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Pas op voor neuromythes, zoals… 



De betekenis van blobs 

1.  Beelden verkregen door 
subtractie 

2.  Geen absolute verschillen 
tussen groepen 

3.  Elk gedrag wordt 
‘veroorzaakt’ 



Begrijpen van anderen I 
p  Representeren van 

de mentale toestand 
van een ander 
(theory of mind) 

p  Cognitief, 
gecontroleerd proces 

 





Perspectiefname ontwikkelt door in de 
adolescentie 

Dumontheil et al 2009 



Vertrouwensspel 
 

Speler 1 geeft een bedrag aan speler 2. 
Dat wordt verdrievoudigd. Speler 2 geeft 
al dan niet een deel terug. 

€10 

Berg et al, 1995; King-Casas et al 2005 

X 3 

€? 



Sociale emoties / basis emoties 

 Je struikelde net voor het oog van die leuke jongen 
(schaamte) 

 
 Je deed mee toen anderen je beste vriend uitlachten 
(schuld) 

 

versus 
 

 Je vriend moest overgeven en je kon het ruiken (walging) 
 

 Je vriend gilde dat er een wesp onder je shirt zat (angst) 

Burnett et al 2009 



Sociale emoties bij adolescenten 

 Adolescenten (10-18 jr) tonen meer activatie in 
mediale prefrontale cortex, en minder in temporale 
cortex dan volwassenen (22-32 jr) 

Adolescenten moeten meer het perspectief 
van anderen inzetten bij sociale emoties, 
terwijl volwassenen een beroep kunnen doen 
op sociale semantische kennis 

Burnett et al 2009 



Begrijpen van anderen II 

p  Ervaren van de 
mentale toestand van 
anderen 

p  Affectief, automatisch 
proces 



De rol van imitatie 
p Spiegelneuron: een neuron dat vuurt bij 

de uitvoer van een handeling, en bij het 
zien uitvoeren daarvan 

Rizolatti et al 1996 



Meltzoff, 1977 





Imitatie vooral bij interactie 
Kameleon effect: 
 
p  Twee mensen die met elkaar 

praten gaan elkaars gedrag 
imiteren. Gevolgen: 
n  de interactie verloopt soepeler 
n  de partners vinden elkaar 

aardiger 
n  de neiging tot prosociaal 

gedrag wordt sterker  

p  Maar nog niet duidelijk of 
imitatie ook bijdraagt aan 
begrip van interne toestand 
van de ander 



Intuitieve emotieherkenning 

o  geamuseerd 

o  beschaamd 

o  verlangend 

o  overtuigd 

Baron-Cohen et al, 1997 

Reading the mind in the eyes 



Empathie in het brein  

 Gebieden geassocieerd met 
pijn en emoties (anterieure 
insula, dorsale anterieure 
cingulate gyrus, amygdala) 
ook actief bij het zien van 
pijn / negatieve emoties bij 
anderen 



Williams and Jarvis, 2006 

Sociale uitsluiting: cyberball 



Ergens niet bij horen doet pijn… letterlijk! 

p  Vooral bij adolescenten  

p  Uitgesloten worden leidt tot activatie in 
hersengebieden die ook actief zijn bij fysieke pijn 

 
p  Meer activatie in deze gebieden hangt samen met 

grotere (zelf-gerapporteerde) gevoeligheid voor 
uitsluiting 

 
p  De controlegebieden in de hersenen reguleren de 

activatie in de pijngebieden, en de subjectieve 
gevoeligheid  

Masten et al 2009; Sebastian et al, 2009 



Samenwerkend leren 
p  Brein ingesteld op leren 

door sociale interactie 
n  Observatie en instructie 

p  Sociale voorwaarden  
n  Veiligheid 
n  Vertrouwen in groep 

p  Cognitieve voorwaarden 
n  Perspectief nemen 
n  Zelfregulatie 

p  Individuele verschillen 



Executive functions: 

p  EF zijn cruciaal voor de ontwikkeling 
van cognitieve en sociale functies 

p Ontwikkeling start al na geboorte, 
neemt enorm toe in lft 3-5, en gaat dan 
nog door tot late adolescentie 

p  Individuele verschillen in ontwikkeling 
van EF 



Inhibitie 

snelle ontwikkeling tijdens kleuterperiode 
n  Inhibitie van natuurlijke response: 1e jaar 
n  Inhibitie aan de hand van regel: vanaf 2e jr 

eenvoudig    Complex 







HSKT en schoolsucces 



Adolescenten en risico’s 
p Geef voor onderstaande activiteiten aan 

hoe groot het risico is en wat de mogelijke 
gevolgen zijn: 
n  Onveilige seks 
n  Meerijden met een dronken bestuurder 
n  Winkeldiefstal 

p Hoe denk je dat adolescenten 
antwoorden? 

Steinberg, 2005 



Ontwikkeling van het brein in de adolescentie 

Nelson et al; Steinberg et al 



Ontwikkeling in de adolescentie 

Casey et al 2010 



Risico-gedrag 

Gardner & Steinberg 2005 



Steeds voorzichtiger 

Gardner & Steinberg 2005 



Peer pressure 

Gardner & Steinberg 2005 



Metacognitie 
p Kennis over cognitieve strategieën en 

taken (declaratief) 
 
p Vaardigheden: sturen en controleren van 

je eigen leren en denken (procedureel) 



Procedureel: voorbeelden 
p  Ease-of-learning judgments:  

n  kinderen (4-9 jr oud) onderscheiden nog niet 
tussen wat zij willen bereiken en wat zij 
verwachten te bereiken 

p  Judgments-of-learning:  
n  zowel kinderen als volwassenen overschatten 

hoe goed zij geleerd hebben onmiddellijk na 
het leren, en worden accurater na enige 
vertraging 

In: Cognitive Development, Goswami, 2007 



Ontwikkeling 

p  Metacognitieve kennis: kinderen van 5 kunnen 
al moeilijkheid van geheugentaak inschatten 
maar alleen op basis van 1 variabele 

 
p  Metacognitieve strategieën ontwikkelen op 

heel elementair niveau al rond 5 jaar, meer 
complex tussen 8 en 10, maar ontwikkeling 
gaat door 

 

    



Dissociatie kennis en strategie 

  
n  Kinderen kunnen al bij het begin van de 

basisschool moeilijke van makkelijke taken 
onderscheiden, maar passen hun leertijd 
niet aan 

 
n  Alleen bij kinderen die begrijpen hoe 

benoemen kan helpen bij het onthouden 
werkt de strategie 



Verschillen tussen jongens en meisjes 

Taal 
Fijne motoriek 
Samenwerking 
Veiligheid 

Wiskunde  
Grove motoriek 
Competitie 
Uitdaging 



Ook apen hebben voorkeur voor speelgoed 

Alexander & Hines, 2002 



M/V verschillen in empathie 

Derntl et al, 2010 

• Geen verschillen in prestatie 
• Wel in strategie 



We ‘voelen’ de pijn van de ander 

Jackson et al 2006 



Maar niet voor ieder  ander… 

...tenminste, dat geldt voor mannen! 
Singer et al Nature, 2006 

vrouwen 

mannen 



Interacties met anderen 
Sociale dilemma’s:  
p  Samenwerking (niet 

bekennen) leidt tot een beter 
resultaat voor beiden 

 
p  Maar als jij samenwerkt en 

de ander niet, ben jij de 
dupe. 

p  Of andersom, als jij niet 
samenwerkt, en de ander 
wel, ben je vrij!  



M/V verschillen in motieven 

p  Man: 
n  Hoe kan ik de beste 

uitkomst voor mijzelf 
creëren? 

p  Vrouw:  
n  Hoe voorkom ik dat de 

ander mij uitbuit? 

Van Vugt et al, 2008, 2010 



 
 M/V verschillen in: 

 
-  Bijdrage in groep versus 

individuele conditie 

-  Identificatie met de 
groep 



Het jongensprobleem 

PRIMA-vo cohort 2001; Claassen et al 2005 



Taal,rekenen en lezen op de basisschool: 

Driessen et al 2006 



Kleine verschillen met grote gevolgen 
p  Meisjes kiezen 

weinig voor 
natuur / techniek  

p  Jongens kiezen 
weinig voor zorg / 
gezondheid 



Sexe verschillen of stereotypen? 

Hyde 2005 

d = 0.2  85% overlap 

d = 0.5  67% overlap 



Sekse verschillen per land 
(examenleerlingen VO) 

TIMMS 1995 

Sekse verschillen echter niet bij alle metingen / leeftijdsgroepen  



Vooroordelen voorspellen prestatie 

Nosek et al 2009 PNAS Project Implicit 

Female 
Liberal arts 

Male 
Science 

Female 
Science 

Male 
Liberal arts 

jongen 

jongen 



Het effect van stereotypen… 

Pavlova et al 2010 



…vooral vrouwen hebben er last van 

Pavlova et al 2010 



Instructie is heel belangrijk 

Mangels, Dweck et al 2006 

Mindset stuurt de wijze waarop 
geleerd wordt: 
 
Kinderen met een ‘fixed 
mindset’ letten minder goed op 
corrigerende informatie, en 
presteren minder goed op een 
volgende test 



Talent of hard werken? 





Take home: 
p  Disbalans tussen verstand en emotie 
 
p  Hersenen kopiëren van nature 
 
p  Sociale signalen hebben natuurlijke impact  

p  Stereotypen voorspellen zichzelf 

p  Talenten liggen niet vast 

 


