
met speciale aandacht voor de kracht van muziek 







1. Wat is in je leven 
tot nu toe jouw beste 
leerervaring geweest? 

2. Waarom?

3. Heb je enig 
idee hoe dit te 
maken heeft 

met de werking 
van je brein?









Verschillende gebieden

Cortex  (blauw 
weergegeven) o.a. 
denken, plannen, 
taal, waarnemen ….

Kleine hersenen 
(groen). 
Houding, evenwicht, 
coördinatie van beweging

Hersenstam (bruin weergegeven) 
Automatische lichaamsfuncties zoals 
ademen, verteren,  slapen, hartslag

Emotionele 
hersenen 
(gekleurd in het 
midden). Diepe 
emoties, zoals 
angst,  genot, lust, 
woede. 



Muziek en brein

Het ontstaan van 
verwachtingen, 
het bedriegen of 
voldoen aan die 
verwachtingen 
(prefrontale 
schors)

Bewegingen (tikken 
met voet, dansen, bespelen 
instrument), verwerking ritme 
en emotionele reacties op 
muziek. Timbre

Gevoeligheid voor 
beats, aansturing 
bij dansen, 
hoofdbewegingen

Emotionele 
reacties op

muziek

Geheugen voor muziek, 
en voor ervaringen 
gekoppeld aan muziek

Visuele schors. 
(noten lezen , 
bewegingen van 
anderen)

Bewegen, tikken met voet,
dansen en bespelen 

instrument motorisch
gebied)Perceptie, analyse 

en verwerking van 
klanken 

Tactiele feedback bij  tikken
met voet, dansen en 
bespelen instrument (senso-
motorisch gebied)











RICHT



RICHT



→ Emotionele

breindelen

Cortex van een adolescent ←





Energieniveau



Energieniveau







Leerprincipe 2: Herhaal



Frontal
Cortex

Werkgeheugen

Amygdala

A

Korte termijn geheugen 



De hippocampus      
kopieert  informatie

Herhaal, en …….



en de hippocampus kopieert het naar de cortex

Slapen, dagdromen….



Voor duurzaam geheugen: HERHAAL SLIM!

Na de eerste pauze
Na een dag

Na een week
Na vier weken

Na drie maanden
Na een jaar…….



“De hippocampus leert

De cortex onthoudt”

Herhaal, oefen, 
spreid en pauzeer! 









Emotion
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Emoties  graveren  herinneringen in ons brein



Angst and Plezier

Zijn sterke emotionele krachten!

Amygdala

Nucleus Accumbens



Amygdala

Nucleus Accumbens

Angst



Vermijd 

sociale 

uitsluiting 

en pesten

Zorg voor 

veiligheid



Maak het (in)spannend



Maak het (in)spannend maar vermijd stress

Amygdala

Angst en leren:



En hoe zit het met plezier ?

Nucleus Accumbens

Beloning in zicht → Dopamine→ toenadering



Maak mensen nieuwsgierig



Zorg voor verrassingen



Spelen  is  leren!



Muzikaliseer het leren!
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Vertel verhalen



Plezier en leren:

Beloon en verras positief!

Nucleus Accumbens



Deel ervaringen, dat  

schept een band!



Band met klasgenoten



Band met de leraar



Elkaar troosten



Samen  wat vieren



Emoties  graveren  herinneringen in ons brein



Emoties  graveren  herinneringen in ons brein

















Ha! (een) nieuwe kennis!
Dankzij mijn oude web!
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DE MUZIEK

VAN HET LEREN

LUISTEREN

COMMUNICERENTAAL

BEWEGEN









Luister naar ‘Jason Gray – Learning’ (gebruik lyric video via 
youtube) en beantwoord deze vragen in je groep:

1 . Welke vier leerprincipes vind je terug in deze song/video? 
Hoe? Verwijs specifiek naar delen van de song! 

2. De zanger verwoordt een bepaalde houding ten opzichte
van ‘leren’. Zoek tenminste 3 kenmerken van zijn houding
tegenover leren. Bewaar deze inzichten voor de plenaire
sessie.  

Song: Jason Gray - Learning (lyric video)

https://www.youtube.com/watch?v=sGWi6KynB8s


←    →

←    →

←    →

←    →

TEGENVALLERS
←    →
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