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1 Inleiding

Leren, dat is mijn hobby. Nog meer plezier beleef ik aan andere mensen laten 
leren. Misschien komt dat doordat ik daar zelf het meeste van leer. De afgelopen 
25 jaar heb ik als trainer en manager al heel veel mensen laten leren. ik vond het 
een uitdaging om ook bij de meest weerbarstige deelnemer of medewerker het 
knopje te vinden waaraan ik kon draaien om de leerstand te vinden. Soms was 
dat een aai over de bol, bij anderen was het oprecht belangstelling tonen voor 
hun leergeschiedenis. Soms moest ik me in allerlei bochten wringen om het zo 
te presenteren dat het boeiend werd en aansprak. wat ik precies deed, of er een 
methode voor was? Zelfs nadat ik officieel opleidingskundige was geworden en ik 
kennis had gemaakt met operationele doelen, langetermijndoelen, leerstijlen en 
andere didactische onderwerpen, realiseerde ik me dat voor deelnemers daar niet 
de sleutel tot leren lag. Het zat hem meer in de combinatie van mijn aanpak en 
intuïtie of kennis: maar wat deed ik dan precies? Kennelijk raakte ik iets bij mensen 
wat hen motiveerde tot leren.

in 2006 kwam ik in aanraking met de neurowetenschap. ik maakte kennis met het 
brein en daar zat voor mij de sleutel tot beter leren voor deelnemers. ik ontdekte 
werkzame bestanddelen in leren, talentontwikkeling en leiderschap, en leerde 
meer over mijn eigen rol. Deze kennis, die ik breinkennis zal noemen, pas ik 
sindsdien toe in trainingen en adviestrajecten. en hebben we die kennis eigenlijk 
wel nodig als trainer? Het antwoord daarop is natuurlijk: ‘Ja, die kennis hebben we 
nodig’, want ze onderbouwt de beslissingen die we nemen in ons werk, voor onze 
opdrachtgevers en onze deelnemers.
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10 brein in training

Vanuit de neurowetenschap is er de laatste vijf jaar heel veel 

onderzoek gedaan naar de werking van onze hersenen. Daardoor 

begrijpen we beter hoe ze in elkaar zitten en kunnen we ook zien 

hoe hersenen leren en onthouden. De neurowetenschap heeft al veel 

ontdekkingen gedaan, maar sommige zaken bevinden zich nog in de 

kinderschoenen. We weten meer niet dan wel van onze hersenen. 

Dat we nu onze hersenen kunnen bekijken, is te danken aan de 

nieuwste technieken en in het bijzonder aan de fMRI-scanner. Deze 

scanner brengt het zuurstofrijke bloed in de hersenen in beeld 

en daardoor kun je zien wat er gebeurt als we een bepaalde taak 

uitvoeren. Neurowetenschappers zien dan neuronen ‘vuren’, dat wil 

zeggen dat ze contact maken met elkaar en er daardoor informatie 

overspringt als er een taak wordt uitgevoerd, of als er een filmpje 

wordt bekeken. Het onderzoek naar hersenen heeft mede door deze 

techniek een enorme vlucht genomen.

ik was niet de enige die antwoorden zocht in de neurowetenschap. Samen met een 
aantal enthousiastelingen van NVO2 (de beroepsvereniging van Human Resources 
Development) en Nina Lazeron ging ik op zoek. in 2010 hebben we uiteindelijk 
een boek samengesteld, Brein@work, waarin wetenschappers de belangrijkste 
breinprincipes uitleggen. Ook staan er veel praktijkverhalen rondom breinkennis in. 
in 2011 werd het genomineerd als Managementboek van het Jaar.

in dit boek zal ik dieper ingaan op hoe je als trainer die belangrijke breinprincipes 
uit de neurowetenschap toepast in de praktijk. Tijdens mijn trainingen voor trainers 
merkte ik dat de voorbeelden, de filmpjes en de vertaling van wetenschappelijke 
kennis naar de praktijk in een behoefte voorzien. De breinkennis gaat daardoor 
leven en wordt beter bruikbaar voor deelnemers. Dit boek is daarom net zo 
samengesteld als mijn trainingen: wetenschappelijke kennis is de basis, maar de 
toepassingen voor trainers krijgen de meeste ruimte en aandacht.
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waar ik me in dit boek mee bezig zal houden, zijn de belangrijkste breinthema’s 
die uit de neurowetenschap naar voren komen: 

•	 veiligheid
•	 voeding en emotie
•	 zintuigen en verbinding
•	 focus en onthouden
•	 spiegelen en denkvoorkeuren. 

Hiervan heb ik de vijf breinprincipes afgeleid, die je als trainer kunt gebruiken. 
Dit zijn: 

•	 veiligheid
•	 voeding
•	 emotie
•	 verbinding
•	 verwerking. 

Of je je training nu voorbereidt of uitvoert, in elke fase kun je deze vijf principes als 
kapstok hanteren. Je kunt er je eigen training mee toetsen aan de toepassing van 
breinkennis.

We weten meer niet 
dan wel van onze hersenen
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verwerking

emotie

voeding

verbinding

veiligheid

Wat het brein nodig heeft.
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verwerking

emotie

voeding

verbinding

veiligheid

Wat het brein nodig heeft.

De vijf breinprincipes

Veiligheid:  het reptielenbrein in de ruststand

Voeding: uitdagend materiaal, zuurstof, beweging, 

rust en slaap

Emotie:  als je emoties aan het leerproces koppelt, 

onthouden deelnemers het beter

Verbinding: gebruik alle zintuigen en laat je 

deelnemers samen leren

Verwerking: focus op herhaling
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14 brein in training

in dit boek ligt de nadruk op breinkennis die trainers toepassen. Het is dus gericht 
op trainers die al enige kennis over leren hebben en al weten wat je globaal moet 
doen als je een training geeft. Met behulp van de breinkennis en de tips uit dit boek 
kun je je training beter, effectiever en efficiënter maken. Je leert hoe het brein werkt, 
wat automatische reacties zijn en hoe je die dan kunt gebruiken bij je training. 
De kennis is op alle trainingen, met verschillende onderwerpen en lengtes, toe te 
passen. Het kan gaan om een incompanytraining, in een hotel of op de werkplek. 
Soms is de duur of de locatie relevant. Als dit consequenties heeft voor de inzet 
van breinkennis, dan wordt dit vermeld. 
in dit boek gebruik ik steeds de term training, maar je kunt deze term vervangen 
door een term die meer bij je past. Trainen is een actief woord, het vooronderstelt 
verandering en dat is ook precies de bedoeling van leren. 

in het boek heb ik reacties van trainers en deelnemers opgenomen. Het gaat om 
deelnemers aan diverse trainingen die verzorgd zijn in het kader van leergangen en 
trainingen ‘Train de trainers’ over toepassingen van breinkennis. er staan checklists 
in het boek en ‘in the pocket’ zitten breinkaarten, met daarop de belangrijkste 
breinprincipes en hoe je ze als trainer kunt gebruiken, tijdens de voorbereiding of 
uitvoering. 

ik heb dit boek niet helemaal zelf kunnen schrijven: zonder de tips van en de 
gesprekken met Sharda, Antoon, Saskia, Remko en Karin was dit boek er niet 
gekomen.

elk hoofdstuk begint en eindigt met een aantal vragen voor jezelf, en er is ruimte 
om aantekeningen te maken. ik raad je aan om dat ook te doen en dit boek als een 
echt gebruiksvoorwerp te zien. er worden steeds nieuwe ontdekkingen gedaan over 
ons brein en over leertheorieën, ook over de theorieën die niet werken. Leren uit 
een boek en alleen lezen werkt niet. Zelf actief aan de slag gaan met de kennis wel!

ik wens je heel veel leesplezier en hoop dat dit boek een bijdrage levert aan jouw 
training en je helpt om deelnemers effectiever en met meer plezier te laten leren!
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Actief trainen helpt onthouden!
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?!
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