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Samenvatting  
Mensen in onze samenleving worden steeds ouder, daarom wordt formeel leren tijdens 
volwassenheid steeds belangrijker. Er is weinig bekend over de invloed die verschillende 
factoren op succesvol formeel levenslang leren hebben tijdens volwassenheid. Het is 
belangrijk te weten hoe psychologische en biologische factoren het leren beïnvloeden tijdens 
volwassenheid aangezien grote verschillen bestaan in leefstijl tussen mensen. Daarnaast is het 
belangrijk te weten hoe deze factoren onderling met elkaar samenhangen. Een grote 
observationele studie waarin de determinanten van succesvol formeel levenslang leren worden 
onderzocht zal hier meer inzicht in geven. Dit leidt mogelijk tot op maat gemaakte strategieën 
waarmee volwassenen hun academisch succes kunnen verhogen. Tevens leidt dit mogelijk tot 
een succesvolle verouderende populatie, aangezien leren en cognitieve veroudering nauw met 
elkaar verbonden zijn. De psychologische factoren vormen onderdeel van een ander voorstel.  

Probleemstelling, theorie & doel  
Mensen in onze samenleving worden steeds ouder (The World Bank, 2009). Levenslang leren wordt daarom 
steeds belangrijker. Aangezien biologische factoren verschillen van mens tot mens en van invloed zijn op 
gezondheid en cognitie is het van belang te onderzoeken wat de invloed van deze factoren is op academische 
prestaties.  

Binnen de literatuur over biologische factoren wordt veelal onderscheid gemaakt tussen een drietal 
factoren, namelijk: slaap, voeding en beweging. Ondanks het feit dat de functie van slaap tot op heden 
onduidelijk blijft, laat onderzoek duidelijk zien dat een gebrek aan slaap kan leiden tot verslechterde cognitieve 
prestaties (Cirelli & Tononi, 2008). Desondanks is het onduidelijk hoe cognitief and academisch functioneren 
samenhangt met ‘normaal’ slaapgedrag bij gezonde volwassenen. Voeding is niet alleen de brandstof van ons 
lichaam, maar levert ook belangrijke bouwstoffen voor de hersenen, die op hun beurt van invloed kunnen zijn 
op cognitief functioneren (Goodwin, Goodwin, & Garry, 1983). Positieve effecten van voedingsstoffen worden 
veelal gevonden in onderzoek onder zieke of ondervoede personen, dergelijke bevindingen kunnen niet zomaar 
gebruikt worden voor onderzoek onder een gezonde populatie. Beweging zorgt voor een betere doorbloeding in 
het hele lichaam en zorgt voor de aanmaak van zogenaamde neurotrofines die op hun beurt zorgen voor het 
overleven, ontwikkelen en functioneren van neuronen (Barenberg, Berse, & Dutke, 2011). Veel aandacht is er 
reeds voor beweging, desondanks vindt veel onderzoek plaats met kinderen of ouderen en focust het onderzoek 
zich op de effecten van beweging op cognitie.  

Binnen het lager en middelbaar onderwijs is onderzoek gedaan naar de effecten van biologische 
factoren op cognitie of schoolprestaties. Hieruit blijkt dat er positieve associaties bestaan tussen cognitie of 
schoolprestaties en voeding (Taras, 2005), beweging (Biddle & Asare, 2011) en slaap (Taras & Potts-Datema, 
2005). Onderzoek naar het effect van biologische factoren op academische prestaties bij volwassenen ontbreekt. 
Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de samenhang tussen biologische factoren en academische 
prestaties bij volwassenen binnen formeel onderwijs. Verwacht wordt dat een gezonde leefstijl positief 
geassocieerd is met de academische prestaties van volwassenen. De resultaten van dit onderzoek bieden 
mogelijk aanknopingspunten voor het ontwikkelen van op maat gemaakte strategieën om de prestaties van 
studenten binnen het academisch volwassen onderwijs te verbeteren.  

Methode van onderzoek  

Variabelen 
In dit onderzoek zullen een aantal onafhankelijke variabelen worden onderzocht. Als biologische factoren 
worden meegenomen: beweging, voeding en slaap. Verder zullen de hiermee geassocieerde variabelen vitaliteit, 
body mass index (BMI) en gezondheidsstatus worden meegenomen in het onderzoek. Ook zullen cognitieve 
tests worden afgenomen om de cognitieve status van de deelnemers te kunnen bepalen. Ten slotte zullen de 
volgende achtergrondvariabelen worden meegenomen: samenstelling huishouden, opleidingsniveau, gemiddelde 
schoolcijfer, leeftijd, geslacht, etniciteit, stemming, baan informatie, computer vaardigheden en studietijd. De 
afhankelijke variabelen die worden meegenomen zijn: studiesucces, studiecijfer en studieduur. 

Deelnemers 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder 2000 masterstudenten van de opleidingen onderwijswetenschappen 
en psychologie aan de Open Universiteit (OU). De deelnemers worden geworven via de inschrijfprocedure van 
de OU.  



Procedure van data verzamelen 
Het onderzoek vindt volledig op afstand plaats door middel van vragenlijsten en cognitieve tests die via het 
internet met de computer door de deelnemers thuis worden ingevuld. De dataverzameling vindt plaats tijdens de 
inschrijving van studenten voor de masteropleidingen aan de OU. De deelnemers ontvangen per email een 
uitnodiging waarin ze een link vinden naar de vragenlijst en de cognitieve tests. De afhankelijke variabelen 
zullen worden verzameld via het centraal examenregistratiesysteem van de OU. 

Data-analyse 
Voor de data-analyse zullen verschillende methodieken gebruikt worden daar het een grote dataset betreft. 
Allereerst zal de samenhang tussen de biologische factoren en de academische prestaties worden bestudeerd. Dit 
gebeurt met behulp van meervoudige regressie analyse. Hierbij zal worden gecontroleerd voor demografische 
factoren (e.g. geslacht, leeftijd). Verder zal met behulp van ‘structural equation modeling’ worden onderzocht 
hoe de variabelen zich onderling verhouden.  

Verbinding met het deelthema waaronder ingediend  
Dit voorstel past goed bij het deelthema ‘PhD track’ van de conferentie aangezien het onderzoek nog in de 
voorbereidende fase zit. Feedback van medepromovendi en senior onderzoekers is daarom zeer welkom. 
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