar
1999-2000 gelanceerd. Zoals de grafiek laat zien,
wierp het programma al in het volgende schooljaar
zijn vruchten af en namen de resultaten in de daar-
opvolgende jaren alleen maar toe. In de jaren 2004-
2006 slaagden bijna alle leerlingen voor de drie
vaardigheidstoetsen. 
Zie grafiek: Voordelen van gezond eten en lichaams-
beweging.
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begonnen met een bewegingsactiviteit en pas gingen lunchen na de middagpauze, 

behaalden ze blijvend hogere resultaten voor schrijven, lezen en rekenen.
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Vanuit wetenschappelijk oogpunt kan het interes-
sant zijn om je af te vragen of de hogere school-
resultaten en de gedragsverbetering het gevolg
waren van meer lichaamsbeweging of van gezon-
der eten, en om te kijken naar het aandeel dat deze
twee onderdelen daarin hebben. Uit praktisch oog-
punt doen scholen er in ieder geval goed aan beide
onderdelen in te voeren. Zoals we hebben gezien,
hebben talloze onderzoeken naar lichaamsbewe-
ging aangetoond dat er een positief verband be-
staat tussen lichaamsbeweging en cognitieve pres-
taties. En nog eens talloze onderzoeken hebben
uitgewezen dat ongezond eten verband houdt met
lagere schoolprestaties en toetsresultaten.51

ademhalingsstelsel en het spijsverteringskanaal, en
zelfs uit de gewrichten. Dit leidt tot meer lichame-
lijke en geestelijke vermoeidheid. Uitdroging heeft
tot gevolg dat iemand zich minder goed kan con-
centreren.

Leren hangt zeer nauw samen met het vermogen
van de zenuwcellen om met elkaar te communice-
ren. Nieuwe informatie opslaan betekent eigenlijk
dat zenuwcellen nieuwe verbindingen met elkaar
tot stand brengen. Zenuwcellen die tegelijkertijd
geactiveerd worden, worden als het ware aan 
elkaar geknoopt. Dit proces staat of valt met een 
efficiënte impulsoverdracht. Water ioniseert het
zout in de hersenen. Hierdoor wordt de polariteit
van de cellen sterker en dat zorgt voor een betere
impulsoverdracht. 

Water drinken heeft nog een voordeel: het vergroot
de affiniteit van hemoglobine voor zuurstof, zodat
ons bloed meer zuurstof naar de hersenen kan voe-
ren. En als er meer zuurstof naar de hersenen van
onze leerlingen wordt gevoerd, zijn ze alerter en
meer bereid nieuwe informatie op te slaan. 
Zie het werkblad 'Drinkdagboek' op pagina 1.25.

Geef leerlingen voldoende te drinken

Tool 4

We zien water over het algemeen niet als voedings-
middel. Toch wordt het brein gevoed wanneer het
lichaam voldoende vocht binnenkrijgt.

Een brein dat voldoende vocht
krijgt, kan beter leren
Het lichaam van volwassenen met een normaal 
lichaamsgewicht bestaat voor 60-70% uit water.
Hersencellen bestaan, net als andere zenuwcellen,
voor ongeveer 85% uit water. Bovendien liggen de
hersenen in water en vormt dat water een soort
stootkussen. Water is een belangrijk transportmid-
del van voedingsstoffen. Wanneer het waterpeil
zakt, krijgen de cellen niet de voedingsstoffen die
ze nodig hebben. Heel veel functies van de hersen-
cellen vallen uit als ze onvoldoende vocht krijgen.
Een voorbeeld is het transportsysteem dat de neu-
rotransmitters naar de zenuwuiteinden voert.55

In zijn klassieker over de waterbehoefte van het 
lichaam (Your Body's Many Cries for Water56) 
beschrijft F. Batmanghelidj hoeveel lichamelijke
aandoeningen te wijten zijn aan uitdroging. Door
uitdroging zijn hersenen minder goed in staat infor-
matie op te pikken en vast te houden, oftewel om
te leren. Als het lichaam niet genoeg water van bui-
tenaf krijgt om goed te blijven functioneren, haalt
het water uit de inwendige organen, waaronder het

Laat leerlingen regelmatig drinken

•    Leer leerlingen hoe belangrijk het is om te 
     drinken.
•    Zet een waterkoeler of waterfontein in elk 
     lokaal.
•    Las drinkpauzes in.
•    Stimuleer leerlingen om aan het begin en 
     eind van de pauze te drinken.
•    Sta toe dat leerlingen een flesje water op 
     hun tafel zetten.
•    Stimuleer leerlingen om vochtrijk voedsel te 
     eten, zoals groente en fruit.
•    Roep leerlingen op om cafeïne te vermijden.
•    Laat leerlingen een drinkdagboek bijhouden
     (zie werkblad).

TIP
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Zoals we hebben gezien, stroomt er meer zuurstof
naar de hersenen als we bewegen en bevordert re-
gelmatige aerobe lichaamsbeweging de aanmaak
van nieuwe bloedbanen. Dit alles zorgt ervoor dat
er continu meer zuurstof naar de hersenen wordt
gevoerd. Er is nog een manier waarop leerlingen
meer zuurstof naar hun hersenen kunnen laten stro-
men. Dat is door op de juiste manier adem te halen:
langzaam, regelmatig en vanuit het middenrif. 

Hyperventileren
Hyperventileren is het tegenovergestelde van lang-
zaam ademen vanuit het middenrif. Als je honderd
keer kort achter elkaar snel en diep inademt, ben je
aan het hyperventileren. Je wordt duizelig en loopt
het risico flauw te vallen, omdat alle zuurstof uit je
hersenen wegtrekt. Toch heb je genoeg zuurstof in
je bloedsomloop. Het wordt alleen niet afgegeven
op de plek waar je het nodig hebt, namelijk in de
hersenen. 
Dat komt door de manier waarop zuurstof wordt af-
gegeven. Hemoglobine is het transportmiddel dat
zuurstof in het bloed vervoert en afzet op de plek
waar dit het hardst nodig is. En dat is de plek in het
lichaam met een hoge concentratie kooldioxide
(CO2). Als je hyperventileert, adem je zoveel CO2 uit
dat de hemoglobine geen zuurstof in het lichaam
afgeeft. Dit heet het Bohr-effect. 
Als je hyperventileert, heb je het gevoel dat je niet
genoeg zuurstof binnenkrijgt. Daardoor ga je nog
dieper en sneller ademhalen. Maar door naar adem
te snakken, wordt het probleem alleen maar groter,
omdat er daardoor nog meer CO2 uitgestoten
wordt. Hyperventilatie wordt vaak verholpen door
de persoon in een papieren zak te laten ademen.
Dit is niet aan te raden.58 Door te ademen in een

papieren zak ademt hij weliswaar meer CO2 in, maar
krijgt hij ook weinig zuurstof binnen. En dat is niet
verstandig wanneer iemand al te weinig zuurstof in
de hersenen heeft. Je kunt de hyperventilatie beter
stoppen met de zogenaamde ‘7-11-ademhalings-
techniek’ (zie de tip).

Tien voordelen van ademen 
vanuit het middenrif
Diep en langzaam ademhalen vanuit het middenrif
zorgt voor een constante en optimale zuurstoftoe-
voer naar de hersenen. Daarnaast heeft het nog een
aantal gezondheidsvoordelen: niet alleen de herse-
nen worden beter gevoed, het heeft ook een gun-
stige uitwerking op de meeste lichaamsfuncties. 
Zie tabel: Tien voordelen van ademen vanuit het midden-
rif.

De 4-4-8-ademhalingstechniek
aanleren
Je kunt leerlingen op veel manieren leren om goed

adem te halen. Ik geef de voorkeur aan een simpele

methode die ontspannend werkt: de 4-4-8-adem-

halingstechniek. Om te beginnen moeten leerlin-

gen lekker zitten op een stoel, met een rechte rug,

hun voeten plat op de grond en de ogen dicht.

Dan doen de leerlingen het volgende:

- 4 tellen inademen. Ze leggen hun hand op 
de bovenkant van hun buik. Ze ademen vier 
tellen diep door de neus in. Ze voelen de 
hand op hun buik naar voren bewegen. Daar-
bij duwen ze drie tellen lang hun buik naar 
voren en bij de vierde tel zuigen ze hun borst 
vol lucht en duwen die naar voren, zodat ze 
volledig inademen.

- 4 tellen vasthouden. Ze houden hun adem 
vier tellen vast.

- 8 tellen uitademen. Ze ademen heel lang-
zaam uit via een kleine opening tussen hun 
lippen. Dit duurt acht tellen. Ze voelen de 
hand op hun buik naar achteren bewegen. 
Bij de laatste tel ademen ze helemaal uit. 
De leerlingen ademen twee tot drie minuten 
volgens dit 4-4-8-patroon.

De hand op de buik is een belangrijk onderdeel van
de ontspannende ademhalingsoefening. De leerlin-
gen voelen dan dat hun buik uitzet als ze inademen

Leer leerlingen goed te ademen

Tool 5

Stop hyperventilatie met de ‘7-11-adem-
halingstechniek’. Laat de persoon die 

hyperventileert inademen terwijl je langzaam
tot zeven telt en uitademen terwijl je langzaam
tot elf telt. Dan gaat hij rustiger ademhalen.

TIP
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en platter wordt als ze uitademen. Zo weten ze
zeker dat ze diep ademhalen, vanuit het middenrif. 
Zie het werkblad '4-4-8-ademhalingstechniek'op pagina
1.26.

Maak er een gewoonte van om vanuit het
middenrif te ademen
Langzaam en diep ademhalen vanuit het middenrif
geeft onmiddellijk ontspanning. Om continu meer
zuurstof naar de hersenen te voeren, dienen we 
van deze ademhalingstechniek een gewoonte te
maken. Hoe worden gewoontes gevormd? Door

herhaling. Oefen dus elke dag een paar minuten in
de klas en stimuleer leerlingen om ook thuis te oe-
fenen. De paar minuten die je elke dag minder met
lesstof bezig kunt zijn, betalen zich terug in de
vorm van betere prestaties. 

Doe de 4-4-8-ademhalingstechniek met
leerlingen als ze de klas binnenkomen,

voordat ze zelfstandig gaan werken en voordat
ze een toets maken.

TIP

Tien voordelen van ademen 
vanuit het middenrif

1     Zuurstof naar 
        de hersenen

2.    Ontspannende 
        werking; minder 
        spanning en angst

3.    Meer creativiteit 
        en concentratie

4.    Meer energie en uit-
        houdingsvermogen

5.    Betere bloedtoevoer 
        naar de vitale organen

6.    Betere spijsvertering

7.    Gewichtsverlies

8.    Verwijdering van 
        giftige stoffen; 
        verbeterd immuun-
        systeem

9.    Sterkere longen

10.  Sterker hart

Wanneer je te oppervlakkig ademt, krijg je niet genoeg zuurstof binnen. Wan-
neer je te snel ademt, raak je veel CO2 kwijt, zodat er geen zuurstof wordt afge-
geven aan de hersenen. Wanneer je rustig ademt vanuit je middenrif, is de
zuurstoftoevoer naar de hersenen optimaal.

Door rustig te ademen vanuit het middenrif wordt de nervus vagus gestimu-
leerd. Het stimuleert het parasympathische zenuwstelsel, heeft een ontspan-
nende werking en een herstellend vermogen voor het lichaam. Het voorkomt
dat het sympathische zenuwstelsel geprikkeld wordt, verlaagt de bloeddruk en
het lactaatgehalte in het bloed, vermindert stress en geeft rust (zie ook Principe
4: Emoties).

Door de ontspannende werking kom je in een toestand van ontspannen alert-
heid en dat is de ideale toestand om creatief te zijn en je te concentreren.

Een optimale toevoer van zuurstof naar de spieren en afvoer van kooldioxide uit
de spieren levert meer energie en uithoudingsvermogen op.

Door het middenrif te bewegen wordt het hart gemasseerd. En dat is goed voor
de bloedsomloop.

Door diep adem te halen vanuit het middenrif worden de maag, dunne darm,
lever en alvleesklier gemasseerd. Dat verbetert de spijsvertering. Een verbeterde
zuurstofvoorziening van de maag leidt tot een betere maagwerking en voedsel-
opname.

Een betere zuurstofvoorziening zorgt voor een efficiëntere verbranding van
overtollig vet.

70% van de giftige stoffen verlaat het lichaam via de ademhaling; hoe beter je
ademt, hoe beter de giftige stoffen worden afgevoerd. Het lymfestelsel is verant-
woordelijk voor de afvoer van celafval. De ademhaling werkt als de pomp van
het lymfestelsel; een betere lymfestroom stimuleert het immuunsysteem.

Diep ademhalen maakt de longen sterker.

Als de longen meer zuurstof toevoeren, hoeft het hart niet zo hard te werken.
Bovendien leidt diep ademhalen tot een groter drukverschil in de longen, waar-
door de circulatie verbetert en het hart niet zo hard hoeft te werken.

Voordeel Uitleg
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De lesstrategieën die we in onze klas gebruiken, zijn
medebepalend voor de mate waarin de hersenen
van onze leerlingen gevoed worden. Door de spie-
ren flink te bewegen, gaan de hartslag, het hartvo-
lume, de ademhalingssnelheid en het ademvolume
omhoog. Niet alleen wordt er meer bloed naar de
hersenen gepompt, het bloed is bovendien zuur-
stofrijker. Rondlopen in het lokaal om een samen-
werkingsmaatje te zoeken, groepjes te vormen of
verslag uit te brengen aan een ander groepje heeft
niet hetzelfde effect als actieve lichaamsbeweging.
Maar toch gaan de hartslag en ademhalingssnel-
heid iets omhoog, en worden de hersenen dus
beter gevoed.

Als we wandelen, stroomt er meer bloed door de
kleppen in de benen. Dit zijn eenwegkleppen: het
bloed kan alleen naar boven stromen. De beenspie-
ren fungeren eigenlijk als een tweede hart. Wan-
neer we onze beenspieren samenspannen, sturen
we meer bloed naar boven en dus naar de herse-
nen. Leraren die hun leerlingen regelmatig laten
bewegen, geven les aan beter gevoede hersenen. 

Laten we eens naar een concreet voorbeeld kijken.
Twee leraren geven dezelfde (herhalings)les. Ze vra-
gen hun leerlingen antwoord te geven op vragen.
De ene leraar laat de leerlingen hun hand opsteken
als ze het antwoord weten. De andere leraar zegt
voor elke vraag: "Iedereen gaat staan. Blijf staan als je
het antwoord weet." De leraar laat vervolgens de
staande leerlingen het antwoord geven. Dit vraag-
en-antwoordrondje duurt in elk lokaal even lang.
Maar al na drie of vier vragen zijn de leerlingen die
gaan staan en zitten een stuk alerter.

Kagan-structuren laten 
leerlingen bewegen
In een lokaal waar geleerd wordt door samen te
werken, zitten de leerlingen in groepjes. Drie soor-
ten Kagan-structuren voor Coöperatief Leren voe-
den het brein via lichaamsbeweging: KlasBouwers,
TeamBouwers en interactiestructuren.60

KlasBouwers
Met KlasBouwers stappen leerlingen uit hun eigen
team om met anderen in de klas samen te werken.
Bij alle KlasBouwers staan de leerlingen op en wis-
selen ze van groep. KlasBouwers zijn bedoeld om
een gevoel van saamhorigheid in de klas te creëren
doordat leerlingen met alle klasgenoten communi-
ceren, en niet alleen met hun groepsgenoten. Bij de
didactische structuur Hoeken staan leerlingen op
en lopen ze naar een van de hoeken van het lokaal.
De hoeken kunnen staan voor keuzemogelijkheden
waarmee leerlingen elkaar beter leren kennen (bij-
voorbeeld: Loop naar de hoek van jouw favoriete 
seizoen: herfst, winter, lente of zomer). Of ze kunnen
staan voor keuzemogelijkheden die verband hou-
den met de lesstof (Loop naar de hoek met de uitvin-
ding die jij het belangrijkste vindt). Alle KlasBouwers
voeden het brein, omdat leerlingen door het lokaal
lopen. Bij sommige KlasBouwers kiezen de leerling-
en een hoek op muziek. Als er snelle muziek wordt
gespeeld of de leerlingen snel een hoek moeten
kiezen, wordt het brein beter gevoed.

Tien Klasbouwers waarbij leerlingen bewegen, 
worden uitgebreid beschreven in het boek 
Coöperatieve Leerstrategieën.61

► Commentaar Op Tournee
► Zoek Iemand Die
► Zoek De Valse
► Binnen/Buiten Kring
► Mix-Bevries-Groep
► Mix-Tweetal-Gesprek
► Eén Gaat Drie Blijven
► Vraag & Ruil
► StaOp-HandOmhoog-Tweetal
► Klas In De War

Geef les met bewegingsstructuren

Tool 6

Door de spieren flink te bewegen, gaan de hartslag,
het hartvolume, de ademhalingssnelheid en het
ademvolume omhoog. Niet alleen wordt er meer
bloed naar de hersenen gepompt, het bloed is
bovendien zuurstofrijker.

Als het energieniveau in de klas daalt,
gebruik dan een KlasBouwer om leer-

lingen samen aan de lesstof te laten werken.

TIP
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splitsen in twee-, drie- of viertallen. Voorbeelden:
- "Als ik 'Nu' zeg, vormen jullie viertallen en 

iedereen moet een ander nummer hebben."
- "Als ik 'Nu' zeg, vormen jullie een tweetal met 

iemand die hetzelfde nummer heeft."
- "Als ik 'Nu' zeg, vormen jullie drietallen en 

iedereen moet een ander nummer hebben."
- "Als ik 'Nu' zeg, vormen jullie tweetallen. De enen 

met de tweeën en de drieën met de vieren."
- "Als ik 'Nu' zeg, vormen jullie groepen van acht 

met steeds twee leerlingen met hetzelfde 
nummer."

Terwijl ze rondlopen om een groep te vormen,
geven de leerlingen aan welk nummer ze hebben
door een hand omhoog te houden en het juiste
aantal vingers op te steken.

Interactiestructuren
Veel interactiestructuren zorgen niet voor extra
voeding van de hersenen, omdat leerlingen er nau-
welijks bij bewegen. Leerlingen kunnen bijvoor-
beeld RondPraat doen terwijl ze in hun groepje op
een stoel zitten.
Bij sommige interactiestructuren komen de spieren
wel in actie. Leerlingen moeten opstaan en een
groepje vormen. Bij enkele interactiestructuren 
bewegen leerlingen vaak, zodat de hersenen beter
gevoed worden. Zo gaan de leerlingen bij Vraag &
Ruil op zoek naar een klasgenoot, stellen ze elkaar
vragen over de lesstof en lopen ze vervolgens naar
een andere klasgenoot. Zodra beide leerlingen aan
de beurt zijn geweest, komen ze weer in beweging.
Een structuur waarbij flink bewogen wordt, is Stij-
gen & Dalen. In plaats van hun hand op te steken,
gaan de leerlingen staan (bijvoorbeeld om aan te
geven dat ze het eens zijn met een uitspraak van de
leraar).

Zie hoofdstuk Structuren
      6.  Formatie
      9.  Nummergekte! 
    20.  StaOp-HandOmhoog-
            Tweetal
    21.  Positief Roddelen

In het boek Bouwen aan Klasklimaat (Bazalt, 2003)
staan allerlei les- en klasvormingsactiviteiten voor
elf KlasBouwers. 

TeamBouwers
TeamBouwers worden ingezet om de verbonden-
heid in een team van vier leerlingen te stimuleren.
Als we willen dat leerlingen samenwerken met 
iemand die niet in hun team van vier zit, kunnen
we StaOp-HandOmhoog-Tweetal doen. Deze
structuur gaat precies zoals de naam zegt: de leer-
lingen gaan staan en steken een hand in de lucht.
Zo geven ze aan dat ze op zoek zijn naar iemand
om mee samen te werken. Vervolgens vormen ze
een tweetal met een klasgenoot die ook een hand
in de lucht heeft gestoken. Zodra ze een tweetal
hebben gevormd, doen de leerlingen een high five
en laten ze hun handen zakken, zodat alleen de
leerlingen die nog op zoek zijn hun hand in de
lucht hebben en elkaar makkelijk kunnen vinden.
StaOp-HandOmhoog-Tweetal is bedoeld om
leerlingen in tweetallen te verdelen. Wanneer ieder-
een een tweetal heeft gevormd, kun je ze informa-
tie geven over hoe ze met elkaar gaan samenwer-
ken. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld met
een interactiestructuur als TweePraat, TweeGe-
sprek Op Tijd of Tweetal Interview. 

Manieren om leerlingen in groepen te verdelen.
Leerlingen in groepen verdelen kan op veel manie-
ren. Voor de structuur Nummergekte! geeft de 
leraar twee aanwijzingen: de grootte van de te 
vormen groep en welke nummers in elke groep
moeten zitten. De leerlingen zitten in groepen van
vier en hebben elk een nummer: 1, 2, 3 of 4. Om 
de leerlingen in groepen te verdelen met Num-
mergekte! zegt de leraar dat ze zich moeten op-

Laat leerlingen regelmatig uit hun vaste
groep gaan om in andere twee-, drie- of

viertallen de lesstof te bespreken. Ze kunnen
met elkaar samenvatten wat ze hebben ge-
leerd, elkaar vragen stellen of controleren of 
iedereen het begrepen heeft.

TIP
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ander nummer gaan lopen en ze geen team
mogen kiezen waarin al leerlingen uit hun vaste
team zitten. Doordat ze hebben bewogen, zijn de
hersenen van de leerlingen gevoed op het mo-
ment dat ze in hun nieuwe groep gaan zitten en
aan het werk gaan. 

Mix-Bevries-Groep. Met Mix-Bevries-Groep
kunnen groepen van verschillende grootte worden 
gemaakt, al naar gelang het getal dat de leraar
noemt. De leraar zegt tegen de leerlingen dat ze
door het lokaal moeten lopen. Dan roept hij: "Be-
vries!" Vervolgens stelt de leraar een vraag waarvan
het antwoord een getal is. Bijvoorbeeld: "Hoeveel
beren smeren broodjes?" De leerlingen maken snel
groepjes van twee. Als de vraag was geweest: "Hoe-
veel waterstofatomen zitten er in zes watermoleculen?"
dan zouden de leerlingen groepjes van zes hebben
gemaakt. De leerlingen moeten snel zijn, want ze
willen niet in de ‘Gevonden-voorwerpengroep’ zit-
ten, de groep met leerlingen die overblijven. Terwijl
de leerlingen zich haasten om groepjes te vormen,
werken het hart en de longen sneller en worden er
meer voedingsstoffen naar hun hersenen gevoerd.

Zie hoofdstuk Structuren
11. Tweetal Op Herhaling 
13. Vraag & Ruil 
22. Stijgen & Dalen
26. Koppen Bij Elkaar En Weg
27. TweePraat Interview 
      Op Reis

Interactiestructuren die leerlingen laten
bewegen terwijl ze nieuwe groepen vor-
men
Klas In De War. Klas In De War lijkt op Genum-
merde Koppen Bij Elkaar, maar gaat net iets an-
ders. Nadat teamleden de koppen bij elkaar heb-
ben gestoken om het eens te worden over een
antwoord, zegt de leraar dat de leerlingen met een 
bepaald nummer moeten gaan lopen. Deze leerlin-
gen lopen naar een ander team en delen hun ant-
woord met die groep. Na drie rondjes Klas In De
War heeft elk team van vier een compleet nieuwe 
samenstelling, mits er steeds leerlingen met een

Conclusie

De keuze is aan ons. We kunnen voor een groep leerlingen staan wier hersenen goed gevoed zijn of
we kunnen werken met leerlingen wier hersenen niet helemaal opgeladen zijn. Met zes simpele tools
kunnen we een heel eind komen als het gaat om een optimale werking van het brein. En dat resulteert
weer in een betere concentratie, een betere groei en ontwikkeling van de hersenen, beter leren en
betere schoolprestaties. Maar een betere voeding van de hersenen heeft nog meer effecten: we geven
leerlingen meer plezier in het leren en leren ze gezonde gewoontes aan. 

De genummerde verwijzingen bij Principe 1: Voeding,  zijn te 
vinden op internet, zie www.bazalt.nl/kagan-brein.Referenties
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