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Nieuwe inzichten biedt nieuwe kansen 
Brein-vriendelijk onderwijs en Human Dynamics in de praktijk gebracht! 
 
Recente wetenschappelijke kennis over het brein en het menselijk functioneren biedt 
kansen voor het onderwijs. In dit artikel de beschrijving van een les over een 
Spellingafspraak gebaseerd op die nieuwe kennis en inzichten.  
 
Wat is nieuw? 
David A Sousa is een Amerikaanse onderwijskundige die de wetenschappelijke kennis 
over de werking van het brein vertaald heeft naar praktische toepassingen voor het 
onderwijs. Hij heeft inmiddels veel boeken en artikelen gepubliceerd. Een van zijn 
bestsellers is How the brain learns. In dit boek beschrijft hij o.a. hoe informatie al dan niet 
in ons lange-termijn-geheugen belandt (leerschema). 
Eric Jensen is een leerkracht die zich ontwikkeld heeft tot expert in brein-vriendelijk 
onderwijs. Hij weet de kennis over het brein om te zetten in simpele, voor elke leerkracht 
toepasbare handelingen in de klas. Jensen is een veel gevraagd spreker over de hele 
wereld en er zijn reeds veel boeken van zijn hand verschenen. Een bekende is Brain-
based learning en een van zijn laatste is Fierce teaching. 
Sandra Seagal is de grondlegger van Human Dynamics, een manier om verschillen tussen 
mensen te begrijpen en te waarderen. Human Dynamics gaat over de processen die diep 
van binnen bij mensen zitten en die ons dagelijkse handelen sturen. Leerkrachten die 
kennis van Human Dynamics hebben, begrijpen beter de verschillende 
onderwijsbehoeften in hun klas en kunnen daar antwoord op geven. 
 
Op de Mariaschool in Wateringen probeert men nieuwe ontwikkelingen een plek te geven 
in het dagelijkse onderwijs. Onderstaand de les van groep 4 van Rob Altena. Hij integreert 
het leerschema van David Sousa met Human Dynamics. 
 
Als ik binnenkom om 11.00 uur is Rob net begonnen met een verhaaltje te vertellen over 
wat hij, lopend langs een weiland, allemaal zag. Hij gebruikt daarbij zijn digitale bord voor 
de beeldende ondersteuning (visualisatie, noodzakelijk voor het geheugen). Hij vraagt aan 
de leerlingen om eens mee te denken wat zij daar allemaal kunnen zien. Op dat moment 
weet hij alle leerlingen te betrekken bij zijn les (een mooie warming up volgens het 
leerschema van Sousa). 
 
Vervolgens bespreekt Rob, als hij paarden aan de leerlingen laat zien, het feit dat je bij 
paard aan het eind een t hoort maar -zie paarden- een d schrijft. Hij vraagt uitleg aan de 
leerlingen, hij betrekt ze bij het proces en activeert daarmee hun korte-termijn-geheugen 
(leerschema Sousa). 
 
De instructie zoals hierboven beschreven duurt slechts 9 minuten. Volgens Eric 
Jensen(Brain-based learning) voor leerlingen in groep 4 de maximale tijd voor instructie. 
Jensen hanteert de vuistregel: leeftijd van een kind in jaren is de tijd in minuten die je hebt 
voor instructie (kinderen van 8 jaar maximaal 8 minuten instructie). 
 
Als een van de kinderen de spellingregel geformuleerd heeft, geeft Rob de volgende 
opdracht (coöperatief leren).  
Alle kinderen schrijven 4 voorbeelden op die bij deze spellingregel horen. Als ze klaar zijn, 
gaan ze staan. Als de meeste kinderen staan, geeft Rob de opdracht dat alle kinderen op 
zoek gaan naar een klasgenoot die een ander voorbeeld heeft. Daarna zoek je een 
nieuwe klasgenoot, net zo lang tot je 4 nieuwe voorbeelden hebt.  



2 

 
Volgens Jensen is samenwerken belangrijk omdat het: 

 kinderen de kans geeft iets te zeggen 
 bevestigt dat je hen vertrouwt 
 de onderlinge verbondenheid versterkt 

Daarnaast geeft deze vorm leerlingen ook de kans even te bewegen (nodig om glucose 
aan te maken en dat is weer nodig voor het geheugen). 
 
Rob maakt de groep stil met een afgesproken teken en leerlingen gaan weer zitten. Met 
elkaar worden een aantal voorbeelden besproken en opgeschreven. De regel wordt nog 
een keer door een kind verwoord. 
Vervolgens gaan leerlingen in tweetallen op fluisterniveau aan het werk met 
opdrachtkaarten. Het geeft Rob de kans om langs te lopen en leerlingen van feedback te 
voorzien.  
 

Volgens Jensen is feedback (correctie) alleen nuttig als het taakgebonden, simpel is en 

tijdens het werk gegeven wordt. 
 
Om 11.30 uur vraagt Rob de leerlingen te stoppen met de opdrachtkaarten en te luisteren 
naar de keuze die ze nu moeten maken. 
Er zijn drie mogelijkheden voor de kinderen om de leerstof te verwerken.  
 
Een en ander is gebaseerd op de drie principes van Human Dynamics: 

 het mentale [verstandelijke, denkende] principe 
 het emotionele [gevoelige en relationele] principe  
 het fysieke [praktische, handelende] principe. 

 
Ieder mens heeft deze drie principes in zich. De volgorde bepaalt waarin de principes 
actief zijn, bepaalt waar de voorkeur is van (onderwijs)behoeften. 
Als een leerkracht besluit om kinderen te laten kiezen voor hun favoriete verwerkingsvorm, 
is het hoogst waarschijnlijk dat kinderen kiezen wat bij hun leidende principe past.  
 
Het mentale principe heeft een voorkeur voor autonomie, werkt graag alleen zonder 
gestoord te worden door anderen en met visuele activiteiten (lezen, schrijven). Werk wordt 
stap voor stap gemaakt. Kinderen met een sterk mentaal principe willen graag het doel en 
de essentie van het werk weten. Als leerkracht dien je ze ‘los’ te laten. Vertrouw erop dat 
ze hun taak goed zullen uitvoeren. Deze kinderen werken liever niet in grote groepen 
samen. 
 
Het emotionele principe werkt/denkt graag in relatie met anderen met ruimte om te kunnen 
associëren met verschillende werkvormen. Werk kan gedaan worden tijdens ....praten met 
elkaar of luisteren naar anderen...Kinderen met een sterk emotioneel principe hechten aan 
een goede sfeer. Als leerkracht moet je weten dat ze hardop denken. Het denken ontstaat 
tijdens de interactie met anderen. Deze kinderen wijken ook graag van de opdrachten af 
(door hun associaties). 
 
Het fysieke principe wil dat we ons competent voelen en wil dus zien hoe iets moet om het 
vervolgens te gaan oefenen. De verwachting (doel) moet duidelijk zijn net als de te nemen 
stappen in het leerproces. Tijd nemen (om af te maken) is van belang. Kinderen met een 
sterk fysiek principe vragen om duidelijkheid en helderheid. Als leerkracht kun je ze 
bedienen met concrete voorbeelden, liefst beeldend. Wees duidelijk wat je als leerkracht 
verwacht en wat de regels zijn. 
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De keuze voor de leerlingen van groep 4 van de Mariaschool is als volgt: 

 samen met de leerkracht door de verwerkingsstof heen (aan de instructietafel) 
 zelfstandig het werk gaan maken 
 in tweetallen aan de slag 

De groepsregels worden snel besproken. Werkhouding, stem, werk controleren, wat als je 
klaar bent. 
 
Kinderen maken hun keuze en om 11.33 uur gaat iedereen aan de slag. Vier kinderen 
kiezen voor de instructietafel, er zijn acht tweetallen en twee kinderen doen het werk 
alleen.  
 
Als we kijken naar het leerschema van Sousa, betekent dat leerlingen dus nu met hun 
werkgeheugen (werktafel) bezig zijn. 
 
Na zo’n 5 minuten maakt Rob zijn eerste servicerondje en loopt langs alle leerlingen om te 
kijken hoe het gaat. 
Nadat hij gezien heeft dat de leerlingen aan de instructietafel zonder hem verder kunnen, 
maakt Rob nog een rondje langs alle kinderen. 
 
Een van de leerlingen schrijft op de computer een verhaal met haar voorbeelden uit de 
coöperatieve werkvorm.  
Aan het einde van de les vraagt Rob de leerlingen om dit verhaal (digibord) eens te lezen 
en de -d of -t woorden te benoemen. Als ze gezien hebben hoe vaak deze woorden erin 
staan, vraagt Rob hen terug te blikken op deze les. Is het handig om dit te weten? Begrijp 
je het al? Leg eens uit aan elkaar! (95% wat we aan anderen uitleggen, onthouden we!) 
 
Hij stelt de leerlingen in staat het geleerde in hun lange-termijn-geheugen op te slaan 
(leerschema Sousa). 
 
Na de les zijn er een aantal zaken die ik graag van Rob wil weten: 
 
Wat mij is opgevallen aan deze les, is dat alle kinderen aan het einde van een ochtend 
voor bijna 100% betrokken waren.  
Rob geeft aan dat hem dat ook opvalt. Hij merkt op dat hij nauwelijks kinderen op gedrag 
of werkhouding hoeft te corrigeren. 
 
Uiteraard was ik benieuwd naar het ontstaan van deze manier van werken. Welke tips 
geeft Rob ons mee?  
Hij geeft aan dat het een kwesties is van proberen, proberen en nog eens proberen. Je 
kunt blijven denken en beschrijven maar je moet het gewoon gaan doen. Rob heeft daarbij 
gekozen om kleine stapjes te zetten. Zo’n les als vandaag ontstaat in de loop van de tijd. 
 
Hoe maken kinderen hun keuze in verwerking? 
Rob heeft eerst met kinderen gesproken over de verschillende manieren van leren die er 
zijn. Zijn leerlingen wisten al heel goed te verwoorden ‘hoe zij het lekkerste leerden’. In 
een volgende les heeft hij ze dit laten ervaren. Kinderen mochten vervolgens tips voor het 
keuzemenu aangeven. Zo is uiteindelijk het huidige pakket ontstaan. 
 
Kiezen kinderen altijd voor dezelfde verwerking? 
Rob: In het begin kozen kinderen soms voor hun vriendje of vriendinnetje of leek een 
bepaalde verwerking plezierig en daardoor wisselde het nogal. Hoe verder we komen, hoe 
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meer je ziet dat kinderen voor zichzelf weten wat de beste keuze is. Daardoor zijn de 
groepjes vaak in dezelfde samenstelling. 
 
Waar Rob als leerkracht zelf erg aan moest wennen, was het ‘leergeruis’. Het is niet meer 
muisstil in het lokaal als kinderen aan het werk zijn. Hij geeft aan dat het belangrijk is om 
te vertrouwen op de werkmotivatie van leerlingen. Op deze wijze je lessen verwerken, 
zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd zijn. Ze krijgen immers de verwerking die bij hen 
past. Hij zal bij het volgende vakgebied daarom zeker weer kiezen voor deze werkwijze. 
 
De Mariaschool heeft in 2008 met het voltallige team de basistraining Human Dynamics 
gedaan. Doel van de training was om de samenwerking te verbeteren door wederzijdse 
(h)erkenning van elkaars kwaliteiten. Enige tijd na de training ontstond het besef in het 
team dat het voor leerkrachten belangrijk is om het gedachtegoed van Human Dynamics 
te gebruiken in het dagelijkse handelen. Vanaf dat moment heeft men elk jaar enige 
studiemomenten gebruikt om Human Dynamics een plek te geven in het onderwijs op de 
Mariaschool. Tijdens deze studiemomenten kwamen de verschillende voorwaarden om tot 
leren te komen ter sprake maar ook de gemeenschappelijke behoeften. 
Het resultaat van deze inspanning is een les zoals hierboven beschreven! 
 
 
Jack Provily 
facilitator Human Dynamics 
www.zomooianders.net 


