
Introductie 
Dit artikel werd geschreven ter afronding van de opleiding 
BanaBa Schoolontwikkeling aan Odisee te Brussel. 

Al heel mijn carrière als leerkracht wiskunde en titularis in de eerste graad van het 
secundair onderwijs in het Regina Pacisinstituut, een TSO-BSO-school te Brussel, 
ben ik geboeid geweest door het item ‘leren leren’. Maar samen met deze interesse 
groeide ook de frustratie: je geeft die jonge pubers studietips, je raadt hen aan om 
alle dagen te oefenen, je toont hen hoe ze mindmaps kunnen maken, … en toch 
slaat het niet aan. Verwonderlijk? Neen, eigenlijk niet!  
Hoe vaak lag, tot grote ergernis van mijn papa, de ketting van mijn fiets? Tot hij de 
tijd nam om mij heel rustig uit de doeken te doen hoe een fiets in elkaar zit en hoe 
de versnellingen werken. Vanaf dat moment ging ik veel bewuster om met mijn fiets.  
Hetzelfde met je brein: je trapt maar door en door en verwacht dat jouw brein doet 
wat er moet gedaan worden. En daar loopt het dan al eens mis. Je forceert het 
systeem …  
Wat als we als leerkracht hen proberen uit te leggen hoe hun brein werkt? Misschien 
gaan onze pubers dan veel bewuster leren?  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De Einstein-klas 
Met het puberbrein aan de slag in de huiswerkklas

NAÏMA VAN DEN BROECK REGINA PACISINSTITUUT BRUSSEL

Breinweetje 
Hersenen zijn 
plastisch, dus je kan je 
hersenen trainen. 

Breinweetje 
Hersenen kunnen …  
verbindingen maken, 
deze versterken door 
ze veel te gebruiken 
of ongebruikte ver- 
bindingen snoeien. 

Breinweetje 
Het brein ontwikkelt 
zich in reactie op de 
omgeving.

De Einsteincoaches: “Als je hoog wil vliegen, moet je je vleugels uitslaan.”



Resultaten onderzoek 
Naar aanleiding van mijn praktijk-
onderzoek rond een traject voor studie-
begeleiding voor de leerlingen van de 
eerste graad secundair onderwijs, dat 
vorig jaar plaatsvond, zijn wij als school 
dit jaar gestart met de opbouw van een 
huiswerkklas. 

Na een beginmeting naar de zelfredzaamheid bij het 
maken van huiswerk bij 53 leerlingen van het eerste 
jaar A en B kwamen volgende verontrustende 
resultaten naar boven:  
- 6% stelt huiswerk zo lang mogelijk uit of is te moe;  
- 62% werkt niet voor school als er geen huiswerk is 
tegen de volgende dag;  
- 48% van de leerlingen geeft aan dat ze héél snel 
afgeleid zijn door o.a. GSM en Facebook;  
- 71% heeft het moeilijk met het leren van lessen 
(13% weet niet hoe en 58% geeft aan hulp nodig te 
hebben); 
- ruim 1 op 3 leerlingen vergeet al eens iets doordat 
ze hun boekentas niet naar behoren maken. 
Dat er op deze eenvoudige stapjes, zoals je 
boekentas maken, je focussen op je huiswerk en het 
leren van je les nog veel groeimogelijkheden zijn bij 
onze leerlingen, ligt in de lijn van de verwachtingen: 
wij voelden als leerkrachtenteam al langer aan dat 

leerlingen het bijzonder moeilijk hebben met deze 
stappen. En ook de literatuur bevestigt dat: het gaat 
hier over executieve functies waarmee je je eigen 
denken, gedrag en emoties kan sturen. Hieronder 
vallen zaken als zich voor langere tijd op iets kunnen 
concentreren, plannen, organiseren en vooruitkijken, 
doelgericht bezig blijven en afleidingen kunnen 
weerstaan. Deze uitingen van zelfregulatie zijn 
echter nog niet ten volle gerijpt bij pubers. (Van 
Camp, Vloeberghs & Tijtgat, 2015; Nelis & van Sark, 
2014; Dawson & Guare, 2013) 

‘Kinderen worden niet 
geboren met de 
vaardigheid om zichzelf te 
reguleren. Dit moet hen 
worden aangeleerd!’  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Figuur 1.  Studietraining binnen de Einsteinklas, opgesteld in samenwerking met Ankie Remijn

DE EINSTEINKLAS … 
In de Einsteinklas gaan we met leerlingen uit de eerste graad aan de slag: 

‣ Hoe werkt mijn puberbrein? 

‣ Wat maakt mijn puberbrein slim? 

‣ Hoe vertaal ik dit naar effectief leren? 

Inschrijving gebeurt op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend. 

Als coach zijn wij een steun en toeverlaat, nemen we de leiding waar 
nodig, inspireren en motiveren we hen door ambitie te bepalen  
(= S.L.I.M.-zijn).
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Wanneer ik als leerkracht wiskunde op maandag na 
de les doorgeef dat er woensdag toets is, dan vraag 
ik hen om volgende stappen rond plannen en 
vooruitkijken te doorlopen:  
- map wiskunde meenemen naar huis;  
- de les overlopen;  
- reflecteren “Heb ik de les goed begrepen?”;  
- elke dag een beetje oefenen;  
- opnieuw reflecteren “Ken ik mijn les?”  
Helaas worden kinderen niet geboren met de 
vaardigheid om zichzelf te reguleren, zij ontwikkelen 
dit ook niet vanzelf, dit moet hen worden aan-
geleerd. In de literatuur lees je maar al te vaak dat 
een trainingsprogramma waarin zelfregulatie en zelf-
redzaamheid gestimuleerd worden een positief effect 
heeft op de schoolse prestaties en ook een groots 
effect heeft op motivatie. Dit effect kan je zelfs 
versterken door de leerling voortdurend informatie 
te geven over de werking van zijn puberbrein. (Ros, 
2015; Nelis  & van Sark, 2015; Dijkstra, 2015; 
Dawson & Guare, 2013) 

Samen met nog drie gemotiveerde collega’s buigen 
we ons over de vraag: Op welke manier kunnen 
wij, coaches van de Einsteinklas, de leerlingen 
begeleiden en ondersteunen bij de aanpak van 
hun huiswerk om zo ook hun welbevinden en hun 
zelfredzaamheid hierbij te verhogen? 

De voorbereidingen voor onze huiswerkklas zijn 
reeds tijdens het praktijkonderzoek van vorig 
schooljaar getroffen, in samenwerking met Ankie 
Remijn, huiswerkcoach in Delft (Van den Broeck, 
2015). Langzaam maar zeker bouwen we met vallen 

en opstaan een unieke, wetenschappelijk onder-
bouwde studiemethode uit met de bedoeling 
leerlingen op het goede spoor te brengen en hen 
goesting te doen krijgen in efficiënt leren (fig.1). 
Hiernaast willen wij, naast een degelijke litera-
tuurstudie en naast wederzijdse coaching (de 
coaches coachen ook elkaar), onze expertise in het 
puberbrein uitbreiden door wetenschappelijke 
ondersteuning te zoeken bij externe experten, nl. 
neurologopediste Els Dammekens en neuro-
psycholoog Dr. Christophe Lafosse, coördinatoren  
van Breinset (http://www.breinset.com). 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RP-leerlingen in de Einsteinklas

EINSTEIN-LLN 
welbevinden verhogen 

zelfredzaamheid 
betere leerprestaties

EINSTEIN-COACHES 
goesting geven in leren 
ondersteuning bieden 
expertise uitbouwen

EINSTEIN-OUDERS 
een gelukkig kind 

betere leerprestaties 
steun in begeleiding

REGINA PACIS 
lln-aantal eerste graad 

doorgroeien in RP 
goede naam RP

Figuur 2. Stakeholdersanalyse
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Wat vinden die jonge Einsteiners nu zelf van de 
huiswerkklas? (fig. 3) Zij komen graag  naar de Ein-
steinklas, vinden het er gezellig, voelen zich daar 
goed, zijn tevreden over de degelijke en vriendelijke 
begeleiding, en keren na het huiswerk met een goed 
gevoel naar huis. Ze zijn blij met de interessante 
studietips, kunnen in alle rust werken, appreciëren 
de duidelijke regels en vinden een luisterend oor bij 
de coaches. Werken in tijdsblokken van 25 minuten 
met vijf minuten pauze wordt ook goed gesmaakt. 
Maar ook bij deze enquête, ingevuld door 20 
Einsteiners in december 2015, geven onze leerlingen 
aan dat zij heel snel afgeleid zijn. Dat blijft dus een 
heikel punt. Dit wordt dan ook één van onze 
toekomstige werkpunten: “Op welke manier kunnen 
wij leerlingen ertoe brengen om zich beter te 
focussen op hun huiswerk?”  
Wat betreft de inschrijvingen moeten we nu helaas 
met een wachtlijst werken. We hebben ervoor 
gekozen om met een kerngroep van vier coaches te 
starten. Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond 
staan telkens twee coaches klaar om 20 Einsteiners 
ondersteuning te bieden bij hun huiswerk. Het is 
trouwens niet evident om na een zware lesdag deze 
intensieve taak op zich te nemen. De wil en vooral 
het idealisme is er wel!  

‘Eerst zei mijn moeder:”Ga 
maar naar de Einstein-
klas!” Maar nu wil ik zelf 
ook gaan omdat het zo leuk 
is.’ 

Dit schooljaar concentreren wij ons in de Einstein-
klas op het stimuleren van cognitieve en meta-
cognitieve vaardigheden. Cognitieve vaardigheden 
betreffen het opnemen en verwerken van kennis en 
vaardigheden. Hieronder vallen dus alle leer-
strategieën die tot doel hebben om actief bezig te 
zijn met de leerstof, zoals o.a. herhalen, verdiepen 
en structureren. Meta-cognitieve vaardigheden 
helpen het denken en leren in goede banen te 
leiden: leren vooruitkijken, je werk bijhouden, het 
proces in de gaten houden en tot slot terugblikken. 

Als coach hebben we bij dit proces vaak het gevoel 
dat de leerling al blij is dat wij gewoon aanwezig 
zijn. De wetenschap dat er iemand is indien nodig 
zorgt voor rust, werkt motiverend en geeft 
zelfvertrouwen (Dijkstra, 2015).  
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Enquête rond welbevinden in de Einsteinklas 
(20 correspondenten)
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Dat blijkt ook uit de antwoorden op de open vraag 
“Wat vind je goed aan de Einsteinklas?”:  
- “Ik zie dat de coaches ons willen helpen.”;  
- “De coaches zijn er altijd als we hulp vragen.”;  
- “De coaches doen alles voor je.”. 

Dankzij de sterke wetenschappelijke ondersteuning   
door neurologopediste Els Dammekens beseffen we 
wel dat niet alleen de training in cognitieve en meta-
cognitieve vaardigheden voor succes zal zorgen, 
maar ook de fixed (statische) of de growth (op groei 
gerichte) mindset van de leerling, de coaches én de 
leerkrachten ertoe doet. Zonder deze derde peiler 
zullen we nooit het beoogde resultaat bereiken. Deze 
emotionele peiler is eigenlijk de essentie van het 
verhaal: het gaat over de manier waarop pubers naar 
zichzelf kijken en de manier waarop wij naar de 
puber kijken. Hoe denk ik, als ouder of als 
leerkracht, over dat kind? Hoe beïnvloed ik 
misschien dat kind? (Dweck, 2006) Deze vragen 
vormen zelfs het begin van het verhaal. Die indirecte 
overtuigingen van de puber zelf en van de 
leerkrachten hebben immers ook effect op de 
schoolse prestaties van de puber. Dr. Christophe 
Lafosse, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor 
Neuropsychologie, verwoordt het op de studiedag 
‘Neuropsychologie in de schoolcontext’ als volgt: 
”Het knappe aan ons brein is dat de interactie tussen 
genetica en de omgeving mee de vorming van het 
brein stuurt.”  
Ook Sitskoorn (2015, p.68), neuropsycholoog aan de 
universiteit van Tilburg, stelt:  

Een gedeelte van deze individuele verschillen 
wordt ingegeven door onze genen. Maar onze 
genen verklaren niet alles. Want een ander 
gedeelte van deze verschillen wordt namelijk 
gevormd door datgene waar je je aan blootstelt 
en door datgene wat je doet. Het mooie hieraan is 
dat deze verschillen dus te beïnvloeden zijn. 

Kortom, het brein ontwikkelt zich in reactie op de 
omgeving. En die omgeving, dat zijn de klas-
genootjes, de ouders, de leerkrachten, de be-
geleiders, … . Dit geeft duidelijk aan dat wij dus ook 
de ouders én onze collega’s moeten meenemen in 
het huiswerkverhaal. 

Vervolgonderzoek 
Wat brengt de toekomst ons nog? Het 
opstarten van de huiswerkklas heeft in 
elk geval nieuwe deuren geopend… 

In de eerste plaats wil ik op regelmatige basis de 
bevraging rond de zelfredzaamheid bij het maken 
van huiswerk herhalen bij de leerlingen die naar de 
Einsteinklas komen. Zo hoop ik die zelfredzaamheid 
in kaart te brengen onder de vorm van een ster. Deze 
Einstein-ster (fig. 4) is een mooi werkinstrument om 
het eventuele effect van ondersteuning en be-
geleiding in de Einsteinklas te meten en direct 
inzichtelijk te maken. De voortgang wordt grafisch 
weergegeven als een sterbloem.  
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‘Overhoren is scoren’: samen nagaan of de les godsdienst gekend is
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Daarbovenop krijgen de Einsteiners ook zelf meer 
inzicht in hun eigen huiswerkproblematiek, waar-
door de zelfredzaamheid wel bevorderd wordt. Het 
kan vooral de basis zijn voor een gesprek waarbij de 
Einsteiner zijn werkpunten zelf formuleert. 

Verder willen wij zowel de ouders als de collega-
vakleerkrachten meer betrekken in het huis-
werkbeleid van de school. We weten nu immers dat 
de op groei gerichte mindset een sleutelrol speelt bij 
het vervullen van onze missie en ons helpt bij het 
ontwikkelen van de capaciteiten van onze kinderen 
(Dweck, 2006, p.247). 

Conclusie 
Wat leert de ervaring van een school-
jaar met de huiswerkklas ons? 

Onze huiswerkklas is geen must-do-programma voor 
alle pubers van de eerste graad. Het geeft leerlingen 
wel de mogelijkheid om vrijwillig dit trainings-
programma te volgen en zo hun gedrag bij het 
maken van hun huiswerk steeds beter te beïnvloeden 
en te sturen. Bij deze training moeten we aandacht  
hebben voor de cognitieve, metacognitieve, de emo-

tionele en de motivationele processen. Het aantal 
inschrijvingen tijdens de drie trimesters leert ons ook 
dat de nood aan een helpende hand bij het maken 
van huiswerk en bij deze processen er wel degelijk 
was. 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Figuur 4. Einstein-ster zelfredzaamheid bij huiswerk

mailto:naimavdb@gmail.com
mailto:naimavdb@gmail.com


Met speciale dank  
 

aan mijn gedreven collega-coaches van de Einsteinklas,  
Katleen Van Autgaerden, Lotte Vermeir en Roel Vander Veken, 

& 

aan de directeur van het Regina Pacisinstituut, Xavier Lefebvre,  
en aan de adjunct van de directeur, Lut De Wit,  

voor het vertrouwen, 

& 

aan mijn critical friends en studiegenoten   
Tina Jacobs en Koen Pacquee, 

& 

aan  Katrien Van Hauwermeiren, 
onze inspiratiebron en mentor, 

& 

aan mijn liefdevolle echtgenoot en kinderen, 
Johan Sergooris, Jana, Abner en Linde, 

voor hun liefde en steun 
elke dag opnieuw.

 7


