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De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëx-
perimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms 
als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande 
vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis van en inzicht in 
de psychologie een plek te geven in het voortgezet onderwijs. Dat is begrijpelijk, 
want er zijn veel goede redenen om juist in het vo psychologie als leergebied 
een plaats te geven. Inzicht in eigen gedrag kan scholieren helpen bij het verdere 
onderwijs en het versterkt de vaardigheden die scholieren nodig hebben bij hun 
verdere ontwikkeling, zoals creatief en kritisch denken en zelfregulering.

Daarom is er nu de methode Psychologisch – Psychologie voor het vo. Elk deel 
van de methode bestaat uit een leerboek, een werkboek en een docentenhand-
leiding. De delen Psyche en brein en de delen over ontwikkelingspsychologie en 
sociale psychologie zijn zo geschreven dat ze los van elkaar gebruikt kunnen wor-
den. Daarnaast is er ondersteunende informatie – voor zowel docenten als leer-
lingen – en zijn er oefeningen op de websites bij de drie delen.

De auteurs hebben eerder een psychologiecursus opgezet voor een school uit het 
voortgezet onderwijs. Een dergelijke cursus bestond nog niet, terwijl naar de over-
tuiging en ervaring van docenten, ouders en directies er duidelijk interesse voor 
psychologische onderwerpen en kennis bij leerlingen aanwijsbaar was. De metho-
de is mede gebaseerd op de ervaringen die op deze school zijn opgedaan en de 
feedback van leerlingen, docenten en ouders. Daarnaast hebben de auteurs on-
derzoek verricht onder vo-leerlingen naar hun ‘psychologische vragen’. De inhoud 
van de drie delen is mede gebaseerd op de gegevens uit dit onderzoek. Zo bleek 
uit dit onderzoek dat veel leerlingen geïnteresseerd zijn in technieken om beter te 
gaan leren en hun repetities en overhoringen beter voor te bereiden. Mede daar-
om vind je in het deel Psyche en brein een uitgebreid hoofdstuk over het geheugen.



PSYCHOLOGISCH BIEDT:

 ■ de eerste methode psychologie voor het vo

 ■ vo-scholieren inzicht in eigen gedrag

 ■ materiaal voor het versterken van vaardigheden zoals creatief en kritisch denken

 ■ technieken om beter te gaan leren en repetities en overhoringen beter voor te 
bereiden

 ■ inzicht in het ontstaan en voorkomen van vooroordelen, stereotypen en discri-
minatie

 ■ kennis over positieve en negatieve invloeden op het brein

 ■ flexibel in te zetten materiaal

 ■ online ondersteuning

 ■ docenten een handleiding die de paragraafindeling van het leerboek en de 
daarbij behorende opdrachten uit het werkboek volgt
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Hoe komt het dat muziek zoveel emoties oproept?

Is er veel verschil tussen de hersenen 

van een meisje en die van een jongen?

Werken de hersenen van pubers anders 

dan die van volwassenen?

Is het spelen van games ongezond voor de ontwikkeling 

van je brein?
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.1 Jouw brein

Genie

In 1970 werd in Los Angeles bij toeval een 
meisje ‘ontdekt’: Genie. Ze stond niet in-
geschreven bij een huisartsenpraktijk of 
school. Ze leek 6 of 7 jaar, maar ze was al 13 
jaar oud. Omdat ze niet goed kon praten 
dacht men dat ze verstandelijk gehandicapt 
was, maar dat was niet zo. Genie was ex-
treem verwaarloosd door haar ouders. Bijna 
haar hele leven had ze opgesloten gezeten in 
een slaapkamertje. Ze kreeg weinig bewe-
gingsruimte, eentonig eten en weinig te ho-
ren en te zien. De enige ‘taal’ die zij hoorde 
was het schelden door haar vader.

Genie werd onderzocht en getest door 
psychologen. Zij waren benieuwd of haar 
taalvermogen nog hersteld kon worden. 
Wat bleek? Genie kon nog wel woorden 
leren en ze leerde redelijk te begrijpen wat 
er tegen haar gezegd werd, maar het lukte 
haar niet meer om volwaardige zinnen te 
maken. Zo kon ze bijvoorbeeld de woorden 
‘koelkast’, ‘dorst’ en ‘melk’ leren, maar een 
juiste zin zoals ‘Ik heb dorst en wil melk uit 

de koelkast’ leerde ze niet meer te maken. De psychologen stelden vast dat 
haar taalontwikkeling niet verder kwam dan die van een 2-jarig kind. De 
‘zinnetjes’ die ze uitsprak waren nooit langer dan twee woorden. Ook hield 
zij veel moeite met het verbuigen van werkwoorden, met het gebruiken 
van meervoud en met het onderscheid tussen ‘ik’ en ‘jij’ en tussen ‘mijn’ en 
‘jouw’.

Misschien vraag je je af wat dit verhaal te maken heeft met hersenen. Het 
antwoord is: alles.

Zoals je in dit hoofdstuk zult lezen zijn je hersenen te trainen. Net als een 
spier. En als je goed wilt worden in een sport, dan moet je al op jonge leef-
tijd starten met trainen. Dit geldt ook voor je hersenen. Trainen als je jong 
bent, heeft meer effect dan trainen als je ouder bent. Genie begon met 
het trainen van de ‘taalhersenen’ toen ze 13 jaar oud was. Dat was te laat. 
Hoeveel ze ook trainde, ze leerde de taal niet te spreken zoals haar leef-
tijdsgenoten.

Bron 1
Genie, het meisje dat als kind extreem werd verwaar-
loosd, waardoor zij onherstelbare schade opliep in haar 
taal- en spraakontwikkeling
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.6 Negatieve invloeden op je brein

Tijdens de puberteit
Niet alleen blootgesteld worden aan alcohol tijdens de zwangerschap, ook alcohol 
drinken als puber of volwassene is slecht voor de ontwikkeling van je hersenen. 
Je hersenen ontwikkelen zich voortdurend en ook de vorming van nieuwe zenuw-

cellen gaat door. Door alcoholgebruik 
worden er minder nieuwe zenuwcellen 
aangemaakt. We zagen al eerder dat de 
ontwikkeling van je hersenen ook tijdens 
de puberteit gevoelige perioden kent. 
Tijdens de puberteit ontwikkelen belang-
rijke onderdelen van de hersenen zich 
snel. Dat is de reden dat alcohol drinken 
tijdens de puberteit veel schade toe-
brengt. Hoe meer er gedronken wordt 
in korte tijd, hoe groter de schade is. Dit 
geldt natuurlijk ook voor volwassenen. 
Maar ook matig alcoholgebruik tijdens 
de puberteit kan de normale rijping van 

KADER 3
Het effect van te veel alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Alcohol tijdens de zwangerschap is slecht voor de 
ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren 
kind. De ernstigste aandoening door alcohol-
gebruik tijdens de zwangerschap is het foetaal 
alcoholsyndroom. ‘Foetaal’ komt van het woord 
‘foetus’: ongeboren kind. Bij het foetaal alcohol-
syndroom heeft de moeder tijdens de zwanger-
schap erg veel gedronken, wat kan gebeuren als 
zij alcoholist is. Een kind met het foetaal alcohol-
syndroom is verstandelijk gehandicapt en vaak 
is er sprake van een groeiachterstand. Opvallend 
zijn afwijkingen aan het gezicht, zoals een afgeplat 
neusgootje, een dunne bovenlip en soms enigs-
zins schuine ogen (zie de foto hiernaast).
Extreem alcoholgebruik tijdens de puberteit of als 
volwassene is ook slecht voor je eigen hersenen, 
maar je wordt er niet verstandelijk gehandicapt 
van. Ook krijg je geen afwijkingen aan je gelaat. Je 
kunt het foetaal alcoholsyndroom alleen krijgen 
als je moeder tijdens de zwangerschap veel alco-
hol heeft gebruikt.Een jongen met het foetaal alcoholsyndroom
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Bron 20
Drankgebruik tijdens de puberteit heeft een negatieve invloed 
op de hersenontwikkeling

 | 11

Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.1 Jouw brein

Jouw brein

een ingewikkeld orgaan
Je zult je vast weleens verbaasd hebben over bijzondere kunst- of bouwwerken, 
mooie muziek of nieuwe applicaties voor je smartphone. Verantwoordelijk voor al 
deze prestaties is het menselijk brein, een ander woord voor hersenen.

Wat er tussen je oren zit, is een wonderlijk en zeer complex orgaan. Iedereen heeft 
een brein, dat is een belangrijke overeenkomst tussen jou, je vrienden, je familieleden 
en andere soortgenoten. Maar dat brein functioneert bij iedereen net iets anders. 
Met je brein kun je waarnemen, voelen, denken en creëren. Je kunt er bijvoorbeeld 
een wiskundesom mee oplossen. Dat kan misschien niet iedereen even goed, waar-
uit blijkt dat elk brein anders functioneert. Iemand kan wel leren om zo’n som op te 
lossen. Als dat gebeurt, verandert het brein. In dit hoofdstuk leer je hoe je hersenen 
zich ontwikkelen, maar eerst kijken we naar hoe je lichaam zich ontwikkelt. 

Bron 2
Je brein gebruik je bij al je gedrag. Je brein is bijvoorbeeld aan het werk als je iets waar-
neemt, als je nadenkt, of als je iets moet oplossen, zoals een wiskundesom

Q Japanners horen geen verschil tussen de ‘l’ en de ‘r’. Hoe zou dat komen?

de ontwikkeling van je lichaam 
Net als ieders brein, verschilt ook ieders lichaam. Hoe jouw lichaam zich ontwikkelt 
is onder andere afhankelijk van je erfelijke aanleg. Die heb je van je ouders. Daar-

1
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.2 Hersenen lijken op spieren

mensen gegeven, omdat hun brein wat sneller achteruitgaat. Maar het is ook een 
heel nuttig advies aan jongeren. 

Bron 8
Je stimuleert je hersenen door je routines te veranderen. Zoals met links leren schrijven 
als je rechtshandig bent

in het kort
Hersenen zijn te vergelijken met spieren. Je maakt ze sterk door veel te oefe-
nen. Je hersenen zijn train- en kneedbaar. Dit noemen we plasticiteit. Oefe-
ning zorgt ervoor dat er meer nieuwe hersencellen worden aangemaakt en 
dat verbindingen tussen de hersencellen sterk worden. Je hersenen worden 
dan groter én je begrijpt meer van de wereld.

A
Onjuist. Aanleg speelt wel een grote rol in hoe slim iemand is, maar als 
je opgroeit in een omgeving waarin je hersenen veel worden uitgedaagd 
en als je veel oefent, kun je je hersenen slimmer maken. 

 | 33

Hoofdstuk 1 Je lenige brein Extra: het sociale brein

Extra: het sociale 
brein

het brein van mensen en dieren
Vrijwel alle diersoorten hebben een brein. Hoe groot een brein is en hoe groot de 
verschillende onderdelen ervan zijn, verschilt per diersoort. Ook wat de diersoor-
ten met hun brein kunnen is verschillend. Mensen zijn slim en kunnen goed den-
ken, maar veel diersoorten (denk aan dolfijnen, mensapen, maar bijvoorbeeld ook 
kraaien en raven) zijn ook heel slim en kunnen ook complexe problemen oplossen. 
Vogels zijn muzikaal en sommige walvisachtigen waarschijnlijk ook. Ooit dacht men 
dat alleen mensen zich konden inleven in wat andere mensen denken en voelen, 
maar nu weten we dat heel veel andere dieren dat ook kunnen. Zo kan een hond tot 
op bepaalde hoogte aanvoelen of zijn baasje verdrietig is.

Er zijn dus veel overeenkomsten tussen het brein van mensen en dieren, maar het is 
wel zo dat mensen het denken, musiceren en inleven op een hoger niveau beheer-

sen. De verschillen zijn dus niet absoluut, 
maar relatief. Natuurlijk zijn er nog meer 
vaardigheden die mensen beter beheer-
sen dan andere diersoorten. En het is ook 
zo dat veel diersoorten vaardigheden 
bezitten waarin ze beter of slimmer zijn 
dan mensen. Mensen hebben een neus en 
kunnen dus ruiken, maar honden zijn daar 
veel beter in. De grijze notenkraker, een 
kraaiensoort uit Noord-Amerika, verstopt 
elke herfst wel 20.000 pijnboompitten. Hij 
gebruikt honderden verschillende plekken 
verspreid over enkele vierkante kilome-
ters. De meeste vindt hij terug in winter en 
lente.

Q Als je ziet dat iemand zich met een hamer hard op zijn duim slaat, voel 
jij die pijn dan ook?

Bron 22
Honden kunnen beter ruiken dan mensen. Daarom worden 
honden ingezet op vliegvelden om verboden middelen op te 
sporen in koffers
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 

Woordenlijst

brein Ander woord voor hersenen.

cognitieve 
prestaties

Denkprestaties, zoals concentratie, geheugen en raadsels oplossen. 

cortisol Hormoon dat wordt aangemaakt in reactie op stress. Als het cortisolniveau te lang te 
hoog blijft, dan kan dat slecht zijn voor de gezondheid.

depressiviteit Iemand die depressief is, heeft langdurig last van sombere buien. Een depressieve 
persoon kan nergens van genieten en heeft negatieve gedachten over zichzelf en de 
wereld.

dopamine Hersenstofje dat er onder andere voor zorgt dat zenuwcellen goed met elkaar kunnen 
communiceren.

erfelijke aanleg De aanleg die met het erfelijk materiaal van ouders op hun kinderen wordt overgedra-
gen. Hoe goed je ergens in kunt worden als je veel oefent, wordt mede bepaald door je 
erfelijke aanleg.

gevoelige periode Periode waarin de ontwikkeling van een bepaalde cognitieve functie (zoals taal) of een 
lichaamsdeel of orgaan erg snel gaat. Deze ontwikkeling is afhankelijk van de aan- of 
afwezigheid van prikkels uit de omgeving.

hersenen Orgaan waarmee we kunnen denken, voelen en handelen. Ook wel brein genoemd. 

hersenhelft De hersenen zijn verdeeld in een linkerhersenhelft en een rechterhersenhelft. Zij vervul-
len verschillende functies. Je rechterhersenhelft stuurt je linker lichaamshelft aan en je 
linkerhersenhelft stuurt je rechter lichaamshelft aan.

hippocampus Deel van de hersenen dat vooral actief is als mensen informatie opslaan in hun 
 geheugen.

myeline Vettige stof die de zenuwcel isoleert. Hierdoor worden signalen sneller doorgestuurd 
van de ene naar de andere zenuwcel.

netwerk Een groep gespecialiseerde zenuwcellen die intensief met elkaar samenwerken bij het 
tot stand brengen van een bepaalde vaardigheid of gedachte. 

oefening Het herhalen van vaardigheden of het repeteren van kennis. Oefening is nodig om 
 bepaalde verbindingen en netwerken in je hersenen sterk te maken. 

omgeving Je groeit op binnen een sociale omgeving, zoals je familie, school, vrienden, maatschap-
pij en cultuur. Je groeit ook op binnen een fysieke omgeving, zoals het land waar je 
woont. 

oxytocine Hersenstofje dat vooral vrijkomt tijdens prettige relaties met andere mensen (en ook 
huisdieren). 

plasticiteit Mogelijkheid van de hersenen om door ervaringen te veranderen. Ook wel kneed-
baarheid genoemd. Als mensen iets leren, verwerven ze nieuwe informatie. Om dit te 
onthouden moeten er blijvende veranderingen in het brein plaatsvinden.

w
o

o
r

d
en

li
js

t

Zo beginnen de 
vijf hoofdstukken 
van dit boek.

Rechts lees je 
wat je weet aan 
het eind van het 
hoofdstuk.

Links staat de 
 inhoudsopgave 
van het hoofdstuk.

Een hoofdstuk begint met een verhaal over een 
persoon. Het verhaal gaat over het onderwerp 
van het hoofdstuk.
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zijn de belangrijke 
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ook in de woordenlijst.
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.1 Jouw brein

Jouw brein

een ingewikkeld orgaan
Je zult je vast weleens verbaasd hebben over bijzondere kunst- of bouwwerken, 
mooie muziek of nieuwe applicaties voor je smartphone. Verantwoordelijk voor al 
deze prestaties is het menselijk brein, een ander woord voor hersenen.

Wat er tussen je oren zit, is een wonderlijk en zeer complex orgaan. Iedereen heeft 
een brein, dat is een belangrijke overeenkomst tussen jou, je vrienden, je familieleden 
en andere soortgenoten. Maar dat brein functioneert bij iedereen net iets anders. 
Met je brein kun je waarnemen, voelen, denken en creëren. Je kunt er bijvoorbeeld 
een wiskundesom mee oplossen. Dat kan misschien niet iedereen even goed, waar-
uit blijkt dat elk brein anders functioneert. Iemand kan wel leren om zo’n som op te 
lossen. Als dat gebeurt, verandert het brein. In dit hoofdstuk leer je hoe je hersenen 
zich ontwikkelen, maar eerst kijken we naar hoe je lichaam zich ontwikkelt. 

Bron 2
Je brein gebruik je bij al je gedrag. Je brein is bijvoorbeeld aan het werk als je iets waar-
neemt, als je nadenkt, of als je iets moet oplossen, zoals een wiskundesom

Q Japanners horen geen verschil tussen de ‘l’ en de ‘r’. Hoe zou dat komen?

de ontwikkeling van je lichaam 
Net als ieders brein, verschilt ook ieders lichaam. Hoe jouw lichaam zich ontwikkelt 
is onder andere afhankelijk van je erfelijke aanleg. Die heb je van je ouders. Daar-

1

Bron
Elk hoofdstuk  bevat 
bronnen die zijn 
 genummerd.

KADER
Dit is extra informatie.

Q
In elke paragraaf staat een 
quizvraag. Deze vragen zijn 
bedoeld om over te brainstor-
men met je medeleerlingen.

IN HET KORT
Dit is de samenvatting van de paragraaf.

A
Aan het eind van de  paragraaf 
staat het antwoord op de 
 quizvraag.

Hoofdstuk 1 Je lenige brein Extra: het sociale brein

Samenvatting

Hoe jouw brein functioneert en hoe het in de toekomst gaat functioneren, is afhan-
kelijk van je erfelijke aanleg, van de invloeden uit de omgeving op jouw hersenen, 
en van je eigen inzet oftewel oefening. De hersenen kunnen zich enorm goed aan-
passen; dit wordt plasticiteit of kneedbaarheid genoemd. Hoe meer je je hersenen 
belast, hoe sterker ze worden (‘werk maakt sterk’). Ook kun je je andere hersenhelft 
stimuleren door met je andere hand te gaan schrijven.
Er zijn grenzen aan wat je aan je brein kunt vormen. Deze grenzen worden mede 
bepaald door je erfelijke aanleg.

Bij de geboorte hebben de hersenen enorm veel verbindingen tussen de zenuwcel-
len. Sommige zenuwcellen hebben contact met wel 15.000 andere zenuwcellen. Wel-
ke verbindingen blijven bestaan en sterk worden, wordt bepaald door de ervaringen 
die opgedaan worden. Verbindingen die niet gebruikt worden, zullen verdwijnen. Dit 
wordt pruning (terugsnoeien) genoemd. De verbindingen die veel worden gebruikt, 
worden sterker. Hiervoor gebruiken we de uitspraak ‘use it or lose it’. De verbindin-
gen die overblijven vormen complexe samenwerkingsverbanden, oftewel netwerken.

Er zijn perioden waarin omgevingsinvloeden heel grote gevolgen kunnen hebben 
voor het ontstaan en ontwikkelen van bepaalde verbindingen en netwerken: de 
gevoelige perioden. De zwangerschap en de puberteit zijn voorbeelden van fasen 
waarin veel gevoelige perioden voorkomen.

De omstandigheden die de ontwikkeling van jouw brein beïnvloeden, heb je, zeker 
als je geen kind meer bent, enigszins in eigen hand. Door gezond gedrag, zoals ge-
zond eten en voldoende slapen, en door veel te oefenen, krijg je sterke verbindingen 
in je brein en daardoor gespecialiseerde hersenen. Een goede nachtrust verlaagt de 
kans op het ontstaan van depressiviteit. Gezond eten draagt bij aan de vorming van 
myeline. Door oefening worden je cognitieve prestaties beter.
Ook vriendschap draagt bij aan gezonde hersenen. Mensen met vrienden hebben 
meer van de hersenstofjes dopamine en oxytocine, en die stofjes zorgen voor betere 
prestaties van de hersenen. Vooral de hippocampus speelt een rol bij het opslaan 
van kennis.

Door ongezond gedrag en ongezonde omstandigheden kunnen verbindingen in je 
hersenen afsterven of nooit goed tot ontwikkeling komen. Voorbeelden van negatie-
ve omgevingsinvloeden zijn alcohol- en drugsgebruik en te veel stress. Een teveel aan 
stress kan worden gemeten door de hoeveelheid cortisol in je lichaam te bepalen.
Negatieve invloeden tijdens de zwangerschap hebben de grootste nadelige invloed 
op het zich ontwikkelende brein van het ongeboren kind.

7
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Samenvatting
Hier lees je de belang-
rijkste informatie uit het 
hoofdstuk nog een keer.

Extra
Paragraaf voor als je 
 verder wilt lezen.

Woordenlijst
Aan het eind van het 
hoofdstuk staat een lijst 
met de belangrijkste 
woorden en de uitleg.
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.1 Jouw brein

Genie

In 1970 werd in Los Angeles bij toeval een 
meisje ‘ontdekt’: Genie. Ze stond niet in-
geschreven bij een huisartsenpraktijk of 
school. Ze leek 6 of 7 jaar, maar ze was al 13 
jaar oud. Omdat ze niet goed kon praten 
dacht men dat ze verstandelijk gehandicapt 
was, maar dat was niet zo. Genie was ex-
treem verwaarloosd door haar ouders. Bijna 
haar hele leven had ze opgesloten gezeten in 
een slaapkamertje. Ze kreeg weinig bewe-
gingsruimte, eentonig eten en weinig te ho-
ren en te zien. De enige ‘taal’ die zij hoorde 
was het schelden door haar vader.

Genie werd onderzocht en getest door 
psychologen. Zij waren benieuwd of haar 
taalvermogen nog hersteld kon worden. 
Wat bleek? Genie kon nog wel woorden 
leren en ze leerde redelijk te begrijpen wat 
er tegen haar gezegd werd, maar het lukte 
haar niet meer om volwaardige zinnen te 
maken. Zo kon ze bijvoorbeeld de woorden 
‘koelkast’, ‘dorst’ en ‘melk’ leren, maar een 
juiste zin zoals ‘Ik heb dorst en wil melk uit 

de koelkast’ leerde ze niet meer te maken. De psychologen stelden vast dat 
haar taalontwikkeling niet verder kwam dan die van een 2-jarig kind. De 
‘zinnetjes’ die ze uitsprak waren nooit langer dan twee woorden. Ook hield 
zij veel moeite met het verbuigen van werkwoorden, met het gebruiken 
van meervoud en met het onderscheid tussen ‘ik’ en ‘jij’ en tussen ‘mijn’ en 
‘jouw’.

Misschien vraag je je af wat dit verhaal te maken heeft met hersenen. Het 
antwoord is: alles.

Zoals je in dit hoofdstuk zult lezen zijn je hersenen te trainen. Net als een 
spier. En als je goed wilt worden in een sport, dan moet je al op jonge leef-
tijd starten met trainen. Dit geldt ook voor je hersenen. Trainen als je jong 
bent, heeft meer effect dan trainen als je ouder bent. Genie begon met 
het trainen van de ‘taalhersenen’ toen ze 13 jaar oud was. Dat was te laat. 
Hoeveel ze ook trainde, ze leerde de taal niet te spreken zoals haar leef-
tijdsgenoten.

Bron 1
Genie, het meisje dat als kind extreem werd verwaar-
loosd, waardoor zij onherstelbare schade opliep in haar 
taal- en spraakontwikkeling
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.6 Negatieve invloeden op je brein

Tijdens de puberteit
Niet alleen blootgesteld worden aan alcohol tijdens de zwangerschap, ook alcohol 
drinken als puber of volwassene is slecht voor de ontwikkeling van je hersenen. 
Je hersenen ontwikkelen zich voortdurend en ook de vorming van nieuwe zenuw-

cellen gaat door. Door alcoholgebruik 
worden er minder nieuwe zenuwcellen 
aangemaakt. We zagen al eerder dat de 
ontwikkeling van je hersenen ook tijdens 
de puberteit gevoelige perioden kent. 
Tijdens de puberteit ontwikkelen belang-
rijke onderdelen van de hersenen zich 
snel. Dat is de reden dat alcohol drinken 
tijdens de puberteit veel schade toe-
brengt. Hoe meer er gedronken wordt 
in korte tijd, hoe groter de schade is. Dit 
geldt natuurlijk ook voor volwassenen. 
Maar ook matig alcoholgebruik tijdens 
de puberteit kan de normale rijping van 

KADER 3
Het effect van te veel alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Alcohol tijdens de zwangerschap is slecht voor de 
ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren 
kind. De ernstigste aandoening door alcohol-
gebruik tijdens de zwangerschap is het foetaal 
alcoholsyndroom. ‘Foetaal’ komt van het woord 
‘foetus’: ongeboren kind. Bij het foetaal alcohol-
syndroom heeft de moeder tijdens de zwanger-
schap erg veel gedronken, wat kan gebeuren als 
zij alcoholist is. Een kind met het foetaal alcohol-
syndroom is verstandelijk gehandicapt en vaak 
is er sprake van een groeiachterstand. Opvallend 
zijn afwijkingen aan het gezicht, zoals een afgeplat 
neusgootje, een dunne bovenlip en soms enigs-
zins schuine ogen (zie de foto hiernaast).
Extreem alcoholgebruik tijdens de puberteit of als 
volwassene is ook slecht voor je eigen hersenen, 
maar je wordt er niet verstandelijk gehandicapt 
van. Ook krijg je geen afwijkingen aan je gelaat. Je 
kunt het foetaal alcoholsyndroom alleen krijgen 
als je moeder tijdens de zwangerschap veel alco-
hol heeft gebruikt.Een jongen met het foetaal alcoholsyndroom
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Bron 20
Drankgebruik tijdens de puberteit heeft een negatieve invloed 
op de hersenontwikkeling
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.1 Jouw brein

Jouw brein

een ingewikkeld orgaan
Je zult je vast weleens verbaasd hebben over bijzondere kunst- of bouwwerken, 
mooie muziek of nieuwe applicaties voor je smartphone. Verantwoordelijk voor al 
deze prestaties is het menselijk brein, een ander woord voor hersenen.

Wat er tussen je oren zit, is een wonderlijk en zeer complex orgaan. Iedereen heeft 
een brein, dat is een belangrijke overeenkomst tussen jou, je vrienden, je familieleden 
en andere soortgenoten. Maar dat brein functioneert bij iedereen net iets anders. 
Met je brein kun je waarnemen, voelen, denken en creëren. Je kunt er bijvoorbeeld 
een wiskundesom mee oplossen. Dat kan misschien niet iedereen even goed, waar-
uit blijkt dat elk brein anders functioneert. Iemand kan wel leren om zo’n som op te 
lossen. Als dat gebeurt, verandert het brein. In dit hoofdstuk leer je hoe je hersenen 
zich ontwikkelen, maar eerst kijken we naar hoe je lichaam zich ontwikkelt. 

Bron 2
Je brein gebruik je bij al je gedrag. Je brein is bijvoorbeeld aan het werk als je iets waar-
neemt, als je nadenkt, of als je iets moet oplossen, zoals een wiskundesom

Q Japanners horen geen verschil tussen de ‘l’ en de ‘r’. Hoe zou dat komen?

de ontwikkeling van je lichaam 
Net als ieders brein, verschilt ook ieders lichaam. Hoe jouw lichaam zich ontwikkelt 
is onder andere afhankelijk van je erfelijke aanleg. Die heb je van je ouders. Daar-

1
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.2 Hersenen lijken op spieren

mensen gegeven, omdat hun brein wat sneller achteruitgaat. Maar het is ook een 
heel nuttig advies aan jongeren. 

Bron 8
Je stimuleert je hersenen door je routines te veranderen. Zoals met links leren schrijven 
als je rechtshandig bent

in het kort
Hersenen zijn te vergelijken met spieren. Je maakt ze sterk door veel te oefe-
nen. Je hersenen zijn train- en kneedbaar. Dit noemen we plasticiteit. Oefe-
ning zorgt ervoor dat er meer nieuwe hersencellen worden aangemaakt en 
dat verbindingen tussen de hersencellen sterk worden. Je hersenen worden 
dan groter én je begrijpt meer van de wereld.

A
Onjuist. Aanleg speelt wel een grote rol in hoe slim iemand is, maar als 
je opgroeit in een omgeving waarin je hersenen veel worden uitgedaagd 
en als je veel oefent, kun je je hersenen slimmer maken. 
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein Extra: het sociale brein

Extra: het sociale 
brein

het brein van mensen en dieren
Vrijwel alle diersoorten hebben een brein. Hoe groot een brein is en hoe groot de 
verschillende onderdelen ervan zijn, verschilt per diersoort. Ook wat de diersoor-
ten met hun brein kunnen is verschillend. Mensen zijn slim en kunnen goed den-
ken, maar veel diersoorten (denk aan dolfijnen, mensapen, maar bijvoorbeeld ook 
kraaien en raven) zijn ook heel slim en kunnen ook complexe problemen oplossen. 
Vogels zijn muzikaal en sommige walvisachtigen waarschijnlijk ook. Ooit dacht men 
dat alleen mensen zich konden inleven in wat andere mensen denken en voelen, 
maar nu weten we dat heel veel andere dieren dat ook kunnen. Zo kan een hond tot 
op bepaalde hoogte aanvoelen of zijn baasje verdrietig is.

Er zijn dus veel overeenkomsten tussen het brein van mensen en dieren, maar het is 
wel zo dat mensen het denken, musiceren en inleven op een hoger niveau beheer-

sen. De verschillen zijn dus niet absoluut, 
maar relatief. Natuurlijk zijn er nog meer 
vaardigheden die mensen beter beheer-
sen dan andere diersoorten. En het is ook 
zo dat veel diersoorten vaardigheden 
bezitten waarin ze beter of slimmer zijn 
dan mensen. Mensen hebben een neus en 
kunnen dus ruiken, maar honden zijn daar 
veel beter in. De grijze notenkraker, een 
kraaiensoort uit Noord-Amerika, verstopt 
elke herfst wel 20.000 pijnboompitten. Hij 
gebruikt honderden verschillende plekken 
verspreid over enkele vierkante kilome-
ters. De meeste vindt hij terug in winter en 
lente.

Q Als je ziet dat iemand zich met een hamer hard op zijn duim slaat, voel 
jij die pijn dan ook?

Bron 22
Honden kunnen beter ruiken dan mensen. Daarom worden 
honden ingezet op vliegvelden om verboden middelen op te 
sporen in koffers
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 

Woordenlijst

brein Ander woord voor hersenen.

cognitieve 
prestaties

Denkprestaties, zoals concentratie, geheugen en raadsels oplossen. 

cortisol Hormoon dat wordt aangemaakt in reactie op stress. Als het cortisolniveau te lang te 
hoog blijft, dan kan dat slecht zijn voor de gezondheid.

depressiviteit Iemand die depressief is, heeft langdurig last van sombere buien. Een depressieve 
persoon kan nergens van genieten en heeft negatieve gedachten over zichzelf en de 
wereld.

dopamine Hersenstofje dat er onder andere voor zorgt dat zenuwcellen goed met elkaar kunnen 
communiceren.

erfelijke aanleg De aanleg die met het erfelijk materiaal van ouders op hun kinderen wordt overgedra-
gen. Hoe goed je ergens in kunt worden als je veel oefent, wordt mede bepaald door je 
erfelijke aanleg.

gevoelige periode Periode waarin de ontwikkeling van een bepaalde cognitieve functie (zoals taal) of een 
lichaamsdeel of orgaan erg snel gaat. Deze ontwikkeling is afhankelijk van de aan- of 
afwezigheid van prikkels uit de omgeving.

hersenen Orgaan waarmee we kunnen denken, voelen en handelen. Ook wel brein genoemd. 

hersenhelft De hersenen zijn verdeeld in een linkerhersenhelft en een rechterhersenhelft. Zij vervul-
len verschillende functies. Je rechterhersenhelft stuurt je linker lichaamshelft aan en je 
linkerhersenhelft stuurt je rechter lichaamshelft aan.

hippocampus Deel van de hersenen dat vooral actief is als mensen informatie opslaan in hun 
 geheugen.

myeline Vettige stof die de zenuwcel isoleert. Hierdoor worden signalen sneller doorgestuurd 
van de ene naar de andere zenuwcel.

netwerk Een groep gespecialiseerde zenuwcellen die intensief met elkaar samenwerken bij het 
tot stand brengen van een bepaalde vaardigheid of gedachte. 

oefening Het herhalen van vaardigheden of het repeteren van kennis. Oefening is nodig om 
 bepaalde verbindingen en netwerken in je hersenen sterk te maken. 

omgeving Je groeit op binnen een sociale omgeving, zoals je familie, school, vrienden, maatschap-
pij en cultuur. Je groeit ook op binnen een fysieke omgeving, zoals het land waar je 
woont. 

oxytocine Hersenstofje dat vooral vrijkomt tijdens prettige relaties met andere mensen (en ook 
huisdieren). 

plasticiteit Mogelijkheid van de hersenen om door ervaringen te veranderen. Ook wel kneed-
baarheid genoemd. Als mensen iets leren, verwerven ze nieuwe informatie. Om dit te 
onthouden moeten er blijvende veranderingen in het brein plaatsvinden.
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Zo beginnen de 
vijf hoofdstukken 
van dit boek.

Rechts lees je 
wat je weet aan 
het eind van het 
hoofdstuk.

Links staat de 
 inhoudsopgave 
van het hoofdstuk.

Een hoofdstuk begint met een verhaal over een 
persoon. Het verhaal gaat over het onderwerp 
van het hoofdstuk.

Na het  verhaal 
komen de 
 paragrafen.

De gekleurde  woorden 
zijn de belangrijke 
 begrippen. Deze staan 
ook in de woordenlijst.
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Hoofdstuk 1 Je lenige brein 1.1 Jouw brein

Jouw brein

een ingewikkeld orgaan
Je zult je vast weleens verbaasd hebben over bijzondere kunst- of bouwwerken, 
mooie muziek of nieuwe applicaties voor je smartphone. Verantwoordelijk voor al 
deze prestaties is het menselijk brein, een ander woord voor hersenen.

Wat er tussen je oren zit, is een wonderlijk en zeer complex orgaan. Iedereen heeft 
een brein, dat is een belangrijke overeenkomst tussen jou, je vrienden, je familieleden 
en andere soortgenoten. Maar dat brein functioneert bij iedereen net iets anders. 
Met je brein kun je waarnemen, voelen, denken en creëren. Je kunt er bijvoorbeeld 
een wiskundesom mee oplossen. Dat kan misschien niet iedereen even goed, waar-
uit blijkt dat elk brein anders functioneert. Iemand kan wel leren om zo’n som op te 
lossen. Als dat gebeurt, verandert het brein. In dit hoofdstuk leer je hoe je hersenen 
zich ontwikkelen, maar eerst kijken we naar hoe je lichaam zich ontwikkelt. 

Bron 2
Je brein gebruik je bij al je gedrag. Je brein is bijvoorbeeld aan het werk als je iets waar-
neemt, als je nadenkt, of als je iets moet oplossen, zoals een wiskundesom

Q Japanners horen geen verschil tussen de ‘l’ en de ‘r’. Hoe zou dat komen?

de ontwikkeling van je lichaam 
Net als ieders brein, verschilt ook ieders lichaam. Hoe jouw lichaam zich ontwikkelt 
is onder andere afhankelijk van je erfelijke aanleg. Die heb je van je ouders. Daar-

1

Bron
Elk hoofdstuk  bevat 
bronnen die zijn 
 genummerd.

KADER
Dit is extra informatie.

Q
In elke paragraaf staat een 
quizvraag. Deze vragen zijn 
bedoeld om over te brainstor-
men met je medeleerlingen.

IN HET KORT
Dit is de samenvatting van de paragraaf.

A
Aan het eind van de  paragraaf 
staat het antwoord op de 
 quizvraag.

Hoofdstuk 1 Je lenige brein Extra: het sociale brein

Samenvatting

Hoe jouw brein functioneert en hoe het in de toekomst gaat functioneren, is afhan-
kelijk van je erfelijke aanleg, van de invloeden uit de omgeving op jouw hersenen, 
en van je eigen inzet oftewel oefening. De hersenen kunnen zich enorm goed aan-
passen; dit wordt plasticiteit of kneedbaarheid genoemd. Hoe meer je je hersenen 
belast, hoe sterker ze worden (‘werk maakt sterk’). Ook kun je je andere hersenhelft 
stimuleren door met je andere hand te gaan schrijven.
Er zijn grenzen aan wat je aan je brein kunt vormen. Deze grenzen worden mede 
bepaald door je erfelijke aanleg.

Bij de geboorte hebben de hersenen enorm veel verbindingen tussen de zenuwcel-
len. Sommige zenuwcellen hebben contact met wel 15.000 andere zenuwcellen. Wel-
ke verbindingen blijven bestaan en sterk worden, wordt bepaald door de ervaringen 
die opgedaan worden. Verbindingen die niet gebruikt worden, zullen verdwijnen. Dit 
wordt pruning (terugsnoeien) genoemd. De verbindingen die veel worden gebruikt, 
worden sterker. Hiervoor gebruiken we de uitspraak ‘use it or lose it’. De verbindin-
gen die overblijven vormen complexe samenwerkingsverbanden, oftewel netwerken.

Er zijn perioden waarin omgevingsinvloeden heel grote gevolgen kunnen hebben 
voor het ontstaan en ontwikkelen van bepaalde verbindingen en netwerken: de 
gevoelige perioden. De zwangerschap en de puberteit zijn voorbeelden van fasen 
waarin veel gevoelige perioden voorkomen.

De omstandigheden die de ontwikkeling van jouw brein beïnvloeden, heb je, zeker 
als je geen kind meer bent, enigszins in eigen hand. Door gezond gedrag, zoals ge-
zond eten en voldoende slapen, en door veel te oefenen, krijg je sterke verbindingen 
in je brein en daardoor gespecialiseerde hersenen. Een goede nachtrust verlaagt de 
kans op het ontstaan van depressiviteit. Gezond eten draagt bij aan de vorming van 
myeline. Door oefening worden je cognitieve prestaties beter.
Ook vriendschap draagt bij aan gezonde hersenen. Mensen met vrienden hebben 
meer van de hersenstofjes dopamine en oxytocine, en die stofjes zorgen voor betere 
prestaties van de hersenen. Vooral de hippocampus speelt een rol bij het opslaan 
van kennis.

Door ongezond gedrag en ongezonde omstandigheden kunnen verbindingen in je 
hersenen afsterven of nooit goed tot ontwikkeling komen. Voorbeelden van negatie-
ve omgevingsinvloeden zijn alcohol- en drugsgebruik en te veel stress. Een teveel aan 
stress kan worden gemeten door de hoeveelheid cortisol in je lichaam te bepalen.
Negatieve invloeden tijdens de zwangerschap hebben de grootste nadelige invloed 
op het zich ontwikkelende brein van het ongeboren kind.

7
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Samenvatting
Hier lees je de belang-
rijkste informatie uit het 
hoofdstuk nog een keer.

Extra
Paragraaf voor als je 
 verder wilt lezen.

Woordenlijst
Aan het eind van het 
hoofdstuk staat een lijst 
met de belangrijkste 
woorden en de uitleg.



psyche en brein

inhoud LEERboek

1 Je lenige brein
1 Jouw brein
2 Hersenen lijken op spieren
3 Hoe hersenen zich ontwikkelen
4 Gevoelige perioden
5 Positieve invloeden op je brein
6 Negatieve invloeden op je brein
7 Samenvatting
 Extra: het sociale brein
 Woordenlijst

2 Waarneming
1 Het verschil tussen gewaarwording en waarneming
2 Hoe wordt je waarneming beïnvloed?
3 Kun je objectief waarnemen?
4 Betekenis geven aan wat je waarneemt
5 Zintuigen werken samen
6 Samenvatting
 Extra: persoonswaarneming
 Woordenlijst

3 Hersenen
1 Wat is een zenuwstelsel?
2 Waaruit bestaan je hersenen?
3 De indeling van je grote hersenen
4 De bouwstenen van je hersenen
5 Hoe communiceren zenuwcellen met elkaar?
6 Samenvatting
 Extra: het SpiNNaker-project
 Woordenlijst

4 Emoties
1 Wat zijn emoties?
2 Waarom hebben we emoties?
3 Zijn emoties overal op de wereld hetzelfde?
4 Emoties en je hersenen
5 Samenvatting
 Extra: emotieregulatie
 Woordenlijst

5 Geheugen
1 Wat is het geheugen?
2 Het langetermijngeheugen
3 Je geheugen kun je trainen
4 Soorten geheugenverlies
5 Waar zit je geheugen precies?
6 Samenvatting
 Extra: kun je je geheugen wel vertrouwen?
 Woordenlijst



Werkboek
 ■ 5 hoofdstukken
 ■ Opdrachten om te oefenen met de informatie uit het leerboek
 ■ Test jezelf over … Hier staan opdrachten om de kennis van het hele 

hoofdstuk te testen. Er is bij elk hoofdstuk een invulopdracht, een 
juist/onjuist-opdracht en een puzzel.
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Psyche en brein maakt deel uit van de methode Psychologisch – Psychologie voor 
het vo. Elk deel is zo geschreven dat het gedurende een schooljaar behandeld kan 
worden, maar geeft door de opzet ook ruimte om flexibel ingezet te worden in 
bijvoorbeeld een project op havo, vwo of gymnasium.

De delen over ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie zijn in ontwikkeling.

De methode Psychologisch is ontwikkeld door Jakop Rigter en René Diekstra. Zij 
hebben het vak psychologie gegeven op middelbare scholen. Deze methode is 
mede gebaseerd op de ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Jakop Rigter is 
docent psychologie en psychopathologie. Hij heeft onderwijservaring in zowel 
hbo, mbo als vo. Daarnaast heeft hij meerdere bestsellers geschreven op het ge-
bied van psychologie en psychopathologie. René Diekstra is emeritus hoogleraar 
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chologie kunt inzetten op je school. Neem contact op met Uitgeverij Coutinho via 
info@coutinho.nl.

Bestel nu via www.coutinho.nl


