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• De hersenen zijn in de basisschool volop in ontwikkeling

• De (school)omgeving speelt een cruciale rol in deze ontwikkeling

• Algemene cognitieve functies (executieve functies, metacognitie) die belangrijk

zijn om te leren worden ook door het schoolse leren zélf beïnvloed

• Domein-specifieke kennis is onontbeerlijk

• Voorbereidende lees- en rekenvaardigheden zijn stabiele predictoren van later 

schoolsucces en levenskwaliteit

Take home



• Ontwikkeling van de hersenen

• De impact van omgevingsfactoren

• Het lerende brein: executieve functies

• Metacognitie

• Domein-specifieke kennis

Overzicht



• Hersenstructuur

Ontwikkeling van de hersenen



• Hersenstructuur

• Hersenfunctie

• Maturatie

• Interactieve specialisatie

• Experience-dependent plasticity

• Gevoelige periodes?!

Ontwikkeling van de hersenen



• Zijn onze hersenen voorgeprogrammeerd om schoolse vaardigheden te leren?

• Plasticiteit → functionele reorganisatie (neuronal recycling)

De impact van omgevingsfactoren

Lezen Rekenen

Schlaggar & McCandliss, 2007, Ann. Rev. Neuro.

Peters & De Smedt, 2017, Dev. Cogn. Neuro

Lien Peters



• Het effect van een korte training

De impact van omgevingsfactoren

Declercq et al., in prep.

TR (Pre) vs. TR (Post) UN vs. TR (Post)

Merel Declercq



• Treden (neuro)cognitieve veranderingen op als gevolg van:

• Leeftijd? Instructie? Beide?

• Onderwijs als een natuurlijk experiment: School cut-off design

• Cut-off: Okt-Dec ↔ Jan-Mar

• Vergelijkbare leeftijd, verschillend leerjaar

De impact van omgevingsfactoren: de school



• Effect op algemene leerfuncties (EF)

De impact van de school



• Effect op voorbereidende rekenvaardigheden: K2 → K3

De impact van de school

Aantallen tellen (< 9)

Aantallen tellen (< 30)

Stippen vergelijken

Cijfers vergelijken

Cijfers benoemen

Ordenen

Rekenen

Jong K3 ↔ Oud K2

1.05

11.37***

0.92

1.79

12.91***

6.74**

5.35*

K3

1.63

1.27

2.38

1.03

4.91**

4.77**

5.52**

K2

5.12***

6.99***

5.44***

3.85*

12.11***

5.81***

9.13***

Leeftijd (n = 382) School (n = 182)

Aravindran & De Smedt, in prep.

Aishvarya

Aravindran



• Controle en regulatie van doelgericht gedrag

• Prefrontale cortex
• Ontwikkelt volop in de lagere school (én erna)

• Gevoelig voor omgevingsinvloeden
• School-effecten

• Risicofactoren: slaap, stress, welbevinden… 

Het lerende brein: executieve functies

Executieve functies

Werkgeheugen

Inhibitie

Flexibiliteit

705 – 346 = 

Elen, J. & Thys, A. (2020). Leren In Maatschappelijk Betrokken Onderwijs (Module 5, p. 209 e.v.)



• Werkgeheugen

Het lerende brein: executieve functies

Blauw + rood: Fonologische lus

Groen : Visuospatieel schetspad

Geel: Centrale executieve

705 – 346 = 



• Speelt een belangrijke rol in leren van schoolse vaardigheden

• Aanvankelijke leerproces (voor automatisatie optreedt)

• Complexere opdrachten

• Predictor van schoolse prestaties

Werkgeheugen

r = .29
(k = 2026)

r = .35
(k = 829)



• Rol van strategieën en voorkennis

• Aanvankelijke strategieën → grotere werkgeheugenbelasting

• Geautomatiseerde kennis → vermindert druk op het werkgeheugen

→ !! Leerproblemen !! 

→ Werkgeheugencapaciteit × voorkennis × strategieën bepaalt leeromgeving

Werkgeheugen

Elen, J. & Thys, A. (2020). Leren In Maatschappelijk Betrokken Onderwijs (Module 5, p. 209 e.v.)



• EF interventies vertonen geen transfer effecten

Trainen van executieve functies?

Melby-Lervag & Hulme, 2013, Psych. Sci.



• EF interventies vertonen geen transfer effecten

• Effecten treden enkel op bij risicogroepen

Trainen van executieve functies?



• EF interventies vertonen geen transfer effecten

• Effecten treden enkel op bij risicogroepen

• Leren van schoolse vaardigheden is dé EF-interventie bij uitstek

→ !! Domein-specifieke instructie !! 

Trainen van executieve functies?



• Domein-specifieke taakgerichte metacognitie

• Monitoring tijdens (schoolse) taak

• Leermoment: leren uit fouten

Metacognitie
Elien Bellon

https://www.wetenschapuitgedokterd.be/zelfkennis-het-begin-van-alle-rekenknobbels

https://www.wetenschapuitgedokterd.be/zelfkennis-het-begin-van-alle-rekenknobbels


The strongest predictors of later achievement are school-entry math and reading 

Domein-specifieke kennis



Our results show that mathematics and reading ability at age 7 are substantially and positively 
associated with SES at age 42, independently of relevant confounding variables (p. 1305).

Domein-specifieke kennis



• Kleuterschool → eerste leerjaar

Domein-specifieke kennis

De Smedt et al., in prep.



• Kleuterschool → eerste leerjaar

Domein-specifieke kennis

Taal Visuo-spat

Aantallen tellen (< 9) .201** .198**

Aantallen tellen (< 30) .373** .397**

Stippen vergelijken .258** .198**

Cijfers vergelijken .270** .305**

Cijfers benoemen .362** .400**

Ordenen .391** .412**

Rekenen .194** .230**

Patronen .532** .543**

Taal Visuo-spat

Aantallen tellen (< 9) .271** .290**

Aantallen tellen (< 30) .305** .329**

Stippen vergelijken .103* .137**

Cijfers vergelijken .185** .198**

Cijfers benoemen .391** .410**

Ordenen .370** .393**

Rekenen .471** .489**

Patronen .489** .521**

Tweede Kleuterklas (n = 389) Derde Kleuterklas (n = 382)

!!! VOORBEREIDENDE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN !!!



• Kleuterschool → eerste leerjaar

No longer just the study of number and space, mathematics science 

has become the science of patterns (Steen, 1988, Science)

Domein-specifieke kennis

Taal Visuo-spat

Patronen .532** .543**

Taal Visuo-spat

Patronen .489** .521**

Tweede Kleuterklas (n = 389) Derde Kleuterklas (n = 382)

Nore Wijns



• Sterke en unieke band tussen aanvankelijk lezen, rekenen en hun voorlopers

• Fonologische vaardigheden

• Letterkennis

• Getallenkennis

• Voorlopers van lezen voorspellen rekenen, en omgekeerd (onafhankelijk van IQ)

• !! Kleuteronderwijs !!

• Instructie

• Preventie

Domein-specifieke kennis

Kiran Vanbinst



• De hersenen zijn in de basisschool volop in ontwikkeling

• De (school)omgeving speelt een cruciale rol in deze ontwikkeling

• Algemene cognitieve functies (executieve functies, metacognitie) die belangrijk

zijn om te leren worden ook door het schoolse leren zélf beïnvloed

• Domein-specifieke vakkennis is onontbeerlijk

• Voorbereidende lees- en rekenvaardigheden zijn stabiele predictoren van later 

schoolsucces en levenskwaliteit

Take home
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