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De piramide van Maslow ondersteboven 
Breinonderzoek bezien door de multifocale theoretische bril 
 

Inleiding: 

Ons brein is ‘hot’. De laatste jaren verschijnen er aan de lopende band boeken en artikelen 

met de laatste ontdekkingen uit neurologisch onderzoek. Deze ontdekkingen hebben al veel 

nieuwe en vaak verrassende inzichten opgeleverd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de hersenen 

zich tot ver in de adolescentie blijven ontwikkelen en dat tussen jongens en meisjes de 

hersenontwikkeling verschillend verloopt (Jolles, 2007). De media gaan echter meestal niet 

erg genuanceerd om met het nieuws op dit gebied, wat leidt tot krantenkoppen die de 

onderzoeksresultaten gechargeerd onder de aandacht van het grote publiek proberen te 

brengen. Een sprekend voorbeeld hiervan is een krantenkop uit Het Parool: “Puberbrein kan 

niet plannen” (Pen, 2007). 

Het gevaar bestaat dat hierdoor de nieuwe inzichten te gemakkelijk vanuit het laboratorium 

direct naar het onderwijs vertaald worden, zonder dat goed is onderzocht of deze inzichten 

in de praktijk ook bruikbaar zijn (Meent, 2011). Het is daarom zinvol om voor nieuwe 

theorieën die voortkomen uit hersenonderzoek een verbinding te zoeken met bestaande 

theorieën uit de educatieve psychologie of pedagogiek. Als blijkt dat bestaande en nieuwe 

onderzoeksresultaten elkaar versterken, dan geeft het meer vertrouwen dat deze resultaten 

in de onderwijspraktijk goed toepasbaar zijn. Ter illustratie is hieronder de samenhang 

uitgewerkt tussen piramide van Maslow en de ontwikkeling en opbouw van de hersenen.  

De piramide van Maslow: 

Maslow publiceerde zijn ‘Theory of human motivation’ in 1943 en is bekend geworden om 

zijn behoeftepiramide. Maslow zag in de menselijke behoeften een hiërarchische opbouw. In 

zijn theorie stelt hij dat mensen eerst de lagere, primaire behoeften moeten vervullen, 

voordat de hogere orde behoeften aan bod komen. Aan de basis van de piramide staan 

achtereenvolgens de lichamelijke behoeften en de behoefte aan veiligheid en geborgenheid. 

Als hieraan is voldaan, volgen in het midden van de piramide de behoefte aan sociale 

contacten en vervolgens aan waardering en erkenning. De top van de piramide 

vertegenwoordigt de hoogste orde van de behoeften: zelfontplooiing en zelfverwerkelijking 

(Maslow, 1943). 

Ontwikkelingsstadia van de hersenen: 

De menselijke hersenen beginnen zich al direct na de conceptie te ontwikkelen. Binnen vier 

weken heeft zich de neurale buis gevormd, met drie primaire hersenblaasjes: de 

voorhersenen, de middenhersenen en de achterhersenen. De achterhersenen, die verbonden 

zijn met het verlengde merg, zijn na volgroeiing verantwoordelijk voor de basale biologische 

functies, zoals de ademhaling en het kloppen van het hart. De middenhersenen zorgen voor 

visuele en auditieve reflexen en vormen de verbinding tussen de achterhersenen en de 

voorhersenen. Uit de voorhersenen ontwikkelen zich later onder meer het limbische systeem, 

de zijventrikels en de neocortex, die verantwoordelijk zijn voor emoties en de hogere 

mentale functies (Hadders-Algra, 1997).  
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Verbinding tussen beide theorieën: 

Als een baby op de wereld komt, zijn de ruggengraat, de hersenstam en de middenhersenen 

al bijna volgroeid. Dit gedeelte van de hersenen zorgt voor de meest basale lichamelijke 

behoeften, zoals eetlust, slaap en lichaamstemperatuur. Dit komt overeen met de onderste 

laag van de behoeftepiramide van Maslow, die zegt dat eerst voldaan moet worden aan de 

lichamelijke behoeften. Een pasgeboren baby heeft ook niet veel meer dan deze primaire 

behoeften en is zich op dat moment nog nauwelijks bewust van zichzelf of van zijn 

omgeving. Na de geboorte ontwikkelt zich tot het tweede levensjaar het cerebellum, dat 

zorgt voor de aansturing van de spieren. Het limbisch systeem bestaat onder andere uit de 

hippocampus, de hypothalamus en de amygdala. Dit gedeelte van de hersenen is tijdens de 

pubertijd extra actief onder invloed van hormonen (Leijenhorst & Crone, 2009). Hier huist 

het seksuele en het emotionele gedrag, wat overeenkomt met het midden van de piramide 

van Maslow. Pas laat in de adolescentie komt de neocortex tot volle ontwikkeling. Hierin 

vindt het ‘hogere denken’ plaats, wat overeenkomt met de top van de piramide van Maslow.  

  
Piramide van Maslow,  (Maslow, 1943) Ontwikkeling van de hersenen (Weringh, 2001) 

 

De behoeftepiramide laat een duidelijke parallel zien met de ontwikkeling en opbouw van 

de hersenen. De ontwikkeling van de hersenen vertoont van binnen naar buiten een 

gelaagdheid met toenemende functionele complexiteit, die terug te vinden is in de evolutie 

van de hersenen en de wijze waarop de hersenen na de geboorte uitgroeien. 

Neurobiologische processen zorgen er voor dat de primaire behoeften, zoals eten, drinken en 

slapen voorrang krijgen op de hogere orde processen. Dit is ook vanzelfsprekend, want 

zonder voldoening van deze primaire behoeften, kunnen de hersenen niet goed werken 

(Chou, Elmquist, & Saper, 2002). 

Implicaties voor het onderwijs: 

Voor de onderwijspraktijk volgt hieruit dat docenten zich steeds bewust moeten zijn dat 

eerst aan de basisbehoeften voldaan moet zijn, voordat een leerling in staat is tot leren en 

zelfontplooiing. Hierin zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 

- Fysiologisch welzijn: studenten hebben voldoende eten en drinken en rust nodig. In 

de klas moet het niet te koud of te warm zijn. Ook de kwaliteit van de lucht moet 

goed zijn door te zorgen voor ventilatie. 

- Veiligheid: de school moet voor studenten een veilige haven zijn. Orde, regelmaat en 

duidelijke regels kunnen hiertoe bijdragen. 
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- Aandacht en sociaal welzijn: het is van belang dat studenten zich gezien en gehoord 

voelen en dat iedere student regelmatig persoonlijke aandacht krijgt. Docenten 

kunnen de groepsidentiteit bevorderen door teambuilding en samenwerking. 

- Zelfvertrouwen: het realiseren van eigenwaarde van de studenten door ze hun eigen 

kwaliteiten en talenten te laten ontdekken en hierop positieve feedback te geven. Dit 

kan bijvoorbeeld door studenten een speciale rol in de klas te geven. 

- Kennis en begrip: intellectuele groei door het verwerven van diepgaande kennis en 

onderliggende begrippen. Studenten moeten de juiste hulpmiddelen krijgen om 

kennis te zoeken en zich deze eigen te maken.  

- Esthetische waardering: voor de ontwikkeling van hogere orde bewustwording bij 

studenten kunnen docenten de aandacht vestigen op de passie en schoonheid die ten 

grondslag liggen aan kunst en wetenschappen. 

- Zelfontplooiing: studenten moeten tijd en aandacht krijgen bij het ontdekken en 

ontwikkelen van persoonlijke interesses en een eigen identiteit (Alexander, 2006). 

Als de theorieën elkaar tegenspreken 

De laatste jaren is door neurologisch onderzoek duidelijk geworden dat bij jongeren de 

hersenontwikkeling zich nog tot na het twintigste levensjaar voortzet. De hersengebieden die 

cruciaal zijn voor het maken van weloverwogen keuzes zijn bij hen nog niet uitgerijpt (Jolles, 

2005). Dit heeft geleid tot een controverse met de heersende stromingen zoals het ‘nieuwe 

leren’ en ‘het studiehuis’, die er vanuit gaan dat jongeren in staat zijn sturing aan hun eigen 

opleiding te geven. Door de inzichten uit het neurologisch onderzoek is twijfel ontstaan of zij 

die zelfsturing wel aankunnen. Aangezien er de nodige kritiek is op de bestaande vormen 

van onderwijs, is het aanlokkelijk om de theorieën die voortkomen uit het breinonderzoek 

direct te vertalen naar nieuw onderwijs en de huidige onderwijsvormen resoluut over boord 

te gooien. Het is echter verstandiger om, zoals Tom Luken (2008) stelt, eerst heel goed na te 

denken wat de harde wetenschappelijke inzichten van de afgelopen jaren betekenen voor de 

onderwijsvernieuwingen voor de toekomst. 

Conclusie: 

Door de verbinding te zoeken tussen nieuwe en bestaande theorieën kan met grotere 

zekerheid gesteld worden dat deze toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk als blijkt dat deze 

theorieën overeenkomen en elkaar versterken. In het uitgewerkte voorbeeld over de 

piramide van Maslow is het zelfs zo dat het gaat om noodzakelijke voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden voordat er überhaupt sprake van onderwijs kan zijn. In het tweede 

voorbeeld, waarbij de theorieën elkaar tegenspreken, is voorzichtigheid geboden. Het is 

verleidelijk om de verse ingrediënten uit de keuken van de neurologie direct in te zetten bij 

het oplossen van onderwijsproblemen.  Het is beter om uit vervolgonderzoek ‘the best of 

both worlds’ te destilleren. “Een echte verbetering in ons onderwijs kan tot stand worden 

gebracht door de samenwerking over de grenzen van disciplines en praktijkvelden heen” 

(Luken, 2008). 
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