
Neuropsychologische factoren in 
talentontwikkeling, leren en gedrag.

Met prof. dr. Erik Scherder
Bekend van de DWDD 
(en veel meer...) 
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BREINKUNDE 
IN HET 
ONDERWIJS

Leer van deze topdocenten:



Leg je oor te luisteren bij de wetenschap en 
reken af met neuromythen en andere fabeltjes
De neurowetenschap is één van de snelst groeiende wetenschappen van de afgelopen 
jaren. In sneltreinvaart wordt er steeds meer bekend over de werking van het brein en het functioneren 
van mensen. En daarmee komt er spectaculaire kennis bovendrijven over talent, leren, creativiteit, 
het geheugen, ontwikkelingsstoornissen en de wisselwerking tussen docent en student. Maar ook is 
er steeds meer onderzoek naar het effect van moderne technologie op de werking van ons brein.

En deze kennis is essentieel voor iedereen die binnen het onderwijs werkt!
De kans dat je bent opgeleid in de hersenwetenschap is klein en dat is jammer, want je werk zou er een  
stuk leuker en uitdagender van worden. De hersenwetenschap raakt je vakgebied namelijk recht in het hart.

Collegereeks: Breinkunde in het onderwijs
Het motto van deze collegereeks is ‘Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht’. Het biologisch 
gehalte wordt tijdens de reeks zo laag mogelijk gehouden en de toepasbaarheid zo hoog mogelijk. 
Je krijgt les van topwetenschappers die een sterke link naar de onderwijspraktijk hebben.

Doelgroep
De colleges zijn bedoeld voor iedereen met een passie voor leren. De deelnemers komen uiteraard uit 
het onderwijs, maar ook uit de sport- of muziekwereld.Deze reeks is zowel interessant voor schoolleiders 
en onderwijsmanagers als trainers of docenten. De inzichten zullen je verbazen, soms ontroeren en 
soms doen lachen. Het zal hoe dan ook iets in je losmaken en je zult zeker de vertaalslag maken naar 
je dagelijkse praktijk.

INCLUSIEF VEEL EXTRA'S

• Het boek "Het Tienerbrein"
Prof. dr. Jelle Jolles

• Samenvattingen
Per college krijg je een 
samenvatting met daarin 
de headlines 

• Sheets/presentaties
waarmee je de hoofdlijnen 
kan overbrengen aan 
je collega’s

"EEN REIS 
DOOR HET BREIN: 
SUPERFASCINEREND 
EN TOEPASBAAR!" 

LIVE ONTLEDING 
van het brein o.l.v. 
dr. Hanneke Hulst 

en haar team



Het brein in een 
notendop
Dr. Hanneke Hulst
Hersenwetenschap-
per, VU Medisch 
Centrum 

Spannende vragen over de meest 
fascinerende ‘levende machine’ 
die er is (inclusief practicumles)

Nieuwe technologie 
en ons oeroude brein 
Prof. dr. 
Theo Compernolle
Adjunct Professor at 
the CEDEP European 
Centre for Executive 

Development(Insead Fontainebleau)
Hoe hyperconnectiviteit en 
multitasken je brein gijzelen 
(en dat van je leerlingen). 
En hoe jij en je leerlingen 
daarvan kunnen loskomen.

Stress in het 
onderwijs
Prof. dr. Erik Scherder
Hoogleraar Neuro-
psychologie Vrije  
Universiteit  
Amsterdam

Dr. Kilian Wawoe
Docent Human 
Resource Management 
Vrije Universiteit 
Amsterdam

Stress zit tussen de oren, 
maar hoe krijg je dat eruit?

Oplossingsgericht 
coachen en werken 
Anneleen de Lille
Specialist in oplossings-
gericht coachen
Better minds at Work

Over mindsets en focus

Het adolescente brein
Prof. dr. Jelle Jolles
Emeritus hoogleraar 
neuropsychologie Vrije 
Universiteit, oprichter 
van het Centrum voor 
Brein & Leren

Tussen biologie en omgeving.  
Alles is leren - de traagst groeiende 
boom kan de hoogste worden...

LEREN, INSPIREREN EN VERBINDEN MET ONZE TOPDOCENTEN

1E COLLEGE 9 APRIL 2020 2E COLLEGE 16 APRIL 2020

7E COLLEGE 4 JUNI 2020

3E COLLEGE 23 APRIL 2020

5E COLLEGE 12 MEI 2020

8E COLLEGE 9 JUNI 2020

4E COLLEGE 7 MEI 2020 6E COLLEGE 28 MEI 2020

Bij de planning van deze reeks 
is uiteraard rekening gehouden 

met feest en vakantiedagen. 

De tien hoofdzonden 
van de didactiek
Prof. dr. 
Paul Kirschner
Emeritus hoogleraar 
onderwijspsychologie
Open Universiteit

Inspirerende inzichten uit 
de cognitieve psychologie 
voor docenten

• Smartphones ons brein 

aantoonbaar dommer maken?

• Het brein pas rond het 

25e levensjaar is ‘uitgerijpt’?

• Het onjuist is dat we maar 

een klein gedeelte 

van ons brein gebruiken?

• Het verschil tussen linker en

 rechter hersenhelft minder groot is 

dan de meesten van ons denken?

Authentieke 
intelligentie
Dr. Elke Geraerts
Keynote speaker,
auteur en oprichter 
Better Minds at work

Waarom mensen het altijd van 
computers zullen winnen

'What a difference 
a teacher makes'
Prof dr. René Diekstra
Emeritus hoogleraar 
Psychologie  Roosevelt 
Academy Middelburg 
en lector jeugd en 

opvoeding, Haagse Hogeschool
Wat draagt het meest bij aan 
studiesucces? Over psychologie, 
didactiek en leerprestaties.



AANMELDEN
Meld je aan via www.focuslearningjourneys.nl

TIJD EN LOCATIE
Bijna alle colleges vinden plaats op de donderdag 
beginnen om 16.00 en duren tot 19.00 uur. Let op het 
vijfde en het achtste college vinden plaats op de  
dinsdag. Tijdens elk college wordt er van 17.15 tot  
17.45 uur een warme maaltijd gegeten. De reeks vindt 
plaats in Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 
Utrecht (goed bereikbaar met OV en auto)

Iedereen heeft een learning journey. 
Wat wordt jouw volgende stap en in welke richting?

www.focuslearningjourneys.nl

VERHINDERING
Als je onverwacht verhinderd bent kun je je altijd 
laten vervangen. Graag wel vooraf doorgeven. 
De collegereeks kan niet geannuleerd worden.

CONTACT
Heb je nog vragen of suggesties? Wij worden 
graag gebeld of gemaild. Telefoon: 030 - 800 04 20
Email: juliette@focuslearningjourneys.nl

INVESTERING
Inclusief studiemateriaal, certificaat, F&B en 
parkeergeld kost deze reeks € 1995,- ex BTW.

DIT IS EEN PRODUCTIE VAN 
FOCUS LEARNING JOURNEYS

“Deze collegereeks is  een erkenning van je vak!” 
Guus Klapper, oud-deelnemer

mailto:remco%40focuslearningjourneys.nl?subject=De%20essentie%20van%20leiderschap

