
PSYCHOLOGIE 
 

 

 

Hoe gek, slim en bijzonder zit ons brein in elkaar? Dit leer je bij de psychologiemodule.  

Bij psychologie moet je denken aan de logica van ons brein (psyche). En ik kan je alvast vertellen…, die hersenen van 

ons zijn allesbehalve logisch. Vraag jij je wel eens af waarom je hersenen jou soms voor de gek houden – mindfucks? 

Ben jij benieuwd naar hoe bepaalde acties van mensen worden veroorzaakt – gedrag?  Of wil jij altijd al weten welke 

dingen er mis kunnen zijn met hersenen – stoornissen?   

In deze psychologiemodule ontdek jij hoe jouw hersenen in elkaar zitten! Dus: Hoe ziet het brein eruit? & Wat zijn de 

functies ervan? Vanuit deze basis gaan we er met behulp van weetjes, tests, filmpjes, oefeningen, do-it-yourself’s en 

interessante voorbeelden uit de wetenschap achterkomen hoe breed psychologie is en wat ons brein allemaal kan 

doen. We werken aan de hand van jouw eigen werkboek, die is onderverdeeld in acht onderwerpen (zie hieronder).  

 

 

 

 

Hierboven zie je een aantal vragen, waarop je antwoord krijgt in de psychologiemodule!                                              

Ben jij nieuwsgierig naar het antwoord op al deze vragen? Dan is de psychologiemodule iets voor jou!  

Al deze onderwerpen worden op een interactieve manier uitgelegd en visueel gemaakt. Een aantal verschijnselen 

zullen wij aantonen en ervaren door trucjes met jouw eigen brein te doen.  

Heb je een eigen verhaal of voorbeeld? Binnen deze module wordt er gestreefd naar een veilige sfeer, waar altijd 

ruimte is voor persoonlijke verhalen en toevoegingen. 

Meld je aan via de REGULIERE MANIER VAN AANMELDEN? Of stuur een mailtje naar k.komen@marnixcollege.nl. 

Als je meer wilt weten over de psychologiemodule, mag je mij altijd mailen met jouw vragen. 

 Het brein  Leren en geheugen 
 De ontwikkeling van het brein  Emoties 
 Sensatie en perceptie  Groepen 
 Bewust en onbewust  Stoornissen 
Extra – weetjes over geluk en de puberteit. 

 

 

 Hoe zien mijn hersenen eruit? 
 Hoe groeit een brein van baby tot volwassene?  
 Hoe komt het dat iedereen een andere persoonlijkheid heeft? 
 Hoe nemen wij waar en hoe worden wij voor de gek gehouden? 
 Hoe werken dromen, slaap en onbewustzijn in het brein? 
 Hoe worden wij beïnvloed door bijvoorbeeld reclame? 
 Hoe leren wij dingen, hoe werkt mijn geheugen en wat is IQ? 
 Hoe werken emoties? Wat zijn de basisbehoeften van een mens en hoe ervaar ik dan ‘honger’? 
 Hoe werken groepsdruk, social media en influencing in ons brein? 
 Waarom doen mensen elkaar na? En zijn wij eigenlijk net apen? 
 Welke stoornissen zijn er, hoe ontstaan ze en hoe worden ze behandeld? 
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