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“Het is voor iedereen mogelijk om alles veel sneller te 
leren - vaak vijf tot twintig keer sneller. 
Die leermethoden zijn simpel, leuk, begrijpelijk en ze 
zijn effectief”

Gordon Dryden, The Learning Revolution
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1. Inleiding

1.1 Doel

Doel van dit boek is je te helpen hoe je makkelijker, sneller en vooral 
ook leuker kan leren.

Er zijn nieuwe technieken die het leerproces kunnen versnellen en 
die steeds meer in het bedrijfsleven worden toegepast. Eigenlijk zijn 
deze technieken voor scholieren en studenten nog veel belangrijker. 
Je moet zo jong mogelijk beginnen met het gebruik van hulpmid-
delen waarmee je je hersens beter kunt benutten. Daar heb je de rest 
van je leven plezier van.

In dit boek krijg je een overzicht van snelleermethoden. Ze zijn prak-
tisch, makkelijk te leren, effectief en heel goed toepasbaar in jouw 
schoolomgeving.

1.2 Overzicht boek

In deze inleiding zullen we eerst aangeven hoe je dit boek handig 
en snel kan lezen. Maak vooral een actielijst van dingen die voor jou 
belangrijk zijn. Alles gaat om het toepassen in de praktijk.
Ter inleiding hebben we ook informatie over onze hersenen opge-
nomen. De meeste technieken grijpen hierop terug. We gaan name-
lijk breinvriendelijk leren en meer van ons brein benutten dan we 
normaliter doen. Vooral onze rechter hersenhelft betrekken we actie-
ver bij het leerproces.

Hoofdstuk 2 behandelt een aantal gebieden rondom een studie die 
van belang zijn als we het leereffect willen vergroten, zoals:

• Mentale instelling of denkgedrag. Hoe kan je dat beïnvloeden?
•  Voeding. Heeft voeding invloed op je leergedrag en waar moet 
 je op letten?
•  Fitheid. Welke invloed heeft fitheid op je concentratievermogen en  
 daarmee op het leerproces?
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Hoe lees je dit boek handig?

•	 Ga	op	een	rustige	plek	zitten.

•	 Blader	het	hele	boek	een	keer	rustig	door	en	kijk	naar	de	 
 plaatjes, dingen die opvallen en de mind maps die achter ieder   
 hoofdstuk staan.

•	 Lees	eerst	het	onderdeel	snellezen	vanaf	bladzijde	47	en	pas		 	
 de geleerde technieken meteen toe op dit boek.

•		Stel	voor	jezelf	vast	waarom	je	dit	boek	leest,	bepaal	wat	je	al		 	
 weet, wat je wilt weten en tot waar je wilt komen.

•		Streep,	kras,	markeer,	noteer	opmerkingen.	Maak	het	jóuw	boek.

•		Maak	per	hoofdstuk	een	samenvatting	in	de	vorm	van	een	mind		
 map en neem deze een paar keer door. 

•	 Maak	een	actielijst	van	alle	punten	in	dit	boek	die	je	
 belangrijk vindt.

•	 Pas	wat	je	geleerd	hebt	toe	in	de	praktijk.
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• Omgeving. Met welke factoren moet je rekening houden als   
 je studeert?
•  Hersengolven. Hoe kan je daar invloed op uitoefenen en welk   
 effect heeft dat?
• Houding. Heeft de houding van je lichaam effect op de werking   
 van je hersenen? Waar moet je dan rekening mee houden?

Hoofdstuk 3 gaat over lezen, luisteren en concentreren. Veel infor-
matie in ons brein komt binnen door lezen of luisteren. Om infor-
matie goed op te nemen moet je ook geconcentreerd zijn. Hoe kan 
je beter luisteren en je leessnelheid vergroten en tegelijkertijd het 
begrip verbeteren?

Hoofdstuk 4 gaat over mind mapping. Een heel handige techniek om 
informatie vast te leggen en je rechter hersenhelft meer te gebruiken. 
Hierdoor kan je sneller leren en de informatie beter opslaan waar-
door je het geleerde beter onthoudt.

Hoofdstuk 5 beschrijft de werking van het geheugen en hoe je met 
die kennis je geheugen ook beter kan gebruiken.

Hoofdstuk 6 geeft een aantal praktische adviezen over hoe je beter 
met je tijd kan omgaan.

Hoofdstuk 7 geeft tips over hoe je deze belangrijke informatie in de 
praktijk kunt toepassen. 

1.3 Hersenen

Je hersenen zijn het meest complexe orgaan in je lichaam.
Zo complex, dat er nog veel is wat we niet weten. Er zijn nog vele 
Nobelprijzen te winnen met kennis over wat zich allemaal in ons 
hoofd afspeelt.
Veel is ook wél bekend over leren en over een goed gebruik van ons 
brein. Het is handig om daar wat meer over te weten.
Er bestaat geen gebruiksaanwijzing voor een goed gebruik van je 
hersenen. Dit boek geeft je een aantal tips en ideeën waarmee je je 
hersenen beter kunt gebruiken, waardoor je er meer uit kan halen. 
We maken het leren wat breinvriendelijker. Leren gaat hierdoor niet 
alleen beter en sneller, het wordt nog leuk ook!
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De linker en de rechter hersenhelft

Het bovenste deel van onze hersenen, de grote hersenen, bestaat uit 
twee delen, die als één geheel samenwerken. Ze zijn met elkaar ver-
bonden door een dikke zenuwbaan.

Professor Roger Sperry ontdekte dat de linker en rechter hersenhelf-
ten gespecialiseerd zijn in verschillende taken. Sperry kreeg voor 
deze ontdekking in 1981 de Nobelprijs. Deze postzegel werd uitgege-
ven ter gelegenheid van dit feit.

Gebleken is, dat de linkerkant van onze grote hersenen beter is in 
analytische dingen zoals taal, rekenen, spraak, volgorde, details.  
De rechterhersenhelft, ook wel de creatieve kant genoemd (hoewel 
creativiteit juist voortkomt uit een goed gebruik van de combinatie 
links en rechts), is meer gespecialiseerd in beelden, kleur, muziek en 
ritme, (dag)dromen, patronen en intuïtie.
Het interessante is nu dat als we onze beide hersenhelften goed 
samen gebruiken, ze elkaar versterken. Door een goede samenwer-
king tussen onze beide hersenhelften benutten we ons brein veel 
beter. Soms wel vijf tot tien maal beter!

Als kind maakten we goed gebruik van onze beide hersenhelften.  
Ze werkten samen mooi in balans. Onze cultuur en het onderwijs-
systeem zorgen ervoor dat we, als we ouder worden, vooral de 
linkerhelft heel goed ontwikkelen. Immers wat we op school leren 
is voornamelijk lezen, schrijven en rekenen en de meer uitgebreide 
en complexe versies daarvan. In hoofdzaak taken voor onze linker 
hersenhelft. Die is daardoor goed ontwikkeld, terwijl de rechterhelft 
veel minder wordt gebruikt. Dat is als het ware een slapende reus.

Willen we onze hersenen beter gebruiken, waardoor we beter en 
sneller kunnen leren, dan zullen we die twee hersenhelften beter met 
elkaar in balans moeten brengen. Dat betekent dat wij de rechterkant 
meer moeten ontwikkelen. Veel technieken die we in dit boek behan-
delen zijn toegespitst op het meer activeren van de rechter hersen-
helft. Mind mapping is zo’n techniek. 
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Hier zie je een voorbeeld van een mind map. 
Het is een techniek waarmee je informatie samenvat in een overzich-
telijk patroon. Een mind map maakt gebruik van beide hersenhelf-
ten, doordat er niet alleen tekst in voorkomt maar ook beelden, sym-
bolen en kleuren. Het is dus een patroon van tekst, kleur, symbolen 
en beelden. Zaken die ook de rechterkant van de hersenen meer 
activeren. De linker hersenhelft houdt meer van de details en de 
rechterkant overziet graag het geheel. Een mind map biedt een volle-
dige structuur waardoor je overzicht houdt van het geheel en hoe alle  
feiten in een grotere structuur passen. 
Als je straks ziet hoe je je geheugen kunt verbeteren door de rechter-
kant van je hersenen beter te gebruiken zal je merken dat je dingen 
gewoon veel beter kunt onthouden.
Kortom: als we effectiever willen leren zullen we ons hele brein beter 
moeten benutten. Dat kan door niet voornamelijk actief te zijn met 
de analytische linker hersenhelft, maar vooral door de rechterkant 
beter te gebruiken.

Als we leren, als we nadenken, als we met onze zintuigen informatie 
binnen halen, maar ook als we dromen worden er in ons brein ver-
bindingen gemaakt tussen hersencellen.

Wat valt je op? Juist, een mind map lijkt precies op een neuron!  
Bij het doorbladeren van dit boek heb je vast al een paar mind maps 
gezien. Ons brein ziet er van binnen precies zo uit. Niet toevallig!
Uitlopers van de neuronen, de dendrieten, maken verbindingen met 
de dendrieten van andere neuronen. 
Hoe meer verbindingen je maakt, hoe beter je je hersens gebruikt en 
hoe makkelijker het is om weer nieuwe verbindingen te maken.
Je kunt aan je hersencellen zien of je je hersenen goed gebruikt.

Het maken van de verbindingen is een heel ingewikkeld proces. 

Door de dendrieten loopt een elektrisch stroompje. Dat zorgt voor 
een chemische reactie tussen de chemicaliën of neurotransmitters, 
die in de spleet zitten tussen de dendrieten. Die chemische reactie 
tussen de neurotransmitters zorgt ervoor dat er een stroompje gaat 
lopen in het andere dendrietje.
Zo wordt informatie overgedragen.

Een hersencel of neuron ziet  

er zo uit:

Dendriet

Dendriet

Goed gebruik

Minder goed gebruik

Neuriet
of
Axon

Neuriet
of
Axon
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In onze hersenen hebben we ontzettend veel neuronen of hersencel-
len: wel 100 miljard oftewel 100.000.000.0000.
Op aarde leven ongeveer 6 miljard mensen dus we hebben meer dan 
16 maal zoveel hersencellen als er mensen leven op de hele aardbol! 
Als 1 neuron zo groot zou zijn als een zandkorrel dan zouden we een 
vrachtwagen nodig hebben om ons brein mee te nemen. 
We hebben niet alleen véél hersencellen, ze zijn ook heel erg klein 
en één hersencel kan met duizenden andere verbindingen maken.
Nu begrijp je ook waarom ieder mens zo verschilt van alle andere: 
er zijn zóveel mogelijkheden in ons brein, dat we daardoor allemaal 
uniek zijn. Daarom zijn er ook zoveel misverstanden tussen mensen! 
Dat onze hersencapaciteit immens groot is wordt nog duidelijker 
als we een mens bijvoorbeeld vergelijken met een bij. Een bij heeft 
ongeveer 900 hersencellen.
Als je toch ziet wat een bij met die 900 cellen allemaal kan, zoals 
schitterende honingraten maken, communiceren met andere bijen, 
vliegen, eten, dansen, navigeren, onthouden, ruiken, horen, zien, 
voelen, en je vergelijkt dat met een mens met zijn 100 miljard her-
sencellen, dan begrijp je waarom wij zoveel mogelijkheden hebben!

 

Breinbreker

Je oom heeft 24 munten die er precies 

hetzelfde uitzien. Een van de munten 

is van goud en de andere zijn van een 

lichter metaal. Je hebt een balans-

weegschaal en je mag drie keer wegen 

om de gouden munt er uit te halen. 

Als je dat lukt mag je hem houden.

Wat doe je?

Antwoord op bladzijde 148.
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“I love to learn but I hate to be taught”

Churchill

© Marie Severin, Foom 
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