
 

De Kennis van nu in de 
klas 
Technostress 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Ons brein wordt dagelijks overladen met 
allerlei beelden, berichten en muziek. In 
de vorm van appjes, mailtjes en 
Facebookberichten worden we 
overspoeld met belangrijke, maar ook 
heel veel onbelangrijke informatie. 
Informatie waar we ook op ‘moeten’ 
reageren. Wat doet dit met ons? We 
nemen een kijkje in het constant 
geprikkelde en afgeleide brein. 
 
Vakgebied 
Biologie, Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Grote hersenen, kleine hersenen, 
zenuwstelsel, zintuigcentra, 
bewegingscentra, impulsen, reflexen, 
sociale media, stress 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen 
voor havo/vwo maatschappijleer:  
Subdomein C2: De praktijk van de 
parlementaire democratie 
Domein D: Verzorgingsstaat 
Subdomein E3: De praktijk van de 
pluriforme samenleving 
En de volgende eindtermen voor biologie: 
Subdomein A 1.7: Maatschappij, studie en 
beroep 
Domein E: Dynamisch evenwicht 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl is meer te vinden over je 
brein en social media. Bijvoorbeeld deze 
Clipphanger die gaat over socialbesitas. 
 
Antwoorden 
1 A en C, 2 B 3 Dirigent 4 B 5a Het 
voortdurend checken van  je sociale 
media b/c Eigen antwoorden d Medicijn 
voorgeschreven tegen hyperactiviteit 
(ADHD) e Eigen antwoord  
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 

 
 
1 Welk van de volgende uitspraken klopt? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
A Mensen zijn slecht in multitasking. 
B Ouderen zijn veel beter in multitasking 
dan jongeren. 
C Multitasking is lastiger bij een 
ingewikkelde taak. 
 
2 Welk deel in ons brein is vooral actief bij 
multitasking? 
A Het lange termijn geheugen 
B Het werkgeheugen 
C De kleine hersenen 
D Het korte termijn geheugen 
 
3 Hoe noemt de wetenschapper in dit 
programma het gedeelte van je brein dat 
zorgt voor focus? 
 
4 Wat gebeurt er als je brein te veel 
prikkels krijgt? 
A Je wordt creatiever en minder gefocust. 
B Je wordt te gefocust en minder creatief. 
C Je verliest focus en creativiteit. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Hoeveel impact hebben sociale media op 
jouw functioneren? Beantwoord de 
volgende vragen. 
a Wat is socialbesitas? 
b Hoe lang kun jij zonder je mobieltje? Dus 
heb jij last van socialbesitas? 
c Denk jij dat je schoolprestaties lijden 
onder alle prikkels van sociale media? 
d Wat is Ritalin? 
e Zou je zelf Ritalin gebruiken om je beter 
te kunnen concentreren? 
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http://www.schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-technostress/#autoplay
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-je-geheugen-eerst-waarnemen-dan-onthouden/

