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Alleen ik kan leren 
“Dat stomme huiswerk! Ik zit nu al uren te werken en ik kan het maar niet 
onthouden. Ik leer dit NOOIT!”, roept Pieter wanhopig uit, terwijl hij tv kijkt en 
aan het whatsappen is met zijn beste vriend. En daar heeft hij gelijk in…, of toch 
niet? 

 
Wat is leren? 
“Alleen ik kan leren” is de titel van dit artikel. Maar wat is leren?  
Leren is het opnemen van nieuwe informatie in de hersenen, zodat ik het later 
kan gebruiken. Er zijn drie cruciale stappen om het leerproces te laten slagen. Als 
een van de stappen ontbreekt dan heb ik en dus jij ook niet, niets geleerd! 
De drie onmisbare stappen zijn: 

1. het opnemen;  
2. het bewaren  
3. het terugvinden van nieuwe informatie.  

 
Het opnemen van nieuwe informatie 
Nieuwe kennis en vaardigheden aanleren kost altijd energie. Hoe minder ik weet, 
des te meer energie moet ik erin steken om het te leren. Via mijn zintuigen 
(ogen, oren, neus, mond en huid) neem ik nieuwe informatie in me op. Onbewust 
neem ik de dingen die ik in mijn leven gezien, gehoord, geroken, geproefd of 
gevoeld heb met me mee. Dat zijn mijn ervaringen. Ik realiseer me dan niet dat 
ik aan het leren ben, maar ik leer wel! 

 
Concentratievermogen 
Onbewust leren is iets anders dan het leren op school: op school leer ik bewust. 
Dat betekent dat ik me moet concentreren om nieuwe informatie op te slaan in 
mijn hersenen. Daar moet ik moeite voor doen en dit vergt energie. Daarom kan 
ik, als ik moe ben, minder goed en minder snel leren, want ik kan me dan niet 
goed concentreren. De opname van nieuwe informatie wordt door veel factoren 
beïnvloed. De belangrijkste factor is het concentratievermogen. Als ik me goed 
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voel, dus uitgerust ben, gezond gegeten heb en voldoende lichaamsbeweging 
gehad heb, dan kan ik me beter concentreren. Als ik me beter kan concentreren, 
kan ik sneller nieuwe informatie opnemen.  
Intrinsiek versus extrinsiek 
Een belangrijke factor voor het kunnen concentreren is de mate waarin iemand 
wil leren. Er is een duidelijk verschil in concentratievermogen tussen intrinsiek en 
extrinsiek gemotiveerde leerlingen. Een leerling die intrinsiek, dus vanuit zichzelf 
iets wil leren, zal zich beter en langer kunnen concentreren dan een leerling die 
extrinsiek aangespoord moet worden met een beloning (zoals een goed cijfer) of 
een straf (zoals nablijven). 

                 
Aanhaakpunten 
Nieuwe informatie is gemakkelijker op te nemen als er meer “aanhaakpunten” 
zijn. Met aanhaakpunten bedoel ik bestaande kennis die hergebruikt kan worden 
om nieuwe informatie een plaats te geven Een voorbeeld: een nieuw woord in het 
Frans dat lijkt op een reeds bekend woord uit het Engels, leer je gemakkelijker 
dan een heel afwijkend nieuw woord. Aanhaakpunten maken het leren 
gemakkelijker, omdat het minder energie kost minder om die nieuwe informatie 
op te nemen. 
Omgeving 
Een andere belangrijke factor die de concentratie beïnvloedt is de omgeving. In 
een omgeving zonder afleiding wordt sneller nieuwe informatie opgenomen dan in 
een omgeving met veel afleiding. Onderzoek heeft aangetoond dat het 
zogenaamde “multi-tasking” (multi = veel), dus het uitvoeren van veel taken 
tegelijkertijd niet bestaat. Ons brein verwerkt die taken namelijk niet precies 
tegelijk, maar schakelt snel tussen de verschillende taken. Dat schakelen kost 
tijd. En omdat de hersenen niet tegelijk muziek kunnen luisteren en nieuwe 
informatie kunnen opnemen, gaat het leren van nieuwe informatie met afleiding 
dus altijd langzamer dan zonder afleiding. 
Leer- of concentratievermogen: 

 
 
Het bewaren van nieuwe informatie 
Nadat ik informatie heb opgenomen via mijn zintuigen is het belangrijk dat deze 
informatie wordt bewaard in mijn hersenen. Anders heb ik er immers helemaal 
niets aan! Mijn hersenen zijn zo gemaakt dat ik niet alles voor de rest van mijn 
leven onthoud. Informatie die ik niet meer gebruik, vergeet ik na verloop van tijd. 
Dat geldt voor onbelangrijke zaken zoals een boodschappenlijstje, maar helaas 
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ook voor belangrijkere zaken, zoals de leerstof op school. Dit automatische 
vergeten heet de “vergeetcurve”. Naarmate de tijd verstrijkt, vergeet ik meer en 
meer. Kennis die ik niet meer gebruik, verdwijnt naar de achtergrond en is 
daardoor steeds moeilijker beschikbaar. De vergeetcurve is voor iedereen anders, 
maar verloopt wel volgens hetzelfde patroon.  

 
 
Bovenstaande grafiek laat mooi zien, hoe herhaling van het geleerde helpt om 
het beter en langer te onthouden. De eerste (rode) vergeetcurve verloopt het 
steilst. Dat betekent dat de geleerde informatie het snelst vergeten wordt. De 
daaropvolgende vergeetcurves beginnen steeds weer op 100% en zwakken dan 
in een langzamer tempo af. Leerstof die je opnieuw activeert, vergeet je dus 
steeds iets langzamer, of anders gezegd: onthoud je langer en beter. 
 
Opslag in de hersenen 
Hoe slaan de hersenen de opgenomen informatie op? Stel je de hersenen voor als 
een een soort doolhof met daarin allemaal aparte kamertjes. In de kamertjes 
wordt de informatie bewaard. Elk kamertje heeft een deur met een slot. De deur 
gaat alleen open met de juiste sleutel of sleutels, want één deur kan meerdere 
sleutels hebben. Elke sleutel is een “aanhaakpunt” waardoor ik bij de informatie 
in het kamertje kan. Een voorbeeld: het kamertje met het begrip ROOS zal 
opengaan met de sleutel “BLOEM” maar ook met de sleutel “ROOD”. Ik heb dus 
meerdere aanhaakpunten om het kamertje “ROOS” open te doen. Anders 
gezegd: ik heb meer verbindingen tussen de verschillende begrippen die ik ken. 
Het voordeel daarvan is, als ik een van de sleutels kwijtraak, dat ik via een 
andere sleutel toch bij de informatie in het kamertje kan. Bovendien vergroten 
meerdere aanhaakpunten de kans dat ik het kamertje openmaak, simpelweg 
omdat ik die informatie vaker kan gebruiken. Elke keer als ik de informatie in het 
kamertje gebruik, herstart de vergeetcurve en kan ik de informatie langer 
onthouden! Door een kamertje vaak te gebruiken, leren mijn hersenen ook goed 
de weg in het doolhof. Ik kan de informatie/het kamertje daardoor sneller vinden. 
Door het regelmatig openen van de kamertjes, zorg ik ervoor dat ik de informatie 
sneller, langer en beter beschikbaar is. 
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Het gebruik van bestaande kennis, de aanhaakpunten, is niet alleen een krachtig 
middel om informatie sneller op te nemen, het helpt ook om informatie beter te 
kunnen bewaren. Je krijgt dankzij die aanhaakpunten eigenlijk een soort opstapje 
om nieuwe dingen te leren. En omdat je dat opstapje krijgt, kost het minder 
energie om het te leren. Daarom is leren met aanhaakpunten gemakkelijker, 
want je leert sneller en kunt het beter onthouden. Bedenk bijvoorbeeld voordat je 
begint met leren, eerst wat je al weet over het onderwerp; onderzoek of je zelf 
aanhaakpunten kunt vinden.  
Emotie 
Als ik met veel aandacht leer, dan onthoud ik het beter. Dat komt omdat de weg 
naar het kamertje dan dieper ingeslepen wordt. Vandaar ook dat hele heftige 
ervaringen als het ware “op je netvlies gegrift staan”; ook al zou je willen, dan 
nog kun je het bijna niet vergeten. In de volksmond wordt vaak gezegd: “dat 
heeft diepe sporen achtergelaten”. Daarmee bedoelen we niet letterlijk een 
litteken op je lijf, maar een diep spoor in je hersenen naar het kamertje met die 
heftige ervaring. Je gedachten gaan daar snel en vaak naar toe, want de weg 
ernaar toe is overduidelijk.  
 
Het terugvinden van nieuwe informatie 
Kennis vraagt, net als een auto of een fiets, regelmatig onderhoud. Kennis 
onderhoud je door het te gebruiken. Kennis die je niet of maar zelden gebruikt 
wordt steeds moeilijker oproepbaar en is dus moeilijker beschikbaar. Dat komt 
omdat de koppeling naar het kamertje als het ware “verstoft of dichtslibt” en dat 
is nu die vervelende vergeetcurve! 
Sneller en langer onthouden 
Kennisonderhoud kan op vele manieren, het simpelweg herhalen is een hele 
waardevolle manier. Dit wordt veel toegepast als je iets uit je hoofd moet leren, 
bijvoorbeeld bij woordjes leren. Je kunt kennis ook onderhouden door de 
informatie op een andere manier toe te passen. Je maakt daardoor verbindingen 
naar andere kamertjes. Elke keer als je de informatie in het kamertje gebruikt, 
wordt als het ware de weg/spoor naar het kamertje net iets dieper “uitgeslepen”. 
Een spoor dat dieper uitgeslepen is, is gemakkelijker te volgen, waardoor je 
sneller en gemakkelijker bij de informatie terechtkomt. Dat is ook de reden 
waarom “gewoontes” zo moeilijk af te leren zijn: het spoor naar het kamertje is 
zo diep, dat je hersenen zonder veel moeite de weg kunnen vinden. Het kost veel 
meer energie om gewoontes af te leren, want de nieuwe route door het doolhof is 
nog erg onbekend. Je moet daar dus meer moeite voor doen, je moet er meer 
energie in steken en dat is vermoeiender dan de route te volgen die je gewend 
was. 
10.000 uur regel 
Naarmate je informatie in een kamertje vaker gebruikt, zal de weg er naar toe 
dieper uitgeslepen raken. Het gaat je dan steeds gemakkelijker af. Een 
voorbeeld: je uitdrukken in een taal die je bijna nooit spreekt zal veel lastiger zijn 
dan in een taal die je dagelijks spreekt. Er wordt weleens beweerd dat iedereen 
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die ergens heel goed in is, dat is geworden door heel veel te oefenen; wel 
minimaal tienduizend uur! Een topper heeft dus niet alleen talent nodig maar ook 
heel veel doorzettingsvermogen, want ook de topper zal er hard voor moeten 
werken. Het zal je vast niet verbazen dat een toppianist zoals Lang Lang, al van 
jongsafaan heel veel uren piano heeft gespeeld en dat Johan Cruijff bijna met een 
voetbal naar bed ging. 
 
Tja, Pieter en nu….? 
“Oh, nu snap ik het! Ik kan sneller en beter leren leer als ik zorg voor zo min 
mogelijk afleiding door bijvoorbeeld mijn radio, tv en mijn telefoon uit te zetten. 
Als ik dan ook nog zorg dat ik uitgerust ben, dan gaat het me zeker lukken. Met 
een beetje hulp van mijn ouders en mijn docenten gaat het helemaal goed 
komen! En als ik het even niet meer weet, ga ik naar www.meesterkees.nl en 
bekijk de lesfilm. Zet ik mooi mijn vergeetcurve op het verkeerde been! Ik begrijp 
nu dat mijn ouders, mijn docenten en Meester Kees mij kunnen helpen bij het 
leren, maar dat ik het uiteindelijk toch echt ZELF moet doen!”, aldus Pieter. 
 
Alleen IK kan leren 
“Alleen ik kan leren” is de titel van dit artikel: Moet een leerling het dan helemaal 
alleen doen? Nee, buitenstaanders zoals ouders en docenten kunnen hun bijdrage 
leveren aan het leerproces. Ouders kunnen toezien op voldoende nachtrust en 
een leeromgeving bieden met zo min mogelijk afleiding. Docenten kunnen zoveel 
mogelijk aanhaakpunten aandragen, waardoor het leren zelf minder energie 
vraagt. Docenten moeten ook aansturen op regelmatige herhaling, zodat de 
vergeetcurve bestreden wordt. Ouders en docenten kunnen gepaste extrinsieke 
motivatie aanbieden, mocht een leerling dat nodig hebben. De lesfilms van 
Meester Kees zijn dag en nacht beschikbaar als hulplijn tijdens het leren en als 
naslagwerk. Maar het feit blijft dat de leerling het zelf moet doen.  
ALLEEN DE LEERLING ZELF KAN LEREN! 
 
 
 
Door: H.Wijnmaalen MIM 
September 2012 
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