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Executieve Functies bij Cognitief Talentvolle Leerlingen: het Effect van een Training over Plannings- 

en Onderzoeksvaardigheden 

I.Verhaagen 

Samenvatting 

In de huidige onderwijspraktijk komt het vaak voor dat cognitief talentvolle leerlingen niet helemaal 

tot hun recht komen. Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen blijkt een uitdaging te 

zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de executieve functies van cognitief talentvolle leerlingen minder 

goed ontwikkeld kunnen zijn. Hiervan blijkt plannen en organiseren één van de moeilijkste functies te 

zijn om te ontwikkelen. De onderwijsmethode onderzoekend leren is een methodiek die aansluit bij de 

intrinsieke motivatie en gedachtegang van de cognitief talentvolle leerling. Het plannen is daarbij een 

belangrijk aspect. Het hanteren van de methodiek onderzoekend leren kan het plannen en organiseren 

bij leerlingen ontwikkelen. 

 Het doel van dit onderzoek is een training te ontwerpen voor leerlingen van groep 7 en 8 van 

de basisschool voor de ontwikkeling van over de leerstrategie vooruitkijken/plannen, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van onderzoekend leren en het effect te bepalen op de executieve functie plannen en 

organiseren. Hierbij is het verschil tussen jongens en meisjes meegenomen.  

 Middels een pre-test en posttest design is het effect onderzocht van de training. In totaal 

hebben 58 leerlingen deelgenomen (N=58). Tijdens de voor- en nameting zijn twee tests afgenomen: 

Tower of London test (Shallice, 1982) voor het meten van de executieve functie plannen en 

organiseren en een zelfontworpen vragenlijst gericht op onderzoekend leren en plannen en 

organiseren. In de tussenliggende periode van zes weken hebben de leerlingen uit de experimentele 

groep een training gekregen over plannen en onderzoekend leren. De controle groep heeft alleen een 

training gekregen over onderzoekend leren. Ter ondersteuning van de kwantitatieve gegevens zijn er 

kwalitatieve gegevens verzameld in de vorm van observaties en een semigestructureerd interviews met 

de leerkrachten die de training hebben gegeven.  

 Resultaten laten een positief effect zien tussen de condities op de executieve functie plannen 

en organiseren op de uitvoeringstijd. De experimentele groep neemt langer de tijd voor het uitvoeren 

van een opdracht dan de controle groep. Daarnaast heeft groep 7 meer progressie gemaakt op 

onderzoekend leren dan groep 8. De overige resultaten laten kleine effecten zijn, die allen niet 

significant zijn. In dit onderzoek is zeer beperkt bewijs gevonden.  

 

 

Keywords: cognitief talentvolle leerlingen, executieve functie plannen en organiseren, onderzoekend 

leren 
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Executive Functions of Talented Children: the Effect of a Training about Planning and Research 

Abilities  

I. Verhaagen 

 

Summary 

It often occurs that talented children do not quite come into their own in the current educational 

practice. It remains a continual challenge to meet the educational needs of talented children. Research 

has shown that the executive functions of talented children have been less able to develop. Planning 

and organising seems to be one of the most difficult functions to develop. Inquiry-based learning can 

align with the intrinsic motivation and support the train thought process of the talented pupils which 

can enable planning to be practiced.  

 The aim of this research was to develop a training course on the strategy of learning to plan 

and doing inquiry-based learning. The research examined the possible effect this could have on the 

executive functions planning and organising. The differences between boys and girls were also 

examined.  

 Repeated measurements were made with one experimental group and one control group from 

three different primary schools. All of the pupils were talented and in class 7 or 8. In total, 58 pupils 

participated (N=58). Data was collected in the form of two tests at the start and end of the experiment. 

The Tower of London Test (Shallice, 1982) was used to measure the executive function planning and 

survey on inquiry-based learning and planning was developed. In the intervening period of six weeks, 

the experimental groups followed a training about planning and inquiry-based learning. The control 

group only followed a training about inquiry-based learning. In addition to the quantitative data 

collected, qualitative data was also gathered in the form of observations, using an observation form, 

and semi-structured interviews were held with the teachers who had given the trainings.  

 The results of the executiontime revealed a positive effect between the two conditions on the 

executive function planning. The executiontime of the experimental group was longer than the control 

group. The results of inquiry-based learning were significant. The pupils had made more progression 

on inquiry-based learning in class 7 than class 8. Other results showed small effects and were not 

significant. Limited evidence was found in this inquiry. 

 

 

 

 

 

Keywords: gifted children, executive function planning, inquiry-based learning 
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Executieve Functies bij Cognitief Talentvolle Leerlingen: het Effect van een Training over Plannings- 

en Onderzoeksvaardigheden 

Inleiding 

In de huidige onderwijspraktijk komt het vaak voor dat cognitief talentvolle leerlingen niet helemaal 

tot hun recht komen (Bos, 2017; Ministerie van OC&W, 2017; Mooij, Driessen, Hoogeveen, Van Hell 

& Verhoeven, 20017; Renzulli, 2012). Het aansluiten bij de juiste onderwijsbehoeften van deze 

talentvolle leerlingen blijkt een uitdaging te zijn (Bos, 2017; Koenderink, 2012; Ministerie van 

OC&W, 2017). Aan het onderwijsarrangement worden te weinig eisen gesteld door leerkrachten. 

(Ministerie van OC&W, 2017). Hierdoor kunnen er problemen ontstaan. Cognitief talentvolle 

leerlingen vinden taken te makkelijk of te moeilijk, de intrinsieke motivatie kan verdwijnen of er 

kunnen hiaten ontstaan in het onderwijsleerproces (Koenderink, 2012). Een helder onderwijsaanbod is 

nodig, zodat leerkrachten op gestructureerde wijze deze leerlingen kunnen begeleiden (Ministerie van 

OC&W, 2017).  

 Er worden hoge verwachtingen aan cognitief talentvolle leerlingen gesteld, die zij niet altijd 

kunnen waar maken. Uit onderzoek is gebleken dat de executieve functies van deze leerlingen niet 

altijd goed ontwikkeld zijn (Bos, 2017; Buijsen-Duran, 2015; Koenderink, 2012). De executieve 

functies zijn vaardigheden die helpen een keuze te maken welke taak er gedaan gaat worden en waar 

de focus op is gericht. De vaardigheden: aandacht vasthouden, doorzettingsvermogen en besef van tijd 

behoren onder andere tot de elf executieve functies (Dawson & Guare, 2016). Het is van groot belang 

dat de cognitief talentvolle leerlingen de noodzaak van het leren van deze vaardigheden gaan inzien, 

omdat ze het anders minder goed zullen redden in hun verdere schoolloopbaan (Koenderink, 2012).  

 Het plannen en organiseren is één van de moeilijkste executieve functies om aan te leren 

(Koenderink, 2012). Door het inzetten van leerstrategieën worden leerlingen volgens Dijkstra 

geholpen om de executieve functie plannen en organiseren te ontwikkelen (2017). Het zorgt ervoor dat 

deze leerlingen zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun werk. Het hebben van inbreng, zelf 

keuzes mogen maken en eigenaarschap over het leren stimuleert en motiveert de talentvolle leerling 

(Koenderink, 2012).  

 Onderzoekend leren is een manier om leerlingen verantwoordelijk te laten zijn over hun eigen 

leerproces. Tijdens dit zevenstappenmodel wordt de leerling nieuwsgierig gemaakt om de wereld om 

hem heen te onderzoeken. De leerlingen krijgen een onderwijsaanbod aangeboden wat zij interessant 

vinden. Hierdoor wordt de cognitief talentvolle leerling intrinsiek gemotiveerd om actief op onderzoek 

uit te gaan (Kraaij, 2015).  

Uit Turks onderzoek blijkt dat studenten, die hoogbegaafd en mannelijk van aard zijn betere 

planningsvaardigheden hebben dan studenten, die hoogbegaafd en vrouwelijk van aard zijn. Na een 
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training bleek dat de vrouwelijke studenten meer progressie hebben geboekt dan de mannen (Leana-

Tascilar, 2016).  

 Meer kennis over de verschillen tussen cognitief talentvolle jongens en meisjes en over de 

executieve functie plannen en organiseren kan bijdragen aan het ontwikkelen van een passend 

onderwijsarrangement voor een reguliere basisschool. Daarom is het doel van dit onderzoek: het 

kunnen aantonen dat het aanbieden van een gerichte training over plannen en onderzoekend leren 

invloed heeft op de executieve functie plannen en organiseren. Het verschil tussen jongens en meisjes 

wordt bekeken en het verschil tussen groep 7 en 8.  

Cognitief talentvolle leerling 

Wat wordt verstaan onder een cognitief talentvolle leerling is niet altijd even duidelijk. In de literatuur 

zien we verschillende interpretaties. De meest voorkomende omschrijving is vanuit het model van 

Mönks waarbij wordt aangegeven dat de capaciteit, creativiteit en motivatie de drie belangrijkste 

factoren zijn die met hoogbegaafdheid worden geassocieerd (Bos, 2017). De capaciteit wordt getoetst 

middels een IQ-test. Wanneer er sprake is van een IQ boven de 130 wordt de leerling beschouwd als 

hoogbegaafd. Dit wil niet zeggen, dat een leerling met een IQ van 126 niet getalenteerd is (Buijsen-

Duran, 2015). Het creatief denkvermogen is de manier waarop de leerling logisch redeneert, abstract- 

en probleemoplossend denkt. Een sterke intrinsieke motivatie is de derde factor, die niet altijd gelijk 

herkenbaar zal zijn bij hoogbegaafde leerlingen. Voor het tot uiting komen van hoogbegaafdheid is 

gemotiveerd zijn van essentieel belang. Daarnaast wordt in het model van Mönks benadrukt dat de 

omgevingsfactoren van de leerling: school, vrienden en gezin van invloed kunnen zijn op het uiten van 

hoogbegaafdheid (Buijsen-Duran, 2015).  

Het model van Gardner borduurt verder op het model van Mönks. Gardner verdeelt de 

intelligentie in meerdere gebieden: verbaal-linguïtische-, logisch-mathematische-, visueel-ruimtelijke-, 

muzikaal-ritmische-, lichamelijke-kinesthetische-, naturalistische-, interpersoonlijke- en 

intrapersoonlijke intelligentie (Buijsen-Duran, 2015). De manier van leren kan via verschillende 

wegen tot stand komen. Dit betekent dat de cognitief talentvolle leerling op één of meerdere gebieden 

(hoog)begaafd kan zijn. Bij een leerling kunnen er grote verschillen zijn op welke wijze de 

intelligenties tot uiting komen (Buter, 2004).  

Het model van Heller en Gagné is gebaseerd op het model van Mönks en Gardner. Heller 

breidt het model uit met niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken. In het 

model laat Heller zien dat deze twee soorten kenmerken van invloed kunnen zijn op de cognitief 

talentvolle leerling. Zie Figuur 1.  

 



EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ COGNITIEF TALENTVOLLE LEERLINGEN 7 

 

Figuur 1. Heller. Aangepast uit “Heller 1992:2000” van SLO, 2017 

(https://talentstimuleren.nl/uploads/Modellen_en_schema_s/infopunt_heller.png). Copyright 2017, I. 

Verhaagen.  

 

Gagné maakt duidelijk onderscheid tussen hoogbegaafde- en getalenteerde leerlingen. 

Hoogbegaafdheid is volgens hem: in het bezit zijn van nature uitzonderlijke gaven op tenminste één 

domein. De hoogbegaafde leerling behoort tot de top 2 tot 3% hoogst presterende ten opzichte van zijn 

leeftijdgenootjes. Het hebben van een talent is: het tot uiting komen van systematisch ontwikkelde 

bekwaamheden, oftewel competent zijn op tenminste één gebied. Deze leerling behoort tot de top 10% 

hoogst presterende ten opzichte van leeftijdsgenootjes die ook actief zijn op dat gebied (Gagné, 2011). 

Gagné bedacht het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT). In het model bevinden 

zich de gaven binnen de domeinen die leerlingen van nature hebben. Het zijn natuurlijke 

bekwaamheden. De talenten horen bij de menselijke activiteiten die leerlingen ondernemen. Ook wel 

de competenties genoemd. Om de gaven om te kunnen zetten naar talenten beschrijft Gagné 

katalysatoren, die het proces kunnen beïnvloeden. In figuur 2 is dit te zien.  

Hij maakt onderscheid tussen omgevings- en niet-cognitieve persoonlijke kenmerken (Gagné, 

2011). Deze twee soorten kenmerken zijn ook opgenomen in het model van Heller. Het DMGT model 

bevat zes criteria: een verrijkend curriculum, een duidelijk en vooruitstrevend doel, selectieve 

toegangscriteria, systematische en reguliere oefeningsperiode, objectieve beoordeling van de 

voortgang en een individuele ontwikkelingslijn. Deze zes elementen vatten het model van Gagné 

samen (2011). Het doel van Gagné: “Each journey towards excellence is unique to each individual. 

The combination of all these ingredients will make different talents a peer in different children” 

(Sydney Catholic School Online Learning, 2015). In dit onderzoek wordt aangesloten bij de definitie 

van Gagné (2011). 
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Figuur 2. Gagné’s Differentiated Model of Giftedness and Talent. Overgenomen van “Talent 

development and excellence” (p. 11) door F.Gagné, 2011. Copyright 2017, I.Verhaagen. 

Onderwijsbehoeften cognitief talentvolle leerlingen  

Cognitief talentvolle leerlingen hebben vaak een ander onderwijsarrangement nodig dan andere 

leerlingen. Voor scholen is het lastig hierop in te spelen (Ten Tusscher, 2017). Verrijking bieden en 

taken compacten is niet genoeg. Deze leerlingen maken grote denkstappen en ontwikkelen zich snel 

(Bos, 2017). Er zijn cognitief talentvolle leerlingen die uitermate goed presteren en excelleren in hun 

talenten. Deze leerlingen zorgen zelden of nooit voor problemen, maar er zijn ook leerlingen die meer 

aandacht behoeven. Zij, die een les te makkelijk of snel te moeilijk vinden of waarbij de intrinsieke 

motivatie is verdwenen. Zij, die snel vergeten of waarbij in het onderwijsproces hiaten zijn ontstaan.  

 Het blijkt moeilijk te zijn voor de leerkracht om de juiste uitdagingen te vinden voor de 

leerling. Cognitief talentvolle leerlingen geven snel op als de opdracht niet aansluit bij de zone van 

naaste ontwikkeling. Hun frustratietolerantie is laag (Koenderink, 2012). Met als gevolg dat 

leerkrachten niet begrijpen waarom de pientere leerling niet aan de slag gaat. Veel van deze leerlingen 

hebben zich in hun jongere jaren weinig hoeven in te spannen. Ze zijn niet gewend om inzet te tonen. 

Leren om door te zetten voor een goed resultaat kennen en kunnen deze leerlingen vaak niet. Hoe 

langer de cognitief talentvolle leerling zich niet hoeft in te spannen voor iets, hoe langer het zal gaan 

duren om deze leerling te laten leren inzet en doorzettingsvermogen te tonen. Leren hoe te leren is één 

van de belangrijkste vaardigheden voor een succesvolle schoolcarrière. Deze groep met leerlingen is 

hier het minst goed in. Zij moeten zich ervan bewust worden, dat leren leren noodzakelijk is om 

succesvol te kunnen zijn en worden (Koenderink, 2012).  

 Om een duidelijk beeld te krijgen welke strategieën er nodig zijn om cognitief talentvolle 

leerlingen te laten leren, ontwierpen Betts en Neihart (1988) zes verschillende profielen. Hierin 
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worden  uitingsvormen, gevoelens en behoeftes beschreven van talentvolle leerlingen. Op deze manier 

hebben leerkrachten en andere betrokkenen een leidraad om cognitief talentvolle leerlingen te 

signaleren (1988). De volgende zes profielen worden beschreven: zelfsturende autonome -, aangepaste 

succesvolle -, onderduikende -, creatief uitdagende -, dubbel bijzondere - en de risicoleerling (Bos, 

2017). De leerling kan niet tot een bepaald profiel gecategoriseerd worden. De gevoelens, behoeften 

en gedragingen kunnen veranderen.  

  Bos (2017) onderzocht de grootste gemene deler van deze zes profielen. Allereerst moeten de 

cognitief talentvolle leerlingen worden gezien door hun omgeving: leerkrachten, ouders en anderen. 

Een leerkracht die luistert naar de leerling en aansluit bij de onderwijsbehoeften is van essentieel 

belang. Om zich te kunnen ontwikkelen hebben deze leerlingen verbondenheid nodig. Doordat zij snel 

ontwikkelen en zich vaak niet kunnen vergelijken met leeftijdsgenootjes, is het kunnen deelnemen in 

een groep waarin dezelfde soort leerlingen zijn extra van belang. Op deze manier kunnen zij zich 

spiegelen met andere talentvolle leerlingen. Herkenning en erkenning stimuleert een positief zelfbeeld 

(Bos, 2017).  

 Om een cognitief talentvolle leerling goed tot zijn recht te laten komen, geven Bos en 

Koenderink aan dat een goede relatie met de leerkracht van belang is bij het uiten van de begaafdheid 

(Bos, 2017; Koenderink, 2012). Er is een twee sporenbeleid nodig: warme begeleiding enerzijds, maar 

eisen en consequenties stellen anderzijds (Koenderink, 2012). Een eis kan zijn: het uitvoeren van 

complexe opdrachten waarbij de hogere orde denkvaardigheden worden gebruikt of actief leren 

waarbij er een probleem wordt opgelost (De Groeiacademie, 2013). 

 Bewustwording van de manier waarop cognitief talentvolle leerlingen leren, is essentieel om 

verder te komen met deze leerlingen (Koenderink, 2012). Kortom, een onderwijsarrangement gericht 

op leren leren, het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en leerstijl van de leerling, warme 

begeleiding bieden en eisen en consequenties stellen zijn essentieel om een cognitief talentvolle 

leerling tot bloei te laten komen.  

Onderzoekend leren  

Om een passend onderwijsarrangement aan de cognitief talentvolle leerling aan te bieden, biedt het 

onderzoekend leren mogelijkheden. Deze manier van leren typeert zich door het wetenschappelijke 

karakter. De leerlingen worden uitgedaagd op een hoger niveau te denken door leerlingen zelf 

onderzoek te laten doen (Peeters, Verlinden, Goossens, & Hoogeveen, 2014). Het onderzoekend leren 

kan gedefinieerd worden als een onderzoeksproces waarbij oorzaak-gevolg verbanden worden 

ontdekt. De leerling stelt hypothesen op en onderzoekt deze door het uitvoeren van experimenten of 

observaties. Een actieve leerhouding en verantwoordelijkheid over het eigen leerproces staan hierbij 

hoog in het vaandel (Pedaste et al., 2014).  
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Het onderzoekend leren bestaat uit een zevenstappenmodel. Eerst gaan de leerlingen het 

onderwerp verkennen, waarna zij in groepjes een onderzoeksvraag opstellen. Hun eigen inbreng is 

hierin leidend. Vervolgens schrijven zij een onderzoeksplan. De leerlingen bekijken kritisch hun 

onderzoeksvraag en vooropgezet plan. Het experiment wordt uitgevoerd en er worden conclusies 

getrokken naar aanleiding van de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd 

en gedeeld met klasgenoten. Daarna komt de laatste stap in het model ‘verdiepen en verbreden’. 

Tijdens deze stap plaatsen de leerlingen de resultaten in een andere context. Zij kunnen gaan 

vergelijken of discussiëren (Peeters et al., 2014).  

Het onderzoekend leren past bij de cognitief talentvolle leerling. Zij willen graag begrijpen waarom ze 

een opdracht moeten uitvoeren (Van Tassel-Baska, 2014). Deze manier van leren maakt hun eigenaar 

van hun eigen leerproces (Pedaste et al., 2014). Daarnaast maken cognitief talentvolle leerlingen grote 

denkstappen en leggen zij graag dwarsverbanden. Hun intrinsieke motivatie wordt hierdoor getriggerd, 

omdat zij zelf kunnen ontdekken en onderzoeken. De metacognitieve vaardigheden worden bij het 

onderzoekend leren aangesproken, doordat leerlingen worden gestimuleerd steeds na te denken over 

hun eigen leerproces (Peeters et al., 2014).   

Bij het onderzoekend leren komen de cognitief talentvolle leerlingen in aanraking met het leren 

plannen van hun project. Hun planningsvaardigheden kunnen zo worden ontwikkeld.  

Executieve functie: plannen en organiseren  

Een van de moeilijkste metacognitieve vaardigheden om te leren is plannen en organiseren. Onder 

plannen wordt verstaan: “Het vermogen om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak 

te voltooien. Het gaat daarbij ook om het vermogen om beslissingen te nemen over waar we onze 

aandacht op moeten richten of niet” (Dawson & Guare, 2016). Cognitief talentvolle leerlingen kunnen 

hier moeite mee hebben. Dit komt omdat de executieve functie: plannen en organiseren minder goed is 

ontwikkeld (Koenderink, 2012).   

 Executieve functies zijn vaardigheden die het mogelijk maken om een beslissing te nemen, de 

focus te richten op bepaalde activiteiten en keuzes te kunnen maken (Dawson & Guare, 2016). Er zijn 

elf executieve functies: reactie-inhibitie, werkgeheugen, emotie-regulatie, volgehouden aandacht, 

taakinitiatie, plannen/prioritisering, organisatie, time-management, doelgericht doorzettingsvermogen, 

flexibiliteit en metacognitie. Executieve functies kunnen onder andere gedrag reguleren, activiteiten 

plannen, de aandacht ergens op richten en een taak volhouden (Dawson & Guare, 2016).  

 Deze functies bevinden zich in de hersenen en hebben te maken met het reptielenbrein. Dit 

brein is verantwoordelijk voor evenwicht en simpele geautomatiseerde handelingen. Als er nieuwe 

kennis wordt opgenomen, heeft het reptielenbrein de taak hier op in te spelen. Cognitief talentvolle 

leerlingen hebben een minder ontwikkeld reptielenbrein. Deze leerlingen hebben nauwelijks oefening 
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nodig voordat zij iets kunnen. Doordat deze leerlingen minder oefenen wordt het reptielenbrein niet 

aan het werk gezet en hierdoor zullen executieve vaardigheden niet worden geautomatiseerd. Met als 

gevolg dat de niet cognitief talentvolle leerlingen een goed ontwikkeld reptielenbrein hebben, 

waarmee zij geautomatiseerde handelingen kunnen uitvoeren en motorische bewegingen goed kunnen 

doen. De urgentie om de cognitief talentvolle leerlingen op een andere manier deze executieve 

functies te laten ontwikkelen is groot want 1 op de 44 kinderen is cognitief getalenteerd en gebruiken 

hun brein anders (Koenderink, 2012).  

 Kooijman (2011) deed onderzoek naar de executieve functie inhibitie van hoogbegaafde 

leerlingen in vergelijking met niet-hoogbegaafde leerlingen. Er namen 192 leerlingen deel. Het 

resultaat was niet eenduidig: hoogbegaafde leerlingen zijn sneller wanneer het inhiberend vermogen 

wordt aangesproken dan niet-hoogbegaafde leerlingen. Maar in contextrijke situaties is het inhiberend 

vermogen van hoogbegaafde- en niet-hoogbegaafde leerlingen gelijk. Kooijman adviseert om andere 

executieve functies te onderzoeken, onder andere plannen en organiseren en/of aandacht.  

 Ook is er Turks onderzoek gedaan door Leana-Tascilar (2016) naar de planningsvaardigheden 

van hoogbegaafde studenten in vergelijking met niet-hoogbegaafde studenten. Er is een training 

aangeboden van zeven lessen om het effect te kunnen meten. In dit onderzoek deden 182 studenten 

mee, 79 hoogbegaafden en 103 gemiddelde studenten. Onder andere is er gekeken of er een verschil is 

in planningsvaardigheden tussen jongens en meisjes. En of het intelligentieniveau meespeelt bij het 

kunnen uitvoeren van handelingen gericht op plannen. Uit de resultaten kwam naar voren dat jongens 

beter kunnen plannen dan meisjes, maar de meisjes hebben een snellere progressie gemaakt na de 

training die is aangeboden. Daarnaast hebben hoogbegaafde studenten betere vaardigheden rondom 

plannen dan niet-hoogbegaafde studenten. Concluderend stelde Leana-Tascilar dat 

trainingsprogramma’s effect hebben op de planningsvaardigheden van studenten en intelligentie een 

rol speelt bij het uitvoeren van taken gericht op planning (2016). Op welke manier kan er een 

trainingsprogramma worden aangeboden gericht op de planningsvaardigheden van een 

basisschoolleerling? 

 Cognitief talentvolle leerlingen maken dus enorme stappen in hun cognitief denkproces, maar 

hebben te weinig handvaten over hoe het beste geleerd kan worden. Door het inzetten van 

leerstrategieën worden de talentvolle leerlingen geholpen bij het leren (Dijkstra, 2017).  
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Leerstrategieën  

Het aanleren van leerstrategieën voor cognitief talentvolle leerlingen is veel meer van belang, dan het 

behalen van leerdoelen (Bos, 2017). Het zorgt ervoor dat deze leerlingen zelf verantwoordelijkheid 

gaan dragen voor hun werk. Het hebben van inbreng en zelf keuzes mogen maken, eigenaarschap van 

het leren, stimuleert en motiveert de talentvolle leerling. Andere leerlingen zullen dit spelenderwijs 

aanleren, maar bij de cognitief talentvolle leerling zal dit expliciet aan de orde moeten worden gesteld 

(Koenderink, 2012).  

In de literatuur zijn via verschillende bronnen van allerlei definities van het begrip 

leerstrategieën vindbaar (Bolhuis, 2004; Dijkstra, 2015; Simons, 1982). Simons beschrijft er vier 

gericht op aanpak, vaardigheden, activiteiten en metacognitie. De definitie gericht op metacognitie 

heeft Gagné, bedenker van het DMGT model, geformuleerd. Een leerstrategie is volgens hem: “ Een 

zelf-regulatie-vaardigheid die een lerende geleerd heeft om zijn eigen leerprocessen te sturen” 

(Simons, 1982).  

Bolhuis beschrijft een leerstrategie als een bepaalde leeraanpak, waarbij verschillende 

combinaties en volgordes van leeractiviteiten mogelijk zijn. De term strategie benadrukt dat de 

leerling zich bewust is van de aanpak die hij hanteert. Bolhuis stelt de vraag of de gebruikte 

leerstrategie altijd expliciet genoemd moet worden of dat deze op effectieve wijze ook 

geautomatiseerd kan zijn. Leerlingen maken zich tijdens het leren allerlei gewoontes eigen. Maar zijn 

dit goede of minder goede gewoontes? Zij kunnen dus een juiste of onjuiste leerstrategie toepassen, 

waarvan zij zich bewust zijn of niet (Bolhuis, 2004).    

In dit onderzoek wordt een leerstrategie gezien zoals Dijkstra (2017) de twee bovenstaande 

definities heeft samengevoegd en beschrijft als een manier van leren die leerlingen bewust kunnen 

gebruiken om het leren makkelijk te laten verlopen. Ze leren ‘hoe’ ze moeten en kunnen leren 

(bepaalde leeraanpak). De leerlingen leren zelfstandig voor nu en in de toekomst (eigen leerproces 

sturen) (Dijkstra, 2017). 

Uit de literatuur blijkt dat er veertien verschillende leerstrategieën zijn. De strategieën kunnen 

worden geclusterd in vijf hoofdcategorieën. Leerstrategieën die een beroep doen op: metacognitieve 

kennis, metacognitieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden, organisatievaardigheden en motivatie. 

In het onderwijs wordt er niet zozeer expliciet aandacht besteed aan leerstrategieën, maar af en toe 

komt er een strategie aan bod omdat dit wordt aanbevolen door de methode of voor de hand liggend is. 

Op verschillende manieren kunnen leerstrategieën toch in het curriculum worden opgenomen. Er kan 

door de docent een strategie-instructie worden gegeven. De docent legt een of meerdere leerstrategieën 

uit. Deze instructie is voor de leerlingen van belang wanneer zij de strategie voor een bepaalde periode 

kunnen gaan inzetten. Een andere manier om leerstrategieën meer te benadrukken tijdens de lessen is 
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het gebruik maken van tools. Bijvoorbeeld het aanbieden van een softwareprogramma voor het leren 

plannen en organiseren (Dijkstra, 2017).  

In dit onderzoek wordt een training gegeven gericht op het plannen van leerstof. Dijkstra geeft 

aan dat door het expliciet aanleren van plannen de schoolprestaties omhoog kunnen gaan (2017). 

Onderzoek naar begaafdheid en de leerstrategie memoriseren van woorden toont aan dat leerlingen die 

een aangeleerde strategie gebruiken hogere prestaties behalen, dan leerlingen waarbij de strategie niet 

is aangeleerd. Echter behalen begaafde leerlingen geen hogere scores dan gemiddelde leerlingen en 

kan over begaafde leerlingen niets worden aangetoond (Lemmen-Hoving, 2012). Is er wellicht een 

effect te zien wanneer de leerstrategie plannen onder de loep wordt genomen?  

Vraagstelling en hypothesen  

De hoofdvraag in dit onderzoek is: “Wat is het effect van een training gericht op de ontwikkeling van 

de executieve functie plannen en organiseren op deze vaardigheid en het onderzoekend leervermogen 

van de cognitief talentvolle basisschoolleerling in groep 7 en 8? Is er een verschil tussen meisjes en 

jongens? En is er een verschil tussen groep 7 en 8?”. Deze vraag wordt onderzocht door de 

beginsituatie van de leerlingen te bepalen op het gebied van plannen en organiseren en onderzoekend 

leren. Naar aanleiding van deze gegevens zal er een passende training ontworpen worden over 

leerstrategieën gericht op de planningsvaardigheid in combinatie met onderzoekend leren. Na de 

training worden nogmaals de executieve functies plannen en organiseren en het onderzoekend leren 

getest.  

De hypothesen die aansluiten bij de hoofdvraag zijn: 

1. Leerlingen uit de experimentele groep die de complete training hebben gevolgd zullen een 

hoger planningsniveau behalen dan leerlingen uit de controle groep die alleen het gedeelte 

onderzoekend leren vanuit de training hebben gevolgd. 

2. Er is een effect te zien op het niveau van onderzoekend leren tussen de leerlingen uit de 

experimentele groep die de complete training hebben gevolgd en de leerlingen uit de controle 

groep die alleen het gedeelte onderzoekend leren vanuit de training hebben gevolgd. 

3. Het effect van de training, het verschil tussen de experimentele groep en de controle groep op 

de veranderscores, zal groter zijn voor meisjes dan voor jongens. 

Ten aanzien van het verschil tussen groep 7 en 8 is het onderzoek exploratief. Vanuit de theorie zijn er 

geen aanwijzingen die leiden naar een hypothese.  
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Methode 

Onderzoeksgroep  

Drie basisscholen in het midden van Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op iedere 

basisschool zijn via een selecte steekproef cognitief talentvolle leerlingen uit groep 7 en 8 

geselecteerd. Deze leerlingen zaten reeds in een plusklas en zijn op school via het protocol 

hoogbegaafdheid weloverwogen geselecteerd en/of leerlingen hadden op een IQ-test een score van 

130 of hoger behaald. In totaal hebben 58 leerlingen, 27 jongens en 31 meisjes, meegedaan aan dit 

onderzoek (N=58). Het onderzoek bestond uit een experimentele groep (twee klassen) en een controle 

groep (één klas). De experimentele groep bestond uit 35 leerlingen, 16 jongens en 18 meisjes. De 

controle groep bevatte 23 leerlingen, 11 jongens en 12 meisjes. Aan alle ouders van de betreffende 

leerlingen is via een brief/e-mail toestemming gevraagd of zij mochten deelnemen aan het onderzoek.  

 Naast deze leerlingen hebben drie docenten van de geselecteerde basisscholen meegewerkt 

aan het onderzoek. Zij gaven de training aan hun leerlingen. De docenten hebben allemaal affiniteit 

met de doelgroep en hebben ervaring met het lesgeven aan cognitief talentvolle leerlingen.  

Materialen 

Tower of London test. De test meet het executief functioneren gericht op plannen en organiseren en 

wordt middels een computer afgenomen. De test bestaat uit 12 opgaven. Een opgave bestaat uit een 

plaatje met drie gekleurde ballen. Het plaatje moet op precies dezelfde manier worden na gelegd. De 

test begint makkelijk maar eindigt moeilijk; waarbij er steeds meer zetten gedaan moeten worden om 

het juiste plaatje te maken. De test berekent de decisietijd. Dit is de tijd dat de leerling nadenkt totdat 

hij besluit over te gaan tot uitvoering van de opgave. Ook de uitvoeringstijd wordt geregistreerd. De 

gemiddelde decisie- en uitvoeringstijd wordt berekend bij correct opgeloste opdrachten. Om het 

niveau van de cognitief talentvolle leerlingen te kunnen inschatten wordt een decilering gebruikt. 

Waarbij 0 tot 44,8% staat voor een ernstige planningstoornis en 92,8% tot 100% betekent een 

uitstekende planner (Kovacs, 2013).  

 Vragenlijst plannen en onderzoekend leren. De vragenlijst is gebaseerd op meerdere 

indicatoren over plannings- en onderzoeksvaardigheden die uit de literatuur zijn gehaald (Boekhorst-

Reuver, 2010; Buijsen-Duran, 2015; Dawson & Guare, 2016). De vragenlijst bestaat uit twee delen en 

is door de onderzoeker ontwikkeld. Het eerste gedeelte betreft de variabele plannen en bestaat uit 

veertien stellingen. Een voorbeeld stelling is: ‘Als ik aan een opdracht begin, weet ik welke stappen ik 

moet doen.’  Zie bijlage 3 voor alle stellingen. De leerlingen kiezen via een 5-punts Likertschaal van 0 

(past nooit bij mij) tot 4 (past altijd bij mij). Het tweede gedeelte vraagt of de leerling ervaring heeft 

met onderzoekend leren. Als dit niet het geval is, eindigt de vragenlijst. Als de leerling kiest voor ‘ja’, 

krijgt hij acht stellingen over onderzoekend leren. De 5-punts Likertschaal van 0 (past nooit bij mij) 
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tot 4 (past altijd bij mij) wordt hierbij ook gebruikt. Aan het einde van de vragenlijst krijgen de 

leerlingen de mogelijkheid om hun talent voor plannen verder toe te lichten.  

De gebruikte 5-punts Likertschaal is op ordinaal meetniveau, maar wordt omgezet in 

numerieke getallen en wordt beschouwd als een interval-variabele. Er is een betrouwbaarheidsanalyse 

uitgevoerd met behulp van de Cronbach’s Alpha. De vragenlijst bestaat uit 14 items voor het 

onderzoeken van het planningsgedeelte (alpha = .71) en acht factoren voor het meten van het 

onderzoekend leren (alpha = .75). De betrouwbaarheidsanalyse is toegepast bij de resultaten die 

vooraf zijn gemeten. Er mag worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van de twee schalen in de 

vragenlijst volstaat.    

 Observatie. Bij de observatie werd een observatieformulier gebruikt, waarbij criteria zijn 

opgesteld die in verband kunnen worden gebracht met de training die is ontwikkeld. Zie voor het 

observatieformulier bijlage 4. De criteria gingen over motivatie van de leerlingen, instructie van de 

leerkracht en het onderwijsarrangement van de lessen. Aan de hand van plusjes en minnetjes werd de 

gegeven les gescoord. Waarbij min betekent niet waarneembaar en dubbel plus sterk waarneembaar. 

Er was ruimte om aantekeningen te maken. De observator heeft niet deelgenomen aan de activiteiten 

die tijdens de training werden gegeven, maar heeft zich als buitenstaander opgesteld.  

 Semigestructureerd interview. Met iedere leerkracht werd na de training een 

semigestructureerd interview gehouden, waarbij standaard vragen werden gesteld (zie bijlage 5), maar 

ook ruimte was voor nieuwe vragen en antwoorden. Zie voor een overzicht van de standaardvragen  Z. 

Het interview is face-to-face afgenomen. Een recorder heeft de gesprekken opnemen. Tijdens dit 

interview stond de ervaringen van de leerkracht centraal. Er is gesproken over de motivatie en 

vorderingen van de leerlingen, de opzet van de training en mogelijke aanvullingen voor een 

vervolgontwerp en/of onderzoek.  

Ontwerp en procedure 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is een quasi experimenteel onderzoek (pretest, posttest, 

controle groep design) uitgevoerd, waaraan drie klassen met cognitief talentvolle leerlingen hebben 

deelgenomen. Een experimentele groep bestaande uit twee klassen van verschillende basisscholen met 

cognitief talentvolle leerlingen uit groep 7 en 8 en een controle groep met cognitief talentvolle 

leerlingen uit groep 7 en 8 van één basisschool namen deel. In Tabel 2 is het onderzoeksontwerp 

weergegeven.  
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Tabel 2. 

Ontwerp onderzoek 

Voormeting Training Nameting N 

O1 X1 O2 35 (exp) 

O1 X2 O2 23 (cont) 

Noot. O1 = Voormeting: Tower of London test en vragenlijst over plannings- en 

onderzoeksvaardigheden. X1 = Training gericht op plannen en onderzoeken (observaties). X2 = 

Training gericht op onderzoeken (observaties). O2 = Nameting: Tower of London test, vragenlijst over 

plannings- en onderzoeksvaardigheden, beoordeling studenten en semigestructureerd interview. 

 

Experimentele groep. Bij alle cognitief talentvolle leerlingen werd de Tower of London test 

in de eerste paar weken van het onderzoek afgenomen. De test werd één op één afgenomen. Bij 

aanvang kregen leerlingen allemaal dezelfde instructie. De test werd afgenomen in een rustige ruimte, 

waar geen afleiding was. Gegevens werden gelijk digitaal opgeslagen.  

Ook in de eerste weken van de uitvoeringsfase van het onderzoek hebben alle leerlingen een digitale 

vragenlijst ontvangen. De vragen gingen over de plannings- en onderzoeksvaardigheden van de 

cognitief talentvolle leerlingen. 

Voordat de training van start ging, kregen alle docenten dezelfde mondelinge instructie. De 

lessen stonden beschreven in een lesbrief, die de docent kon doornemen voordat zij startte met het 

geven van de training. De materialen die nodig waren om de lessen goed uit te kunnen voeren, zijn 

aangeleverd. De lessen werden gegeven in een klaslokaal.  

Gedurende de trainingsperiode werd er een observatie uitgevoerd. De observator, tevens 

onderzoeker, bekeek de trainingen die werden gegeven aan de hand van een observatieformulier. De 

observator kon zien, hoe de instructies werden gegeven, hoe de leerlingen zich gedroegen en of het 

totaal plaatje wat zij voor ogen had in orde was.  

Na zes weken hebben alle leerlingen nogmaals de digitale vragenlijst ingevuld en werd de Tower of 

London test afgenomen. De leerkrachten hebben voor hun leerlingen een beoordeling gegeven. De 

voor- en nameting zijn identiek.  

Met alle leerkrachten werd een semigestructureerd interview gehouden na afloop van de 

laatste training. Er werden vragen gesteld over hun ervaringen tijdens het geven van de training. Zij 

konden eventuele moeilijkheden aangeven of punten waar de onderzoeker rekening mee moet houden 

in het onderzoek. De observatie en het semigestructureerd interview kunnen de resultaten van de 

Tower of London test en de vragenlijst ondersteunen.  

Controle groep. De controle groep vulde in de eerste paar weken van het onderzoek de 

digitale vragenlijst in. Daarnaast werd bij alle leerlingen de Tower of London test afgenomen. De 
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groep heeft deelgenomen aan de training, maar kregen een gedeelte van de training aangeboden. 

Alleen de lessen die gingen over onderzoekend leren. Het planningsgedeelte is niet aangeboden. Ook 

bij de controle klas is dezelfde observatie uitgevoerd dan bij de experimentele klassen. Wederom is er 

een observatieformulier ingevuld. Na zes weken, toen de training was afgelopen, hebben de leerlingen 

nogmaals de Tower of London test uitgevoerd en de vragenlijst ingevuld. De leerkracht heeft na 

afloop van het onderzoek alsnog handvaten gekregen om de planningsvaardigheden bij de leerlingen 

aan te leren.   

Training  

In de training ‘Een plan plannen, hoe doe ik dat?’ is een lessenreeks uitgewerkt gericht op de cognitief 

talentvolle leerling in groep 7 en 8 in het regulier basisonderwijs. Het doel van de training was om de 

leerstrategie vooruitkijken (plannen en organiseren) aan te leren zodat de executieve functie plannen 

en organiseren in combinatie met onderzoekend leren wordt bevorderd. De lessen beschrijven 

activiteiten die kunnen worden uitgevoerd om de planningsvaardigheden verder te ontwikkelen en 

bieden uitdagende opdrachten waarbij het model van onderzoekend leren wordt gevolgd. De training 

bestaat uit zes lessen. Er is een mogelijkheid om uit te breiden naar acht lessen. In bijlage 2 zijn 

schematisch de lessen weergegeven.  

Opbouw. De training is gebaseerd op het vier componenten instructiemodel (4C/ID-model) 

van Van Merriënboer (2013). Plannen kan gezien worden als een zeer complexe vaardigheid die moet 

worden aangeleerd. Door het 4C/ID-model te gebruiken worden de subvaardigheden die nodig zijn 

voor het aanleren van plannen in kaart gebracht. Een voorbeeld van een subvaardigheid is: prioriteiten 

leren stellen of leren om een taak te verkennen. In bijlage 1 is de vaardigheid ‘een taak plannen’ 

uitgesplitst in een vaardighedenhiërarchie. Daarnaast is de complexe vaardigheid als prestatiedoel 

uitgewerkt. Het overkoepelende prestatiedoel gericht op een taak plannen is: De leerling ontwerpt een 

planningsschema voor minimaal drie weken. Hij verwerkt hierin zijn SMART geformuleerde 

leerdoelen. Hij maakt een overzichtelijk en gestructureerd schema, waarin prioriteiten zijn gesteld, 

benodigde middelen zijn geïnventariseerd en een tijdspad is gemaakt. De leerling voert het plan uit en 

gebruikt hierbij zijn planningsschema. Het schema wordt twee keer per week gecontroleerd en waar 

het nodig is bijgesteld. Tot slot evalueert de leerling aan de hand van zijn schema hoe de planning is 

verlopen. Dit vult hij in op een evaluatieformulier en bespreekt dit met zijn begeleider of een 

klasgenootje. Iedere voorwaarde die wordt gesteld in het prestatiedoel kan worden gecategoriseerd in 

complexiteitsniveau. Een lage complexiteit vergt minder van de leerling dan een hoge complexiteit. In 

Tabel 4 zijn de prestatiedoelen schematisch weergegeven en in Tabel 5 de complexiteitsfactoren.   
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Planningsformulier en onderzoeksplan. Leerlingen maken in de eerste drie lessen kennis 

met het invullen van een planningsformulier. Dit formulier is gebaseerd op literatuur over 

planningsvaardigheden (Buijsen-Duran, 2015). Hierbij leren de leerlingen een complexe taak te 

verdelen in subtaken, een leerdoel formuleren, prioriteiten stellen, bedenken welke materialen er nodig 

zijn en uiteindelijk het maken van een planning. In Figuur 3 is een weergave te zien van het 

planningsformulier. 

 

  

Figuur 3. Planningsformulier 

 

In de laatste drie lessen vullen leerlingen een onderzoeksplan in. Dit formulier is een 

combinatie tussen het planningsformulier en de stappen van onderzoekend leren (Dekker & Van 

Baren-Nawrocka, 2017). Hierbij leren de leerlingen een onderzoeksvraag opstellen, hypothesen 

formuleren, een plan bedenken en nadenken over het weergeven van de resultaten.   

Conclusie en evaluatieformulier. Aan de hand van het formulier conclusie en terugblik 

reflecteren de leerlingen op de resultaten van hun onderzoek en het eigen leerproces. Hierbij denken 

zij samen met de begeleider na over wat anders had gekund, of er verrassende dingen uit het 

onderzoek zijn gekomen en of het is gelukt om de planning te hanteren.    
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Tabel 4 

Prestatiedoelen 

Vaardigheid Prestatiedoel 

Planningsschema 

maken 

De leerling maakt een planningsschema voor minimaal drie weken  

digitaal of op papier. Voordat hij hiermee begint, verkent hij de taak; leest 

de tekst door en stelt eventueel vragen. Vervolgens wordt kennis over het 

onderwerp opgehaald uit het geheugen. Hij maakt bijvoorbeeld een 

mindmap of deelt ervaringen. Aan de hand hiervan formuleert de leerling 

één of meerdere SMART-geformuleerde leerdoelen. Daarna wordt de taak 

opgedeeld in behapbare delen. De leerling stelt hierbij prioriteiten, 

inventariseert de benodigde middelen en maakt een tijdspad.  

 

Plan uitvoeren De leerling voert het plan uit aan de hand van zijn planningsschema. Twee 

keer per week controleert de leerling zijn schema. Hij houdt het overzicht 

en vinkt af wat hij heeft gedaan. Waar nodig past hij zijn schema aan.  

 

Plan evalueren De leerling vult een digitaal of papieren format in voor het evalueren van 

zijn planningsschema. Hij kijkt er met een kritische blik naar en bedenkt 

wat volgende keer beter zou kunnen. De leerling bespreekt de evaluatie 

met zijn begeleider of een klasgenootje.    

 

Leerdoel(en) opstellen De leerling stelt naar aanleiding van het verkennen van de taak één of 

meerdere leerdoel(en) op. Hij formuleert de leerdoel(en) SMART. De 

doelen worden genoteerd in het planningsschema.  

 

Taak opdelen De leerling verdeelt zijn taak in behapbare delen die hij daarna op 

volgorde van prioriteit in zijn planningsschema schrijft. De benodigde 

materialen worden genoteerd en de leerling maakt een tijdspad.  
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Tabel 5 

Complexiteitsfactoren 

Complexiteitsfactoren Laagste complexiteit Gemiddelde 

complexiteit 

Hoogste complexiteit 

Lengte planningsschema Planning voor 1 week Planning voor 2 

weken 

Planning voor 3 

weken 

  

Aantal leerdoel(en) Formuleert 1 

SMART-leerdoel 

Formuleert 2 

SMART-leerdoel(en) 

Formuleert 3 

SMART-leerdoel(en) 

 

Formuleren leerdoel(en) 

 

Hanteert drie van de 

vijf criteria waaraan 

een SMART-doel 

moet voldoen 

 

Hanteert vier van de 

vijf criteria waaraan 

een SMART-doel 

moet voldoen 

Hanteert vijf criteria 

waaraan een SMART-

doel moet voldoen 

Invulling 

planningsschema 

Vult een format van 

een planningsschema 

in op papier/digitaal 

met behulp van 

begeleider 

Vult zelfstandig een 

format van een 

planningsschema in 

op papier/digitaal  

Ontwerpt voor 

zichzelf een papieren 

of digitaal 

planningsschema en 

vult deze in 

    

Evalueren Evalueert het plan 

samen met de 

leerkracht in de vorm 

van een 

reflectiegesprek 

Evalueert samen met 

een klasgenoot met 

een evaluatieformulier 

Evalueert het plan 

zelfstandig met 

behulp van een 

evaluatie formulier en 

bespreekt dit hierna 

met de leerkracht of 

klasgenoot.  

 

Analyse 

De analyse van dit onderzoek over het effect van een training op de executieve functies planning en 

organiseren en onderzoekend leren bestaat uit een variantieanalyse.  



EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ COGNITIEF TALENTVOLLE LEERLINGEN 21 

De observaties worden via een deductieve methode verzameld, maar er is wel gelegenheid voor 

eigen inbreng. De analyse wordt met een kwalitatieve data-analyse softwareprogramma uitgevoerd. 

Deze data kan helpen bij het verklaren van de kwantitatieve resultaten.  

De semigestructureerde interviews worden via een transcriptie-programma uitgewerkt en 

geanalyseerd. Hierbij worden de interviews met elkaar vergeleken en zullen de gegevens ondersteunend 

zijn voor de resultaten die uit de kwantitatieve gegevens komen.  

Resultaten 

Kwantitatief onderzoek 

In totaal hebben 58 leerlingen meegewerkt aan dit onderzoek. Hiervan is 46,6% jongen (N = 27) en 

53,4% meisje (N = 31). Er zitten 17 leerlingen in groep 7, 29.3%, en 41 leerlingen in groep 8, 70.7%. 

De verhoudingen, aantallen en percentages, tussen de experimentele- en controle groep op leeftijd en 

geslacht zijn weergegeven in de kruistabellen, zie Tabel 6 en 7. Door het uitvoeren van een Chi-

kwadraattoets wordt er uitgesloten of leeftijd en geslacht van de leerlingen over de condities niet 

verschilt. Dit bleek voor zowel leeftijd, 2 =  .55, p = .458, als geslacht, 2 = .03, p = .875, niet 

significant te zijn. Allebei de groepen zijn dus vergelijkbaar op leeftijd en geslacht.       

 

Tabel 6 

Verhouding experimentele- en controle groep verdeeld in groep 7 en 8   

Groep 

 

Experimentele groep Controle groep Totaal 

Groep 7 9 (25.7%) 8 (34.8%) 17 (29.3%) 

Groep 8 26 (74.3%) 15 (65.2%) 41 (70.7%) 

 

Tabel 7 

Verhouding experimentele- en controle groep verdeeld in jongens en meisjes 

Geslacht 

 

Experimentele groep Controle groep Totaal 

Jongens 16 (45.7%) 11 (47.8%) 27 (46.6%) 

Meisjes 19 (54.3%) 12 (52.2%) 31 (53.4%) 

 

In Tabel 8 en 9 zijn voor de experimentele- en controle groep de gemiddelden en standaard 

deviaties weergegeven op plannen en onderzoekend leren tijdens de voor- en nameting. De eerste drie 

items in Tabel 8 zijn gerelateerd aan de Tower of London test en het laatste item gaat over de 
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vragenlijst, gericht op plannen. In Tabel 9 zijn de gemiddelden te zien met betrekking tot het 

onderzoekend leren. Dit item is onderzocht met de vragenlijst. Bij de vragenlijst kan worden 

aangegeven dat er geen kennis is van onderzoekend leren. De stellingen over onderzoekend leren hoeft 

de leerling dan niet in te vullen. Hierdoor kunnen het aantal leerlingen per meting verschillen. In Tabel 

10 is gekeken met behulp van de Levene’s test of de variantiegrote binnen de groepen niet significant 

is, op één afhankelijke variabele, vragenlijst plannen, bleek dit het geval te zijn, ( p = .021).  Aan deze 

assumptie moet voldaan worden, anders kan de variantieanalyse niet worden uitgevoerd. Dit betekent 

dat voor drie variabelen de variantieanalyse kan worden gedaan. Voor de variabele ‘Vragenlijst p’ zal 

non-parametrisch worden getoetst. 

 

Tabel 8 

Gemiddelden en Standaard Deviaties voor de vaardigheid plannen  

 Experimentele groep  

Gemiddelde (SD) 

(N = 35) 

 Controle groep  

Gemiddelde (SD) 

(N = 23) 

Afhankelijke variabelen 
Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Planningsscore 31.2 (2.9) 33.2 (2.5)  30.8 (3.4) 32.4 (2.8) 

Decisietijd (sec) 18.3 (5.8) 16.0 (5.9)  18.5 (5.7) 14.7 (4.2) 

Uitvoeringstijd (sec) 6.7 (1.5) 5.4 (1.0)  6.0 (1.2) 5.6 (1.2) 

Vragenlijst p  2.7 (0.4) 2.8 (0.5)  2.5 (0.5) 2.6 (0.5) 

 

Tabel 9 

Gemiddelden en Standaard Deviaties voor de vaardigheid onderzoekend leren  

 Experimentele groep  

Gemiddelde (SD) 

 Controle groep  

Gemiddelde (SD) 

Afhankelijke variabelen Voormeting 

(N = 19) 

Nameting 

(N = 32) 

Voormeting 

(N = 11) 

Nameting 

(N = 17) 

Vragenlijst ol  2.5 (0.6) 2.6 (1.0)  2.4 (0.5) 2.3 (0.6) 

Noot. ol = onderzoekend leren. 
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Tabel 10 

Resultaten Levene’s test, grote van variantie binnen de groepen 

 

Levene’s test   

Veranderscores 
F df1 df2 sig. 

Planningsscore 1.39 1 53 .533 

Decisietijd (sec) 1.26 1 53 .268 

Uitvoeringstijd (sec) 1.11 1 53 .743 

Vragenlijst p  5.66 1 53 .021 

Vragenlijst ol 0.04 1 26 .841 

Noot. sec = seconde; p = plannen; ol = onderzoekend leren.   

 

Hypothese 1: Leerlingen uit de experimentele groep die de complete training hebben gevolgd zullen 

een hoger planningsniveau behalen dan leerlingen uit de controle groep die alleen het gedeelte 

onderzoekend leren vanuit de training hebben gevolgd. 

Om te kunnen kijken of de leerlingen een hoger planningsniveau behalen zijn de veranderscores van 

de variabele planningsscore, decisietijd en uitvoeringstijd tussen de voor- en nameting berekend. De 

veranderscores zijn vergeleken tussen de experimentele- en de controle groep. Vervolgens is er per 

variabele een variantieanalyse uitgevoerd.   

De gemiddelde veranderscore op plannen van de experimentele groep (M = 2.06, SD = 2.87) is 

hoger dan de score van de controle groep (M = 1.55, SD = 3.19). Maar uit de variantieanalyse blijkt 

dat er geen significant verschil is tussen de twee groepen op de veranderscore, F(1, 53) = 0.39, MSE = 

9.0, p = .536, η2 = 0.01.  

Daarnaast is er gekeken naar de decisietijd, de tijd die een leerling nodig had voordat hij/zij 

een opdracht kon gaan uitvoeren. De veranderscore over decisietijd laat zien dat de experimentele 

groep (M = -2.46, SD =  6.04) langer de tijd heeft genomen voor het plannen van de taak dan de 

controle groep (M = -3.94, SD = 4.50). Er is er geen significant verschil op de veranderscore gevonden 

tussen de experimentele groep en de controle groep, F(1, 53) = 0.96, MSE = 30081457.3, p = .331, η2 

= 0.02.  
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De variabele uitvoeringstijd is de tijd die een leerling gemiddeld doet over een opdracht. Uit 

de veranderscore voor deze variabele blijkt dat de experimentele groep (M = -0.91, SD = 1.40) langer 

de tijd heeft genomen voor het uitvoeren van de opdrachten dan de controle groep (M = -1.31, SD = 

1.33). Er is een significant verschil op de gemiddelde veranderscore gevonden tussen de 

experimentele- en controle groep, F(1, 53) = 7.39, MSE = 1746678,18, p = .009, η2 = 0.12.  

De afhankelijke variabele vragenlijst plannen bleek significant te zijn op de Levene’s test. Op 

basis van de Mann-Whitney test is vervolgens de grote van de variantie binnen de groepen opnieuw 

gecontroleerd. Hieruit bleek dat de afhankelijke variabele, vragenlijst plannen, niet significant is, (Z = 

-.29, p = .770). De variantieanalyse is vervolgens uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat de 

experimentele groep hetzelfde heeft gescoord op de veranderscore vragenlijst plannen dan de controle 

groep. Dit resultaat blijkt niet significant, F (1, 53) = 0.00, MSE = 0.288, p = .996, η2 = 0.0). 

Samenvattend is er een positief effect te zien op drie variabelen en bij één variabele zijn de 

waardes gelijk. Alleen bij de uitvoeringstijd bleek een significant verschil te zijn.  

 

Hypothese 2: Er is een effect te zien op het niveau van onderzoekend leren tussen de leerlingen uit de 

experimentele groep die de complete training hebben gevolgd en de leerlingen uit de controle groep 

die alleen het gedeelte onderzoekend leren vanuit de training hebben gevolgd.  

Voordat de analyse kan worden uitgevoerd voor de variabele onderzoekend leren, zal eerst duidelijk 

moeten worden hoeveel leerlingen reeds ervaring hebben met onderzoekend leren. Uit Figuur 4 blijkt 

dat ongeveer de helft van de leerlingen van zowel de experimentele-, 45,7% (N = 16), als de controle 

groep, 52,2% (N = 12) geen ervaring heeft met onderzoekend leren. Deze leerlingen zijn niet 

meegenomen in de variantieanalyse op de veranderscore vragenlijst onderzoekend leren. De overige 

leerlingen zeggen weleens, regelmatig of vaak te werken met onderzoekend leren. Uit Figuur 5 blijkt 

dat 22,7% (N = 5) van de leerlingen uit de controle groep en 3,0% (N = 1) van de leerlingen uit de 

experimentele groep na de training niet de stappen van onderzoekend leren herkennen en zeggen geen 

ervaring hiermee te hebben. Deze leerlingen zijn niet meegenomen in de verdere variantieanalyse op 

de veranderscore vragenlijst onderzoekend leren.  

 De gemiddelde veranderscore op onderzoekend leren van de experimentele groep (M = 0.25, 

SD = 1.15) verschilt 0.23 met de veranderscore van de controle groep (M = 0.03, SD = 0.96). Uit de 

variantieanalyse is gebleken dat er geen significant effect meetbaar is tussen de voor- en nameting wat 

betreft de ontwikkeling van de leerlingen op onderzoekend leren, F (1, 26) = 0.27, MSE = 1.19, p = 

.61, η2 = 0.01. 
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Figuur 4. Percentage leerlingen die ervaringen hebben met onderzoekend leren voor de training 

 

 

Figuur 5. Percentage leerlingen die ervaring hebben met onderzoekend leren na de training 
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Hypothese 3: Het effect van de training, het verschil tussen de experimentele groep en de controle 

groep op de veranderscores, zal groter zijn voor meisjes dan voor jongens. 

Om te kunnen nagaan of de training een groter effect zal hebben voor meisjes dan voor jongens is een 

variantieanalyse met als experimentele conditie geslacht als onafhankelijke variabele uitgevoerd. Door 

het analyseren van de Levene’s test is vast te stellen dat de verschillen in de grote van de variantie 

tussen de groepen niet significant is, zie voor de resultaten in Tabel 11. Er is voldaan aan de 

assumpties om een variantieanalyse te kunnen uitvoeren. Vervolgens zijn per veranderscore de 

gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven, zie voor de resultaten Tabel 12 en 13.  

 

Tabel 11 

Resultaten Levene’s test, de grote van de variantie binnen de groepen 

 

Levene’s test   

Veranderscores 
F df1 df2 sig. 

Planningsscore 0.39 1 53 .533 

Decisietijd (sec) 1.14 3 51 .340 

Uitvoeringstijd (sec) 1.53 3 51 .218 

Vragenlijst p  2.02 3 51 .123 

Vragenlijst ol 0.15 3 24 .926 

Noot. sec = seconde; p = plannen; ol = onderzoekend leren.   
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Tabel 12 

Gemiddelden en Standaard Deviaties voor de vaardigheid plannen uitgesplitst per gender 

 Experimentele groep  

Gemiddelde (SD) 

(N = 35) 

 Controle groep  

Gemiddelde (SD) 

(N = 23) 

 
Meisje Jongen Meisje Jongen 

Planningsscore 1.7 (2.1) 2.0 (3.7)  0.7 (5.5) 1.7 (2.6) 

Decisietijd (sec) -1.8 (4.7) -3.4 (7.7)  -3.2 (4.7) -4.9 (4.3) 

Uitvoeringstijd (sec) -1.5 (1.5) -1.3 (1.0)  -0.2 (1.6) -0.5 (0.9) 

Vragenlijst p  0.1 (0.4) 0.0 (0.5)  0.1 (0.6) 0.1 (0.7) 

Noot. sec = seconde; p = planning.  

 

Tabel 13 

Gemiddelden en Standaard Deviaties voor de vaardigheid onderzoekend leren  

 Experimentele groep  

Gemiddelde (SD) 

 Controle groep  

Gemiddelde (SD) 

 Groep 7 

(N = 3) 

Groep 8 

(N = 15) 

Groep 7 

(N = 4) 

Groep 8 

(N = 6) 

Vragenlijst ol  0.4 (1.3) 0.4 (0.8)  0.1 (1.0) 0.0 (1.2) 

Noot. ol = onderzoekend leren. 

 

In tegenstelling tot de verwachting bleek dat het effect van de conditie op de veranderscore 

plannen groter was voor jongens dan voor meisjes. Het verschil tussen de jongens is 0.30 en voor de 

meisjes is dit 0.23, zie de lijngrafiek in Figuur 6. Uit de variantieanalyse blijkt dat het interactie-effect 

tussen de experimentele groep, de controle groep en het geslacht niet significant is, (F (1, 51) = 0.10, 

MSE = 9.34, p = .754, η2 = 0.00). 

In Figuur 7 is een grafiek weergegeven waar de veranderscores van de decisietijd voor jongens en 

meisjes in de experimentele- en controle groep. In de experimentele groep hebben jongens (M = -3.37, 

SD = 7.65) een langere decisietijd op de veranderscore dan de jongens in de controle groep. Het 

verschil is -1.49 seconde. De meisjes in de experimentele groep hebben een langere decisietijd dan de 

meisjes in de controle groep, dit verschilt -1.38 seconde. Het is een groter effect voor de jongens dan 
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voor de meisjes. Het blijkt dat dit interactie-effect tussen deze variabelen niet significant is  (F (1, 51) 

= 0.00, MSE = 30568240.6, p = .970, η2 = 0.00).    

 

 

Figuur 6. Gemiddelde veranderscores op planningsniveau voor de conditie en gender  

 

 

Figuur 7. Gemiddelde veranderscores op decisietijd voor de conditie en gender 

  

Voor de uitvoeringstijd zijn de veranderscores berekend zowel voor jongens als voor meisjes 

in de experimentele- en controle groep, zie Figuur 8. Zoals verwacht is het effect voor de meisjes op 

de veranderscore uitvoeringstijd groter dan voor de jongens. De meisjes hebben in de experimentele 
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groep sneller de opdrachten uitgevoerd dan in de controle groep, dit verschil is -1.34 seconde. Voor de 

jongens is dit verschil -0.80 seconde, de experimentele groep heeft de opdrachten sneller uitgevoerd 

dan de controle groep. Uit de variantieanalyse blijkt er geen significant interactie-effect te zijn tussen 

de conditie, gender en de uitvoeringstijd, (F (1, 51) = 0.43, MSE = 1767829.35, p = .290, η2 = 0.02). 

In Figuur 9 zijn de veranderscores te zien voor de afhankelijke variabele vragenlijst plannen. 

In de experimentele groep scoren de meisjes gemiddeld 0.09 punt hoger dan de meisjes in de controle 

groep. De jongens scoren in de controle groep beter dan in de experimentele groep, dit verschil is  -

0.18. Het effect is tussen de meisjes en de jongens 0.27. Zoals verwacht scoren de meisjes hoger dan 

de jongens. Er is geen significant interactie-effect, (F (1, 51) = 0.55, MSE = 0.30, p = .462, η2 = 0.01). 

 

 

Figuur 8. Gemiddelde veranderscores op uitvoeringstijd voor conditie en gender  

 

Figuur 9. Gemiddelde veranderscores op vragenlijst plannen voor conditie en gender  
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 De gemiddelde veranderscores per groep en gender voor het onderzoekend leren zijn 

weergegeven in de lijngrafiek in Figuur 10. Zoals verwacht scoren de meisjes hoger dan de jongens op 

de veranderscore. De meisjes hebben in de experimentele groep 0.34 punten hoger gescoord dan de 

meisjes in de controle groep. Tussen de jongens is een verschil van 0.08. Het effect tussen de 

gemiddelde veranderscores van de experimentele- en controle groep is groter voor de meisjes dan voor 

de jongens. Uit de variantieanalyse blijkt dat er tussen de groepen geen significant interactie-effect 

meetbaar is, (F (1, 24) = 0.07, MSE = 1.26, p = .790, η2 = 0.00).   

   

 

  Figuur 10. Gemiddelde veranderscores vragenlijst onderzoekend leren conditie x gender. ol = 

onderzoekend leren. 

 

Samenvattend is er op drie van de vier veranderscores een groter effect voor de meisjes te zien 
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opnieuw geanalyseerd. Hieruit bleek de afhankelijke variabele, vragenlijst onderzoekend leren, niet 

significant te zijn, (Z = -.72, p = .473).   

Per variabele zijn de gemiddelden en standaard deviaties van de veranderscores weergeven in 

Tabel 12 en 13, deze zijn per groep genoteerd. De gemiddelde planningsscores verschillen 0.04 voor 

de experimentele- en controle groep voor groep 8, voor groep 7 is dit verschil 1.21. Zoals verwacht is 

het effect is voor groep 7 groter dan voor groep 8. Uit de variantieanalyse blijkt dat dit een niet 

significant verschil is, (F (1, 53) = 0.58, MSE = 8.44, p = .45, η2 = 0.01).   

 

Tabel 11 

Resultaten Levene’s test voor veranderscore op conditie en groep 

 

Levene’s test   

Veranderscores 
F df1 df2 sig. 

Planningsscore 0.769 3 53 .517 

Decisietijd (sec) 0.766 3 51 .383 

Uitvoeringstijd (sec) 0.828 3 51 .296 

Vragenlijst p  0.132 3 51 1.959 

Vragenlijst ol 3.884 3 24 .021 

Noot. sec = seconde; p = plannen; ol = onderzoekend leren.  
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Tabel 12 

Gemiddelden en Standaard Deviaties voor de vaardigheid plannen van groep 7 en 8  

 Experimentele groep  

Gemiddelde (SD) 

(N = 35) 

 Controle groep  

Gemiddelde (SD) 

(N = 23) 

 
Groep 7 Groep 8 Groep 7 Groep 8 

Planningsscore 1.6 (2.1) 2.3 (3.1)  0.3 (3.0) 2.3 (3.2) 

Decisietijd (sec) -2.2 (4.8) -2.6 (6.5)  -4.6 (4.9) -3.6 (4.4) 

Uitvoeringstijd (sec) -0.4 (0.9) -1.7 (1.3)  -0.4 (1.3) -0.3 (1.3) 

Vragenlijst p  0.2 (0.4) 0.0 (0.5)  -0.1 (0.7) 0.2 (0.6) 

Noot. sec = seconde; p = planning.  

 

Tabel 13 

Gemiddelden en Standaard Deviaties voor de vaardigheid onderzoekend leren  

 Experimentele groep  

Gemiddelde (SD) 

 Controle groep  

Gemiddelde (SD) 

 Groep 7 

(N = 3) 

Groep 8 

(N = 15) 

Groep 7 

(N = 4) 

Groep 8 

(N = 6) 

Vragenlijst ol  1.7 (2.1) -0.3 (0.7)  -0.2 (1.1) 0.1 (1.0) 

Noot. ol = onderzoekend leren. 

 

De leerlingen in groep 7 uit de experimentele groep hebben op de veranderscore decisietijd 

relatief minder tijdswinst behaald dan de leerlingen van groep 7 uit de controle groep. Dit verschil is 

-2.05 seconde. Dit geldt ook voor beide groepen 8, zowel uit de experimentele- als in de controle 

groep. Dit verschil is -1.00 seconde. Het effect is voor de leerlingen uit groep 7 groter dan voor groep 

8. Dit verschil is niet significant, (F (1, 51) = 0.18, MSE = 31133879.4, p = .670, η2 = 0.00).    

Op de veranderscore uitvoeringstijd zijn de gemiddelde tijden voor groep 7 minimaal, 0.04 

seconde. De leerlingen uit groep 8 van de experimentele groep hebben op de veranderscore een grotere 

tijdswinst behaald dan de groep 8 leerlingen uit de controle groep. Dit is een verschil van -1.35 

seconde. De training heeft meer effect gehad voor de leerlingen van groep 8 op de veranderscore 

uitvoeringstijd dan voor de leerlingen uit groep 7. Uit de analyse blijkt dat dit verschil niet significant 

is, (F (1, 51) = 3.04, MSE = 1615751,66, p = .056, η2 = 0.06).   
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Op de veranderscore over de vragenlijst plannen zijn minimale verschillen te zien. Groep 7 uit 

de experimentele groep heeft 0.03 punt hoger gescoord dan groep 7 uit de controle groep. Ook de 

verschillen tussen de twee groepen 8 zijn klein, 0.14. Groep 8 heeft 0.11 punten hoger gescoord dan 

groep 7. De resultaten zijn niet significant zo blijkt uit de variantieanalyse, (F (1, 51) = 0.291, MSE = 

0,291, p = .250, η2 = 0.03).   

Het effect op de veranderscores onderzoekend leren zijn voor de leerlingen uit groep 7 hoger 

dan voor de leerlingen uit groep 8. Het verschil is voor groep 7 1.83 en voor groep 8 0.18. Dit wordt 

weergegeven in de lijngrafiek in Figuur 11. Het effect is minimaal maar is significant, (F (1, 24) = 

0.975, MSE = 5,035, p = .034, η2 = 0.03).    

 

Figuur 11. Gemiddelde veranderscores vragenlijst onderzoekend leren op conditie en groep. ol = 

onderzoekend leren.   

 

Samenvattend is er op de veranderscores planningsscore, decisietijd en vragenlijst meer effect 

te zien in groep 7 dan in groep 8. Alleen op de veranderscore vragenlijst onderzoekend leren zijn de 

uitkomsten significant.   

Kwalitatief onderzoek 

Semigestructureerd interview. De eerste reacties van de leerkrachten naar aanleiding van de 

training waren positief. De leerlingen waren over het algemeen gemotiveerd om aan de opdrachten te 

werken. De leermomenten waren vooral bewustwording en toepassing van planningstrategieën en de 

rollen- en takenverdeling tijdens het samenwerken in groepjes. Één van de leerkrachten gaf aan: “Als 

je met een groepje samenwerkt, hoe handig is het dan om dan inderdaad iedereen zijn eigen rol te 

geven”. Er is wel herhaling van de leerstof nodig om leerlingen hierin scherp te kunnen houden. De 

lesbeschrijvingsformulieren waren helder geformuleerd, soms was het doel van bepaalde opdrachten 
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niet altijd duidelijk. De training had een goede opbouw van een gestructureerde situatie tijdens de 

eerste les naar een vrije situatie enkele lessen later. Voor een paar lessen was meer tijd nodig, dan 

beschikbaar was.       

 Observatie.  In alle drie de klassen waren gemotiveerde leerlingen aan het werk, zowel tijdens 

de beginactiviteiten en bij de kernopdrachten van de les. De leerkrachten waren kort in hun instructie 

en de leerlingen luisterden hier aandachtig naar. De leerlingen stelden nauwelijks verhelderende 

vragen. In alle klassen ontstond een enkele of meerdere keren onduidelijkheid over de uitvoering van 

een activiteit of opdracht. Tijdens de kern van de les bleek de interactie tussen de leerkracht en de 

leerling in alle drie de klassen aanwezig te zijn. Alle drie de leerkrachten stelden verdiepende en open 

vragen, daarnaast gaven zij positieve maar kritische feedback aan de leerlingen. De lessen werden in 

grote lijnen conform het lesbeschrijvingsformulier uitgevoerd. Enkele kleine opdrachten werden in 

twee van de drie klassen gemist. Het niveau werd aangepast aan de leerling waar dit nodig was en de 

les werd gegeven binnen de tijd.    

Conclusie en discussie 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is er een quasi-experimenteel 

onderzoek uitgevoerd (pretest, posttest, controle design). Door het ontwerpen van een training over 

plannen en organiseren en onderzoekend leren is onderzocht of een effect is te zien na uitvoering van 

een training over plannen en organiseren en onderzoekend leren, daarnaast is gekeken of er een 

verschil is tussen jongens en meisjes en tussen groep 7 en 8. Uit dit onderzoek is gebleken dat er zeer 

beperkt bewijs is.  

 Hypothese 1. Als er wordt gekeken naar het effect op de executieve functie plannen en 

organiseren bleek dat er een positief maar minimaal effect is te zien op de ontwikkeling van de 

planningsvaardigheid van de leerlingen. Op drie van de vier veranderscores zijn de effecten niet 

significant en kan er niets worden bevestigd. Alleen bij de uitvoeringstijd, de tijd die een leerling 

gemiddeld doet over een opdracht, is het verschil significant. De leerlingen die de complete training 

hebben gevolgd hebben gemiddeld langer de tijd genomen voor het uitvoeren van een opdracht dan de 

leerlingen die een gedeelte van de training hebben gevolgd. Er kan worden gesteld dat de training een 

klein effect heeft op de snelheid waarmee een opdracht wordt uitgevoerd. Uit eerder onderzoek is 

bevestigd dat een training over plannen effect heeft op de planningsvaardigheid van de leerlingen 

(Leana-Tascilar, 2016). Deze training richtte zich specifiek op het planningsaspect. In dit onderzoek 

hebben de leerlingen een training gekregen over plannen en organiseren in combinatie met 

onderzoekend leren. Mogelijk is er een groter effect waar te nemen wanneer de lessen zich specifiek 

richten op de vaardigheid plannen en organiseren.  
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 Hypothese 2. Bij beide onderzoeksgroepen is er geen significant effect te zien als er wordt 

gekeken naar het niveau van de leerlingen op onderzoekend leren. Daarnaast is het opmerkelijk dat 

een aantal leerlingen na de training te hebben gevolgd, aangeven geen ervaring te hebben met 

onderzoekend leren. Alle leerlingen uit beide onderzoeksgroepen hebben gewerkt met het 

onderzoekend leren. Mogelijk zijn zij niet bewust bezig geweest met de stappen van het onderzoekend 

leren en had dit explicieter in de training naar voren moeten komen. Het zou kunnen zijn dat de 

cognitief talentvolle leerlingen baat hebben bij meer begeleiding over de stappen van deze methodiek.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat een begeleide instructievorm bij het doorlopen van de stappen van 

onderzoekend leren het meest effectief is voor cognitief talentvolle leerlingen (Abdi, 2014; Gersen, 

2012; Lazonder & Harmsen, 2016). Aan het begin van de training wordt deze structuur wel 

aangeboden, maar in een later stadium verandert dit naar een vrijere klassensituatie. In eerdere 

onderzoeken zijn er trainingen aangeboden die specifiek gericht waren op onderzoekend leren (Abdi, 

2014; Gersen, 2012; Lazonder & Harmsen, 2016). Deze training richtte zich op twee aspecten: 

plannen en organiseren en onderzoekend leren. Mogelijk is er wel een groter effect te zien, wanneer de 

focus van de training wordt gelegd bij het onderzoekend leren.    

Hypothese 3. Als er wordt gekeken naar de gemiddelde veranderscores op de executieve 

functie plannen en organiseren is te zien dat op drie van de vier een groter effect is te constateren bij 

meisjes dan bij jongens. Alleen op de afhankelijke variabele planningsscore maken de jongens meer 

progressie dan de meisjes. Deze interactie-effecten zijn niet significant. Het onderzoek van Leana-

Tascilar (2016) bevestigt dat meisjes meer progressie maken dan jongens op plannen. Dit onderzoek is 

uitgevoerd onder studenten. Van Beelen (2012) heeft geconstateerd dat jongens op twee- tot vierjarige 

leeftijd meer planningsproblemen vertonen dan meisjes. De uitkomsten van de twee onderzoeken 

komen overeen met het resultaat van dit onderzoek, echter bij deze onderzoeken hebben participanten 

deelgenomen die behoren tot een andere leeftijdscategorie.    

 Zoals verwacht is er een groter effect te zien voor meisjes dan voor jongens op de vaardigheid 

onderzoekend leren. Uit eerder onderzoek blijkt dat meisjes een andere benadering nodig hebben om 

de stappen van het onderzoekend leren te doorlopen dan jongens. Er is destijds onderzocht op welke 

manier meisjes en jongens te werk gaan wanneer zij aan een nieuw project beginnen. Het blijkt dat 

meisjes tijdens het zoeken naar informatie langer en geduldiger op de computer surfen dan jongens. 

Jongens bekijken meer informatie maar minder gedetailleerd. Daarnaast zijn jongens sneller 

gefrustreerd en overleggen minder dan meisjes. Meisjes vragen sneller hulp. Er kan worden bevestigd 

dat jongens een andere benadering nodig hebben dan meisjes tijdens het uitwerken van een opdracht 

over onderzoekend leren. Het is van belang dat de leerkracht bewust is van welke begeleiding van 

invloed is op het leerproces van zowel jongens als meisjes (Lamoureux et al., 2014). Mogelijk was er 

een groter effect te zien in dit onderzoek wanneer er vooraf meer informatie was gegeven in de 
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training over de verschillen tussen het leerproces van jongens en meisjes. Leerkrachten hadden 

gerichter kunnen begeleiden rekening houdend met het geslacht. 

Exploratieve analyse. Wanneer de vaardigheid plannen en organiseren per groep wordt 

bekeken zijn hier geen significante verschillen gevonden. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat 

leerlingen beginnen met het ontwikkelen van hun planningsvaardigheid wanneer zij ongeveer acht jaar 

oud zijn. Bij de ene leerling ontwikkelt de executieve functie plannen sneller dan bij de andere. De 

groei van de executieve functies heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen. De prefrontale 

cortex zorgt voor aansturing van het gedrag en ook de executieve functies. Het kan 23 jaar duren 

voordat dit gebied volledig volgroeid is. Daarnaast is er een grote individuele variatie mogelijk tussen 

leerlingen (Smidts & Huizinga, 2011). Het zou kunnen zijn dat in het relatief korte tijdsbestek, 6 

weken, dat de training heeft geduurd er nauwelijks verschillen te zien zijn doordat de ontwikkeling 

van de executieve functie plannen ongeveer vijftien jaar kan duren en er grote variatie kan zijn in de 

ontwikkeling. 

Maar wanneer de veranderscores per groep worden bekeken is er wel een significant effect te 

zien op het niveau van onderzoekend leren. De leerlingen uit groep 7 maken meer progressie dan de 

leerlingen uit groep 8. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat deze leerlingen jonger zijn en 

minder ervaring en kennis hebben, waardoor ze meer kunnen ontwikkelen op het gebied van 

onderzoekend leren. 

Kwalitatieve resultaten. Uit interviews en observaties is naar voren gekomen dat de 

leerlingen zeer gemotiveerd met de opdrachten bezig waren. De interactie tussen de leerkracht(en) en 

de leerling(en) was positief en feedback werd kritisch gegeven. Een aandachtspunt was de korte soms 

onduidelijke instructies die werden gegeven, waardoor de leerlingen niet goed begrepen wat het doel 

van de opdracht was. De training is in alle drie de klassen uitgevoerd naar verwachting.     

Beperkingen van het onderzoek 

Een beperking van dit onderzoek is de grote van de selecte steekproef. Drie scholen hebben 

meegewerkt aan dit onderzoek, dit is een beperkte omvang. Wanneer de omvang van de steekproef 

groter was geweest, waren de resultaten mogelijk meer betrouwbaar.  

 Een andere beperking is het tijdsbestek waarin het onderzoek moest worden uitgevoerd. De 

training kon niet langer dan 6 weken duren. Wanneer er meer tijd was geweest om het onderzoek uit te 

voeren, konden het plannen en het onderzoekend leren meer worden uitgewerkt in de training. 

Mogelijk was er dan een groter effect te zien tussen de voor- en nameting.   

 De vragenlijst over onderzoekend leren is alleen door de leerlingen ingevuld die hebben 

aangegeven ervaring te hebben met onderzoekend leren. De onervaren leerlingen hebben de vragen 

over onderzoekend leren niet beantwoord. Hierdoor is het niveau van deze groep leerlingen op 
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onderzoekend leren niet meegenomen in dit onderzoek. Daarnaast hebben de leerlingen zichzelf een 

beoordeling gegeven over hun niveau van onderzoekend leren. Deze lijst hebben zij voor- en na de 

training ingevuld. Een extra meetinstrument waarbij de leerlingen een beoordeling krijgen van een 

professional op onderwijskundig gebied had mogelijk een betrouwbaarder beeld gegeven.  

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 Om meer effect te kunnen zien bij de uiteindelijke resultaten van dit onderzoek, is het van 

belang dat de onderzoeksgroep wordt uitgebreid en random wordt geselecteerd. Op deze manier wordt 

de betrouwbaarheid vergroot.  

 Een nieuw meetinstrument voor het beoordelen van de leerlingen op het onderzoekend leren 

zou andere en wellicht meer valide resultaten opleveren. Het meetinstrument zal gebruiksvriendelijk 

moeten worden, door het bijvoegen van een heldere instructie en toevoegen van duidelijk omschreven 

criteria. In plaats van een zelfbeoordeling door de leerlingen, kunnen zij met dit instrument beoordeeld 

worden door een professional. Alle leerlingen zullen voor- en na de training een beoordeling krijgen. 

Dit kan een betrouwbaarder beeld geven van de uiteindelijke resultaten.  

 Als het tijdsbestek tussen de voor- en nameting zou kunnen worden verlengd, kan tijdens de 

training dieper op de leerstof over het plannen en onderzoekend leren in worden gegaan. Er kan meer 

oefening plaatsvinden waardoor de leerlingen zich meer zullen ontwikkelen op plannen en organiseren 

en onderzoekend leren.  

 Bij verder onderzoek is het aan te bevelen de training te richten op één specifiek aspect. De 

lessen kunnen worden uitgewerkt voor het plannen en organiseren of voor het onderzoekend leren. 

Leerlingen krijgen op deze manier langer de tijd om het geleerde toe te passen en te automatiseren. 

 Het kan soms lastig zijn de cognitief talentvolle leerling te motiveren (Koenderink, 2012). Een 

training waarbij de intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt getriggerd, kan er voor zorgen dat het 

leerrendement wordt verhoogd. Uit onderzoek blijkt dat het leren met behulp van e-learning de 

intrinsieke motivatie van de leerlingen stimuleert (Tuzun, Yilmaz-Soylu, Karakus, Inal, & Kizilkaya, 

2009). Een training gericht op plannen en organiseren en/of onderzoekend leren waarbij leerlingen op 

adaptieve wijze bijvoorbeeld een softwareprogramma over plannen en organiseren en/of 

onderzoekend leren kunnen doen, zal waarschijnlijk de motivatie verhogen. 

 Daarnaast zou er verder onderzoek kunnen worden gedaan naar andere executieve functies, 

zoals volgehouden aandacht of werkgeheugen. Wat is het effect van een training gericht op de 

ontwikkeling van de executieve functie volgehouden aandacht op de concentratie van de cognitief 

talentvolle basisschoolleerling in groep 7 en 8? Is er een verschil te zien tussen jongens en meisjes?   
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Bijlagen 

Bijlage 1 – lessenoverzicht  

Lessen Naam Beschrijving 

1 Doolhoven, 

puzzels en andere 

hersenkrakers 

Aan de hand van het planningsformulier leren de leerlingen doelen 

stellen, een korte weektaak plannen en oefenen zij de 

planningsvaardigheid met het ontwerpen van een doolhof.  

2 Eisenhower onder 

de loep! 

Een complexe taak wordt in behapbare delen verdeeld, leerlingen 

leren deze taak te prioriteren. Daarnaast kijken zij kritisch naar 

welke opdrachten kunnen worden afgerond binnen een week.  

3 Keuringsdienst van 

waarde – deel 1 

In groepsvorm vullen leerlingen het planningsformulier in. Zij 

voeren samen een complexe opdracht uit gedurende een aantal 

weken. Probleemoplossend denken staat centraal tijdens deze les.  

4 Keuringsdienst van 

waarde – deel 2 

Leerlingen ervaren hoe het is om binnen een groep samen te werken 

aan een opdracht. Op welke manier kunnen zij overeenstemming 

bereiken? En hoe handel je vanuit een bepaalde rol?  

5 Op onderzoek uit! Leerlingen vullen in hun groepje het onderzoeksplan in. Leerkracht 

heeft tijdens deze les een begeleidende rol. De leerlingen leren de 

stappen van onderzoekend leren.  

6 Alle bevindingen 

op een rij! 

De resultaten van het onderzoek worden schematisch weergegeven. 

Zij leren het verband leggen tussen de uitkomsten van het onderzoek 

en de onderzoeksvraag. Daarnaast formuleren zij een beknopte 

conclusie. Tot slot evalueren de leerlingen het onderzoekend 

lerenproces en denken na over verbeterpunten.  

7 Een verbredend 

gesprek 

In deze optionele les reflecteren de leerlingen gezamenlijk op het 

onderzoeksproces. Zij leren van elkaar door de leeropbrengsten 

gezamenlijk in kaart te brengen.  

8 Presenteren kun je 

leren! 

Leerlingen vertellen over hun onderzoek op een heldere, 

gestructureerde manier over zowel het proces als het resultaat. 

Daarnaast wordt er gereflecteerd op het proces, het resultaat en de 

conclusie van het onderzoek. Deze les kan optioneel worden 

aangeboden.  
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Plannen van een 
taak

Planningsschema 
maken

Taak verkennen

Vragen stellen Kennis ophalen

Leerdoel(en) 
opstellen

Leerdoel(en) 
concretiseren

Leerdoel(en) 
formuleren

Taak opdelen

Prioriteiten 
stellen

Benodigde 
middelen 

inventariseren
Tijd inschatten

Plan

uitvoeren

Planning 
controleren 

Planning 
bijstellen

Planning 
evalueren

Bijlage 2 – vaardighedenhiërarchie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 Niet-routine vaardigheid 

 Routine vaardigheid 
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Bijlage 3 – vragenlijst ‘Mijn talent voor plannen’ 

 

Eerste pagina 

Welkom bij de vragenlijst over jouw talent voor plannen. Kun jij inschatten hoelang je bezig bent met 

een opdracht? Onthoud jij altijd waar je je spulletjes hebt gelegd? Of ben je soms weleens 

vergeetachtig? Deze vragenlijst gaat over dit soort vaardigheden en duurt ongeveer 10 minuten 

 

Vul de vragenlijst zo goed mogelijk in. Succes! 

Wat is je voor- en achternaam? 

Wat is je e-mailadres? 

Op welke school zit je? (meerkeuzevraag) 

In welke groep zit je? (meerkeuzevraag) 

Ben je een jongen of een meisje? (meerkeuzevraag) 

Variabele: geslacht 

 

Tweede pagina 

Welke stellingen passen goed bij jou en welke niet? 

In een matrix kunnen de leerlingen kiezen uit de onderstaande stellingen die zij kunnen beantwoorden 

met een vijfpuntschaal: past nooit bij mij – past bijna nooit bij mij – past soms bij mij – past bijna 

altijd bij mij – past altijd bij mij. 

 

 Ik kan goed onthouden waar ik mijn eigen spullen laat.  

Variabele: niveau executieve functie organiseren. 

 Ik kan moeilijke grote opdrachten goed uitvoeren.  

Variabele: niveau planningsvermorgen 

 Ik doe belangrijke taken eerst, dan de minder belangrijke.  

Variabele: executieve functie plannen 

 Ik kan een plan maken en me hieraan houden.  

Variabele: executieve functie plannen 

 Ik kan mijn tafel in de klas netjes houden.  

Variabele: executieve functie organiseren.  

 Ik kan overzicht houden over mijn eigen spullen en heb hiervoor een systeem. 

Variabele: executieve functie organiseren.  
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Derde pagina 

Wederom kunnen de leerlingen kiezen uit dezelfde vijfpuntschaal en beoordelen de onderstaande 

stellingen.  

 

 Ik bedenk eerst wat ik van een opdracht leer voordat ik er mee start.  

Variabele: niveau executieve functie plannen  

 Ik bekijk eerst waar de opdracht over gaat voordat ik er mee begin.  

Variabele: niveau executieve functie plannen  

 Als ik aan een opdracht begin, weet ik welke stappen ik moet doen.  

Variabele: niveau executieve functie plannen 

 Als ik veel taken moet doen, bekijk ik welke het belangrijkste is.  

Variabele: niveau executieve functie plannen  

 Als ik een project moet doen wat lang duurt, kan ik in paniek raken.  

Variabele: executieve functie plannen  

 Ik zorg dat ik het belangrijkste van de opdracht af heb, voordat de tijd om is.  

Variabele: executieve functie plannen 

 Als ik de opdracht klaar heb, kijk ik of mijn planning juist was.  

Variabele: executieve functie plannen 

 

Vierde pagina 

Leerlingen krijgen een afbeelding te zien van de stappen van onderzoekend leren. Zij geven aan of zij 

ervaring hebben met het onderzoekend leren door middel van de volgende meerkeuzevraag te 

beantwoorden. 

 

Heb jij ervaring met onderzoekend leren? Herken jij de afbeelding met de stappen van onderzoekend 

leren? 

A. Ja, ik heb veel ervaring met de stappen van onderzoekend leren.  

B. Ja, ik werk regelmatig met de stappen van onderzoekend leren.  

C. Ja, ik heb er een keer mee gewerkt.  

D. Nee, ik ken de stappen van onderzoekend leren niet.  

 

Als de leerling antwoord D heeft ingevuld, zal deze leerling pagina 5 niet te zien krijgen. De 

leerlingen die onderzoekend leren niet kennen, hoeven de stellingen die van toepassing zijn op het 

onderzoekend leren niet te beantwoorden.   
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Vijfde pagina 

Welke stellingen passen goed bij jou en welke niet? 

In een matrix kunnen de leerlingen kiezen uit de onderstaande stellingen die zij kunnen beantwoorden 

met een vijfpuntschaal: past nooit bij mij – past bijna nooit bij mij – past soms bij mij – past bijna 

altijd bij mij – past altijd bij mij. 

 

 

 Als ik een onderzoek ga doen, gebruik ik de stappen die horen bij onderzoekend leren. 

Variabele: onderzoekend leren 

 Als ik een spreekbeurt voorbereid, bekijk ik eerst wat ik al weet van het onderwerp. 

Variabele: onderzoekend leren  

 Ik maak regelmatig een mindmap om te bekijken wat ik al weet van een onderwerp 

Variabele: onderzoekend leren  

 Als ik aan een grote opdracht begin, maak ik eerst een plan.  

Variabele: onderzoekend leren  

 Regelmatig doe ik een onderzoek of test.  

Variabele: onderzoekend leren  

 Ik heb veel ervaring met het bedenken van een vraag over mijn onderzoek. 

Variabele: onderzoekend leren  

 Ik geef regelmatig een presentatie over een onderwerp waar ik een opdracht over heb 

gemaakt.  

Variabele: onderzoekend leren  

 Als ik een grote opdracht klaar heb, bekijk ik wat ik beter had kunnen doen.  

Variabele: onderzoekend leren  

 

Zesde pagina 

Wil je nog iets kwijt? Als je nog iets kwijt wilt over jouw talent voor plannen kun je dat hier 

opschrijven. (open vraag) 

 

Zevende pagina 

Dit is het einde van de vragenlijst. Viel het mee of viel het tegen? 

Bedankt voor het invullen! 

Groetjes, Iris Verhaagen 
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Bijlage 4  –  observatieformulier 
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Bijlage 5  –  standaardvragen semigestructureerd interview 

 

De training is gegeven. Wat is je eerste reactie naar aanleiding van de training?  

 

Gedurende de training. In hoeverre waren de leerlingen gemotiveerd om met de training bezig te zijn? 

Waren de leerlingen over bepaalde opdrachten meer enthousiast dan anderen?  

 

Op welke manier heb je eventuele vorderingen of leermomenten waargenomen? Van welke 

opdracht(en) hebben de leerlingen iets opgepikt?  

 

Wat vond je van de lesbeschrijvingsformulieren? Helder en duidelijk beschreven? Zijn er mogelijk 

nog tips?  

 

Wat vond je van de opzet van de training? Zijn hier mogelijk nog verbeterpunten voor?  

 

Heb je zelf nog activiteiten/opdrachten/instructies toegevoegd aan de lessen waardoor het duidelijker 

werd voor de leerlingen?  

 

Het onderzoek gaat over de planningsvaardigheid van de leerlingen. Wordt door deze training het 

planningsvermogen gestimuleerd? Zo nee, welke aanpassingen of aanvullingen zijn hier voor nodig? 

Zo ja, op welke manier? 

 

Ook het onderzoekend leren wordt onderzocht. Komt dit stuk voldoende aan bod om tot een vordering 

of ontwikkeling te mogen spreken op dit gebied?  

 

Wellicht komt er een vervolgonderzoek. Op welke manier zou dit dan vorm kunnen worden gegeven?  

 

 

 

 

 

 

 

 


