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De hersenen zijn het controlecentrum van het hele lichaam. Het stuurt je organen aan, is verantwoordelijk 
voor je gevoelens en maakt al je activiteiten mogelijk. Hoewel er bepaalde dingen zijn die je niet onder 
controle hebt (zoals de reflex van je ogen), andere dingen kun je beïnvloeden en controleren. Hier zijn 
enkele punten om op te letten wanneer je aan het leren bent. 

 
 

DE KRACHT VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
Jij bent leraar NR 1! Het is jouw brein en jij hebt een enorme invloed op hoe je 
het voor je laat werken. Sterker nog, je zult waarschijnlijk je hersenen meer dan 
wie dan ook die je op deze planeet zult ontmoeten, beïnvloeden. Wat je tegen 
jezelf zegt en de verwachtingen die je ontwikkelt, vormen je denken en handelen. 
 
Een paar vragen die je jezelf kunt stellen: 
- Hoe denk je? 
Wanneer je doelen stelt, doe je dit binnen een kader. Probeer te denken als een 
"groeidenker". Probeer kansen te identificeren waar je íets’ beter kunt doen. Als 
je dat "iets" niet beter kunt doen, herinner jezelf er dan aan dat je het gewoon 
nog niet kunt. 
- Wanneer geef je op? 
Doorzettingsvermogen is niet iets dat je bij je geboorte meekrijgt. Het is iets dat 
we ontwikkelen. Het is niet altijd makkelijk, maar je hersenen trainen om 
regelmatig uitdagingen aan te gaan, is een belangrijke sleutel tot succes. 
- Wat voel je? 
Negeer je gevoelens niet; maar onderschat ook niet het feit dat ze spelletjes met 
je brein kunnen spelen en je daarmee wegtrekken van effectief studeren. 

HET EFFECT VAN BEGINNEN 
Wanneer je geconfronteerd wordt met de vele uitdagingen die met leren 
gepaard gaan, is wilskracht alleen van beperkt nut. Probeer routines te 
ontwikkelen die je in de ‘leerflow’ brengen. 
Onthoud dat wanneer je een nieuwe routine opzet, het tijd kost om je die 
gewoon te maken. 
Dit komt misschien als een uitdaging. Maar als je eenmaal begonnen bent, is het 
veel gemakkelijker om door te gaan. Zelfs bijstellen en pushen naar een hoger 
kwaliteitsniveau zal dan niet zo moeilijk meer zijn. 
 Pak de controle, neem een pen en zet iets op papier. Na het nemen van de 

eerste stap zal de tweede veel gemakkelijker worden. Stel voor jezelf een 
deadline of gebruik een te-doen-lijst. Dit kan je in de eerste stap helpen. 

DE MOGELIJKHEID OM FOTO'S TE MAKEN 
De hersenen maken de hele tijd foto's (beelden). Uit onderzoek blijkt dat een zeer 
groot deel van alle informatie die je hersenen moet verwerken, via je ogen gaat 
(voor ziende mensen). 
 Pak de controle over deze beelden die je maakt en laat ze deel uitmaken van je 

leren. Maak gebruik van Post-it’s en verduidelijk aandachtspunten door 
illustraties. 
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DE INVLOED VAN HERHALING 
Studies tonen aan dat als je iets meer dan 10.000 uur doet, je er een expert in 
wordt. Steeds weer hetzelfde zien, zeggen of doen, maakt het heel vertrouwd 
voor je. Als gevolg hiervan, creëren je hersenen gemakkelijker een effectief 
herinneringssysteem. 
 Pak de controle en ontwikkel een systeem waarmee je inzicht krijgt in je je 

sterktes en zwaktes. Veel studenten gebruiken flitskaarten met daarop 
aandachtspunten. Het effect van twee tot drie minuten een paar keer per dag 
deze flitskaarten doornemen, is aanzienlijk. 

DE DISCIPLINE VAN TRAINEN 
Je brein is geen spier, maar werkt wel zo. Hoe meer je die traint, hoe beter 
die zal werken. Dit is, zoals sportmensen je zullen vertellen, niet altijd een 
prettig gevoel. Het kan zelfs pijn doen en vaak moet je door een pijnbarrière 
heen om het beste uit jezelf te kunnen halen. Ontdek het geheim van ‘vaak 
een beetje’ doen. 
 Probeer routines vast te stellen die je helpen in een prestatiestroom te 

komen. Het kost tijd om je brein dergelijke routines te laten 'waarderen'. 
Met doorzettingsvermogen zul je echter zien dat je prestaties toenemen. 
Succes van trainen gaat dus niet zozeer om wat je voelt, maar om je 
vermogen om niet op te geven! 
 

DE KUNST VAN HET JUISTE TIJDSTIP PAKKEN 
Het juiste doen, op het juiste moment en op de juiste manier brengt ons succes. 
Onze hersenen zijn verbazingwekkend en veel technieken helpen ons om het beste 
eruit te halen. Maar dit alles kost tijd. Vroeg beginnen is geen luxe, maar een 
noodzaak om ons leren te verbeteren. Reden hiervoor is onder andere de 'ruimte' 
die je de hersenen geeft om fouten te maken en deze te corrigeren. Dingen 
verkeerd doen is vaak het begin van een leercurve. 

 Voorbereiden op een examen? Maak regelmatig een oud 
examen en bepaal op basis van de gemaakte fouten op 
welke onderdelen je je kunt verbeteren. En oefen nog meer.  
Deze aanpak kost tijd, maar uit onderzoek blijkt dat dit voor 
de meeste vakken de beste examenvoorbereiding is. 

ORIËNTATIE DOOR VERBINDING 
De complexiteit van je brein is je kracht, maar ook je zwakte. Je hersenen 
zijn in staat zelf ideeën, verhalen of informatie te verzinnen. Associaties lijken 
misschien heel waarschijnlijk, maar zijn niet waar. Met andere woorden, we 
kunnen denken dat we iets weten of herinneren, maar in werkelijkheid doen 
we dat niet. Dit is één van de grootste problemen voor leerlingen die zich 
voorbereiden op examens. De beste manier om te controleren of je iets echt 
weet, is door de stof die je hebt geleerd te bespreken of over te dragen. 
 Neem de tijd om zelf je examen door te nemen. Geef je boeken of 

aantekeningen dan aan iemand anders die je dan vragen kan stellen 
over wat je hebt bestudeerd. 

 


