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Het nieuwe onderwijsmotto wordt: de leraar is de motor. 
We gaan leraren faciliteren om nadrukkelijk ook de 
persoonlijke groei van de leerling of student te bevorderen. 
Ik zet sterk in op een brede vorming waarin prominent 
aandacht bestaat voor bewegen, muziek, drama en cultuur. 
Kernpunt is om de kansen-ongelijkheid te verminderen 
door jongeren uit een schrale leer- en leefomgeving extra 
te stimuleren in deze brede vorming. Zo zorgt onderwijs dat 
alle jongeren als volwassene zelfstandig hun weg kunnen 
vinden in onze snel veranderende samenleving.’ 
‘Ik betrek inzichten uit de gedrags- en cognitieve 
wetenschappen bij mijn beleidsvoornemens. Naast 
kennisoverdracht zetten we in op beter leergedrag en 
zelfinzicht, waardoor leerlingen meer gemotiveerd raken en 
beter presteren. Dat scheelt de overheid geld, het levert 
ondernemingszin, maatschappelijke productiviteit én 
gezondere mensen op.’ 
Jelle Jolles is universiteitshoogleraar neuropsychologie en 
auteur van het boek Het tienerbrein. 

http://jellejolles.nl/
http://vumagazine.nl/handleiding-puber/


Non-executieve functies 
(ontleend aan Jolles & Keizer, 2015) 
 

 
 
 
 

 
categorie vaardigheden 
Zelf-inzicht Eigen sterktes & zwaktes 

Eigen interesses kennen 
Kunnen reflecteren op het 
eigen gedrag 

Zelf-management Plannen, vooruit kijken 
Impulscontrole 
Doelen stellen 
Ondernemen 

Ander-management Omgaan met verwachtingen 
van anderen 
Empathie 



Be prepared 
 

 
 

Eerstegeneratie leerlingen voorbereiden op de universiteit om daarmee hun 
succeskansen te vergroten 
 
Wat wil ik en wat kan ik? 
 
Hoe kan ik effectief studeren en zoveel mogelijk kansen aangrijpen die de 
universiteit en mijn medestudenten mij bieden? 
 
Hoe kan ik zorgen dat mijn studietijd een fijne tijd wordt?  



Zelf-kennis 
 

 
 
 
 

 



Zelf-management 

 
 

 
 
 



Zelf-management 

 
 

 
 
 



Empathie 
 

 
 
 
 

 



Sociale omgeving…. 
 

Werkvorm 12: Bewustwording van invloeden eigen sociale 
omgeving 
 
Tijdsduur: 30 minuten 
 
Leerdoel: 
 
1. De leerling bewust maken van de verwachtingen vanuit de sociale 
omgeving. 
 
Opzet van de werkvorm: 
Tijdens deze werkvorm zullen de leerlingen een brief aan zichzelf 
schrijven, waarin zij zichzelf advies geven hoe om te gaan met de 
invloeden uit de eigen sociale omgeving. Hiermee wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de leerling denkt dat de omgeving van hem of haar 
verwacht. Vervolgens zullen ze zichzelf advies moeten geven over  
hoe ze hiermee kunnen omgaan. 



Sociale omgeving…. 
 

• Tegengestelde verwachtingen 
 

• Lage of juist hoge verwachtingen 
 

• Stereotype threat 
 
 



Tegengestelde verwachtingen…. 
 

 
 



Lage of juist hoge verwachtingen…. 
 

 
 



Stereotype threat…. 
 

 
 



Conclusies 
 

• Evaluatie/pitches reflecteren positieve groei 
 
• Spanning verwachtingen - aanbod 

 
• Reflectie onbekend  

 
• Ouderbetrokkenheid 
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