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Samenvatting
Van hoogbegaafde leerlingen wordt verwacht dat zij vanwege hun hoge intelligentie in staat zijn tot
het leveren van excellente prestaties. Uit onderzoek blijkt echter dat meerdere cognitieve
capaciteiten, waaronder executieve functies van invloed zijn op het leerproces. Daarnaast zijn ook
persoonskenmerken zoals het inzetten van studievaardigheden nodig om tot excellente prestaties te
komen. Kennis over de relatie tussen deze cognitieve capaciteiten en persoonskenmerken ontbreekt
in de literatuur, maar is wel nodig om de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen vast te stellen.
In dit onderzoek, bestaande uit twee fasen, is gekeken naar het bestaan van verbanden tussen
intelligentie, werkgeheugen, en studievaardigheden, en hoe hoogbegaafde leerlingen daarin
verschillen van normaalbegaafde leerlingen. Er werd gezocht naar een antwoord op de
onderzoeksvraag ‘Gebruiken hoogbegaafde leerlingen door hun grotere werkgeheugencapaciteit
meer en andere studievaardigheden dan normaal begaafde leerlingen?’.
In de eerste fase werd bij 182 leerlingen uit het laatste leerjaar van acht Nederlandse basisscholen
(lager onderwijs) onderzocht of er een verband bestond tussen intelligentie en het gebruik van
studievaardigheden. Dit verband bleek niet aanwezig. In de tweede fase werd bij 57 leerlingen (32
hoogbegaafden,

25

normaalbegaafden)

het

executief

functioneren

en

met

name

de

werkgeheugencapaciteit onderzocht. De resultaten tonen aan dat hoogbegaafden volgens hun
ouders in hun executief functioneren onder andere verschillen van normaalbegaafden in het
functioneren van het werkgeheugen. Aanvullend onderzoek wees uit dat hoogbegaafde leerlingen
een grotere werkgeheugencapaciteit hebben dan normaalbegaafde leerlingen.
Analyses gericht op de relatie tussen intelligentie, werkgeheugencapaciteit en studievaardigheden
wijzen uit dat hoogbegaafde leerlingen door hun grotere werkgeheugencapaciteit meer en andere
studievaardigheden benutten dan normaalbegaafde leerlingen. De mate van self-efficacy (onderdeel
van de studievaardigheden) blijkt een sleutelrol te vervullen in het wel of niet inzetten van
studievaardigheden. Presenteert de self-efficacy waarde zich als uiterste, dan belemmert dit de inzet
van studievaardigheden.
Een verklaring voor het ontbreken van een verband tussen intelligentie en studievaardigheden is
mogelijk gelegen in de onvoldoende uitdagende taken die hoogbegaafde leerlingen in het reguliere
onderwijs krijgen. Om de mate van self-efficacy zo af te stemmen dat studievaardigheden worden
ingezet, moet de cognitieve capaciteit van hoogbegaafde leerlingen worden overvraagd en de taak
complex zijn. Toekomstig onderzoek kan zich hierop richten en duidelijkheid verschaffen over
aanvullende criteria voor het vormgeven van uitdagende taken voor hoogbegaafde leerlingen zodat
zij studievaardigheden gaan inzetten.
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Literatuuronderzoek
Inleiding
Dat er verschillen in leervermogen bestaan tussen hoogbegaafde en normaalbegaafde
leerlingen is algemeen erkend (Fischer, 2006; Jolles, 2011; Plomin, Shakeshaft, McMillan, &
Trzaskowski, 2014; Preckel, Goetz, Pekrun, & Kleine, 2008; Staudt & Neubauer, 2006). Vaak worden
deze verschillen toegeschreven aan de cognitieve capaciteiten, met name intelligentie (Assouline,
Nicpon, & Whiteman, 2010; Vaivre-Douret, 2011). Het betere aangeboren leervermogen van
hoogbegaafden zou in verband staan met het leveren van excellente prestaties (Gagné, 2010; Heller,
2005). Echter er zijn voldoende voorbeelden uit onderzoek die aantonen dat deze veronderstelling te
eenvoudig is (Crepau-Hobson & Bianco, 2013; Jolles, 2011; Staudt & Neubauer, 2006; Montgomery,
2009; Rogers, Theule, Ryan, Adams, & Keating, 2009). Zo hebben andere cognitieve capaciteiten
zoals het executief functioneren (met name het werkgeheugen) ook invloed op het leveren van
excellente prestaties (Blair & Razza, 2007; Duncan et al., 2007) en bestaan er verschillen in executief
functioneren tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen (Arffa, 2007; Duan, Wei, Wang, &
Shi, 2010; Friedman et al., 2006).
Om hoogbegaafden te begeleiden naar excellente prestaties, is het in kaart brengen van
invloeden op het leerproces van belang. Zo is bekend dat persoonskenmerken en omgevingsfactoren
van invloed zijn op het tot uiting komen van de cognitieve capaciteiten in het leerproces (Gagné,
2010; Heller, 2005; Jolles, 2011; Lee & Shute, 2010; Ziegler & Heller, 2000;). Onder de
persoonskenmerken in de modellen betreffende hoogbegaafdheid zijn onder andere leerstrategieën
(Heller, 2005; Ziegler & Heller, 2000) en het managen van doelen (Gagné, 2010) opgenomen.
Leerstrategieën en het managen van doelen maken deel uit van de studievaardigheden (Credé &
Kuncel, 2008; Harvey, zoals geciteerd in Proctor, Prevatt, Adams, Reaser, & Petscher, 2006).
Dit onderzoek richt zich op de cognitieve capaciteiten intelligentie en het executief
functioneren - in het bijzonder werkgeheugen -, en persoonskenmerken in de vorm van de inzet van
studievaardigheden. Er wordt gekeken naar het bestaan van een verband tussen intelligentie en het
gebruik van studievaardigheden, de invloed van het werkgeheugen op het benutten van
studievaardigheden, en de mogelijkheid dat intelligentie en werkgeheugen samen een versterkende
invloed hebben op het gebruik van studievaardigheden door normaal- en hoogbegaafde leerlingen.
Ten aanzien van verbanden tussen het werkgeheugen en intelligentie is al veel onderzoek gedaan.
Nieuw in dit onderzoek is de relatie van intelligentie en werkgeheugen met studievaardigheden bij
normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen een
1

bijdrage leveren aan het realiseren van een krachtige innoverende leeromgeving waarmee tegemoet
gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Hoogbegaafdheid
Onder wetenschappers is er ten aanzien van volwassenen nog geen consensus over een
definitie van hoogbegaafdheid. Wel is er ten aanzien van kinderen overeenstemming dat het bij hen
gaat om een dynamisch construct dat tot ontwikkeling moet worden gebracht en dat intelligentie
een van de factoren is die daarbij een rol speelt (Dai & Renzulli, 2008; Hoogeveen, 2009; Wijnekus &
Pluymakers, 2007). Meer algemeen wordt hoogbegaafdheid gezien als een multidimensioneel
construct (De Corte, 2013; Dai & Renzulli, 2008; Gagné, 2010; Heller, 2005; Simonton, 2005; Ziegler &
Heller, 2000). Onder een multidimensioneel construct wordt verstaan een samenspel van factoren
die gezamenlijk in een ontwikkelingsproces bepalen of iemand tot voor hoogbegaafdheid
kenmerkende prestaties komt. De factoren waar het om gaat zijn aangeboren hoge (cognitieve)
capaciteiten, persoonsfactoren en omgevingsfactoren (Brouwer & Ahlers, 2011). Hierbij gaat het om
een ontwikkelingsproces dat start met aangeboren capaciteiten als creativiteit, intelligentie en
sociale competentie, en resulteert in geleverde prestaties van uitzonderlijk niveau (Gagné, 2010;
Heller, 2005; Ziegler & Heller, 2000). Een andere benadering van de aangeboren capaciteiten geeft
Jolles (2011) vanuit de neuropsychologie. Hij specificeert die capaciteiten in genetisch bepaalde
capaciteiten (zoals intelligentie), in cognitieve, en in neurocognitieve factoren (waarneming,
aandacht, informatieverwerking, geheugenfuncties, planning en zelfevaluatie).
De

verdere

ontwikkeling

van

aangeboren

capaciteiten

wordt

beïnvloed

door

persoonskenmerken en de omgeving, waarbij persoonskenmerken en omgeving elkaar kunnen
beïnvloeden (Dai & Renzulli, 2008; Gagné, 2010; Heller, 2005; Jolles, 2011; Ziegler & Heller, 2000).
Het ontwikkelingsproces zelf wordt gezien als een actief proces waarbij iemand zich inzet en oefent
om tot gewenste resultaten te komen (Dai & Renzulli, 2008; Feldhusen, 2005; Ziegler & Heller, 2000).
Afbakening hoogbegaafdheid
Ondanks dat bekend is dat bij hoogbegaafdheid wordt gesproken van een multidimensioneel
construct, wordt vaak in onderzoek alleen het intelligentieniveau als criterium genomen om
hoogbegaafden van niet-hoogbegaafden te onderscheiden. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat
in het geval van kinderen de intelligentie een goede voorspeller voor toekomstige schoolse prestaties
is (Kaufman, Reynolds, Liu, Kaufman, & McGrew, 2012; Laidra, Pullmann, & Allik, 2007).
Onduidelijk is nog wanneer iemand een intelligentie van hoogbegaafdniveau heeft. Waar de
een spreekt van een grenswaarde van 120, stelt een ander deze op 130 (Carman, 2013; Lovett &
2

Sparks, 2013; Nisbett, 2011). Volgens de normaalverdeling van intelligentie (M=100, SD=15), is
iemand met een IQ-score één standaarddeviatie boven het gemiddelde begaafd en scoort men twee
standaarddeviaties boven het gemiddelde, dan is men hoogbegaafd. Respectievelijk gaat het dan om
13.6% en 2.3% van de bevolking. Echter op deze wijze wordt hoogbegaafdheid als een één
dimensioneel construct benaderd.

Eerder werd gesteld dat hoogbegaafdheid als een

multidimensionaal construct moet worden gezien. Volgens die benadering noemen Gagné (2010),
Heller (2005), en Mönks en Ypenburg (2011) iemand in potentie hoogbegaafd wanneer deze, naast
een hoge intelligentie, persoonskenmerken vertoont die wijzen op hoogbegaafdheid zoals een
creatief denkvermogen en een sterke intrinsieke motivatie. Wanneer deze kenmerken worden
meegenomen in de afbakening van hoogbegaafdheid, gaat het volgens hen over ongeveer 10% van
de populatie.
Rekening houdend met de normaalverdeling, het multidimensionele karakter van
hoogbegaafdheid, en daarnaast recht te doen aan het gegeven dat bij kinderen de cognitieve
capaciteiten nog volop in ontwikkeling zijn, wordt in dit onderzoek hoogbegaafdheid bepaald op
basis van de intelligentie quotiënt (IQ) van de leerlingen. Hoogbegaafden vormen de top 15% van de
populatie (IQ≥115). Normaalbegaafden hebben een IQ van ongeveer 100.
Intelligentie nader toegelicht
Ten aanzien van het aandeel nature nurture bij intelligentie kan gesteld worden dat deze
voor 50% verklaard kan worden door erfelijkheid, 10-20% door een gedeelde omgeving
(thuissituatie) en 30-40% door een ongedeelde omgeving (bv. school en buurt) en een foutenmarge
(Thompson & Oehlert, 2010). Wanneer gesproken wordt over de ontwikkeling van intelligentie, dan
wordt deze gekarakteriseerd door een toenemend verschil in intelligentie met het stijgen van de
leeftijd. Horn en Cattell (1967) hebben het begrip intelligentie nader onderzocht en constateren dat
dit bestaat uit twee hoofdtypen, vloeibare en gekristalliseerde intelligentie, aangevuld met een
aantal subtypen. Onder vloeibare intelligentie (Gf) verstaan zij het vermogen om onbekende
problemen op te lossen en het vermogen tot inductief en deductief redeneren. Gekristalliseerde
intelligentie (Gc) wordt gekenmerkt door de breedte en diepte van opgedane kennis en effectief
gebruik van deze kennis. Deze twee hoofdtypen van intelligentie, Gf en Gc, zijn niet van elkaar te
scheiden in de vroege kindertijd zo concluderen Horn en Cattell (1967).
Een andere onderverdeling van intelligentie is de Wechsler intelligentieschaal (Flanagan,
McGrew, & Ortiz, 2000). Met de Wechsler intelligentieschaal wordt algemene intelligentie verdeeld
in twee typen intelligentie: verbale en performale. Deze twee typen stemmen in essentie overeen
met de hoofdtypen van Horn en Cattell (1967), waarbij vloeibare intelligentie overeenkomt met

3

performale intelligentie en gekristalliseerde intelligentie met verbale intelligentie (Flanagan et al.,
2000).

In voorliggend onderzoek wordt vanuit het multidimensionele construct nader gekeken naar
(neuro)cognitieve en niet-cognitieve persoonskenmerken die een bijdrage leveren aan het leerproces
om te komen tot excellente schoolse prestaties, naast de plaats die intelligentie inneemt in dit
proces. In het bijzonder worden werkgeheugen en studievaardigheden bestudeerd en vergeleken
tussen normaalbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen van het laatste leerjaar lager
onderwijs. Hierbij wordt het werkgeheugen als onderdeel van de executieve functies toegelicht.
Daarna wordt aandacht geschonken aan de afzonderlijke studievaardigheden. Tot slot worden
werkgeheugen, studievaardigheden en intelligentie in relatie tot elkaar behandeld.

Executief functioneren
Eerder werd gesteld dat intelligentie een voorspellende factor is voor de schoolse prestaties.
Echter intelligentie verklaart de behaalde schoolse prestaties niet volledig (Alexander, Carr &
Schwanenflugel, 1995; Beaujean, Firmin, Attai, Johnson, Firmin, & Mena, 2011; Deary, Strand, Smith,
& Fernandes, 2007; Kaufman, Reynolds, Liu, Kaufman, & McGrew, 2012). Niet-intelligentie gebonden
factoren blijken een substantiële invloed te hebben op schoolsucces (Lee & Shute, 2010;
Neuenschwander, Cimeli, Röthlisberger, & Roebers, 2013). Herhaaldelijk is bijvoorbeeld
geconstateerd dat de executieve functies (EF) een krachtige voorspeller zijn voor schoolprestaties
(Blair & Razza, 2007; Duncan et al., 2007). Vanuit dat oogpunt kunnen de EFs, naast intelligentie, een
verklarende factor zijn voor excellente schoolse prestaties.
Algemeen aanvaard wordt executief functioneren gezien als een psychologisch construct
bestaande uit controlerende processen die prestaties optimaliseren door het coördineren van
verschillende met elkaar samenhangende componenten van complexe cognitieve functies
(Anderson, 2008; Keeler & Robbins, 2011).
Om EF in kaart te brengen wordt in deze studie het model van Diamond (2013) gebruikt. Zij
splitst EF in zes componenten: inhibitie, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, redeneren,
probleemoplossen en plannen. Hiervan vormen de inhibitie, het werkgeheugen en de cognitieve
flexibiliteit de kern-EFs. Uit deze kern-EFs ontwikkelen zich hogere orde functies zoals redeneren,
probleemoplossen (samen vloeibare intelligentie) en plannen, welke een onderdeel vormen van veel
intelligentietesten om vloeibare intelligentie (Gf) en gekristalliseerde intelligentie (Gc) te bepalen.
Het is daarom lastiger hogere orde EFs te relateren aan een verschil in IQ omdat een verschil in IQ in
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belangrijke mate bepaald wordt door een verschil in functioneren in deze EFs. De kern-EFs worden
als concept hierna toegelicht.
Inhibitie: beheersing van processen
Inhibitie kan op verschillende wijzen benaderd worden. Het is van de onderzoeker afhankelijk
waar het accent ten aanzien van inhibitie gelegd wordt. Diamond (2013) benadert inhibitie als een
eigenschap die ons in staat stelt om aandacht selectief te richten en aandacht voor andere stimuli te
onderdrukken. Bari en Robbins (2013) benaderen inhibitie daarnaast als het onderdrukken van
gedragsmatige impulsen. Samengevat inhibitie het kunnen sturen van de aandacht, gedrag,
gedachten en emoties zodat een sterke interne aandrang of een externe verleiding weerstaan kan
worden en dat men datgene doet wat beter passend in de situatie is.
Cognitieve flexibiliteit: wisselen van gedachtegang
Onder cognitieve flexibiliteit verstaat Diamond (2013) het vermogen om van perspectief of
benaderingswijze te kunnen wisselen wanneer dat nodig is en zich flexibel te voegen naar de nieuwe
probleemstelling, regels of prioriteiten, zoals bijvoorbeeld bij het wisselen van taken of toegepaste
strategieën. Op eenvoudiger wijze, maar met een gelijke kern kan cognitieve flexibiliteit omschreven
worden als “the ability to begin solving a problem in one way and to then shift to solving the same
problem in a different way” (Dick, 2013, p. 13). In de literatuur is shifting een andere term die voor
cognitieve flexibiliteit gebruikt wordt.
Werkgeheugen: verwerken van informatie
Als definitie van het werkgeheugen wordt door Diamond (2013) “holding information in mind
and mentally working with it” (p. 137) gehanteerd. Daaraan kan worden toegevoegd dat het gaat om
opslag voor een korte periode (Alloway, Gathercole, Kirkwood, & Elliott, 2009). In haar model van de
executieve functies geeft Diamond (2013) aan dat het werkgeheugen bestaat uit een centraal deel,
een verbaal werkgeheugen en een visueel-ruimtelijk werkgeheugen. Daarmee volgt zij het model van
Baddely (2000).
Baddeley (2000, 2012) heeft het werkgeheugen meer nauwkeurig in kaart gebracht en
omschrijft het als een geheugencomponent dat werkzaam is voorafgaand aan opslag van informatie
in het lange termijn geheugen en bij het terughalen van kennis uit het langetermijngeheugen. Het
werkgeheugen bestaat volgens Baddely (2000, 2012) uit vier componenten (zie Figuur 1): een
centraal sturingsysteem dat wordt bijgestaan door twee hulpsystemen: een visueel-ruimtelijk
schetsblok en een fonologische loop. Daartussen situeert zich een episodische buffer. Het centraal
sturingsysteem vormt de kern en is primair verantwoordelijk voor de coördinatie en verwerking van
informatie uit de hulpsystemen. Het visueel-ruimtelijk schetsblok zorgt voor kortdurende opslag van
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visueel-ruimtelijke informatie en speelt een sleutelrol bij het genereren van mentale voorstellingen.
De fonologische loop is verantwoordelijk voor kortdurende opslag van verbale informatie. Tot slot is
de episodische buffer een systeem met gelimiteerde tijdelijke opslagcapaciteit dat in staat is tot het
integreren van informatie van verschillende bronnen, inclusief de andere componenten van het
werkgeheugen. (Baddeley, 2000).
Samenvattend kan gesteld worden dat Diamond (2013) conform het model van Baddeley
(2000) in het werkgeheugen een centraal sturingsysteem, en daarnaast een verbale, een visueelruimtelijke en een episodische component onderkent.

Figuur 1. Model van het Werkgeheugen naar Baddeley (2000)

De samenhang tussen executief functioneren en intelligentie
Wanneer gekeken wordt naar de samenhang tussen intelligentie en de afzonderlijke
executieve functies, blijkt dat deze een samenhang vertonen, maar dat intelligentie en
werkgeheugen de sterkste correlatie vertonen boven inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Bij controle
van intercorrelaties blijkt dat alleen het werkgeheugen voorspellend is voor intelligentie (Arffa, 2007;
Duan, Wei, Wang, & Shi, 2010; Friedman et al., 2006).
De verwachting is dat ook in deze studie een verschil in executief functioneren tussen
normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen wordt aangetoond. Op basis van de literatuur worden
voornamelijk bij het werkgeheugen verschillen verwacht. Om die reden wordt de focus in het
onderzoek op het werkgeheugen gelegd.
Ontwikkeling van het werkgeheugen
Ten aanzien van de ontwikkeling van het werkgeheugen kan worden opgemerkt dat de door
Baddeley (2000) omschreven structuur van het werkgeheugen (zie Figuur 1) zich lineair ontwikkelt
vanaf de leeftijd van vier jaar tot de vroege adolescentie (Alloway, Gathercole, & Pickering, 2006;
Gathercole, Pickering, Ambridge, & Wearing, 2004; Tamnes et al., 2013). Tussen kinderen van
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dezelfde leeftijd kunnen grote verschillen bestaan ten aanzien van de capaciteit van het
werkgeheugen (Alloway, Gathercole, & Pickering, 2006; Tamnes et al., 2013). Alloway, Gathercole, en
Pickering (2006) rapporteren dat de wederzijdse relatie tussen metingen van het werkgeheugen en
kortetermijngeheugen stabiel lijkt te zijn gedurende de ontwikkelingsperiode van vier tot elf jaar en
tevens suggereren de metingen dat de onderliggende cognitieve structuur van het geheugen vanaf
de leeftijd van vier jaar is waar te nemen. Zij onderkennen een kortetermijngeheugen als het deel
van het geheugen dat verbale of visueel ruimtelijke informatie korte tijd opslaat, en het
werkgeheugen als deel van het geheugen dat de informatie uit het kortetermijngeheugen verwerkt
en verbindt aan (on)gerelateerde informatie.
De samenhang tussen werkgeheugen en intelligentie
Zowel bij intelligentie als werkgeheugen is het mogelijk om naarmate kinderen opgroeien
een onderscheid te maken in componenten. Intelligentie onderscheidt zich in de componenten
vloeibare of performale intelligentie en gekristalliseerde of verbale intelligentie (Flanagan, McGrew,
& Ortiz, 2000; Horn & Cattell, 1967). Het werkgeheugen onderscheidt zich volgens Alloway,
Gathercole, en Pickering (2006) in een werkgeheugen en een korte termijngeheugen, en meer
specifiek volgens Baddeley (2000) in een visueel-ruimtelijk schetsblok, fonologische loop, episodische
buffer en het centraal sturingsysteem. Omdat intelligentie en werkgeheugen beide gesitueerd zijn
binnen het cognitieve domein en in dezelfde periode een groei doormaken naar in componenten te
onderscheiden constructen, is het de vraag of zij aan elkaar gerelateerd zijn en/of een voorspellend
vermogen ten opzichte van elkaar hebben. Alloway en Alloway (2010) concluderen dat het
werkgeheugen geen representatie is van intelligentie, maar eerder een aparte cognitieve vaardigheid
met unieke relaties naar leeropbrengsten.
Uit voorgaande kan afgeleid worden dat intelligentie en het werkgeheugen belangrijke
componenten zijn om te komen tot goede academische prestaties. Intelligentie en werkgeheugen
zijn aparte constructen, maar vertonen een sterke onderlinge samenhang.
Wanneer meer specifiek naar hoogbegaafden en hun werkgeheugen wordt gekeken, dan
blijkt dat hoogbegaafden excelleren op aan werkgeheugen gerelateerde taken boven
normaalbegaafden (Alloway & Elsworth, 2012; Arffa, 2007; Johnson, Im-Bolter, & Pascual-Leone,
2003). Leikin, Paz-Baruch, en Leikin (2013) sluiten hierbij aan met de bevinding dat hoogbegaafde
kinderen een grotere geheugencapaciteit lijken te hebben in vergelijking tot hun normaalbegaafde
leeftijdsgenoten. Swanson (2011) heeft vergelijkbare conclusies, maar dan in omgekeerde richting.
Hij geeft aan dat kinderen met een grotere werkgeheugencapaciteit significant beter scoorden dan
kinderen met een kleinere werkgeheugencapaciteit op alle aan intelligentie gerelateerde
testonderdelen.
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Studievaardigheden
Wanneer over studievaardigheden wordt gesproken, wordt daar door verschillende
onderzoekers iets anders onder verstaan. Credé en Kuncel (2008) spreken over studievaardigheden
als deel van de drie-eenheid studiegewoonten, vaardigheden en attitude (motivatie). Zij beschrijven
studievaardigheden als de kennis van het correct gebruik van studiestrategieën en methoden door
leerlingen en de vaardigheid om tijd en andere bronnen zodanig te managen zodat voldaan kan
worden aan de eisen die de taak aan hen stelt. Ander onderzoek rapporteert eveneens over
vergelijkbare samenhangende concepten. Studievaardigheden worden bijvoorbeeld genoemd als
onderdeel van zelfregulerend leren (Boekaerts & Simons, 2010; Gutiérrez-Braojos, 2015; Lee &
Shute, 2010; Pintrich, 2004; Vandevelde, Van Keer, & Rosseel, 2013; Zimmerman, 2008; Zimmerman
& Martinez-Pons, 1990). Bij zelfregulerend leren gaat het om zelfsturende processen en een geloof in
zichzelf dat leerlingen in staat stelt hun cognitieve capaciteiten om te zetten in leeropbrengsten.
Zelfregulerend leren is een actief proces waarin leerlingen vaardigheden inzetten zoals doelen
bepalen, selecteren en toepassen van strategieën, en het monitoren van de eigen effectiviteit
(Zimmerman, 2008). Pintrich (2004) stelt dat door het zelfregulerend vermogen cognitie, motivatie
en gedrag afgestemd worden op de relatie tussen de persoon, de context en de te leveren prestatie.
Een andere veel voorkomende term in dit verband is metacognitie. Hieronder wordt verstaan “de
kennis en opvattingen die iemand heeft over zijn cognitief functioneren (denken, redeneren, leren,
onthouden, e.d.) en over de wijze waarop dit functioneren gestuurd kan worden” (Boekaerts &
Simons, 2010, p.9).
Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken wordt in deze studie het leren als een actief
proces gezien, waarin studievaardigheden ingezet worden om gestelde doelen/prestaties te
bereiken. Onder studievaardigheden wordt hier verstaan het sturen, reguleren en vormgeven van
het leerproces zodat optimale leerresultaten behaald kunnen worden. Het gaat dus niet alleen om
het cognitief verwerken van de leerstof, maar ook om de emotionele en gedragsmatige benadering
van de leerstof en het leerproces door de leerling.
Volgens Gettinger en Seibert (2002) kunnen studievaardigheden verdeeld worden in vier
clusters:

op

herhaalde

oefening

gebaseerde

studiestrategieën,

procedurele

of

op

organisatievermogen gebaseerde studiestrategieën, cognitieve studiestrategieën en metacognitieve
studiestrategieën (waarbinnen zelfregulatievaardigheden zoals motivatie zijn opgenomen). Een
andere indeling van de studievaardigheden is die van Pintrich (2004). Hij heeft een basisschema
opgesteld waarbinnen gebieden benoemd worden waarop studievaardigheden ingezet kunnen
worden. Dit zijn: cognitie, motivatie, gedrag en context. Daarnaast worden deze in de fasen van het
leerproces chronologisch geplaatst. De fasen zijn: ‘oriënteren, plannen en activeren’, ‘monitoren’,
‘controle/regulatie’, en ‘reactie en reflectie’.
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Opvallend is dat Gettinger en Seibert (2002) meer uitgaan van studievaardigheden als
strategieën om informatie te verwerken, waarbij Pintrich (2004) studievaardigheden breder opvat als
interactie die plaatsvindt tussen cognitie, motivatie, gedrag en context. De strategieën die Gettinger
en Seibert (2002) onderscheiden heeft Pintrich (2004) verdeeld over de verschillende fasen van het
leerproces.
Zowel Gettinger en Seibert (2002) als Pintrich (2004) benoemen (meta)cognitie en motivatie
als deel van de studievaardigheden. Hier lijken twee concepten samen te komen met ieder een eigen
aandeel in het leerproces en het realiseren van prestaties. Credé en Kuncil (2008) komen tot een
gelijksoortige conclusie dat studievaardigheden en studiemotivatie de sterkste relaties vertonen met
academische prestaties in vergelijking met studiegewoonten.

Over de rol van motivatie in het leerproces is veel geschreven. Onder andere Vansteenkiste
en Soenens (2013) schrijven dat het gebruiken van studievaardigheden samenhangt met de
studiemotivatie van leerlingen. Bij studiemotivatie gaat het om de vraag ‘Waarom doe ik dit?’. Deze
studiemotivatie is, zo schrijven Vansteenkiste en Soenens (2013), onder te verdelen in
gecontroleerde en autonome motivatie. Leerlingen die vanuit een gecontroleerde vorm van
motivatie hun studie benaderen, leren omdat zij daartoe externe druk ervaren: het moet omdat
anderen dat vinden. Leerlingen die vanuit een autonome vorm van motivatie hun studie benaderen,
leren omdat zij dat zelf willen. Gecontroleerde motivatie blijkt ten aanzien van de
studievaardigheden voorspellend voor het gebruik van oppervlakkige leerstrategieën (memoriseren)
(Vansteenkiste, Simons, Lens, Soenens, & Matos, 2005). Autonome motivatie daarentegen blijkt
voorspellend voor het gebruik van zowel oppervlakkige als diepgaande leerstrategieën (conceptueel
leren) (Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers, & Croiset, 2013).

Naast algemene studiemotivatie speelt bij het gebruik van studievaardigheden ook een
competentie georiënteerde motivatie (self-efficacy) een rol. Bij self-efficacy stellen leerlingen zich ten
aanzien van een gesteld doel of voor een taak de vraag ‘Kan ik dit?’. Het gaat dus om de beleving van
de eigen competentie om gestelde doelen en taken te kunnen volbrengen (Bandura, 1991;
Zimmerman, 2008). Ten aanzien van het wel of niet gebruiken van studievaardigheden vervult selfefficacy een sleutelrol (Zimmerman & Cleary, 2006). Deze sleutelrol wordt aangestuurd door de
beleving van de eigen competenties ten aanzien van de context, het domein en de taak. Usher en
Pajares (2008) ontdekten dat studenten met een lage self-efficacy minder vertrouwd waren met het
inzetten van passende studiestrategieën, en sneller opgaven wanneer de taak moeilijker werd.
Volgens Dresel en Haugwitz (2006) en Zimmerman en Cleary (2006) daarentegen zijn juist leerlingen
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met een groot vertrouwen in de eigen cognitieve capaciteiten ten aanzien van de taak minder
geneigd studievaardigheden in te zetten.
Ontwikkeling van studievaardigheden
Ten aanzien van de ontwikkeling van de studievaardigheden schrijven Boekaerts en Simons
(2010) dat een leerling zich bewust moet zijn waarom en wanneer hij studievaardigheden in kan
zetten, alvorens hij dat ook daadwerkelijk zal doen. Ook Sperling, Howard, Staley, en DuBois (2004)
komen tot een vergelijkbare conclusie. Zij specificeren dit naar het bestaan van een significante
samenhang tussen metacognitief bewustzijn en effectief strategiegebruik. Aanvullend tonen Bryce en
Whitebread (2012) aan dat monitoringsprocessen zich met de leeftijd ontwikkelen, maar dat
controlerende processen zich ontwikkelen met de leeftijd en onder invloed van taakspecifieke
kenmerken.
Volgens Van der Stel en Veenman (2010) ontwikkelen studievaardigheden zich parallel aan
intelligentie, maar zijn gedurende het lager onderwijs nog vooral vak- en taakspecifiek en worden pas
later meer universeel. Zo beschikken jongere kinderen wel over studievaardigheden, maar hebben
nog geen zicht op wat de beste studievaardigheden zijn en wanneer deze het best zijn toe te passen
(Metcalfe & Finn, 2013).
De samenhang tussen studievaardigheden en intelligentie
Zoals eerder aangegeven gaat het bij studievaardigheden in deze studie om het cognitief
verwerken van de leerstof, en de emotionele en gedragsmatige benadering van de leerstof en het
leerproces door de leerling.
Over het bestaan van samenhang tussen intelligentie en studievaardigheden verschillen
onderzoekers van mening. Van der Stel en Veenman (2010) geven aan dat studievaardigheden en
intelligentie samenhang vertonen, maar dat deze alleen zichtbaar is bij dertienjarigen binnen het
wiskundedomein. Dresel en Haugwitz (2006) daarentegen komen tot de conclusie dat er slechts een
zwakke negatieve of geen correlatie bestaat tussen intelligentie en het gebruik van
studievaardigheden in de vorm van informatieverwerkingsprocessen wanneer leerlingen uit regulier
onderwijs afkomstig zijn. Intelligentie vertoont daarentegen weer wel een positieve correlatie met
studievaardigheden in de vorm van motivatie.
Meer specifiek richting studievaardigheden en hoogbegaafdheid stellen Dresel en Haugwitz
(2006) dat er zwakke tot gemiddelde relaties worden gevonden tussen cognitieve capaciteiten en
studievaardigheden welke zeker niet in het voordeel van de hoogbegaafden waren. Luwel, Foustana,
Papadatos, en Verschaffel (2011) daarentegen concludeerden dat er een positief verband bestaat
tussen de keuze voor en het gebruik van studievaardigheden en intelligentie, maar dat er een
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verschil bestaat tussen normaalbegaafden en hoogbegaafden op de keuze voor bepaalde
studievaardigheden.
Met betrekking tot het gebruik van studievaardigheden worden verschillen geconstateerd
tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafden gebruikten zowel eenvoudige
als meer complexe studievaardigheden, tegenover de normaalbegaafden die alleen eenvoudige
studievaardigheden gebruiken (Luwel, Foustana, Papadatos, & Verschaffel, 2011). Ander onderzoek
laat zien dat hoogbegaafden een sterkere voorkeur hebben voor de complexe studievaardigheden,
zelfs als de eenvoudigere beter passend zouden zijn. Normaalbegaafde leerlingen daarentegen
variëren in gebruik van eenvoudige studievaardigheden onafhankelijk van verkregen feedback en
correctheid (Greene, Moos, Azevedo, & Winters, 2008; Steiner, 2006). Vanuit onderzoek naar
strategiegebruik bij begrijpend lezen en verschillen tussen normaal- en hoogbegaafde leerlingen is
bekend dat beide groepen leerlingen strategieën gebruikten, maar dat hoogbegaafden de meest
effectieve strategieën vaker toepasten dan normaalbegaafde leerlingen (Fehrenbach, 1991).
De invloed van de taakmoeilijkheid op het gebruik van studievaardigheden
Als mogelijke verklaring voor het niet vinden van verbanden, verwijzen Dresel en Haugwitz
(2006) naar de moeilijkheid van de taken. Als de cognitieve capaciteiten van de leerling de
moeilijkheid van de taak overstijgen, dan wordt deze als eenvoudig ervaren en worden
studievaardigheden niet ingezet stellen zij. Bryce en Whitebread (2012) beweren dat
tekortschietende studievaardigheden primair beïnvloed worden door taakspecifieke vaardigheden.
Boekaerts en Simons (2010) vullen aan met de voorwaarde dat studievaardigheden worden ingezet
als er voor de leerling een discrepantie bestaat tussen de begin- en eindsituatie. Uit onderzoek van
Stroeger en Ziegler (2010) komt eenzelfde beeld naar voren. Zij concluderen dat de moeilijkheid van
de taak een essentiële rol speelt bij het toepassen van zelfregulerend leren en daarmee het inzetten
van studievaardigheden. Stroeger en Ziegler (2010) geven aan dat wanneer voor leerlingen in een
inclusieve setting het onderwijs wordt afgestemd op het gemiddelde, minderbegaafden worden
overvraagd en hoogbegaafden worden ondervraagd. Hoogbegaafden ervaren in een dergelijke
situatie geen moeilijkheden waarvoor studievaardigheden ingezet moeten worden (Dresel &
Haugwitz, 2006). Alleen indien de taak is afgestemd op het niveau van de leerling, wordt de leerling
vanuit self-efficacy tot het gebruik van studievaardigheden aangezet (Stroeger & Ziegler, 2010;
Zimmerman & Cleary, 2006).
Juist het afstemmen op het niveau van de leerling is essentieel anders bij hoogbegaafde dan
bij normaalbegaafde leerlingen. Normaalbegaafde leerlingen zijn in hun leerproces meer gericht op
hetgeen ze al weten en hoogbegaafde leerlingen gaan uit van dat wat onbekend is (Gorodetsky &
Klavir, 2003). Hoogbegaafde leerlingen ervaren uitdaging en leren van een taak wanneer deze de
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eigen capaciteiten overschrijdt. Een dergelijke taak sluit daardoor aan bij hun gerichtheid op het
onbekende. In de onzekere periode waarin zij terechtkomen, zetten ze alles op alles om de complexe
taak met goed gevolg af te ronden en maken op dat moment de grootste groei in hun leren door
(Scager, Akkerman, Pilot, & Wubbels, 2014). Clerc, Miller, en Cosnefroy (2014) voegen daar ten
aanzien van de taakoriëntatie aan toe dat wanneer een leerling geconfronteerd wordt met een
nieuwe taak, de leerling zich in moet zetten voor doelgerichte activiteiten om te bepalen wanneer
een bepaalde studievaardigheid moet worden toegepast, betrokken is bij de selectie van
studievaardigheden en kunnen bepalen welke minimale veranderingen nodig zijn om een
studievaardigheid in te kunnen zetten. Volgens Gorodetsky en Klavir (2003) lijken de juist processen
binnen de studievaardigheid taakoriëntatie anders te verlopen bij normaalbegaafde en
hoogbegaafde leerlingen door een verschil in gerichtheid (bekend/onbekend).
De samenhang tussen studievaardigheden en werkgeheugen
Over de functie van het werkgeheugen voor het inzetten van studievaardigheden door elf tot
twaalf jarigen is nog weinig gerapporteerd. DeMarie, Miller, Ferron, en Cunningham (2004) geven
aan dat een grotere werkgeheugencapaciteit gerelateerd lijkt te zijn aan een efficiëntere inzet van
studievaardigheden bij kinderen. Clerc, Miller, en Cosnefroy (2014) stellen dat wanneer
studievaardigheden meer routinematig gehanteerd worden, deze minder een beroep doen op de
geheugencapaciteit. Leerlingen met een grotere werkgeheugencapaciteit hebben daardoor zelfs de
ruimte om meerdere studievaardigheden tegelijkertijd aan te sturen (Kron-Sperl, Schneider, &
Hasselhorn, 2008). Ten aanzien van de relatie van het werkgeheugen en korte termijngeheugen met
studievaardigheden is bekend dat het werkgeheugen medieert in de ontwikkeling van diepgaande
leerstrategieën (Schleepen & Jonkman, 2012). Daarnaast is bekend dat de werkgeheugencapaciteit
voorspellend is voor zelf gerapporteerde motivatie (Medeiros-Ward, Seegmiller, Watson, & Strayer,
2011).
Uitgaande van wat bekend is over de relatie tussen het werkgeheugen en
studievaardigheden is de verwachting dat de resultaten van dit onderzoek zullen aantonen dat er
een positief verband bestaat tussen werkgeheugen en studievaardigheden.
De samenhang tussen studievaardigheden, intelligentie en werkgeheugen
Literatuur waarin gerapporteerd wordt over verbanden tussen de drie factoren intelligentie,
werkgeheugen en gebruik van studievaardigheden werd niet gevonden.
Op basis van wat gevonden werd over de relaties tussen intelligentie en werkgeheugen,
intelligentie en studievaardigheden, en werkgeheugen en studievaardigheden, zijn er indicaties dat
hoogbegaafde
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normaalbegaafde leerlingen en daardoor in staat zijn meer en andere studievaardigheden te
gebruiken. Samengevat is de verwachting dat de resultaten van dit onderzoek zullen aantonen dat
hoogbegaafde leerlingen onder invloed van hun werkgeheugencapaciteit meer en andere
studievaardigheden benutten dan normaalbegaafde leerlingen.

Schools presteren
Uitgaande van wat bekend is over de factoren intelligentie, werkgeheugen en
studievaardigheden mogen van hoogbegaafde leerlingen niet zondermeer schoolse prestaties van
hoog niveau verwacht worden (Zimmerman & Cleary, 2006). Deze zijn mede afhankelijk van de
uitdagingen die aan hen gesteld worden. Prins, Veenman, en Elshout (2006) hebben aangetoond dat
leerresultaten tot op zekere hoogte bepaald worden door intelligentie, maar dat het gebruik van
studievaardigheden uiteindelijk bepaalt of leerstof beheerst gaat worden. Dit betekent dat niet
uitsluitend de intelligentie verantwoordelijk is voor schoolsucces, maar vooral het gebruik van
studievaardigheden waarmee de capaciteiten van de persoon aantoonbaar worden gemaakt.
Aanvullend zou een grotere werkgeheugencapaciteit van hoogbegaafde leerlingen een bevorderende
factor kunnen zijn voor het gebruik van studievaardigheden waardoor hun capaciteiten beter
zichtbaar kunnen worden in prestaties.
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Probleemstelling en onderzoeksvragen
Verschillen in leervermogen worden vaak toegeschreven aan intelligentie (Asssouline,
Nicpon, & Whiteman, 2010; Vaivre-Douret, 2011). Zo wordt van hoogbegaafden verwacht dat zij
vanwege hun hoge intelligentie in staat zijn tot het leveren van excellente prestaties (Gagné, 2010;
Heller, 2005). Echter verschillende onderzoeken tonen aan dat andere cognitieve capaciteiten, zoals
het executief functioneren ook invloed hebben op het leveren van excellente prestaties (Blair &
Razza, 2007; Duncan et al., 2007). Hoogbegaafde leerlingen blijken in hun executief functioneren
(met name het werkgeheugen) duidelijk te verschillen van normaalbegaafde leerlingen (Arffa, 2007;
Duan, Wei, Wang, & Shi, 2010; Friedman et al., 2006). Naast cognitieve capaciteiten zijn
persoonskenmerken zoals studievaardigheden in het leerproces nodig om tot excellente prestaties te
komen (Gagné, 2010; Heller, 2005; Jolles, 2011; Lee & Shute, 2010; Ziegler & Heller, 2000). Kennis
over de relatie van intelligentie en werkgeheugen met studievaardigheden, en hoe hoogbegaafde
leerlingen daarin van normaalbegaafde leerlingen verschillen ontbreekt in de literatuur. Deze kennis
is nodig om de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen vast te stellen zodat een op hen
afgestemde krachtige innoverende leeromgeving gerealiseerd kan worden.
Op basis van wat in de literatuur is gevonden, wordt in deze studie gezocht naar empirische
onderbouwing van het antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Gebruiken hoogbegaafde leerlingen door
hun grotere werkgeheugencapaciteit meer en andere studievaardigheden dan normaalbegaafde
leerlingen?’. De onderzoeksvraag wordt hierna gesplitst in twee deelvragen, welke theoretisch
onderbouwd worden en uitmonden in hypothesen.

Een eerste deelvraag onder de onderzoeksvraag betreft de vraag of er een relatie bestaat
tussen intelligentie en het gebruik van studievaardigheden. In eerdere onderzoeken werden geen
eenduidige resultaten gevonden ten aanzien van het bestaan van een dergelijke relatie. Dresel en
Haugwitz (2006) constateerden een zwakke negatieve of geen correlatie tussen intelligentie en
studievaardigheden bij elf tot twaalf jarigen. Andere onderzoekers daarentegen vonden juist
positieve correlaties tussen intelligentie en studievaardigheden bij elf tot dertien jarigen (Luwel,
Foustana, Papadatos, & Verschaffel, 2011; Van der Stel & Veenman, 2010). Vanuit de focus van het
onderzoek en het feit dat meerdere onderzoekers aantonen dat er bij leerlingen van elf tot dertien
jaar een positief verband bestaat tussen intelligentie en studievaardigheden, is de verwachting dat in
deze studie een positief verband gevonden wordt tussen intelligentie en studievaardigheden
(hypothese 1).
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De tweede deelvraag richt zich op de relatie van intelligentie en werkgeheugen met
studievaardigheden en luidt: ‘Is er een verschil tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen
in de invloed van de werkgeheugencapaciteit op het gebruik van studievaardigheden?’.
Onderzoek toont aan dat er verschillen bestaan tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde
leerlingen betreffende hun keuze voor bepaalde studievaardigheden (Fehrenbach, 1991; Gorodetsky
& Klavir, 2003; Greene, Moos, Azevedo, & Winters, 2008; Luwel, Foustana, Papadatos, & Verschaffel,
2011; Steiner, 2006). Hoogbegaafden gebruiken zowel eenvoudige als complexe studievaardigheden
en normaalbegaafden alleen eenvoudige studievaardigheden (Luwel, Foustana, Papadatos, &
Verschaffel, 2011). Op basis van deze onderzoeken is de verwachting dat ook deze studie aangeeft
dat hoogbegaafde leerlingen meer en andere studievaardigheden benutten dan normaalbegaafde
leerlingen (hypothese 2).

Omdat op basis van de literatuur geen zekerheid over het bestaan van een relatie tussen
intelligentie en studievaardigheden verkregen werd, maar er wel verschillen werden geconstateerd
tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen, is er mogelijk een andere cognitieve capaciteit
van invloed op de inzet van studievaardigheden.
Uit onderzoek naar het executief functioneren, een andere cognitieve capaciteit, is bekend
dat deze een krachtige voorspeller is voor de schoolse prestaties (Blair & Razza, 2007; Duncan et al.,
2007). Daarbij blijkt dat van de executieve functies het werkgeheugen de sterkste en een positieve
correlatie vertoont met intelligentie (Arffa, 2007; Duan, Wei, Wang, & Shi, 2010; Friedman et al.,
2006). Ten aanzien van de resultaten uit deze studie wordt vermoed dat deze eveneens aantonen
dat er verschillen bestaan tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen in executief
functioneren, met name ten aanzien van het werkgeheugen (hypothese 3).
In aanvulling op voorgaande blijkt uit de literatuur dat er grote verschillen tussen
normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen kunnen bestaan in werkgeheugencapaciteit.
Hoogbegaafde leerlingen excelleren hierin ten opzichte van normaal begaafde leerlingen (Alloway &
Elsworth, 2012; Arffa, 2007; Johnson, Im-Bolter, & Pascual-Leone, 2003; Leikin, Paz-Baruch, & Leikin,
2013; Swanson, 2011). Met deze studie wordt naar verwachting, in overeenstemming met de
literatuur, bewezen dat hoogbegaafde leerlingen een grotere werkgeheugencapaciteit op alle
werkgeheugencomponenten hebben dan normaalbegaafde leerlingen (hypothese 4).
Er is weinig onderzoek gedaan naar de relatie van de werkgeheugencapaciteit met
studievaardigheden. Van studievaardigheden is bekend dat wanneer zij routinematig gebruikt
worden, zij minder een beroep doen op de geheugencapaciteit (Clerc, Miller, & Cosnefroy, 2014).
DeMarie, Miller, Ferron, en Cunningham (2004) stellen dat een grotere werkgeheugencapaciteit leidt
tot een efficiëntere inzet van studievaardigheden. Daarnaast is bekend dat leerlingen met een
15

grotere werkgeheugencapaciteit meerdere studievaardigheden naast elkaar kunnen aansturen
(Kron-Sperl, Schneider, & Hasselhorn, 2008). Hiervan afgeleid zullen de resultaten van deze studie
vermoedelijk laten zien dat er een positief verband bestaat tussen de werkgeheugencapaciteit en het
gebruik van studievaardigheden (hypothese 5).
Zoals eerder geschreven werd, ontbreekt in de literatuur kennis over de relatie van
intelligentie en werkgeheugen met studievaardigheden. Op basis van wat gevonden werd over de
afzonderlijke relaties tussen deze drie factoren, bestaat het vermoeden dat hoogbegaafde leerlingen
door hun grotere werkgeheugencapaciteit meer en andere studievaardigheden gebruiken dan
normaalbegaafde leerlingen (hypothese 6).

In het literatuuronderzoek werden beperkingen vastgesteld in kennis over de relatie van
intelligentie met studievaardigheden, over de relatie van de werkgeheugencapaciteit met
studievaardigheden, en aan kennis over de relatie van de werkgeheugencapaciteit en intelligentie
met studievaardigheden. Het in kaart brengen van verschillen in cognitieve vaardigheden en daaraan
gekoppelde persoonskenmerken tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen is
noodzakelijk om de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen vast te kunnen
stellen. De voor deze groep leerlingen specifieke onderwijsbehoeften vormen de input voor de
realisatie van een krachtige innoverende leeromgeving die op hen is afgestemd. Het opvullen van de
genoemde hiaten in eerder onderzoek levert daaraan een bijdrage.
Na voorgaande theoretische uiteenzetting volgt hierna de verslaglegging van het praktijk
onderzoek waarin gezocht is naar empirische onderbouwing van het antwoord op de
onderzoeksvraag en haar deelvragen.
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Methode
Het empirisch onderzoek is opgedeeld in twee fasen, waarbij in de eerste fase de eerste
deelvraag wordt onderzocht en in de tweede fase de tweede deelvraag.

Steekproef
Fase 1
Aan het onderzoek hebben 182 leerlingen uit groep acht (zesde leerjaar) deelgenomen van
acht Nederlandse basisscholen (lager onderwijs). De scholen voor regulier onderwijs waren gelegen
in Amersfoort, Leusden en Achterveld (midden Nederland). De leerlingen waren afkomstig uit tien
afzonderlijke klassen. De scholen werden geselecteerd uit het persoonlijk netwerk van de
onderzoeker. Daarnaast werden geen in- of exclusie criteria toegepast op basis waarvan scholen en
leerlingen deel mochten nemen aan het onderzoek.
De steekproef bestond uit 88 meisjes (48.35%) en 94 jongens (51.65%). De leerlingen
varieerden in leeftijd van tien tot dertien jaar (M=11.46, SD=0.576).
Een indicatie van de sociaal economische status werd afgeleid uit het netto maandelijks
gezinsinkomen en het opleidingsniveau van de ouders. De meest frequente inkomenscategorie had
een netto maandelijks gezinsinkomen hoger dan €5000. Dit betrof 23% van de gezinnen; 17% van de
gezinnen had geen gegevens over het inkomen verstrekt. De mediaan lag in de inkomenscategorie
met een netto maandelijks gezinsinkomen tussen €3000 en €4000. Het grootste percentage van de
ouders heeft als opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs, de mediaan ligt in de categorie
hoger onderwijs.
Uit de 177 ontvangen ingevulde demografische vragenlijsten blijkt dat 146 leerlingen
opgroeien in een kerngezin, 21 in een één-ouder-gezin, 9 in een nieuw samengesteld gezin, en 1
leerling in een ander gezinstype.
Fase 2
Uit de steekproef werden twee groepen geformeerd die representatief zijn voor leerlingen
met een gemiddelde intelligentie en voor leerlingen met een bovengemiddelde tot hoge intelligentie.
De verdeling in groepen was gebaseerd op de normaalverdeling van het intelligentieconcept. Een
eerste groep bestond volgens de normaalverdeling uit de 15% meest normaalbegaafden, wat
overeenkomt met een IQ tussen 97.2 en 102.8. Deze groep wordt hierna aangeduid als
normaalbegaafd (NB). Een tweede groep bestond volgens de normaalverdeling uit de 15% meest
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begaafden, wat overeenkomt met een IQ hoger dan 115.5. Deze groep wordt hierna aangeduid als
hoogbegaafd (HB).
Op basis van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO; Van Dijk en
Tellegen, 2005) werden twee subgroepen geselecteerd. De NB-groep bestaat uit 25 leerlingen,
waarvan 13 meisjes en 12 jongens. De tweede onderzoeksgroep, de HB-groep, bestaat uit 32
leerlingen, waarvan 15 meisjes en 17 jongens. Een Chi-kwadraattoets toonde geen significante
verschillen in de verdeling van geslacht over de onderzoeksgroepen (χ2(1)=0.148, p=.701). De
leeftijden van de leerlingen in de NB-groep variëren van 11 tot 12 jaar (M=11.36, SD=0.490) en in de
HB-groep van 10 tot 12 jaar (M=11.37, SD=0.609). Een t-toets laat zien dat er geen significante
verschillen in leeftijd zijn tussen de onderzoeksgroepen (t(55)=-0.100, p=.920).
De sociaaleconomische status (SES) werd geoperationaliseerd aan de hand van het netto
maandelijks gezinsinkomen, en het opleidingsniveau van de ouders. Bij het netto maandelijks
gezinsinkomen is een scheiding gemaakt tussen laag (<€4000) en hoog (≥€4000) op basis van de
verdeling van de resultaten (Mdn=€3000-€4000). Laag houdt in dat het netto maandelijks
gezinsinkomen gemiddeld of lager dan gemiddeld is. Hoog staat voor een hoger dan gemiddeld netto
maandelijks gezinsinkomen. Uit een Chi-kwadraattoets bleek dat er geen verschillen bestaan ten
aanzien van het netto maandelijks gezinsinkomen voor de beide onderzoeksgroepen (χ2(1)=0.014,
p=.907).
Het opleidingsniveau van de ouders is geoperationaliseerd in laag (<hoger beroepsonderwijs)
en hoog (≥hoger beroepsonderwijs). Ten aanzien van het opleidingsniveau van de moeder bestaat er
geen significant verschil tussen de twee onderzoeksgroepen (χ2(1)=1.221, p=.269). Het
opleidingsniveau van de vader geeft wel een significant verschil: vaders van de leerlingen uit de HBgroep zijn hoger opgeleid dan vaders van leerlingen uit de NB-groep (χ2(1)=3.937, p=.047).
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Meetinstrumenten
In dit onderzoek zijn drie factoren onderzocht: intelligentie, studievaardigheden, en executief
functioneren, meer specifiek het werkgeheugen. Daarnaast is gecontroleerd voor een mogelijke
invloed van achtergrondkenmerken van de leerlingen. De gebruikte meetinstrumenten om de
onderzochte factoren in kaart te brengen worden hierna beschreven.
Achtergrondkenmerken
Een demografische vragenlijst bestaande uit 20 vragen is afgenomen bij de ouders. De in dit
onderzoek gebruikte demografische vragenlijst is bedoeld om gegevens te verkrijgen over de
achtergrondkenmerken van de leerlingen, en bevat conform de resultaten van Rhoades, Greenberg,
Lanza, en Blair (2011) en Harden, Turkheimer, en Loehlin (2007) vragen gericht op gezinskenmerken
(4 items), sociaal economische status (4 items), gezondheid (6 items), cultuur en vrijetijdsbesteding
(3 items) en schoolloopbaan van de leerling (3 items). Het item schoolloopbaan van de leerling is
toegevoegd om zicht te hebben op hoe de schoolloopbaan zich ontwikkeld heeft.
De demografische vragenlijst was gebaseerd op onderzoek van Rhoades, en collega’s (2011)
naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van executieve functies en onderzoek van
Harden, en collega’s (2007) naar de interactie tussen genotype en omgeving. Rhoades en collega’s
(2011) concludeerden dat er risicoprofielen zijn samen te stellen waarmee de ontwikkeling van de
executieve functies zijn te voorspellen. De factoren waaruit de risicoprofielen waren opgebouwd,
zijn: gezinskenmerken, sociaaleconomische status, gezondheid, cultuur, en vrijetijdsbesteding.
Thompson en Oehlert (2010) gaven eerder aan dat intelligentie voor 50% erfelijk is. Vanuit deze
bepalende erfelijkheidsfactor is gekeken hoe deze meetbaar gemaakt kan worden in de omgeving
van de leerlingen. Harden en collega’s (2007) komen tot de conclusie dat de sociaaleconomische
status voorspellend is voor de intelligentie van de ouder, waarbij het opleidingsniveau en de
beroepsstatus van de ouders hiervoor de meest bepalende factoren zijn. Het inkomen speelt een
sterkere rol in omgevingsverschillen in de ontwikkeling van kinderen.
Intelligentie
De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO, Van Dijk & Tellegen, 2005) is
gebruikt om een indicatie van het intelligentieniveau van de leerling te verkrijgen. Met deze test
werden twee factoren gemeten, te weten verbale intelligentie, en symbolische intelligentie. Elk van
de factoren bestond uit drie subtesten. Verbale intelligentie werd gemeten met de subtesten
synoniemen, analogieën en categorieën. De subtesten getallen, rekenen en uitslagen gaven een
indicatie van de symbolische intelligentie. Elke subtest bestond uit 20-30 items, met uitzondering van
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de subtest uitslagen bestaande uit acht items. In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van de
kenmerken van de subtesten van de NIO. De resultaten van de subtesten werden als somscore
omgerekend naar een NIO totaalscore, waarmee een indicatie van de intelligentie verkregen werd.
De NIO werd door Van Dijk en Tellegen (2005) vergeleken met de Wechsler Intelligence Scale
for Children – Revised (WISC-R, Haasen et al., zoals geciteerd in Van Dijk & Tellegen, 2005). In
vergelijking met de WISC-R bleek dat de verbale schaal van de NIO redelijk tot goed overeen kwam
met de verbale schaal van de WISC-R (r=0.47). De symbolische had een sterke overeenkomst met de
performale schaal van de WISC-R (r=0.60). De NIO-totaalscore tenslotte vertoonde een sterke
overeenkomst met de totaalscore op de WISC-R (r=0.69) (Van Dijk & Tellegen, 2005).

Tabel 1

Overzicht van Kenmerken van de Subtesten van de NIO
Naam
Synoniemen
Analogieën
Categorieën
Getallen

Volgnummer
1
3
6
2

Rekenen

4

Uitslagen

5

Factor
Verbaal
Verbaal
Verbaal
Symb.
(rekenk.)
Symb.
(rekenk.)
Symb.
(ruimt.)

Aantal
voorbeelden
3
7
12
6

Aantal
items
30
25
30
25

Afnameduur

Raadkans

Scorebereik

5 min.
5 min.
5 min.
10 min.

1/5
1/5
1/6
1/5

0-30
0-25
0-30
0-25

8

20

15 min.

1/4, 1/16

0-20

2

8

10 min.

1/32

0-20

Totaal
38
138
50 min.
0-150
Opmerking Overgenomen uit Handleiding Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau door Van Dijk en
Tellegen (2005, p.19)

Van Dijk en Tellegen (2005) hebben onderzoek gedaan naar de interne consistentie. Hieruit
bleek dat de interne consistentie van de subtesten voor groep acht (zesde leerjaar) met Lambda-2
waarden van tussen de 0.80 en 0.90 goed was. Met een Lambda-2 waarde van 0.95 had de
totaalscore een hoge betrouwbaarheid. De generaliseerbaarheid van de NIO-totaalscore in groep
acht (zesde leerjaar) was hoog (Cronbach’s α=0.83). De subtestscores van de NIO werden
genormeerd naar leerjaar en maand van afname van de test. De genormeerde totaalscores voor
leerlingen van groep acht (zesde leerjaar) voor de NIO-totaalscore waren nagenoeg gelijk aan de
normaalverdeling (M=99.9, SD=14.9) (Van Dijk & Tellegen, 2005).
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Studievaardigheden
De Children’s Perceived use of Self-Regulated LearningInventory (CP-SRLI, Vandevelde, Van
Keer, & Rosseel, 2013) is een vragenlijst om de mate van zelfregulerend leren door leerlingen van het
lager onderwijs inzichtelijk te maken. De vragenlijst is gebaseerd op het model van Pintrich (2004).
De CP-SRLI bestond uit 75 items en besloeg negen componenten (taakoriëntatie, planning,
leerstrategieën, doorzetten, monitoring, motivatiestrategieën, zelf evaluatie, self-efficacy, en
motivatie) met 15 subschalen. In Tabel 2 worden de negen componenten nader toegelicht.
De interne consistentie van de schalen was acceptabel tot goed (Bentler’s ρ varieert van 0.62
tot 0.85), met uitzondering van de schaal ‘plannen’ (Bentler’s ρ=0.54). Bij de confirmatorische factor
analyse had deze schaal echter wel goede resultaten (Comparative fit index (CFI)=0.94, Tucker-Lewis
index (TLI)=0.91) (Vandevelde, Van Keer, & Rosseel, 2013). De vragen werden beantwoord op een 5
punts-Likertschaal, waarbij twee varianten werden gebruikt. De een bevatte antwoordcategorieën
van ‘nooit’ (1) tot ‘altijd’ (5), de andere van ‘helemaal niet akkoord’ (1) tot ‘helemaal akkoord’ (5). De
vragenlijst was niet genormeerd, en werkte om die reden met de ruwe scores per subschaal
(somscores).
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Tabel 2

Inhoudelijke Toelichting op de Negen Componenten van de CP-SRLI
Component

Toelichting

Taakoriëntatie

De leerling interpreteert de instructie en analyseert de taak op onder andere doel,
benodigde vaardigheden, moeilijkheidsgraad en aansluiting bij aanwezige kennis.

Planning

De leerling bedenkt vooraf hoe, wanneer en waarom stappen gezet worden om het
leerdoel zoals vastgesteld bij de taakoriëntatie te behalen.

Leerstrategieën

De leerstrategieën zijn verdeeld in oppervlakkige en diepgaande leerstrategieën.
 Oppervlakkige leerstrategieën: De leerling zet in op het memoriseren van kennis
zodat dit direct oproepbaar is uit het geheugen.
 Diepgaande leerstrategieën: De leerling is gericht op het verkrijgen van breder
ingebedde kennis door bijvoorbeeld gebruik te maken van visuele of mentale
schema’s, ezelsbruggetjes, analogieën, uitleggen aan een ander, zichzelf vragen
te stellen, clusteren van informatie, het hoofdzaken te filteren, of samenvatten.

Doorzetten

De leerling blijft focussen op het gestelde doel, blijft inzet leveren, kan omgaan met
uitgestelde beloning en kan afleidingen weerstaan of buiten beeld plaatsen.

Monitoring

De leerling blijft zicht houden en inspelen op de afstemming van cognitie, gedrag,
motivatie en omgeving om het gestelde doel te behalen.

Motivatiestrategieën

De leerling weet zichzelf te motiveren om het doel te behalen door onder andere
een motiverende pep-talk, zichzelf een beloning in het vooruitzicht te stellen, de
taak interessanter te maken of de waarde van de taak te verhogen.

Zelf evaluatie

De zelfevaluatie kan gericht zijn op het product of het proces.
 Product evaluatie: De leerling evalueert of het product (eindresultaat) conform
de gestelde eisen is afgerond en past bij het gestelde doel.
 Proces evaluatie: Evaluatie door de leerling van het proces dat leidde tot het
product. Is dit volgens plan, efficiënt en naar tevredenheid verlopen? De leerling
kan aan de hand van het doorlopen proces verklaren waarom het product
geworden is zoals het is en beargumenteren wat een volgende keer beter kan.

Self-efficacy

De leerling heeft geloof in de eigen competenties om de taak uit te kunnen voeren
of een gesteld doel te behalen. Self-efficacy kan enerzijds gericht zijn op het
regulerend vermogen, en anderzijds op het kunnen motiveren.
 Regulatie: De leerling is in staat om bijvoorbeeld passende strategieën te kiezen
waarmee het doel behaald of de taak volbracht kan worden.
 Motivatie: De leerling kan zichzelf motiveren om de taak op te pakken of het
doel te behalen.

Motivatie

De motivatie van de leerling wordt geïnterpreteerd als:
 extrinsiek: de leerling ervaart druk van anderen om het doel te behalen omdat
anders (mogelijk) straf of beloning volgt;
 geïntrojecteerd: de leerling ervaart interne druk om het doel te behalen om
gevoelens van schaamte, schuld of angst te vermijden, of trots te kunnen zijn;
 geïdentificeerd: de leerling wil het leerdoel behalen omdat dat nuttig is, een
eigen belang dient;
 intrinsiek: de leerling vindt het leuk, ervaart plezier aan het behalen van doelen.

Opmerking. Gebaseerd op Vandevelde, Van Keer, en Rosseel (2013), en Vansteenkiste en Soenens (2013).
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Executief functioneren
Het executief functioneren is onderzocht om te achterhalen of door ouders en leerkrachten
tenminste een verschil ten aanzien van het werkgeheugen werd gerapporteerd.
De Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (BRIEF, Huizinga & Smidts, 2013), is
een vragenlijst die het executief functioneren van de leerling in kaart brengt vanuit het perspectief
van de ouders, leraar en eventueel de leerling. In dit onderzoek is het perspectief van de ouders en
leraar in kaart gebracht met behulp van de ouderversie en leerkrachtversie. De BRIEF bestond uit 75
items verdeeld over acht schalen: inhibitie, flexibiliteit, emotieregulatie, initiatief nemen,
werkgeheugen, plannen en organiseren, ordelijkheid en netheid, en gedragsevaluatie. Daarnaast
konden met behulp van de gegevens ook twee algemene factoren worden berekend:
gedragsregulatie index en metacognitie index. Tot slot kon er een totaalscore worden berekend.
Voor controle op validiteit is een tweetal schalen opgenomen in de BRIEF: negativiteit en
inconsistentie. Het beantwoorden van de 75 vragen gebeurde aan de hand van een driepunt
Likertschaal met de antwoordcategorieën ‘nooit’ (1), ‘soms’ (2), en ‘vaak’ (3). Omdat de BRIEF is
opgezet om problemen in kaart te brengen moesten de scores als volgt geïnterpreteerd worden: een
hogere score betekende dat de leerling vaker afwijkend gedrag vertoonde dan een leerling met een
lage score. Lage scores moesten als gewenst worden opgevat.
Door Huizinga en Smidts (2013) is onderzoek gedaan naar de psychometrische waarden van
de BRIEF. De interne consistentie van de oudervragenlijst varieerde van Cronbach’s alpha 0.78 tot
0.96 en van de leerkrachtvragenlijst van Cronbach’s alpha 0.87 tot 0.97. De testhertestbetrouwbaarheid was voor zowel de ouderversie als de leerkrachtversie van de BRIEF hoog
tot zeer hoog, en had intraklasse-correlatiecoëfficienten variërend van r=0.73 tot r=0.95 bij de
ouderversie, en van r=0.61 tot r=0.81 bij de leerkrachtversie. Te oordelen naar de correlaties tussen
de schaalscores van ouders en leerkrachten is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laag. Deze
varieerden van r=-0.12 tot r=0.28 (allen niet significant), met uitzondering van de schaal
gedragsregulatie (r=0.43, α=0.01, tweezijdig). Dit houdt in dat de scores van ouders en leerkrachten
regelmatig afweken. De constructvaliditeit was goed voor zowel de oudervragenlijst (jongens:
χ2(2)=1226, p<.005; meisjes: χ2(3)=988, p<.005) als de leerkrachtvragenlijst (jongens: χ2(4)=908,
p<.005; meisjes: χ2(3)=401, p<.005). Een continu normeringsmodel lag ten grondslag aan de normen
van de BRIEF. Hierdoor wordt het scoreverloop afhankelijk van de leeftijd gemodelleerd (Huizinga &
Smidts, 2013). Voor dit onderzoek werden de scores behorend bij de leeftijd van 11-12 jaar gebruikt.
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Werkgeheugen
De

Automated

Working

Memory

Assessment

(AWMA, Alloway,

2007)

is

een

gestandaardiseerde computergestuurde test om het werkgeheugen in kaart te brengen bij kinderen
en adolescenten van 4-22 jaar. In totaal bestond de AWMA uit twaalf subtesten, verdeeld over vier
componenten van het werkgeheugen: verbaal korte termijn geheugen (KTG), verbaal werkgeheugen
(WG), visueel-ruimtelijk korte termijn geheugen, en visueel-ruimtelijk werkgeheugen. De
afzonderlijke subcomponenten van het werkgeheugen werden in dit onderzoek elk door twee
subtesten in kaart gebracht, welke op basis van de test-hertestbetrouwbaarheid en de
intercorrelaties werden geselecteerd.
Elke subtest was opgebouwd in blokken van makkelijk naar steeds moeilijker (meer
belastend voor het geheugen). De test werd gestart op een bij de leerling passend niveau en stopte
wanneer een leerling drie van de zes opgaven in een blok fout had. Alloway, Gathercole, en Pickering
(2006) constateerden dat de afzonderlijke testen geen invloed van geslacht kenden, wel een invloed
van leeftijd: de score stijgt met de leeftijd.
Hierna

volgen

korte

beschrijvingen

van

de

gebruikte

subtesten

per

werkgeheugencomponent, gevolgd door een verantwoording van de gemaakte keuzes op basis van
Alloway (2007). De test-hertestbetrouwbaarheid en de onderlinge correlaties werden als criteria
gebruikt.
Verbaal korte termijn geheugen
De eerste werkgeheugencomponent, verbaal KTG, werd gemeten met de subtesten Digit
Recall en Word Recall. Bij Digit Recall en Word Recall moesten kinderen respectievelijk een reeks
cijfers of woorden in de goede volgorde nazeggen.
Nonword Recall viel af omdat deze een lagere test-hertestbetrouwbaarheid (r=0.69) had dan
Digit Recall en Word Recall (r=0.89 en r=0.88). Bovendien was de onderlinge correlatie van Nonword
Recall met Digit Recall en Word Recall minder goed (resp. r=0.68 en r=0.73) dan de onderlinge
correlatie van Digit Recall en Word Recall (r=0.81).
Verbaal werkgeheugen
Het verbaal WG, als tweede component, werd gemeten met de subtesten Listening Recall en
Backwards Digit Recall. Bij Listening Recall beoordeelde een leerling bij elke zin of deze juist of onjuist
was en herhaalde na een reeks zinnen van elke zin het eerste woord. Bij Backwards Digit Recall
herhaalde een leerling een reeks getallen in omgekeerde volgorde.
Counting Recall werd niet gebruikt omdat deze een lagere test-hertestbetrouwbaarheid
(r=0.83) had dan Listening Recall (r=0.88) en Backwards Digit Recall (r=0.86). De onderlinge correlatie
van Listening Recall en Backwards Digit Recall was goed (r=0.78).
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Visueel-ruimtelijk korte termijn geheugen
Het visueel-ruimtelijk KTG, de derde component van het werkgeheugen, werd met de
subtesten Dot Matrix en Block Recall in kaart gebracht. Bij Dot Matrix werd in een vier keer vier
matrix een serie stippen getoond die de leerling in een lege matrix in dezelfde volgorde moest
aanwijzen. De Block Recall vroeg van leerlingen om een serie blokjes op het scherm in de juiste
volgorde aan te wijzen.
Mazes Memory werd afgewezen voor gebruik omdat de onderlinge correlatie met Dot Matrix
en Block Recall lager was (r=0.77 voor beide), tegenover (r=0.84) voor Dot Matrix en Block Recall. De
test-hertestbetrouwbaarheid van Dot Matrix en Mazes Memory was nagenoeg gelijk (r=0.85 en
r=0.86), en die van Block Recall was hoger (r=0.90).
Visueel-ruimtelijk werkgeheugen
Als laatste component werd het visueel-ruimtelijk WG getest door de subtesten Odd-one-out
en Mister X af te nemen. Odd-one-out vroeg leerlingen om uit drie afbeeldingen de niet passende
afbeelding aan te wijzen. Uiteindelijk kreeg de leerling meerdere sets van drie kaarten te zien. De
leerling moest de niet passende afbeeldingen in de juiste volgorde aanwijzen op corresponderende
lege afbeeldingsplaatsen. Bij Mister X zagen de leerlingen een poppetje (Mister X) dat zijn rechterarm
gestrekt heeft en een bal in zijn hand houdt. Naast Mister X kwam een tweede Mister X te staan
welke geroteerd kon zijn en/of de bal in zijn linkerhand kon hebben. De leerling moest aangeven of
deze tweede Mister X de bal in dezelfde hand had als het origineel en naderhand aanwijzen op een
zes-stippen-windroos waar de hand met de bal was.
Spatial Recall werd op basis van de test-hertestbetrouwbaarheid niet gebruikt in dit
onderzoek, ondanks een betere onderlinge correlatie met Odd One Out en Mister X. Spatial Recall
had een lagere test-hertestbetrouwbaarheid (r=0.79) ten opzichte van Odd One Out en Mister X
(r=0.88 en r=0.84). De onderlinge correlatie tussen Odd One Out en Mister X was wat minder hoog
(r=0.74) ten opzichte van de onderlinge correlatie met Spatial Recall (r=0.79 en r=0.78). De testhertestbetrouwbaarheid werd als een belangrijkere waarde beschouwd dan de onderlinge correlatie.
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Procedure
Totstandkoming steekproef
Fase 1
Voor deelname aan de eerste fase van het onderzoek werden 25 scholen benaderd in
IJsselstein, Amersfoort, Leusden en Achterveld. Hiervan hebben acht directies hun toestemming
verleend waardoor in totaal tien klassen benaderd konden worden voor het onderzoek. Vervolgens
werd aan leerkrachten, ouders en leerlingen schriftelijk om toestemming gevraagd voor deelname
aan het onderzoek, overeenkomstig de richtlijnen van de Sociaal Maatschappelijke Ethische
Commissie (SMEC) van de KU Leuven. In totaal zijn 248 ouders en leerlingen benaderd, waarvan 182
uiteindelijk hun toestemming voor deelname hebben gegeven. Alle leerkrachten hebben hun
toestemming voor deelname aan het onderzoek gegeven.
Fase 2
Voor de tweede fase van het onderzoek werden leerlingen geselecteerd en ingedeeld in de
twee subgroepen: de NB-groep en de HB-groep. De NIO-totaalscore werd gebruikt om een selectie te
maken van leerlingen die tot de NB-groep behoren en leerlingen die tot de HB-groep behoren. In
overleg met de leerkrachten werd bepaald hoeveel van de 74 in aanmerking komende leerlingen
door zouden gaan naar fase twee. Dit gebeurde op basis van de aantallen waarvan leerkrachten
vonden dat het haalbaar was om de vragenlijsten voor in te vullen. Hiertoe behoorden ten minste de
hoogbegaafde leerlingen vanwege de focus van deze studie. Het maximum aantal werd at random
per klas aangevuld met normaalbegaafde leerlingen. Uiteindelijk werden 57 leerlingen geselecteerd
voor de tweede fase. Dit waren alle 32 leerlingen die tot de HB-groep behoorden en at random 25
leerlingen die tot de NB-groep behoorden.
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Dataverzameling
Het onderzoek was opgedeeld in twee fasen. De eerste fase richtte zich op de eerste
deelvraag met betrekking tot intelligentie en studievaardigheden. De tweede fase richtte zich op de
tweede deelvraag waarbij verschillen tussen NB en HB leerlingen in de onderlinge relaties van de
factoren

intelligentie,

werkgeheugen

en

studievaardigheden

gerapporteerd

werden.

De

dataverzameling vond plaats in de periode van november 2014 tot maart 2015.
Met betrekking tot de gegevensverzameling bij ouders in beide fasen waren afspraken
gemaakt met de leerkrachten: zij verspreidden de enveloppen met vragenlijsten en zorgden er voor
dat deze retour kwamen. Voor de ouders gold dat zij vragenlijsten thuis invulden en in een gesloten
envelop teruggaven aan de leerkracht.
Fase 1
De eerste fase startte met het verkrijgen van toestemming van de ouders en leerlingen voor
deelname aan het onderzoek. Vanuit praktische overwegingen ontvingen ouders de demografische
vragenlijst tegelijkertijd met de brief om toestemming te verlenen. Van het totaal aantal van 248
leerlingen gaven 182 leerlingen en hun ouders toestemming voor deelname. De demografische
vragenlijst is door 177 ouders ingevuld, waarvan bij 137 leerlingen de moeder de vragenlijst invulde;
bij 40 leerlingen deed de vader dit. De gegevens van 172 moeders en 162 vaders zijn ingevuld in de
vragenlijsten.
Ten aanzien van de resultaten uit de demografische vragenlijst moet opgemerkt worden dat
wanneer ouders gescheiden waren en er geen sprake van co-ouderschap was, in enkele gevallen
door de ouder die de vragenlijst invulde niet de gegevens van de andere ouder zijn opgenomen.
Na controle voor toestemming tot deelname vond de afname van de NIO en de vragenlijst
studievaardigheden plaats. Dit gebeurde op een ochtend onder schooltijd en werd door de
onderzoeker begeleid. De datum werd in samenspraak met de leerkracht vastgesteld. De NIO en de
vragenlijst studievaardigheden werden klassikaal afgenomen. De afname van de NIO verliep conform
de handleiding volgens het principe samen oefenen, zelf oefenen, samen nakijken, en toetsing. De
totale afname van de NIO duurde tussen de 100 en 120 minuten. De vragenlijst studievaardigheden
werd gezamenlijk gestart met een korte instructie en een aantal oefenopgaven om de
antwoordcategorieën te leren kennen. Daarna konden de leerlingen in eigen tempo de test maken.
Gemiddeld duurde het invullen van de vragenlijst 15 minuten. Van de NIO ontvingen alle ouders de
resultaten verwerkt in een verslag.
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Bij invoering van de data bleek dat vijf leerlingen complete bladzijden hadden overgeslagen
van de vragenlijst studievaardigheden. Deze leerlingen zijn op school bezocht en gevraagd de
ontbrekende gegevens aan te vullen. Voor de overige ontbrekende gegevens werd per berekening
aangegeven dat leerlingen met ontbrekende gegevens geëlimineerd werden voor de betreffende
berekening.
Fase 2
In de tweede fase werd het werkgeheugen van de 57 geselecteerde leerlingen gemeten. De
BRIEF werd gebruikt om te bepalen of er verschillen bestaan tussen NB en HB leerlingen ten aanzien
van het executief functioneren, met name om te constateren of er een verschil is in werkgeheugen.
De ouders werd gevraagd voor hun eigen kind en de leerkrachten voor de geselecteerde leerlingen
uit hun klas een BRIEF-vragenlijst in te vullen. De BRIEF werd door de ouders van 55 leerlingen
ingevuld. De leerkrachten hadden voor alle 57 leerlingen een BRIEF- ingevuld.
Bij de leerlingen werd de AWMA afgenomen onder schooltijd. Ook nu werd er rekening
gehouden met de pauzetijden van de scholen. Bij alle geselecteerde leerlingen zijn de vooraf
bepaalde subtesten van de AWMA afgenomen. Het afnemen van de AWMA nam per leerling 45-60
minuten in beslag en werd gedaan in een door de school beschikbaar gestelde rustige ruimte. De
afname werd gestart met een kort gesprekje om de leerling op zijn/haar gemak te stellen, te
verhelderen waarvoor deze testen werden afgenomen en werd er uitleg gegeven over de wijze van
afnemen. De instructies bij de subtesten waren computergestuurd. Bij de subtesten Mister X en
Listening Recall was af en toe een extra uitleg over de wijze van antwoorden nodig. Het scoren van
de antwoorden werd gedaan door de testafnemer. Bij deze leerlingen uit het laatste leerjaar werd
veelal gestart bij niveau vier, in enkele gevallen niveau vijf. Na afloop van de testafname mochten de
leerlingen een attentie in de vorm van een sleutelhanger kiezen.
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Statistische analyses
De statistische analyses werden uitgevoerd in zeven stappen, twee in de eerste fase; vijf in de
tweede fase.
Fase 1
In de eerste stap werden de resultaten voor intelligentie en studievaardigheden beschreven
met behulp van beschrijvende statistiek.
In de tweede stap werd een correlatieanalyse uitgevoerd om een verband tussen intelligentie
en gebruik van studievaardigheden aan te tonen.
Fase 2
In de derde stap werd een variantieanalyse uitgevoerd waarbij de indeling in de groepen
HB/NB als onafhankelijke variabele werd gebruikt en de studievaardigheden als afhankelijke
variabele.
In de vierde stap werden twee variantieanalyses uitgevoerd om verschillen in executief
functioneren, en meer specifiek in werkgeheugen tussen normaalbegaafde en hoogbegaafde
leerlingen inzichtelijk te maken. In deze stap was de indeling in de groepen NB/HB de onafhankelijke
variabele. De variabelen executief functioneren, en de vier werkgeheugencomponenten werden als
afhankelijke variabele ingevoerd.
Vervolgens werd in de vijfde stap een correlatieanalyse uitgevoerd met de vier
werkgeheugencomponenten en studievaardigheden om een verband tussen deze factoren aan te
tonen.
Om de invloed van het werkgeheugen op de keuze voor het gebruik van studievaardigheden
door normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen vast te stellen werden in de zesde stap de
gestandaardiseerde Bèta’s voor werkgeheugen (onafhankelijke variabele) op studievaardigheden
(afhankelijke variabele) berekend. Daarna werd een variantieanalyse uitgevoerd met de indeling in
de groepen NB/HB als onafhankelijke variabele en de gestandaardiseerde Bèta’s van het
werkgeheugen op studievaardigheden als afhankelijke variabele.
Tot slot werd er in de zevende stap een controle uitgevoerd voor de invloed van het
opleidingsniveau van de vader op de resultaten omdat de NB- en HB-groep hierop significant van
elkaar verschilden. Hierbij werd een variantieanalyse uitgevoerd met de verdeling NB/HB en het
opleidingsniveau van de vader als onafhankelijke variabelen, en de gestandaardiseerde Bèta’s van
het werkgeheugen op studievaardigheden als afhankelijke variabele.
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Resultaten
De resultaten van de statistische analyses worden per onderzoeksfase besproken. In de
eerste onderzoeksfase wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen intelligentie en
studievaardigheden. In de tweede fase wordt onderzocht of er een relatie van intelligentie en
werkgeheugencapaciteit met studievaardigheden bestaat.

Fase 1
Intelligentie
Gemiddeld behaalden de leerlingen een NIO-totaalscore van 101.74 punten (SD=12.391),
met een minimum score van 68 punten en een maximum score van 136 punten. De spreiding van de
NIO-totaalscores

van de

steekproef

volgt de normaalverdeling

(M=101.74, SD=12.391,

Skewness=0.180 en Kurtosis=-0.329).
Studievaardigheden
In Tabel 3 is een overzicht te zien van de resultaten van de verschillende studievaardigheden.
De leerlingen scoorden het hoogst op externe motivatie, wat betekent dat veel leerlingen dwang van
anderen (leerkracht, ouders) ervaren ten aanzien van het maken van hun schoolwerk. Het laagst
wordt gescoord op self-efficacy, wat aangeeft dat leerlingen zich niet competent voelen in het
reguleren van hun leerproces bij schoolse taken en dat zij zich niet competent voelen om
motivationele aspecten te reguleren.
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Tabel 3

Overzicht van de Gemiddelden en Standaarddeviaties op de Subschalen van de Vragenlijst Studievaardigheden.
Taakoriëntatie
Plannen
Leerstrategieën
 Oppervlakkige
 Diepgaande
Doorzetten
Monitoring
Motivatiestrategieën
Zelf evaluatie
 Product
 Proces
Self-efficacy
 Regulatie
 Motivatie
Motivatie
 Externe
 Geïntrojecteerde
 Geïdentificeerde
 Interne

N
182
182

M
3.33
3.75

SD
0.805
0.813

182
179
182
182
182

3.50
3.03
3.93
3.64
3.40

0.898
0.749
0.713
0.778
0.942

182
182

3.59
3.17

0.799
0.952

182
182

2.05
2.59

1.015
0.915

182
182
182
182

4.43
3.48
3.48
3.91

0.698
1.030
0.703
0.721

Verband tussen intelligentie en studievaardigheden
Een correlatieanalyse over de totale steekproef laat zien dat er geen verband bestaat tussen
intelligentie en studievaardigheden. In Tabel 4 staan de resultaten van de correlatieanalyse van
intelligentie met de subschalen van studievaardigheden weergegeven.
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Tabel 4

Correlaties Tussen Intelligentie en de Subschalen van Studievaardigheden
IQ x subschaal studievaardigheden
Taakoriëntatie
Plannen
Leerstrategieën
 Oppervlakkige
 Diepgaande
Doorzetten
Monitoring
Motivatiestrategieën
Zelf evaluatie
 Product
 Proces
Self-efficacy
 Regulatie
 Motivatie
Motivatie
Externe
Geïntrojecteerde
Geïdentificeerde
Interne

N
176
178

r
-0.042
-0.012

p
.578
.878

182
167
176
177
180

-0.023
-0.007
0.081
0.044
-0.039

.759
.933
.284
.565
.607

181
182

0.088
-0.037

.241
.624

178
181

0.110
0.126

.144
.091

180
181
182
176

-0.118
-0.135
-0.009
0.022

.115
.071
.901
.769

Opmerking. Pairwise
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Fase 2
Gebruik van studievaardigheden door NB en HB
Wanneer de resultaten op de vragenlijst studievaardigheden (afhankelijke variabele) met
behulp van een variantieanalyse vergeleken worden met de NB- en HB-groep (onafhankelijke
variabele) valt op dat er alleen significante verschillen geconstateerd zijn ten aanzien van de factor
‘Self-efficacy – regulatie’ (F(1, 57)=4.597, p=.036) en ‘Self-efficacy – motivatie’ (F(1, 57)=6.062,
p=.017). Bij beide factoren scoren de leerlingen uit de HB-groep hoger dan de leerlingen uit de NBgroep (zie Tabel 5).

Tabel 5

Resultaten van de Variantieanalyse van Studievaardigheden met de NB- en de HB-groep
Studievaardigheden

F

df

p

.084
.796

NB-groep
(n=25)
M
SD
3.05
0.638
3.77
0.622

HB-groep
(n=32)
M
SD
3.38
0.729
3.72
0.896

Taakoriëntatie
Plannen
Leerstrategieën
 Oppervlakkige
 Diepgaande
Doorzetten
Monitoring
Motivatiestrategieën
Zelf evaluatie
 Product
 Proces
Self-efficacy SRL
 Regulatie
 Motivatie
Motivatie:
 Externe
 Geïntrojecteerde
 Geïdentificeerde
 Interne

3.103
0.067

1
1

0.631
2.193
1.012
1.098
3.911

1
1
1
1
1

.430
.144
.319
.299
.053

3.27
2.79
3.88
3.51
2.94

0.816
0.806
0.668
0.836
1.019

3.48
3.09
4.06
3.74
3.45

1.080
0.726
0.641
0.671
0.934

1.321
0.622

1
1

.255
.434

3.43
2.93

0.926
0.931

3.69
3.13

0.819
0.988

4.597
6.062

1
1

.036
.017

3.29
3.70

0.733
0.732

3.67
4.15

0.583
0.641

1.595
3.312
0.004
2.041

1
1
1
1

.212
.074
.952
.159

2.02
2.13
4.37
3.09

0.960
0.794
0.541
1.052

1.72
2.49
4.36
3.53

0.839
0.706
0.746
1.218
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Executief functioneren
Een overzicht van de resultaten op de BRIEF staat weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6

Overzicht van de Resultaten van de BRIEF.
BRIEF schalen

Inhibitie
Flexibiliteit
Emotieregulatie
Initiatief nemen
Werkgeheugen
Plannen en organiseren
Ordelijkheid en netheid
Gedragsevaluatie

Ouderversie
(n=55)
M
SD
1.26
0.251
1.35
0.339
1.35
0.312
1.57
0.356
1.37
0.399
1.44
0.397
1.68
0.493
1.58
0.371

Leerkrachtversie
(n=57)
M
SD
1.14
0.274
1.17
0.284
1.19
0.338
1.16
0.226
1.18
0.295
1.17
0.277
1.09
0.253
1.20
0.319

Uit de variantieanalyse van de BRIEF-ouderversie (afhankelijke variabele) met de NB- en HBgroep (onafhankelijke variabele), bleek dat de ouders significante verschillen rapporteerden tussen
de NB-groep en HB-groep op de schalen ‘Werkgeheugen’ (F(55)=4.203, p=.045) en ‘Plannen en
organiseren’(F(55)=4.420, p=.040). Ouders gaven aan dat leerlingen uit de NB-groep minder goed
scoorden op de schalen ‘Werkgeheugen’ (M=1.50, SD=0.417) en ‘Plannen en organiseren’ (M=1.57,
SD=0.393) dan leerlingen uit de HB-groep (Werkgeheugen: M=1.28, SD=0.366; Plannen en
organiseren: M=1.34, SD=0.380). Op de overige schalen werden geen verschillen geconstateerd door
de ouders.
Uit de variantieanalyse van de BRIEF-leerkrachtversie (afhankelijke variabele) met de twee
onderzoeksgroepen (onafhankelijke variabele) bleek dat leerkrachten geen verschillen constateerden
op executief functioneren tussen de NB-groep en HB-groep.
Werkgeheugen
In fase twee werden bij 57 leerlingen acht subtesten van de AWMA afgenomen. Deze
subtesten waren verdeeld over vier werkgeheugencomponenten: verbaal korte termijn geheugen
(KTG), visueel-ruimtelijk KTG, verbaal werkgeheugen (WG), en visueel-ruimtelijk WG. Een overzicht
van de resultaten op de vier werkgeheugencomponenten van de deelnemers is weergegeven in
Tabel 7.
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Tabel 7

Overzicht van de Resultaten van de Afname van de AWMA bij Alle 57 Deelnemers Verdeeld over de
Vier Werkgeheugencomponenten.
Werkgeheugencomponenten
Verbaal KTG
Visueel-ruimtelijk KTG
Verbaal WG
Visueel-ruimtelijk WG

M
29.06
29.76
18.41
24.15

SD
3.75
5.65
3.20
4.45

Min.
20.50
19.50
10.50
12.50

Max.
40.00
44.50
25.50
36.50

Verschil in werkgeheugen tussen NB en HB
Uit de variantieanalyse van de werkgeheugencomponenten (afhankelijke variabele) met de
NB en HB groepen (onafhankelijke variabele), bleek dat op alle vier de werkgeheugencomponenten
een significant verschil gevonden werd ten aanzien van de invloed van intelligentie. Uit de resultaten
van de variantieanalyse zoals weergegeven in Tabel 8 is af te leiden dat de HB-groep op alle
werkgeheugencomponenten significant beter scoorde dan de NB-groep.

Tabel 8

Overzicht van de Resultaten van de Variantieanalyse van de Vier Werkgeheugencomponenten met de NB- en
HB-groep.
Werkgeheugencomponenten

Verbaal KTG
Visueel-ruimtelijk KTG
Verbaal WG
Visueel-ruimtelijk WG

F

df

p

5.067
19.827
4.561
18.182

1
1
1
1

.028
.000042
.037
.000079

NB-groep
(n=25)
M
SD
27.84
3.61
26.50
4.12
17.42
3.15
21.66
3.41

HB-groep
(n=32)
M
SD
30.02
3.63
32.31
5.41
19.19
3.06
26.09
4.24
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Verband tussen de werkgeheugencomponenten en studievaardigheden
Uit de resultaten van de correlatieanalyse van de werkgeheugencomponenten met
studievaardigheden zoals weergegeven in Tabel 9 blijkt dat er vooral verbanden bestaan tussen de
verbale geheugencomponenten en studievaardigheden. Op slechts één aspect in de visueelruimtelijke geheugencomponent wordt een verband gevonden met studievaardigheden. Hier werd
een relatie te bestaan tussen visueel ruimtelijk KTG en diepgaande leerstrategieën (r=0.285). Het
verbaal KTG toont meer verbanden met studievaardigheden dan het verbaal WG. Binnen het verbaal
KTG bestaan er relaties met de studievaardigheden taakoriëntatie (r=0.308), diepgaande
leerstrategieën (r=0.339), motivatiestrategieën (r=0.354), zelf evaluatie-product (r=0.308),
geïdentificeerde motivatie (r=0.362), en interne motivatie (r=0.414). Het verbaal WG laat een
verband zien met geïdentificeerde motivatie (r=0.273).
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Tabel 9

Resultaten van de Correlatieanalyse van Studievaardigheden met de Vier Werkgeheugencomponenten voor de 57 Deelnemers.
Studievaardigheden
Taakoriëntatie
Plannen
Leerstrategieën
 Oppervlakkige
 Diepgaande
Doorzetten
Monitoring
Motivatiestrategieën
Zelf evaluatie
 Product
 Proces
Self-efficacy
 Regulatie
 Motivatie
Motivatie
 Externe
 Geïntrojecteerde
 Geïdentificeerde
 Interne

Verbaal KTG
r
p
-0.308
.020
-0.118
.381

Visueel-ruimtelijk KTG
r
p
-0.100
.459
-0.087
.520

Verbaal WG
r
p
-0.211
.115
-0.053
.694

Visueel-ruimtelijk WG
r
p
-0.109
.421
-0.039
.776

-0.056
-0.339
-0.080
-0.130
-0.354

.681
.011
.555
.334
.007

-0.047
-0.285
-0.053
-0.042
-0.142

.731
.033
.694
.754
.293

-0.019
-0.255
-0.076
-0.119
-0.058

.888
.057
.575
.378
.671

-0.096
-0.164
-0.012
-0.086
-0.164

.477
.228
.932
.523
.222

-0.308
-0.146

.020
.280

-0.154
-0.014

.251
.918

-0.187
-0.120

.163
.372

-0.155
-0.074

.249
.586

-0.218
-0.146

.103
.277

-0.174
-0.171

.195
.205

-0.234
-0.109

.080
.420

-0.172
-0.215

.200
.109

-0.193
-0.189
-0.362
-0.414

.150
.159
.006
.001

-0.069
-0.060
-0.017
-0.171

.608
.656
.899
.202

-0.240
-0.007
-0.273
-0.117

.072
.959
.040
.388

-0.155
-0.160
-0.067
-0.089

.250
.236
.619
.512
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Relatie van intelligentie en werkgeheugen met studievaardigheden
Na het uitvoeren van een variantieanalyse waarin de verdeling in NB/HB en het
werkgeheugen als onafhankelijke variabelen en studievaardigheden als afhankelijke variabele
werden meegenomen, werden geen significante resultaten vastgesteld.
Omdat er op basis van eerdere analyses wel een interveniërende werking van het
werkgeheugen vermoed werd tussen intelligentie en studievaardigheden, werd een variantieanalyse
uitgevoerd voor de gestandaardiseerde Bèta’s van het werkgeheugen op studievaardigheden
(afhankelijke variabele) vergeleken werden met de NB-groep en de HB-groep (onafhankelijke
variabele). De resultaten staan weergegeven in Tabel 10. Hieruit blijkt dat er op meerdere subschalen
van de studievaardigheden onder invloed van het werkgeheugen een significant verschil bestond
tussen de NB leerlingen en HB leerlingen. Zo bleek de invloed van het werkgeheugen op
taakoriëntatie sterker te zijn bij de HB-groep dan bij de NB-groep (p=.043). Bij leerstrategieën is
zichtbaar dat de invloed van het werkgeheugen sterker was op de oppervlakkige leerstrategieën
(memoriseren) in de NB-groep dan in de HB-groep (p=.000105), terwijl in de HB-groep de invloed van
het werkgeheugen juist sterker was op de diepgaande leerstrategieën (verbanden leggen en
redeneren) dan in de NB-groep (p=.001). Bij leerlingen in de HB-groep was de invloed van het
werkgeheugen sterker op de motivatiestrategieën en zelfevaluatie van het product dan bij leerlingen
in de NB-groep (p=.010 en p=.003). De invloed van het werkgeheugen was sterker op de self-efficacy
(regulatie en motivatie) bij de leerlingen uit de HB-groep dan bij leerlingen uit de NB-groep
(p=.000497 en p=.000003). Ten aanzien van de subschaal motivatie kan gesteld worden dat de
invloed van het werkgeheugen sterker was op de externe motivatie bij leerlingen uit de NB-groep
dan bij leerlingen uit de HB-groep (p=.049). De invloed van het werkgeheugen was sterker op de
geïntrojecteerde motivatie bij HB-leerlingen dan bij de NB-leerlingen (p=.008). Daarnaast was de
invloed van het werkgeheugen sterker op de interne motivatie bij de leerlingen uit de HB-groep dan
bij leerlingen uit de NB-groep (p=.034).
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Tabel 10

Resultaten van de Variantieanalyse van de Gestandaardiseerde Bèta’s van Studievaardigheden op
Werkgeheugen met de NB- en de HB-groep.
F

Taakoriëntatie x WG
Plannen x WG
Leerstrategieën
 Oppervlakkige x WG
 Diepgaande x WG
Doorzetten x WG
Monitoring x WG
Motivatiestrategieën x WG
Zelf evaluatie
 Product x WG
 Proces x WG
Self-efficacy SRL
 Regulatie x WG
 Motivatie x WG
Motivatie:
 Externe x WG
 Geïntrojecteerde x WG
 Geïdentificeerde x WG
 Interne x WG

df

p

NB-groep
(n=25)
M
SD
-0.301
0.95
-0.218
0.89

HB-groep
(n=32)
M
SD
0.235
0.99
0.171
1.06

4.281
2.168

1
1

.043
.147

17.476
13.528
1.366
0.243
7.121

1
1
1
1
1

.000105
.001
.247
.624
.010

0.551
-0.495
-0.175
-0.074
-0.380

0.871
0.885
0.971
0.911
1.039

-0.430
0.385
0.136
0.058
0.297

0.886
0.904
1.016
1.075
0.874

9.717
2.006

1
1

.003
.162

-0.435
-0.210

0.935
0.933

0.339
0.164

0.927
1.034

13.705
26.945

1
1

.000497
.000003

-0.501
-0.643

0.866
0.809

0.391
0.502

0.930
0.840

4.039
7.581
0.218
4.742

1
1
1
1

.049
.008
.642
.034

0.293
-0.390
-0.070
-0.316

0.951
1.018
0.960
1.027

-0.229
0.305
0.055
0.247

0.991
0.887
1.042
0.920
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Controle voor de invloed van het opleidingsniveau van de vader op de resultaten
Bij de onderlinge vergelijking van de NB- en HB-onderzoeksgroepen op demografische
kenmerken bleek dat zij significant van elkaar verschilden ten aanzien van het opleidingsniveau van
de vader. Vaders van de leerlingen in de HB-groep waren hoger opgeleid dan vaders van de
leerlingen in de NB-groep (χ2(1)=3.937, p=.047).
Om de mogelijke invloed van het opleidingsniveau van de vader uit te sluiten werd een
variantieanalyse uitgevoerd met de gestandaardiseerde Bèta’s van het werkgeheugen op
studievaardigheden als afhankelijke variabele en de verdeling NB/HB als onafhankelijke variabele
waarbij het opleidingsniveau van de vader als extra onafhankelijke variabele werd toegevoegd. De
resultaten staan weergegeven in Tabel 11.
Er is een significante invloed van het opleidingsniveau van de vader geconstateerd op de
gestandaardiseerde

Bèta

van

het

werkgeheugen

op

oppervlakkige

leerstrategieën

(F(3, 54)=4.453, p=.008). De invloed van het opleidingsniveau op de relatie tussen werkgeheugen en
oppervlakkige leerstrategieën is het sterkst in de NB-groep bij leerlingen met een vader met een laag
opleidingsniveau. Een significante invloed van het opleidingsniveau van de vader is eveneens
geconstateerd op de gestandaardiseerde Bèta van het werkgeheugen op diepgaande leerstrategieën
(F(3, 54)=4.617, p=.006). Hier is de invloed van het opleidingsniveau van de vader op de relatie
tussen werkgeheugen en diepgaande leerstrategieën het sterkst in de HB-groep bij leerlingen die een
vader met een hoog opleidingsniveau hebben. De gestandaardiseerde Bèta van het werkgeheugen
op zelf evaluatie –product ondervindt een significante invloed van het opleidingsniveau van de vader
(F(3, 54)=3.425, p=.024). De invloed van het opleidingsniveau van de vader op de relatie tussen
werkgeheugen en zelf evaluatie-product was het sterkst bij leerlingen uit de HB-groep met een
hoogopgeleide vader. Tenslotte is bij de gestandaardiseerde Bèta van het werkgeheugen op selfefficacy (zowel regulatie als motivatie) de invloed van het opleidingsniveau van de vader significant
gebleken (regulatie: F(3, 54)=4.637, p=.006; motivatie: F(3, 54)=7.403, p=.000338). Hier is de invloed
van het opleidingsniveau van de vader op de relatie tussen werkgeheugen en beide vormen van selfefficacy het sterkst bij de leerlingen uit de HB groep die een vader met een hoog opleidingsniveau
hebben.
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Tabel 11
Resultaten van de Variantieanalyse van de Gestandaardiseerde Bèta’s van het Werkgeheugen op Studievaardigheden (Afhankelijke Variabele) met de Verdeling NB/HB en het
Opleidingsniveau van de Vader (Onafhankelijke Variabele)
Gestandaardiseerde Bèta

Taakoriëntatie x WG
Plannen x WG
Leerstrategieën
 Oppervlakkige x WG
 Diepgaande x WG
Doorzetten x WG
Monitoring x WG
Motivatiestrategieën x WG
Zelf evaluatie
 Product x WG
 Proces x WG
Self-efficacy SRL
 Regulatie x WG
 Motivatie x WG
Motivatie:
 Externe x WG
 Geïntrojecteerde x WG
 Geïdentificeerde x WG
 Interne x WG

F

df

p

2.205
1.264

3
3

.099
.297

Laag opleidingsniveau vader
NB-groep
HB-groep
Totaal
(n=12)
(n=8)
(n=20)
M
SD
M
SD
M
SD
-0.587
0.93
-0.027
0.69
-0.363
0.87
0.042
0.82
0.456
0.93
0.207
0.87

Hoog opleidingsniveau vader
NB-groep
HB-groep
Totaal
(n=11)
(n=23)
(n=34)
M
SD
M
SD
M
SD
-0.065
0.98
0.315
1.09 0.192
1.06
-0.427
0.92
0.036
1.11 -0.113
1.06

4.453
4.617
1.077
0.701
2.066

3
3
3
3
3

.008
.006
.367
.556
.117

0.480
-0.729
0.929
-0.241
-0.505

0.91
0.81
1.06
1.00
0.93

-0.280
0.278
0.456
-0.318
0.165

0.65
0.76
1.00
1.00
0.46

0.176
-0.326
0.238
-0.273
-0.237

0.87
0.92
1.03
0.98
0.83

0.492
-0.313
-0.361
0.090
-0.197

0.82
1.01
0.80
0.88
1.25

-0.400
0.399
0.000
0.166
0.315

0.89
0.97
1.03
1.11
0.99

-0.111
0.168
-0.117
0.141
0.149

0.96
1.03
0.97
1.03
1.09

3.425
1.416

3
3

.024
.249

-0.663
-0.452

0.89
1.02

0.126
-0.181

0.53
0.82

-0.347
-0.343

0.85
0.93

-0.220
-0.000

1.05
0.87

0.385
0.264

1.04
1.11

0.189
0.178

1.07
1.03

4.637
7.403

3
3

.006
.000338

-0.714
-0.653

0.95
0.87

0.174
0.379

0.70
0.38

-0.359
-0.240

0.95
0.87

-0.338
-0.567

0.82
0.81

0.425
0.468

1.00
0.89

0.178
0.133

1.00
0.99

1.863
1.797
1.025
1.818

3
3
3
3

.148
.160
.389
.156

0.505
-0.394
-0.367
-0.533

1.13
0.95
1.00
0.88

0.095
0.157
-0.267
0.134

0.80
0.74
0.87
0.49

0.341
-0.174
-0.327
-0.266

1.01
0.89
0.93
0.81

0.132
-0.263
0.162
-0.102

0.78
1.16
0.88
1.25

-0.308
0.306
0.173
0.281

1.05
0.93
1.11
1.05

-0.165
0.122
0.169
0.157

0.98
1.03
1.03
1.12
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Discussie
In de studie waarvan hier verslag wordt gedaan zijn de cognitieve capaciteiten intelligentie
en werkgeheugen van leerlingen in het laatste leerjaar lager onderwijs nader onderzocht, en bekeken
op hun relatie tot het gebruik van studievaardigheden. Meer specifiek werd er gekeken naar
verschillen in werkgeheugen en het benutten van studievaardigheden tussen normaalbegaafde (NB)
en hoogbegaafde (HB) leerlingen. Uiteindelijk doel van het onderzoek was te bepalen of HBleerlingen door hun grotere werkgeheugencapaciteit meer en andere studievaardigheden gebruiken
dan NB-leerlingen.
Zicht krijgen op de verbanden tussen de factoren intelligentie, werkgeheugen en
studievaardigheden is belangrijk om de volgende reden: om voor HB-leerlingen hun specifieke
onderwijsbehoeften vast te kunnen stellen is kennis nodig over de invloed van intelligentie en
werkgeheugen op het gebruik van studievaardigheden. Wanneer die kennis er is, levert dat een
bijdrage aan de realisatie van een krachtige innoverende leeromgeving die is afgestemd op de HBleerling. Een dergelijke leeromgeving hebben HB-leerlingen nodig om te komen tot hoge
academische prestaties.
De resultaten laten zien dat het werkgeheugen van invloed is op het gebruik van
studievaardigheden en dat daardoor verschillen bestaan tussen NB- en HB-leerlingen in het gebruik
van studievaardigheden.
De onderzoeksvraag is, zoals eerder aangegeven, opgedeeld in twee deelvragen. Hierna
worden de deelvragen aan de hand van onderliggende hypothesen op basis van de verkregen
resultaten beantwoord, theoretisch onderbouwd, en eventueel aangevuld met alternatieve
verklaringen. De verkregen kennis en inzichten leiden tot een antwoord op de onderzoeksvraag.
Aansluitend worden kansen en bedreigingen van de studie besproken en suggesties voor
vervolgonderzoek gegeven.
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Relatie tussen intelligentie en studievaardigheden
Hypothese 1
De correlatieanalyse van intelligentie met studievaardigheden over de totale steekproef laat
zien dat er geen verband bestaat tussen intelligentie en studievaardigheden. De eerste hypothese ‘Er
bestaat een positief verband tussen intelligentie en studievaardigheden’ kan daarom verworpen
worden. Dresel en Haugwitz (2006) kwamen tot eenzelfde conclusie ten aanzien van leerlingen in het
laatste leerjaar lager onderwijs.
Andere onderzoekers (zoals Luwel, Foustana, Papadatos, & Verschaffel, 2011; Van der Stel &
Veenman, 2010) vonden daarentegen wel een positieve samenhang tussen intelligentie en
studievaardigheden bij leerlingen uit het eerste jaar van het secundair onderwijs.
Een eerste verklaring voor het niet vinden van een positief verband tussen intelligentie en
studievaardigheden kan gelegen zijn in het feit dat het onderwijsaanbod bij leerlingen van elf tot
dertien jaar onderscheidend is in het gebruik van studievaardigheden. In het lager onderwijs werden
geen verbanden geconstateerd, in het secundair onderwijs wel. Kenmerkend voor het secundair
onderwijs is dat leerlingen daar te maken krijgen met meerdere vakken en zij meer lesstof in een
kortere periode moeten verwerken dan in het lager onderwijs. Mogelijk ervaren leerlingen hierdoor
een grotere noodzaak om studievaardigheden in te zetten om goede studieresultaten te behalen en
wordt een relatie tussen intelligentie en studievaardigheden wel zichtbaar zoals in het onderzoek van
Luwel, Foustana, Papadatos, en Verschaffel (2011), en Van der Stel en Veenman (2010).
Een andere verklaring kan gelegen zijn in de domeingerichte focus bij de metingen welke van
invloed geweest kan zijn op de resultaten. In deze studie is gevraagd naar het gebruik van
studievaardigheden in het algemeen, terwijl bij de andere onderzoeken resultaten verkregen werden
door analyse van het gebruik van studievaardigheden binnen een specifiek domein. Opvallend was
dat er alleen significante resultaten gevonden werden binnen het domein wiskunde (Credé & Kuncel,
2008; Van der Stel & Veenman, 2010).

43

Invloed van het werkgeheugen op studievaardigheden bij NB en HB
Hypothese 2
De tweede hypothese ‘HB-leerlingen gebruiken meer en andere studievaardigheden dan NBleerlingen’ wordt bevestigd door de resultaten uit dit onderzoek. Er bestaan echter alleen
significante verschillen tussen NB- en HB-leerlingen ten aanzien van de factor self-efficacy (regulatie
en motivatie). Waarbij HB-leerlingen significant hoger scoren dan NB-leerlingen.
Dresel en Haugwitz (2006) vonden binnen het regulier onderwijs dat het wiskundig
zelfconcept tussen cognitieve capaciteiten en gebruik van studievaardigheden modereert. Een
leerling met grotere cognitieve capaciteiten en met een hoog zelfconcept zal minder geneigd zijn
studievaardigheden in te zetten, was hun conclusie. Omdat het zelfconcept bij Dresel en Haugwitz
(2006) domeinspecifiek is, komt dit overeen met self-efficacy zoals Zimmerman en Cleary (2006) dat
omschreven hebben. Door Zimmerman en Cleary (2006) werd ten aanzien van self-efficacy al gezegd
dat dit een sleutelrol vervult voor het wel of niet gebruiken van studievaardigheden. Juist wanneer
de self-efficacy waarden zich als uitersten (zeer hoog of zeer laag) presenteren zo schrijven
Zimmerman en Cleary (2006), werkt dit belemmerend voor de inzet van studievaardigheden. Hieruit
kan afgeleid worden dat een hogere self-efficacy van HB-leerlingen ten opzichte van NB-leerlingen
niet automatisch leidt tot het gebruiken van studievaardigheden door HB-leerlingen.
Een mogelijke verklaring voor het niet vinden van een relatie tussen intelligentie en
studievaardigheden in combinatie met de constatering dat HB-leerlingen hoger scoren op de factor
self-efficacy dan NB-leerlingen kan zijn dat dit onderzoek net als dat van Dresel en Haugwitz (2006) is
uitgevoerd in het reguliere onderwijs. Kenmerk van het huidige Nederlandse reguliere onderwijs is
dat het gemiddelde als uitgangspunt wordt genomen, waarmee niet aan de onderwijsbehoeften van
HB-leerlingen tegemoet wordt gekomen (De Boer, Minnaert, & Kamphof, 2013; Hoogeboom,
Aarntzen, Brouwer, Cox, & Van Gilst, 2011; Stroeger & Ziegler, 2010). De onvoldoende zwaarte van
de taken die HB-leerlingen krijgen aangeboden leidt er toe dat deze leerlingen binnen hun
comfortzone (Bryce & Whitebread, 2012; Dresel & Haugwitz, 2006; Stroeger & Ziegler, 2010).
Kenmerkend voor de comfortzone is dat de leerstof bekend is en dat leerlingen daardoor geen
moeilijkheden verwachten bij het oplossen van een taak (Vygotsky, zoals geciteerd in Miedema,
1997). Gevolg is dat de self-efficacy, als gevolg cognitieve competenties die de vraag van de taak
overschrijden, naar te hoge waarden stijgt en de leerling dus geen studievaardigheden inzet.
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Hypothese 3
Uit de variantieanalyse van de BRIEF (Huizinga & Smidts, 2013), waarmee het executief
functioneren onderzocht werd, bleek dat volgens de ouders NB-leerlingen significant slechter
scoorden op de schalen ‘Werkgeheugen’ en ‘Plannen en organiseren’ dan HB-leerlingen. De
leerkrachten constateerden hierin echter geen verschillen tussen NB- en HB-leerlingen. Op de
overige schalen van de BRIEF werden door ouders en leerkrachten geen verschillen in EF
geconstateerd. De derde hypothese over het bestaan van verschillen tussen NB- en HB-leerlingen in
executief functioneren, met name ten aanzien van het werkgeheugen, kan hiermee aanvaard
worden.
Onderzoek laat zien dat het werkgeheugen de sterkste correlatie vertoont met en
voorspellend is voor intelligentie ten opzichte van de andere executieve functies (Arffa, 2007; Duan,
Wei, Wang, & Shi, 2010; Friedman et al., 2006). Een verband tussen intelligentie en werkgeheugen
was daarom te verwachten.
Deze hypothese wordt aanvaard op basis van de resultaten van de ouders met betrekking tot
de werkgeheugenschaal. Deze waren tegengesteld aan wat leerkrachten rapporteerden (wel/geen
problemen). Dit kan als discutabel worden gezien. Echter van de BRIEF is bekend dat deze een lage
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kent. Huizinga en Smidts (2013) constateerden dat ouders
significant meer problemen rapporteren dan leerkrachten op alle schalen (uitgezonderd inhibitie),
indices en de totaalscore van de BRIEF. Het verschil in resultaten tussen ouders en leerkrachten kan
hierdoor verklaard worden. Aanvullend schrijven Gathercole, Lamont, en Alloway (2006) dat
werkgeheugentekorten door leerkrachten niet gemakkelijk te detecteren zijn en gemakkelijk
verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Het gebruik van een ander instrument zoals de Working
Memory Rating Scale (Alloway, Gathercole, Kirkwood, & Elliott, 2009) voor het screenen van
werkgeheugentekorten door leerkrachten in plaats van de BRIEF kan op dit punt versterking van de
onderzoeksresultaten bieden. Ten aanzien van de ouders en de conclusie dat zij NB-leerlingen lager
scoren op de werkgeheugenschaal dan HB-leerlingen kan gesteld worden dat deze overeenkomt met
de bevindingen na afname van de AWMA (Alloway, 2007) waarover in de volgende paragraaf
gerapporteerd wordt.
Ten aanzien van het verband met de factor ‘Plannen en organiseren’ kan gesteld worden dat
deze volgens Diamond (2013) behoort tot de hogere orde EFs en dat deze EFs overlap vertonen met
wat in intelligentietesten gemeten wordt om tot een bepaling van de intelligentie te komen. Als
zodanig is het niet onbegrijpelijk dat ouders van NB-leerlingen hen hierop een slechtere score geven
dan ouders van HB-leerlingen.
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Hypothese 4
Het werkgeheugen werd met de AWMA (Alloway, 2007) op vier werkgeheugencomponenten
gemeten: verbaal KTG, visueel-ruimtelijk KTG, verbaal WG en visueel-ruimtelijk WG. De resultaten
van de variantieanalyse van de vier werkgeheugencomponenten met NB- en HB-leerlingen tonen dat
HB-leerlingen op alle componenten significant hoger scoren dan NB-leerlingen. Hiermee kan de
vierde hypothese waarin gesteld werd dat HB-leerlingen over een grotere werkgeheugencapaciteit
op alle werkgeheugencomponenten beschikken dan NB-leerlingen aanvaard worden.
Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek en laten zien dat intelligentie en
werkgeheugen sterk aan elkaar gerelateerd zijn (Alloway & Elsworth, 2012; Duan, Wei, Wang, & Shi,
2010; Friedman et al., 2006; Leikin, Paz-Baruch, & Leikin, 2013; Swanson, 2011).
Hypothese 5
Uit de correlatieanalyse van de werkgeheugencomponenten met studievaardigheden is
gebleken dat er positieve verbanden bestaan tussen het verbaal KTG, het visueel-ruimtelijk KTG en
het verbaal WG en enkele van de studievaardigheden. De vijfde hypothese die veronderstelt dat er
een positief verband bestaat tussen werkgeheugencapaciteit en studievaardigheden, kan daarom
aanvaard worden. Wel moet worden opgemerkt dat dit niet geldt voor de correlatie van visueelruimtelijk WG met studievaardigheden. Het verbaal KTG heeft een positief verband met zes factoren
van de studievaardigheden (taakoriëntatie, diepgaande leerstrategieën, motivatiestrategieën, zelf
evaluatie-product, geïdentificeerde motivatie en interne motivatie). Visueel-ruimtelijk KTG heeft een
relatie met de factor diepgaande leerstrategieën, en verbaal WG heeft een verband met
geïdentificeerde motivatie.
Opmerkelijk is dat Schleepen en Jonkman (2012) concludeerden dat het WG medieert in de
ontwikkeling van diepgaande leerstrategieën en niet het KTG, terwijl de resultaten uit dit onderzoek
juist een relatie laten zien tussen het KTG met diepgaande leerstrategieën. Een verklaring kan zijn dat
Schleepen en Jonkman (2012) zich richtten op een specifieke leerstrategie uit deze categorie en dat
in deze studie de diepgaande leerstrategieën met de CP-SRLI (Vandevelde, Van Keer, & Rosseel,
2013) als gehele categorie gemeten zijn.
Overeenkomstig het gevonden resultaat ten aanzien van taakoriëntatie, constateerden Lee,
Ning, en Goh (2014) dat taakoriëntatie en werkgeheugencapaciteit samenhang vertonen.
Ten aanzien van het verband tussen verbaal WG en geïdentificeerde motivatie kan gesteld
worden dat dit in overeenstemming is met de bevindingen van Medeiros-Ward, Seegmiller, Watson,
en Strayer (2011). Zij schreven dat het verbaal werkgeheugen voorspellend was voor zelf
gerapporteerde

motivatie.

De

studievaardigheden,

waaronder

de

motivatietypen

en
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motivatiestrategieën, werden in deze studie gemeten met de CP-SRLI (Vandevelde et al., 2013), een
zelfrapportagelijst, waardoor het voorkomen van dit verband verklaard kan worden.
Er werd in de literatuur geen onderbouwing gevonden voor het bestaan van een relatie
tussen verbaal KTG en zelf evaluatie-product zoals gevonden is in deze studie. Dit kan onderwerp zijn
van vervolgonderzoek.
Hypothese 6
Tenslotte kan de zesde hypothese, waarin gesteld wordt dat HB-leerlingen onder invloed van
het werkgeheugen meer en andere studievaardigheden benutten dan NB-leerlingen, aanvaard
worden.
Om verschillen tussen NB- en HB-leerlingen in het gebruik van studievaardigheden
aantoonbaar te maken, werd eerst een variantieanalyse uitgevoerd met de verdeling NB/HB,
werkgeheugen en studievaardigheden. Deze analyse toonde geen significante resultaten.
Omdat er wel een invloed van het werkgeheugen werd verwacht, is een variantieanalyse
uitgevoerd met de gestandaardiseerde Bèta’s van werkgeheugen op studievaardigheden voor de NBen HB-leerlingen. Deze variantieanalyse gaf meerdere significante resultaten. Hierna worden eerst de
resultaten voor NB-leerlingen besproken, gevolgd door die van HB-leerlingen.
De invloed van het werkgeheugen is bij NB-leerlingen groter op de studievaardigheden
‘oppervlakkige leerstrategieën’ en ‘externe motivatie’. Dit betekent dat NB-leerlingen, vanwege hun
kleinere werkgeheugencapaciteit dan HB-leerlingen, eerder geneigd zijn zich leerstof eigen te maken
door deze te memoriseren (Jung & Reid, 2009). De kleinere werkgeheugencapaciteit heeft tevens
gevolgen voor hun motivatie. Het zorgt er voor dat NB-leerlingen zich eerder door anderen
gedwongen voelen inspanning te leveren voor het leerproces teneinde een beloning te ontvangen of
straf te ontlopen (Vansteenkiste & Soenens, 2013).
Bij HB-leerlingen leidt een grotere werkgeheugencapaciteit tot een grotere invloed daarvan
op het gebruik van de studievaardigheden ‘taakoriëntatie’, ‘diepgaande leerstrategieën’,
‘motivatiestrategieën’, ‘zelf evaluatie van het product’ en ‘self-efficacy’. Ten aanzien van motivatie
blijkt dat bij HB-leerlingen de invloed van het werkgeheugen groter is bij de ‘geïntrojecteerde’ en
‘interne’ motivatie. HB-leerlingen voelen hierdoor eerder een interne druk om inspanning te leveren
om schuld, schaamte of angst te vermijden of juist trots te zijn op geleverde prestaties. Daarnaast is
hun beleving van de taak of het gestelde doel anders, zij beleven er plezier aan deze te volbrengen
(Vansteenkiste & Soenens, 2013).
Wanneer de resultaten uit de analyse bij hypothese 5 vergeleken worden met die van
hypothese 6, valt op dat de studievaardigheden waarop significante resultaten behaald werden bij
hypothese 5 eveneens significante resultaten lieten zien bij hypothese 6. Alle overeenkomende
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resultaten zijn in het voordeel van de HB-leerlingen. Afwijkende resultaten worden bij de
variantieanalyse voor hypothese 6 geconstateerd bij de studievaardigheden ‘oppervlakkige
leerstrategieën’, en ‘self-efficacy (regulatie en motivatie)’, en voor de motivatietypen ‘externe
motivatie’, en ‘geïntrojecteerde motivatie’.
Met betrekking tot de leerstrategieën is bewezen dat de invloed van het werkgeheugen bij
NB-leerlingen sterker is bij oppervlakkige leerstrategieën en bij HB-leerlingen juist bij diepgaande
leerstrategieën. Eerder onderzoek toont overeenkomstige resultaten (Fehrenbach, 1991; Greene,
Moos, Azevedo, & Winters, 2008; Luwel, Foustana, Papadatos, & Verschaffel, 2011; Steiner, 2006). In
overeenstemming met wat in deze studie gevonden is, constateren Vansteenkiste en Soenens
(2013), en Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers, en Croiset (2013) dat interne motivatie gekoppeld is aan
het gebruik van diepgaande leerstrategieën en dat externe motivatie gekoppeld is aan oppervlakkige
leerstrategieën.
Sanada, Ikeda, Kimura, en Hasegawa (2013) constateerden dat motivatie een extra impuls is
die de werkgeheugencapaciteit vergroot. Gezien de motivatietypen die in deze studie worden
onderscheiden en de resultaten van de variantieanalyse zijn er indicaties dat wanneer er sprake is
van motivatie vanuit externe druk, dit de werkgeheugencapaciteit minder vergroot (mogelijk zelfs
verminderd), dan wanneer motivatie vanuit de persoon zelf komt. HB-leerlingen zijn hierdoor
mogelijk extra in het voordeel. Echter om hierover sluitende uitspraken over te doen, is verder
onderzoek vereist.
Over het bestaan van een relatie tussen intelligentie, werkgeheugen en geïntrojecteerde
motivatie zijn in de literatuur aanwijzingen gevonden. Malmberg en Little (2007) constateerden dat
bovengemiddeld intelligente leerlingen die uitdagingen aan durven gaan welke hun cognitieve
capaciteiten te boven gaan, zich naar de buitenwereld presenteren vanuit een geïntrojecteerde
motivatie als bescherming tegen een publieke afgang wanneer zij niet succesvol zouden zijn. Dit
indiceert dat wanneer de werkgeheugencapaciteit overvraagd wordt intelligente leerlingen bewust
kunnen kiezen voor geïntrojecteerde motivatie als beschermingsmaatregel.
Van self-efficacy is bekend dat de sterkte beïnvloed wordt door de capaciteit van het
werkgeheugen. Effecten in de zin van bijvoorbeeld het benutten van studievaardigheden zouden
alleen optreden wanneer de cognitieve capaciteit overvraagd wordt en de taak zeer complex is
(Hoffman & Schraw, 2009; Ilkowska & Engle, 2010). Opvallend is echter dat er in eerdere resultaten
geen rechtstreeks verband wordt aangetoond tussen werkgeheugen en self-efficacy (regulatie en
motivatie), maar er wel een invloed van het werkgeheugen op de self-efficacy is waar te nemen bij
de HB-leerlingen. Een verklaring hiervoor is niet gevonden in de literatuur.
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De resultaten van dit onderzoek geven aan dat een sterkere invloed van het werkgeheugen
aanwezig is bij een grotere variëteit aan studievaardigheden bij HB-leerlingen dan bij NB-leerlingen.
Deze constatering wordt ondersteund door het onderzoek van Kron-Sperl, Schneider, en Hasselhorn,
(2008) waarmee zij aantonen dat leerlingen met een grotere werkgeheugencapaciteit ruimte hebben
om meerdere studievaardigheden tegelijkertijd aan te sturen.
Controle voor de invloed van het opleidingsniveau van de vader op de resultaten
De NB- en HB-groep werden met elkaar vergeleken op mogelijke verschillen betreffende
geslacht,

leeftijd,

en

sociaal

economische

status.

Sociaal

economische

status

werd

geoperationaliseerd in netto maandelijks gezinsinkomen, opleidingsniveau van de moeder en
opleidingsniveau van de vader. Alleen bij het opleidingsniveau van de vader werden significante
resultaten geconstateerd, waarbij de HB-leerlingen een hoger opgeleide vader hadden dan de NBleerlingen.
Na controle voor de invloed van het opleidingsniveau van de vader op de resultaten werden
zowel bij de NB- als bij de HB-leerlingen significante resultaten geconstateerd. Bij NB-leerlingen blijkt
de invloed van het opleidingsniveau van de vader het grootst op de invloed van het werkgeheugen
op oppervlakkige leerstrategieën wanneer de vader een laag opleidingsniveau heeft. Terwijl bij HBleerlingen de invloed van het opleidingsniveau van de vader het grootst blijkt op de invloed van het
werkgeheugen op diepgaande leerstrategieën, zelf evaluatie-product, self-efficacy regulatie en selfefficacy motivatie wanneer zij een hoog opgeleide vader hebben.
Opmerkelijk is dat alleen het opleidingsniveau van de vader tot verschillen tussen de NB- en
HB-leerlingen leidt. In veel onderzoeken wordt de invloed van het opleidingsniveau van de moeder
als meest bepalend gevonden, ook als beide ouders hoger opgeleid zijn (onder andere Baizán,
Dominguez, & Gonzalez, 2014; Rogers, Theule, Ryan, Adams, & Keating, 2009). Verschillende studies
tonen echter aan dat vaders in interactie met hun jongere kinderen een meer talige en cognitieve
druk leggen dan moeders. Vaders stellen meer wie/wat/waar/waarom en hoe-vragen en vragen
vaker om verheldering (Leaper, Anderson, & Sanders, 1998; Rowe, Coker, & Pan, 2004). Dit
gecombineerd met het hebben van hoge verwachtingen en het besteden van meer tijd aan hun
kinderen door hoger opgeleide ouders dan door lager opgeleide ouders (Chalasani, 2007), maakt dat
hoogopgeleide vaders een intensief talig en cognitief gericht contact met hun kinderen hebben. Deze
invloed komt mogelijk tot uiting in het gebruik van meer en andere studievaardigheden door HBleerlingen dan NB-leerlingen.
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Conclusie
In antwoord op de onderzoeksvraag kan op basis van de verkregen resultaten en na
vergelijking met wat bekend is uit eerder onderzoek geconcludeerd worden dat HB-leerlingen door
hun grotere werkgeheugencapaciteit meer en andere studievaardigheden gebruiken dan NBleerlingen, ook na controle voor de invloed van het opleidingsniveau van de vader.
Of HB-leerlingen studievaardigheden daadwerkelijk inzetten hangt af van de mate van selfefficacy. Eerder onderzoek toonde dat de mate van self-efficacy in relatie staat met onder andere de
complexiteit van de taak en het overvragen van de cognitieve capaciteit (Hoffman & Schraw, 2009;
Ilkowska & Engle, 2010; Zimmerman, 2008). Om aan de vraag naar complexiteit en het overvragen
van cognitieve capaciteiten te voldoen hebben HB-leerlingen in essentie uitdagender taken nodig
dan NB-leerlingen om tot inzet van studievaardigheden te komen (Clerc, Miller, & Cosnefroy, 2014).
Waarschijnlijk zijn dergelijke taken in het huidige op het gemiddelde afgestemde lager onderwijs niet
aanwezig en is dat mede oorzaak voor het ontbreken van een verband tussen intelligentie en
studievaardigheden (De Boer, Minnaert, & Kamphof, 2013; Dresel & Haugwitz, 2006).
Naast self-efficacy plaatsen nog twee factoren HB-leerlingen in een gunstiger uitgangspositie
dan NB-leerlingen om studievaardigheden in te zetten: motivatie en een hoger opgeleide vader. De
meer autonome motivatie van HB-leerlingen geeft mogelijk een sterkere impuls die de
werkgeheugencapaciteit extra vergroot dan de gecontroleerde motivatie van NB-leerlingen. De
hoger opgeleide vaders van HB-leerlingen zorgen voor stimulering van meerdere studievaardigheden
door hun wijze van interactie (Chalasani, 2009; Leaper, Anderson, & Sanders, 1998; Rowe, Coker, &
Pan, 2004).
De kennis uit dit onderzoek draagt bij aan het nauwkeuriger specificeren van de
leerbehoeften van HB-leerlingen. Bekend was dat rekening gehouden moest worden met de
intelligentie. Dit onderzoek geeft een beter zicht op de rol die het werkgeheugen speelt in het
leerproces van HB-leerlingen. Hierdoor is duidelijker geworden waarmee in de afstemming op de HBleerling rekening moet worden gehouden om een voor hen krachtige leeromgeving te realiseren.
De resultaten van deze studie dragen daarnaast bij aan het verkrijgen van meer inzicht in
hoogbegaafdheid als multidimensioneel construct. Ten eerste hebben cognitieve capaciteiten ook
onderlinge relaties die versterkend in het ontwikkelingsproces kunnen werken, wat tot uiting komt in
de relatie van intelligentie en werkgeheugen met studievaardigheden. Ten tweede hebben de
cognitieve capaciteiten en persoonskenmerken een invloed op elkaar, wat in deze studie tot uiting
komt in de relatie tussen de cognitieve capaciteiten intelligentie en werkgeheugen, en de
persoonskenmerken self-efficacy en motivatie.
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Sterktes
Triangulatie
In de opzet van het onderzoek is rekening gehouden met een indeling in fasen waarin via
verschillende onderzoeksinstrumenten data verzameld wordt. Bij het testen van de factor
werkgeheugen is het principe van bron triangulatie (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, &
Neville, 2014) toegepast. Er is informatie verzameld vanuit verschillende bronnen: leerlingen, ouders
en leerkrachten. Doordat zowel ouders als leerkrachten als leerlingen zijn betrokken in het
onderzoek naar het werkgeheugen werden verschillende perspectieven benut en is validatie van de
data mogelijk.
Meerdere onderzoeksgroepen
Veel onderzoek naar hoogbegaafdheid wordt gedaan onder een enkele onderzoeksgroep, de
HB-leerlingen. In deze studie zijn twee onderzoeksgroepen met elkaar vergeleken, NB- en HBleerlingen. Door de HB-leerlingen te vergelijken met de NB-leerlingen wordt aangesloten bij de
huidige situatie in Nederland waar in de dagelijkse onderwijspraktijk het gemiddelde als
uitgangspunt wordt genomen (De Boer, Minnaert, & Kamphof, 2013).
Respons
De deelnemers aan het onderzoek hebben voor een hoog respons percentage gezorgd (96%100%) waardoor de resultaten een betrouwbare afspiegeling geven van de populatie. In de eerste
fase van het onderzoek is van slechts vijf van de 182 deelnemers de demografische vragenlijst niet
retour gekomen, wat betekent dat een responspercentage van 97.25% is behaald. Van de 57
deelnemers in fase 2 hebben twee ouders de vragenlijsten niet retour gestuurd. Hier is een
responspercentage van 96.49% behaald. Bij de leerkrachten was de respons 100%. In beide fasen van
het onderzoek is eveneens een respons van 100% behaald bij de leerlingen. Door de hoge
responspercentages werd een goed beeld verkregen van de NB- en HB-leerlingen en zijn de
resultaten generaliseerbaar.
Steekproef
Er is in dit onderzoek gekeken naar normaalbegaafde en hoogbegaafde leerlingen in het
Nederlandse reguliere basisonderwijs (lager onderwijs), waarbij de hoogbegaafde leerlingen nog niet
geïdentificeerd waren. De conclusies zijn daarom van toepassing voor hoogbegaafden, in het
bijzonder voor de nog niet geïdentificeerde hoogbegaafden in het laatste leerjaar van een reguliere
basisschool in Nederland. Hierdoor werd dicht bij de dagelijkse situatie van leerlingen en
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leerkrachten gebleven, waardoor de toepassing van de verkregen kennis bij een bredere populatie
mogelijk is.

Zwaktes
Verdeling in groepen NB-HB
De verdeling van de leerlingen over de NB en HB groep is gedaan op basis van de IQ-score
behaald met de NIO (Van Dijk & Tellegen, 2005). De grenzen zijn bepaald aan de hand van een
percentage van de normaalverdeling. Er is gekozen om de groep van HB-leerlingen te bepalen op de
top 15% op basis van de normaalverdeling (IQ≥115). Dit is een weerspiegeling van de grens die
gebruikt wordt aan de onderzijde van de normaalverdeling wanneer het gaat om studies naar
leerproblemen (Haworth et al., 2009). Voor de groep van NB-leerlingen is een bandbreedte
aangehouden van -7,5% en + 7,5% ten opzichte van het exacte gemiddelde van de normaalverdeling
(IQ=97-103). Daarbij is rekening gehouden met een discrepantie van tenminste tien punten op de
individuele IQ-scores van de NB-leerlingen ten opzichte van de HB-leerlingen. Dit kan als discutabel
gezien worden omdat het meer gebruikelijk is grenzen aan te houden van -/+ 1SD voor
normaalbegaafden op de normaalverdeling. Echter de discrepantie van tenminste tien punten werd
aangehouden om duidelijke verschillen tussen de groepen te hebben.
Keuze meetinstrumenten
Intelligentie
De intelligentie van de leerlingen is door middel van groepsgewijze afname van de NIO (Van
Dijk & Tellegen, 2005) bepaald. Als onderdeel van het validiteitsonderzoek zijn de correlaties
onderzocht tussen de NIO-schaalscores en de WISC-R. Dit onderzoek is gedaan bij leerlingen in de
eerste klas van het voortgezet speciaal onderwijs (BuSO). Voor deze groep leerlingen bleken de
scores hoog te correleren op NIO totaal en WISC-R-totaal (r=.69). Mogelijk zijn dergelijke correlaties
niet of minder sterk terug te vinden in een onderzoeksgroep met hoogbegaafde leerlingen.
Daarnaast is de WISC-R te gedateerd (1986) om daarop nog validatie onderzoek te kunnen baseren.
Dit was mede reden om een veilige bandbreedte van 15% aan te houden.

Studievaardigheden
Om studievaardigheden in kaart te brengen kan gebruik gemaakt worden van verschillende
methoden (bijvoorbeeld vragenlijsten, gestructureerde interviews, observaties, en hardop-denkmethoden), waarbij elke methode voor- en nadelen kent (Vandevelde, Van Keer, & Rosseel, 2013).
Vanuit praktisch oogpunt is in deze studie gekozen voor een zelfrapportagelijst specifiek gericht op
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leerlingen in het lager onderwijs. Een nadeel van een dergelijk instrument is dat leerlingen het
gebruik van studievaardigheden kunnen over- of onderschatten (Veenman, 2011). Teneinde de
gevolgen van dit effect tegen te gaan en een meer valide beeld van de studievaardigheden te krijgen
is instrumentele triangulatie (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & Neville, 2014) aangewezen.
In deze studie is het effect van over- of onderschatten verminderd door de leerlingen in de instructie
te helpen zich in te leven in een concrete situatie waarvoor zij zichzelf konden scoren.

Suggesties voor vervolgonderzoek
Zoals geconcludeerd is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een verband tussen
intelligentie en studievaardigheden gelegen in de zwaarte van de taak die leerlingen in het reguliere
onderwijs krijgen. Toekomstig onderzoek kan zich op deze kwestie richten en duidelijkheid
verschaffen over aanvullende criteria voor het vormgeven van taken voor HB-leerlingen binnen een
krachtige leeromgeving.
Met deze studie is geen sluitende verklaring gevonden voor aspecten die naast intelligentie
de inzet van studievaardigheden verklaren. Voor verdere verklaringen kan naast de invloed van het
werkgeheugen gekeken worden naar andere executieve functies, factoren in de leerling,
omgevingsfactoren, ouderbetrokkenheid, invloed van de leerkracht etc.
Tenslotte zou een goede aanvulling op de gevonden resultaten zijn om de invloed van de
gevonden resultaten op het schoolspresteren inzichtelijk te maken. Wellicht wordt dan duidelijk wat
de gezamenlijke invloed van intelligentie, werkgeheugen en studievaardigheden is op de prestaties
die de leerling behaalt in het onderwijs.
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Bijlage A:
Demografische vragenlijst
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Vragenlijst omtrent de thuissituatie bij het onderzoek naar de invloed
van intelligentie en executieve vaardigheden op studievaardigheden
Over de vragenlijst
Deze vragenlijst bevat een aantal vragen over de thuissituatie van uw kind. Het zijn vragen die worden gesteld
over uzelf, uw gezin of uw kind. In dit geval betreft het uw kind dat in groep 8 van de basisschool zit en
deelneemt aan het onderzoek.
Bij de meeste vragen kunt u één antwoord aankruisen. Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk en wordt dit
duidelijk aangegeven.
Een paar vragen zijn open vragen. Hier kunt u het antwoord invullen op de daarvoor beschikbare ruimte.
Deze vragenlijst werd opgesteld voor een groot aantal gezinnen die elk een andere achtergrond kunnen
hebben. We hebben geprobeerd de vragen zo breed mogelijk te formuleren. Soms kunnen opties die op uw
situatie van toepassing zijn niet zijn opgenomen in de antwoordmogelijkheden. Hiervoor hebben wij het vakje
‘andere’ toegevoegd. Dit kunt u aankruisen indien de antwoordmogelijkheden onvoldoende aansluiten bij uw
situatie.
Indien u vragen als te persoonlijk ervaart en deze niet wenst te beantwoorden, kunt u deze open laten.
Wij willen u er op wijzen dat de gegevens uit dit onderzoek vertrouwelijk worden behandeld. Niemand anders
dan de onderzoeker krijgt deze gegevens te zien, ook de school/leerkracht niet.
Wie vult de vragenlijst in?
Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon die de dagelijkse opvoeding van het
kind op zich neemt.
Retourneren van de vragenlijst
U kunt de vragenlijst samen met de toestemmingsformulieren in de gesloten envelop retourgeven aan de
leerkracht. Deze bezorgt de verzamelde enveloppen aan de onderzoeker.

E-mail
Voor het toesturen van de onderzoeksresultaten van uw kind hebben wij uw e-mailadres nodig. Wilt u dat
hieronder noteren?
E-mailadres: _____________________________________________________________

Start vragenlijst
Naam kind: _______________________________________________________________________
Deze vragenlijst wordt ingevuld door _____________________________________________ (naam)
*
Ik ben de biologische moeder / wettelijke moeder / biologische vader / wettelijke vader / voogd / andere :
_________________ van dit kind.

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Gezinssamenstelling
VRAAG 1A.
Leefsituatie (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Kerngezin (vader en moeder)
□
Eén-oudergezin
□
Nieuw-samengesteld gezin
□
Adoptiegezin
□
Pleeggezin
□
Ander: ________________________
VRAAG 1B.
Indien u gescheiden bent, welke regeling werd er getroffen? (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Ik heb de volledige voogdij over het kind, er is wel nog contact met de andere ouder
□
Ik heb de volledige voogdij over het kind, er is geen contact meer met de andere ouder
□
Er
is
co-ouderschap
met
volgende
regeling
tussen
beide
ouders:
_________________________________________________________________________
□
Er is nog geen regeling getroffen
□
Deze vraag is niet van toepassing.
VRAAG 2.
Van het kind waarvoor ik deze vragenlijst invul… (slechts 1 antwoord mogelijk)
□ … zijn ik en mijn partner de biologische ouders
□ … ben ik de biologische moeder en maakt de biologische vader geen deel uit van het gezin
□ … ben ik de biologische vader en maakt de biologische moeder geen deel uit van het gezin
□ …zijn ik en mijn partner geen van beide de biologische ouder
VRAAG 3.
Woont er buiten uzelf, uw partner en uw kinderen nog iemand anders bij uw gezin? (meerdere antwoorden
mogelijk)

□
□
□
□
□

Neen, er wonen geen andere mensen bij ons gezin
Grootouder(s) van het kind
Ander familielid
Vriend/vriendin
Ander: _______________________

Deze vragenlijst werd samengesteld voor een groot aantal gezinnen die elk een andere
gezinssamenstelling kunnen hebben. Het is mogelijk dat bovenstaande vragen niet volledig op uw
gezin van toepassing zijn. Indien u het gevoel hebt dat deze vragen de samenstelling van uw gezin
onvoldoende kunnen beschrijven, kan u hieronder nog bijkomende opmerkingen toevoegen.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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VRAAG 4.
Gelieve voor alle kinderen die bij u thuis inwonen in de volgende tabel in te vullen.
Naam kind

Geboortedatum

Geslacht

(schrap wat

Ten aanzien van u is dit kind een … (schrap wat niet past)

Aantal dagen dat het kind bij u
thuis woont

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

niet past)

___/___/________

Jongen / meisje

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
___/___/________

Jongen / meisje

Biologisch kind / adoptiekind / pleegkind/

________ dagen per week

kind van partner/ kind van familie, vrienden, … / ander
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Gegevens van de ouder(s)
VRAAG 5.
Gelieve hieronder uw eigen gegevens in de linker kolom in te vullen. In de rechter kolom vult u de
gegevens van de andere ouder of voogd in. Indien u een eenoudergezin vormt laat u de rechter
kolom gewoon open.
Ouder/voogd 1
Ouder/voogd 2
Naam en Voornaam
Geslacht

□
□

Man
Vrouw

□
□

Man
Vrouw

Bent u een biologisch □
ouder van het kind?
□

Ja
Neen

□
□

Ja
Neen

□
Hoogst
behaalde
□
getuigschrift of diploma
(kruis aan, slechts 1 antwoord □
mogelijk)
□
□
□
□
□
□

Primair onderwijs
Speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Speciaal voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Ander: ______________________
Ik heb geen getuigschrift of diploma

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Primair onderwijs
Speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Speciaal voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Ander: ______________________
Ik heb geen getuigschrift of diploma

Welke situatie is op dit □
moment het meest op □
u van toepassing? (kruis □
aan, meerdere antwoorden □
mogelijk)
□
□

Ik ben huisvrouw/huisman
Ik werk fulltime
Ik werk parttime, voor _____%
Ik ben zelfstandige in hoofdberoep
Ik ben zelfstandige in bijberoep
Ik maak gebruik van de levensloopregeling (bijv. ouderschapsverlof,
sabattical)
Ik ben arbeidsongeschikt
Ik ben werkzoekende
Ik ben met pensioen
Ik ben student
Ander: _______________________

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Ik ben huisvrouw/huisman
Ik werk fulltime
Ik werk parttime, voor _____%
Ik ben zelfstandige in hoofdberoep
Ik ben zelfstandige in bijberoep
Ik maak gebruik van de levensloopregeling (bijv. ouderschapsverlof,
sabattical)
Ik ben arbeidsongeschikt
Ik ben werkzoekende
Ik ben op pensioen
Ik ben student
Ander: _______________________

Fabrieksarbeider
Kantoormedewerker
Ambtenaar
Zelfstandige
Ander: ______________________

□
□
□
□
□

Fabrieksarbeider
Kantoormedewerker
Ambtenaar
Zelfstandige
Ander: ______________________

Geboortedatum

□
□
□
□
□
Indien u werkt, tot □
welke
categorie □
behoort u? (kruis aan)
□
□
□
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Inkomen en woonsituatie
VRAAG 6.
Over welke bronnen van inkomen beschikt uw huishouden? (meerdere antwoorden mogelijk)
□
Lonen
□
Pensioen
□
Werkloosheidsuitkering
□
Ziekte- of invaliditeitsuitkering
□
Uitkering levensloopregeling
□
Bijstandsuitkering
□
Alimentatie of onderhoudsgeld
□
Inkomsten uit verhuur van eigendommen/vastgoed
□
Ander: _____________________________
VRAAG 7.
Wanneer u alle mogelijke inkomsten (zie vraag 6) van uw gezin in rekening brengt, tot welke
categorie behoort u? (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Minder dan € 1000 netto per maand
□
Tussen € 1000 en € 2000 netto per maand
□
Tussen € 2000 en € 3000 netto per maand
□
Tussen € 3000 en € 4000 netto per maand
□
Tussen € 4000 en € 5000 netto per maand
□
Meer dan € 5000 netto per maand
VRAAG 8.
Geef aan of uw huis over onderstaande type kamer beschikt en, indien aanwezig, in welk aantal.
Type kamer
Aanwezig in uw woning?
Aantal?
(schrappen wat niet past)

Woonkamer (incl. eetkamer)
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Studeerkamer/kantoor
(als
aparte kamer)
Speelkamer (als aparte kamer)
Garage

Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen
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Gezondheid van uw kind en de gezinsleden
VRAAG 9.
Is uw kind geboren op de uitgerekende bevallingstijd? (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Ja
□
Neen, mijn kind is ________________ weken te vroeg geboren
□
Neen, mijn kind is ________________ weken te laat geboren
□
Dit weet ik niet meer
VRAAG 10.
Wat was het gewicht van uw kind bij de geboorte?
□
Mijn kind woog ___________ gram bij de geboorte
□
Dit weet ik niet meer
VRAAG 11.
Waren er moeilijkheden tijdens de zwangerschap van het kind waarvoor u deze vragenlijst invult?
□
Nee
□
Ja, Welke? _____________________________________________

Nooit

1 keer

Enkele keren

Regelmatig

VRAAG 12.
Heeft u tijdens de zwangerschap…:
…buiten de gewone zwangerschapscontroles om, een arts bezocht?

…buiten de gewone zwangerschapscontroles om, een arts bezocht?

□

□

□

□

…medicatie genomen?

□

□

□

□

…gerookt?

□

□

□

□

…alcohol gedronken?

□

□

□

□

….vitaminesupplementen genomen?

□

□

□

□

VRAAG 13A.
Heeft uw kind een chronische ziekte? (bijv. diabetes, astma)
□
Nee
□
Ja, Welke? _____________________________________________
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VRAAG 13B.
Is bij uw kind een diagnose gesteld die invloed kan hebben op het schools presteren? (bijv. ADHD,
Dyslexie, depressie, autisme, …..)
□
Nee
□
Ja, Welke? _____________________________________________
VRAAG 14.
Heeft een van de andere gezinsleden een chronische ziekte (bijv. astma, diabetes, …) of andere
diagnose(bijv. ADHD, depressie, dyslexie, …)?
Gezinslid

Heeft deze persoon een Welk specifiek probleem?
chronische ziekte of andere
diagnose?
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
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Cultuur en vrijetijdsbesteding in het gezin.
VRAAG 15A.
Wat is de nationaliteit van het kind waarvoor u deze vragenlijst invult? ______________
VRAAG 15B.
Wat is de moedertaal van het kind waarvoor u deze vragenlijst invult? ______________
VRAAG 16.
Vul in onderstaande tabel de naam van elk gezinslid in, in de eerste kolom. Geef aan welke
nationaliteit en moedertaal de andere gezinsleden hebben en welke taal elke persoon (meestal)
spreekt met het kind waarvoor u deze vragenlijst invult. (afkortingen als NL, Du, Eng, mogen, bij
Frans en Fries graag voluit schrijven)
Gezinslid

Geboorteland

Nationaliteit

Moedertaal

Taal die hij/zij met het
kind spreekt

VRAAG 17.
Kruis aan welke activiteiten uw kind beoefent buitenshuis. (meerdere antwoorden mogelijk)
Activiteit
Tijdsbesteding
Aangesloten bij
een vereniging?
□
Sport
______ uren per week
□
Ja
□
Nee
□
Muziek (bv. muziekles)
______ uren per week
□
Ja
□
Nee
□
Kunst (bv. tekenles)
______ uren per week
□
Ja
□
Nee
□
Ander: ___________________
______ uren per week
□
Ja
□
Nee
□
Mijn kind beoefent geen van bovenstaande
activiteiten
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Schoolloopbaan van uw kind
VRAAG 18.
Vanaf welke leeftijd gaat uw kind regelmatig naar school?
Vanaf __________ jaar
VRAAG 19.
Kreeg uw kind ooit het advies om over te stappen naar het speciaal onderwijs? (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Neen, mijn kind kreeg nooit het advies om over te stappen naar het speciaal onderwijs
□
Ja, mijn kind heeft dit advies gekregen. In welke groep was dit? ____________________
VRAAG 20A.
Is uw kind ooit blijven zitten? (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Neen
□
Mijn kind kreeg dit advies, maar we hebben dit advies niet opgevolgd.
Dit was in groep________________
□
Ja, mijn kind is blijven zitten. Dit was in groep ____________________
VRAAG 20B.
Heeft uw kind ooit een jaar overgeslagen? (slechts 1 antwoord mogelijk)
□
Neen
□
Mijn kind kreeg dit advies, maar we hebben dit advies niet opgevolgd. Dit was in
groep________________
□
Ja, mijn kind heeft een klas overgeslagen. Dit was in groep________________
Het is mogelijk dat niet alle vragen voldoende aansluiten bij uw situatie. Indien u dit wenst, kan u
hieronder nog opmerkingen toevoegen.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dit was de laatste vraag.
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.
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Bijlage B
Vragenlijst studievaardigheden
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VRAGENLIJST LEERLINGEN:ALGEMEEN
Naam:__________________________
Voornaam:______________________
Groep:___________________________
School:_________________________
Ik ben een:

o

Meisje

o

Jongen

Wat is jouw geboortedatum?
…..…./………/..…..
Welke taal spreek jij met jouw ouders?
_______________________
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Even oefenen
VOORBEELD 1

Nooit

Bijna nooit

Soms

Bijna altijd

Altijd

Hoe vaak doe jij de volgende dingen? Geef voor elke vraag aan hoe vaak je dit doet. Omcirkel op
elke lijn één getal.

1

2

3

4

5

1. Voor ik naar school kom, eet ik een boterham.

1

2

3

4

5

2. Tijdens het speelkwartier, speel ik met mijn vriendjes.

1

2

3

4

5

3. Na school, ga ik onmiddellijk naar huis.

1

2

3

4

5

VOORBEELD 2

Helemaal
akkoord

Niet akkoord

Ik weet het niet

Akkoord

Helemaal
akkoord

niet

Wat vind jij? Geef voor elke vraag aan of je akkoord gaat. Omcirkel op elke lijn één getal.

1

2

3

4

5

4. Ik kijk graag naar televisie.

1

2

3

4

5

5. Ik sta graag vroeg op.

1

2

3

4

5

6. Ik eet graag frietjes.

1

2

3

4

5

7. Ik kom graag naar school.

1

2

3

4

5







Lees elke vraag aandachtig en kies het antwoord dat het beste bij jou past.
Vraag om hulp als je iets niet begrijpt.
Omcirkel jouw antwoord.
Als je beslist om jouw antwoord te veranderen, zet er dan een streep door. Omcirkel daarna
jouw nieuwe antwoord.
Beantwoord alle vragen.

Heel wat vragen gaan over schoolwerk. Je mag hierbij denken aan dingen die je in je eentje moet
doen voor school, zowel thuis als in de klas (bijvoorbeeld: opdrachten, huiswerk, lessen leren,
zelfstandig werk in de klas, toetsen, spreekbeurt,…). Iedereen pakt schoolwerk op een
andere/eigen manier aan. Sommige dingen die we je vragen zal je dus misschien wel doen.
Andere dingen helemaal niet. Dat is geen enkel probleem. We willen namelijk graag van jou
weten hoe jij het precies aanpakt.
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Wat doe jij VOOR je aan je schoolwerk begint?

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bij een grote taak of les (bijv. toets of spreekbeurt), begin ik
enkele dagen vooraf en doe ik elke dag een stukje.
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik hoeveel tijd ik er aan
zal besteden.

Altijd

Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Waarover
gaat het? Wat weet ik er al over?’.
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Herken ik dit
soort opdracht?’.
Als ik een opdracht moet doen die ik al eens gedaan heb, vraag
ik me af: ‘Hoe heb ik het toen gedaan? Was dat een goede
manier?’.
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Wat vind ik
er van (leuk, moeilijk, interessant, …)?’.
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Zal het mij
lukken?’.
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik wat ik eerst ga doen
en wat ik daarna ga doen.
Als ik mijn schoolwerk moeilijk vind, plan ik er meer tijd voor.

Bijna altijd

2.

Soms

Voor ik begin aan mijn schoolwerk, lees ik goed de opdracht.

Bijna nooit

1.

Nooit

Geef bij elke vraag aan hoe vaak je dit doet. Omcirkel op elke lijn één getal.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Wat doe jij TIJDENS het maken van je schoolwerk?

Nooit

Bijna nooit

Soms

Bijna altijd

Altijd

Geef voor elke vraag aan hoe vaak je dit doet. Omcirkel op elke lijn één getal.

11.

Tijdens het leren, lees of zeg ik alles opnieuw tot ik het ken.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

12.

Tijdens het leren, schrijf ik alles opnieuw tot ik het ken.

1

2

3

4

5

13.

Tijdens het leren, dek ik een deel van de les af en probeer ik het
op te zeggen.
Tijdens het leren, herhaal ik het tot ik het helemaal ken.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tijdens het leren, probeer ik wat ik moet leren na te vertellen in
mijn eigen woorden.
Tijdens het leren, maak ik een samenvatting.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19.

Tijdens het leren, gebruik ik geheugensteuntjes of trucjes om
iets beter te onthouden.
Als ik iets nieuws leer, leg ik het verband met wat ik al van
vroeger weet.
Ik zoek voorbeelden bij wat ik moet leren.

1

2

3

4

5

20.

Ik maak zelf vragen en na het leren los ik deze vragen op.

1

2

3

4

5

21.

Tijdens het leren, maak ik een schema of een mind map
(woordenspin).
Tijdens het leren, duid ik de belangrijkste dingen aan of schrijf ik
ze op.
Tijdens het leren, kijk ik wat belangrijk en wat minder belangrijk
is.
Tijdens het leren, zoek ik naar de betekenis van moeilijke
woorden.
Ook als ik liever andere dingen wil doen, begin ik aan mijn
schoolwerk.
Ook als ik mijn schoolwerk moeilijk of saai vind, doe ik mijn best.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ook als ik liever andere dingen wil doen, maak ik mijn
schoolwerk af.
Ik hou vol tot mijn schoolwerk af is.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tijdens mijn schoolwerk, werk ik aandachtig en laat ik me niet
afleiden.
Als ik afgeleid ben tijdens mijn schoolwerk, probeer ik snel terug
te keren en verder te werken.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14.
15.
16.
17.
18.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.

Altijd

35.

Bijna altijd

34.

Soms

33.

Bijna nooit

32.

Nooit
31.

1

2

3

4

5

Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Lukt het goed op deze
manier?’.
Als ik merk dat iets niet lukt, probeer ik het op een andere
manier aan te pakken.
Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Begrijp ik nog alles?’.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Heb ik nog genoeg
tijd?’.
Tijdens mijn schoolwerk, kijk ik tussendoor wat ik al gedaan heb
en hoeveel ik nog moet doen.
Tijdens mijn schoolwerk, volg ik mijn planning.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Wat vind ik moeilijk?
Wat moet ik nog eens oefenen?’.
Tijdens mijn schoolwerk, motiveer ik mezelf om verder te
werken.
Tijdens mijn schoolwerk, zeg ik tegen mezelf: ‘Nog even en je
bent klaar.’
Tijdens mijn schoolwerk, zeg ik tegen mezelf: ‘Je kan het! Ga
maar door!’.
Tijdens mijn schoolwerk, denk ik aan redenen waarom het
belangrijk is om dit schoolwerk te doen.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Wat doe jij NA het maken van je schoolwerk?

46.
47.
48.

Altijd

45.

Bijna altijd

44.

Soms

43.

Bijna nooit

42.

Nooit

Geef voor elke vraag aan hoe vaak je dit doet. Omcirkel op elke lijn één getal.

1

2

3

4

5

Na mijn schoolwerk, kijk ik mijn antwoorden na (zonder
nakijkboekje).
Na mijn schoolwerk, kijk ik of ik niets vergeten ben.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Na mijn schoolwerk, kijk ik of ik alles gedaan heb wat gevraagd
werd.
Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Heb ik dit op een goede
manier gedaan?’
Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Zal ik het de volgende keer
op dezelfde manier doen of kies ik dan een andere manier?’
Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Is het goed gegaan?’

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Wat vond ik ervan (leuk,
moeilijk, saai, interessant, …)?

1

2

3

4

5
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Waarom doe jij je best voor school?

Helemaal
akkoord

Niet akkoord

Ik weet het niet

Akkoord

Helemaal
akkoord

niet

Geef voor elke vraag aan of je akkoord gaat. Omcirkel op elke lijn één getal.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

52.

omdat anderen (ouders, juf, meester, …) me verplichten om dat
te doen.
omdat anderen (ouders, juf, meester, …) me dwingen dat te
doen.
omdat ik me schuldig zou voelen als ik niet mijn best zou doen.

1

2

3

4

5

53.

omdat ik me zou schamen als ik niet mijn best zou doen.

1

2

3

4

5

54.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

56.

omdat ik wil dat anderen (ouders, vrienden, juf, meester, …)
denken dat ik slim ben.
omdat ik aan anderen (ouders, vrienden, juf, meester, …) wil
laten zien dat ik een goede leerling ben.
omdat ik nieuwe dingen wil leren.

1

2

3

4

5

57.

omdat ik dat belangrijk vind voor later.

1

2

3

4

5

58.

omdat ik dat nuttig vind voor mezelf.

1

2

3

4

5

59.

omdat ik dat zelf belangrijk vind.

1

2

3

4

5

60.

omdat ik het boeiend vind.

1

2

3

4

5

61.

omdat ik het leuk vind.

1

2

3

4

5

62.

omdat ik dat heel graag doe.

1

2

3

4

5

49.
50.
51.

55.

Ik doe mijn best voor school …
omdat ik dat moet doen van anderen (ouders, juf, meester, …).
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Waar ben jij goed in?

Helemaal
akkoord

Niet akkoord

Ik weet het niet

Akkoord

Helemaal akkoord

niet

Geef voor elke vraag aan of je akkoord gaat. Omcirkel op elke lijn één getal.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

64.

Ik ben goed in …
vooraf nadenken op welke manier ik mijn schoolwerk ga
aanpakken.
vooraf mijn schoolwerk plannen.

65.

mezelf motiveren om aan mijn schoolwerk te beginnen.

1

2

3

4

5

66.

mezelf motiveren om mijn schoolwerk af te werken.

1

2

3

4

5

67.

mijn schoolwerk maken, ook al vind ik het saai of moeilijk.

1

2

3

4

5

68.

aandachtig werken tijdens mijn schoolwerk.

1

2

3

4

5

69.

volhouden tijdens het maken van mijn schoolwerk.

1

2

3

4

5

70.

weten wat belangrijk en minder belangrijk is tijdens het leren.

1

2

3

4

5

71.

belangrijke dingen aanduiden tijdens het leren.

1

2

3

4

5

72.

het verband leggen tussen iets nieuws dat ik leer en wat ik al
weet van vroeger.
een schema of mind map (woordenspin) maken tijdens het
leren.
mijn manier van werken veranderen als iets niet goed gaat
tijdens mijn schoolwerk.
mijn schoolwerk zelf controleren.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

63.

73.
74.
75.

BEDANKT VOOR HET
BEANTWOORDEN VAN DE
VRAGEN!
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