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Abstract 

Background: Due to the Coronavirus, (primary) schools had to adapt their education to 

“distance learning”. A lot of attention is paid to the possible learning backlogs that have 

arisen during this period. However, there are also (gifted) children who seemed to benefit 

from distance learning. The executive functions may play a role in this. Purpose: The aim of 

this research is to gain insight into the extent to which executive functions influence the 

successful or unsuccessful development of (partial) distance learning among gifted students. 

Method: The developments in the subjects ‘Grammar’, ‘Mathematics’ and ‘Reading 

Comprehension’ of 40 gifted primary students were obtained using the CITO results of the 

period before and after the periods of distance learning. In addition, the teachers of these 

students had to fill in the ZO! Questionnaire. A logistic regression was performed to 

investigate the extent to which executive functions are related to above-average growth in the 

subjects. Results: The survey shows that a small majority of students has gone through above-

average growth during the partial distance learning period. Only a significant relationship was 

found between 'Task-oriented Behavior and Reading Comprehension' and between 'Gender 

and Reading Comprehension'. Conclusion: The chance of above-average growth appears to 

be partly related to executive functions. There is a negative correlation between Task-

Oriented Behavior and the chance of above-average development of Reading Comprehension 

during a period of distance learning. A lower level of task orientation increases the chance of 

experiencing above-average growth. Boys are more likely to experience above-average 

growth in Reading Comprehension than girls. Due to the small sample size, these results 

should be interpreted with caution. 

 

Keywords: Gifted children, executive functions, distance learning, Coronavirus  
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Samenvatting 

Aanleiding: Door het Coronavirus moesten (basis)scholen hun onderwijs aanpassen naar 

“afstandsonderwijs”. Er gaat veel aandacht uit naar de mogelijke achterstanden die zijn 

ontstaan in deze periode. Er zijn echter ook (hoogbegaafde) kinderen die juist gebaat leken te 

zijn bij een vorm van afstandsonderwijs. De executieve functies spelen hierbij mogelijk een 

rol. Doel: Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoeverre executieve functies van 

invloed zijn op het al dan niet succesvol ontwikkelen tijdens (gedeeltelijk) afstandsonderwijs 

bij hoogbegaafde leerlingen. Methode: De ontwikkelingen op de kernvakken Spelling, 

Rekenen en Begrijpend Lezen van 40 hoogbegaafde basisschoolleerlingen zijn in kaart 

gebracht met behulp van de CITO-resultaten van voor en na de periodes van 

afstandsonderwijs. Daarnaast hebben de leerkrachten van deze leerlingen de ZO!-vragenlijst 

ingevuld. Er is een logistische regressie uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre executieve 

functies samenhangen met het al dan niet bovengemiddeld groeien op de kernvakken. 

Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat een kleine meerderheid van de leerlingen een 

bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt tijdens de periode van gedeeltelijk 

afstandsonderwijs. Er werd enkel een significante relatie gevonden tussen ‘Taakgericht 

Gedrag en Begrijpend Lezen’ en tussen ‘Geslacht en Begrijpend Lezen’. Conclusie: De kans 

op een bovengemiddelde groei blijkt voor een deel samen te hangen met executieve functies. 

Er bestaat een negatieve samenhang tussen Taakgericht Gedrag en de kans op een succesvolle 

ontwikkeling op Begrijpend Lezen tijdens een periode van afstandsonderwijs. Een lagere 

mate van taakgerichtheid vergroot de kans om een bovengemiddelde groei door te maken. 

Jongens hebben een grotere kans om een bovengemiddelde groei door te maken op 

Begrijpend Lezen, dan meisjes.  Door de kleine steekproef dienen deze resultaten met 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 

 

Sleutelwoorden: hoogbegaafde kinderen, executieve functies, afstandsonderwijs, 

Coronavirus 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Op 16 maart 2020 moesten alle scholen in Nederland halsoverkop hun deuren sluiten 

door de opkomst van het Coronavirus. Scholen waren genoodzaakt hun onderwijs op een 

andere manier vorm te geven, veelal digitaal. Hierbij werd een groot beroep gedaan op 

ouders. Een paar maanden na deze eerste schoolsluiting zijn de eerste bevindingen naar voren 

gekomen, waarin De Algemene Vereniging Schoolleiders (2020) in hun rapport beschrijft dat 

de voortgang van 60 procent van de leerlingen constant is gebleven tijdens de eerste 

schoolsluiting (maart tot mei 2020), wat betekent dat het afstandsonderwijs tijdens de eerste 

schoolsluiting geen impact heeft gehad op de schoolresultaten van deze kinderen. Bij 18 

procent van de leerlingen is een kleine achterstand ontstaan en bij 9 procent is er sprake een 

grote achterstand wat betreft de schoolontwikkeling. Toch zijn er ook kinderen die vooruit 

zijn gegaan. De resultaten bij 13 procent van de leerlingen zijn namelijk gestegen (Algemene 

Vereniging Schoolleiders, 2020). Uit deze cijfers wordt zichtbaar dat sommige kinderen juist 

gebaat lijken te zijn bij het onderwijs op afstand, waar andere kinderen meer gebaat zijn bij 

fysiek onderwijs. Over de effecten die de tweede schoolsluiting met zich meegebracht heeft, 

is op het moment van huidig onderzoek nog weinig bekend.   

Thijs Bol (2020) beschrijft in zijn onderzoek dat Nederlandse gezinnen met een laag 

inkomen het thuisonderwijs moeilijker konden realiseren, door het ontbreken van een 

computer, goed werkend internet en het hebben van een ruimte om te werken. Voor 

hoogopgeleide ouders en ouders met een hoog inkomen was het vaak gemakkelijker om hun 

kind te ondersteunen bij het schoolwerk, omdat zij sneller het gevoel hadden hun kind met de 

leerstof te kunnen helpen en er bij een hoger inkomen vaak sprake is van een betere werkplek 

en betere omstandigheden (Bol et al., 2020). 

 Het Ministerie van Onderwijs maakt plannen om scholen (financieel) te ondersteunen 

om de leerachterstanden die tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn ontstaan, weg te 

werken. Hiervoor stelde het kabinet in mei 2021 244 miljoen euro beschikbaar en heeft dit 

bedrag na de tweede schoolsluiting verhoogd naar 8,5 miljard euro (PO-raad, 2021). De 

nadruk lijkt te liggen op de achterstanden die ontstaan zijn, maar er is weinig aandacht voor 

de groep kinderen die juist een sterkere ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit neemt het risico 

met zich mee dat veel aandacht uitgaat naar de ‘zorgkinderen’, waardoor er weinig tijd en 

aandacht overblijft voor de cognitief sterkere kinderen (Algemene Vereniging Schoolleiders, 

2018). Toch is het ook van belang te kijken naar de groep die juist beter heeft gepresteerd 

tijdens een periode van afstandsonderwijs.  
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Het is voor te stellen dat de periode van afstandsonderwijs ook invloed heeft gehad op 

de cognitieve ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen. Gelukkig neemt de aandacht voor 

hoogbegaafde leerlingen, hun onderwijservaringen en de mogelijke onderwijsverbeteringen 

voor deze leerlingen toe in het onderwijs (Hoogeveen, van Hell, Mooij, Verhoeven, 2004). 

Doordat de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen afwijkt van leeftijdsgenoten, hebben 

zij specifieke onderwijsbehoeften (Guldemond et al., 2008). Wanneer deze specifieke 

onderwijsbehoeften niet herkend worden, kan dit leiden tot onvoldoende ‘passend’ onderwijs. 

De hoogbegaafde leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd, wat voor frustratie en verveling 

kan zorgen (Van der Meulen et al., 2014) en uiteindelijk kan leiden tot onderpresteren (Mooij 

et al., 2007).  Dit maakt het invullen van afstandsonderwijs complex.  

In Nederland zijn er verschillende manieren om aan de onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen tegemoet te komen. Zo zijn er verrijkingsprogramma’s binnen de 

reguliere klas, waarbij de leerling verrijkend en gevarieerd leermateriaal krijgt waar de 

leerling binnen de klas aan werkt (Hoogeveen et al., 2004). Ook zijn er speciale plusklassen 

waar de hoogbegaafde leerlingen een dagdeel per week les krijgen met andere hoogbegaafde 

leerlingen. De overige dagen krijgen de leerlingen les in hun reguliere klas.  Tot slot is er het 

voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs. Hier wordt voltijd lesgegeven aan hoogbegaafde 

leerlingen, waarbij het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen (Hoogeveen et al., 2004).  

Uit eerder onderzoek blijkt dat executieve functies van kinderen een belangrijke 

voorspeller zijn van schoolsucces (Best et al., 2011). Executieve functies zijn hogere, 

metacognitieve denkprocessen die men nodig heeft om aandacht te verdelen, te plannen, 

instructies te onthouden en meerdere taken tegelijk te voltooien (Friedman et al., 2006). Het 

hebben van een hoog intelligentieniveau wil niet zeggen dat de ontwikkeling van de 

(executieve) functies ook voorspoedig verloopt (Friedman et al., 2006). Tijdens 

afstandsonderwijs wordt echter wel een groot beroep gedaan op de executieve functies van de 

leerlingen. Waar de leerlingen in de klas ondersteund kunnen worden door de leerkracht, 

moeten de leerlingen tijdens het onderwijs op afstand zelf hun aandacht verdelen, hun taken 

plannen en hun verkregen kennis ophalen.  

Verschillen in leeftijd en sekse spelen een rol in de ontwikkeling van de executieve 

vaardigheden (Brocki & Bohlin, 2004). Executieve vaardigheden nemen toe met de leeftijd 

(Brocki & Bohlin, 2004) en meisjes presteren vaak beter op testen die de executieve 

vaardigheden meten, dan jongens van dezelfde leeftijd (Huizinga & Smids, 2010). Het is 

belangrijk om rekening te houden met deze verschillen.  
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Dit onderzoek richt zich op het executief functioneren van de hoogbegaafde 

basisschoolleerlingen, omdat er tijdens de periode van afstandsonderwijs ook een beroep 

wordt gedaan op de executieve functies van deze leerlingen. Er wordt onderzocht in hoeverre 

deze executieve functies invloed op de schoolprestaties bij onderwijs op afstand, al dan niet 

rekening houdend met geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (SES).  

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre is er sprake van samenhang tussen de 

executieve functies van hoogbegaafde leerlingen en een succesvolle schoolontwikkeling 

tijdens onderwijs op afstand?’  

Het antwoord op deze vraag wordt onderzocht met behulp van de volgende deelvragen:  

1. In welke mate is er sprake van een vaardigheidsgroei op de vakken Spelling, Rekenen 

en Begrijpend lezen tijdens de (gedeeltelijke) periode van afstandsonderwijs van maart 

2020 – maart 2021?  

2. Wat is het niveau van executief functioneren van de hoogbegaafde leerlingen?  

3. In welke mate is er sprake van samenhang tussen de executieve functies en de 

vaardigheidsgroei, al dan niet gecontroleerd op geslacht, leeftijd en 

sociaaleconomische status?  

 

 

Figuur 1 

Conceptueel model  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

 
2.1 Hoogbegaafdheid  

Dat hoogbegaafdheid niet alleen maar een ‘hoge score op een IQ test’ is, staat al enige 

tijd niet meer ter discussie (Wijnekus & Pluymakers, 2016). Wat nu wel precies bedoeld 

wordt met de term ‘hoogbegaafdheid’ is nog niet duidelijk. Er zijn verschillende theorieën 

over de exacte inhoud van de term ‘hoogbegaafdheid’ waardoor het lastig is om een 

eenduidige definitie te beschrijven. Er wordt door wetenschappers op verschillende manieren 

naar hoogbegaafdheid gekeken. Sommige wetenschappers beweren dat hoogbegaafdheid iets 

is waarmee een kind geboren wordt en zien hoogbegaafdheid als aanleg (Gagné 2004; Heller 

1991), terwijl andere wetenschappers hoogbegaafdheid zien als aantoonbaar gedrag, waar 

pas sprake van is wanneer iemand hoge prestaties laat zien op een bepaald gebied (Span et 

al.,2001; Sternberg, 1993).  

 Een eenduidige definitie is er dus niet. Toch zijn de meeste wetenschappers het er wel 

over eens dat hoogbegaafdheid niet alleen een hoog IQ impliceert, maar dat meerdere factoren 

een rol spelen die bepalen of er al dan niet sprake is van hoogbegaafdheid. Het is geen vast 

gegeven, maar het is iets dat bij kinderen ontwikkeld moet worden (Wijnekus & Pluymakers, 

2016).  

 

Modellen voor Hoogbegaafdheid  

De factoren die meespelen bij de ontwikkeling van hoogbegaafdheid zijn door 

verschillende wetenschappers in beeld gebracht met behulp van modellen. Het eerste model 

dat besproken wordt is het model van Renzulli (1979). Renzulli benadrukt het essentiële 

belang van interactie tussen drie eigenschappen, die een voorwaarde vormen om van 

hoogbegaafdheid te spreken. Deze drie eigenschappen worden in het model weergegeven als 

drie ringen die met elkaar samehangen (Figuur 2). Er moet sprake zijn van een 

bovengemiddelde intelligentie, een hoog niveau van taakgerichtheid en een hoog niveau van 

creativiteit (Renzulli, 1985). Volgens Renzulli moeten deze drie eigenschappen bij 

hoogbegaafde kinderen tegelijk aanwezig zijn en bestaat er interactie tussen deze drie 

eigenschappen om van hoogbegaafdheid te spreken. Alleen wanneer er een samenwerking 

bestaat tussen deze drie eigenschappen kan hoogbegaafd gedrag worden waargenomen 

(Kieboom, 2016). 
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Figuur 2 

Drieringen model van Renzullie (Renzulli, 1998) 

 

 

 

 Mönks werkt dit model verder uit tot zijn ‘Meerfactorenmodel” (1985) (Figuur 3). 

Mönks laat zien dat bij de ontwikkeling van hoogbegaafdheid, naast een bovengemiddelde 

intelligentie, een hoog niveau van taakgerichtheid en een hoog niveau van creativiteit, ook een 

belangrijke rol is weggelegd voor de omgeving van het kind (Mönks, 1985). Mönks (1985) 

maakt binnen de ‘omgeving’ onderscheid tussen gezin, school en ontwikkelingsgelijken, die 

alle drie afzonderlijk van elkaar invloed uitoefenen op het ontwikkelingsproces van het kind. 

Alleen bij een optimale samenwerking tussen alle zes factoren, zal het kind prestaties van 

‘begaafd’ niveau laten zien.  

 

Figuur 3 

Het meerfactorenmodel (Mönks, 1985)  
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Het model van Heller (1991) geeft de relaties tussen factoren weer. Dit model is te 

zien in Figuur 4. Heller is van mening dat er verschillende begaafdheidsfactoren zijn waar 

iemand aanleg voor kan hebben. Deze begaafdheidsfactoren zijn zichtbaar in de linker kolom 

van zijn model, namelijk: intellectuele capaciteiten, creatieve vermogens, sociale competentie, 

praktische intelligentie, artistieke capaciteiten, muzikaliteit en psychomotoriek (Figuur 4). 

Deze begaafdheidsfactoren ziet Heller (1991) als een voorspeller voor de prestaties op 

geleverde prestaties. Door een combinatie van één of meerdere begaafdheidsfactoren met de 

niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken (moderatoren) komt een 

individu tot prestatie op één of meer domeinen (rechts in het model). De moderatoren (niet-

cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken) kunnen deze ontwikkeling 

bevorderen, maar ook belemmeren (Ziegler & Heller, 2000). De niet-cognitieve 

persoonlijkheidskenmerken die Heller (1991) als bepalend beschouwd zijn ‘coping met stress, 

prestatiemotivatie, werk- en leerstrategieën, (faal)angst en locus of control. Echter, over de rol 

van de moderatoren uit het model van Heller is nog weinig bekend (Wijnekus & Pluymakers, 

2016). 

 

 

Figuur 4 

Model van Heller (1992, 2000) 
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Gagné is net als Heller van mening dat hoogbegaafdheid iets is dat ontwikkeld moet 

worden (Gagné, 1985). Ook hij komt met een model waarin hij het concept hoogbegaafdheid 

weergeeft: “Het differentiatie model Begaafdheid en Talent”. Naast de begaafdheidsfactoren, 

omgevingsfactoren en persoonlijkheidskenmerken is het volgens Gagné (1985) ook belangrijk 

dat oefening en leren een plek krijgt in het model. Volgens hem speelt ‘oefenen’ en ‘leren’ 

namelijk een grote rol bij de ontwikkeling van hoogbegaafdheid (Gagné 1985, 2004).  

 

Onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen 

Hoogbegaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften dan reguliere leerlingen. 

Een belangrijk verschil is dat hoogbegaafde leerlingen ‘top-down’ leren, in plaats van 

‘bottom-up’ (van Kessel, 2008).  Dit houdt in dat hoogbegaafde leerlingen liever een 

moeilijker construct aangeboden krijgen, waarbij ze op zoek gaan naar de missende 

bouwstenen om hun kennis compleet te maken. Reguliere kinderen leren over het algemeen 

liever stapje voor stapje, met oplopende moeilijkheid (van Kessel, 2008). Hoogbegaafde 

leerlingen leren dus op een andere manier. Zo hebben hoogbegaafde leerlingen minder tijd 

nodig om nieuwe lesstof tot zich te nemen en onthouden zij beter wat zij hebben geleerd. Zij 

hebben daardoor minder behoefte aan herhaling (Winebrenner, 2000).  Daarnaast hebben 

hoogbegaafde leerlingen behoefte aan lesstof op abstract niveau. Ze kunnen zich erg 

betrokken voelen bij specifieke onderwerpen en hebben doorgaans moeite met het doorzetten 

op andere onderwerpen, die zij nog minder goed beheersen. Wanneer niet aan deze behoeften 

wordt voldaan, kan dit leiden tot verschillende problemen die uiteenlopen van onderpresteren, 

verveling en frustratie tot emotionele- en gedragsproblemen (Guldemond et al., 2007). 

Wanneer de leerlingen onderwijs krijgen dat wel aansluit bij hun onderwijsbehoeften, kan dit 

leiden tot excellente prestaties (Subotnik et al., 2011). 

 

2.2 Executieve functies 

De executieve functies stelt iemand in staat na te denken over zijn eigen denken 

(Friedman et al., 2006). Binnen de metacognitieve denkprocessen wordt door wetenschappers 

onderscheid gemaakt tussen drie fundamentele componenten van executief functioneren, 

namelijk: inhibitie, shifting en updating van het werkgeheugen (Best et al., 2011). Met 

inhibitie wordt het vermogen om overheersende of automatische impulsen te kunnen 

onderdrukken bedoelt, in situaties waarin dat nodig is (Mann et al., 2015). Inhibitie zorgt 

ervoor dat de concentratie op de taak gericht blijft (Smidts, 2003). Het is te vergelijken met 

een vorm van zelfbeheersing, zoals het uit laten praten van iemand, voordat je je reageert 
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(Huizinga & Smidts, 2012). Shifting wordt ook wel gezien als ‘mentale flexibiliteit’ (Smidts, 

2003). Het stelt je in staat om te wisselen tussen verschillende taken en gedachten. Daarnaast 

zorgt het ervoor dat je je gedachte en denkwijze kan aanpassen wanneer de situatie daarom 

vraagt. Met updating wordt het opslaan, bijwerken en organiseren van informatie in het 

werkgeheugen bedoeld. Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de drie bovengenoemde 

componenten, werken deze componenten veel samen bij het succesvol afronden van schoolse 

taken (Purpura et al., 2017). 

Deze executieve vaardigheden spelen een essentiële rol in de ontwikkeling en draagt 

bij aan het functioneren in het dagelijks leven (Best et al., 2011). Executieve processen 

ontwikkelen zich geleidelijk en deze ontwikkeling gaat door tot ver in de adolescentie 

(Diamond, 2013). De ontwikkeling van executieve functies kan door het trainen van de 

executieve vaardigheden bevorderd worden (Prins et al., 2011). Wanneer de executieve 

functies niet voldoende zijn ontwikkeld, kan dit problemen opleveren op het gebied van 

taakgericht gedrag, zelfbewustzijn en interactie in de klas (Gioia et al., 2000) 

 

Executieve functies van hoogbegaafde kinderen 

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat hoogbegaafde kinderen zich, gezien hun 

buitengewoon hoge intelligentie, ook optimaal ontwikkelen op andere ontwikkelgebieden 

(Sak, 2011). Dit is echter niet altijd het geval (Friedman et al., 2006). Op dit moment is er nog 

maar weinig bekend over het executief functioneren van hoogbegaafde kinderen. Dit kan 

ertoe leiden dat leerkrachten te hoge verwachtingen hebben van leerlingen (Kooijman, 2011). 

In het onderzoek van Arffa (2007) wordt geconcludeerd dat de executieve 

vaardigheden toenemen naarmate het intelligentieniveau (IQ) van een leerling toeneemt. In 

een ander onderzoek (Jacobson et al., 2011) komt naar voren dat de ontwikkeling van 

executieve vaardigheden soms juist achterloopt bij kinderen met een hoog intelligentieniveau, 

in vergelijking met kinderen met een lager intelligentieniveau. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat deze leerlingen weinig geactiveerd worden in het gebruik van de executieve 

functies, doordat zij de opdrachten ook zonder moeite kunnen voltooien (Van Gerven, 2009). 

De executieve vaardigheden worden dan weinig ingezet en worden ook niet geoefend en 

verbeterd (Van Gerven, 2009). De bevindingen uit onderzoeken die gedaan zijn naar het 

executief functioneren van hoogbegaafde leerlingen lopen uiteen, waardoor er nog geen 

eenduidige verklaring is. 
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2.3 Afstandsonderwijs 

Het fenomeen afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de leerlingen 

thuis hun schoolwerk doen, waarbij zij op afstand begeleid worden door de leerkracht. In een 

publicatie van Inspectie van het Onderwijs wordt de term afstandsonderwijs gedefinieerd als 

een vorm van leren waarbij het onderwijs niet fysiek maar op afstand plaatsvindt, veelal 

digitaal (Aarts et al., 2021). Uit verschillende studies blijkt dat afstandsonderwijs effectief kan 

zijn (Education Endowment Foundation, 2020). Toch is afstandsonderwijs in de meeste 

sectoren minder effectief dan fysiek onderwijs (Education Endowment Foundation, 2020). 

Daarnaast blijkt dat de effectiviteit van het afstandsonderwijs erg verschilt tussen (groepen) 

leerlingen. Leerlingen die in het regulier onderwijs al moeite hebben, lopen een groter risico 

om uit te vallen bij het afstandsonderwijs (Aarts et al., 2021). 

Volgens Wilson et al. (1997/1998) zijn er vier succesfactoren die kunnen bijdragen 

aan effectief afstandsonderwijs: het vermogen om zelfstandig te werken, de vereiste kennis 

van de leerling, de motivatie van het kind en de wens van het kind om afstandsonderwijs te 

volgen.  Daarnaast speelt concentratie van het kind een grote rol.  

Het vermogen om zelfstandig te kunnen werken en volgehouden aandacht doen weer 

een beroep op de executieve functies van deze leerlingen. Omdat tijdens het 

afstandsonderwijs een beroep gedaan wordt op (andere) executieve vaardigheden dan in de 

schoolsetting, is het interessant om te kijken in welke mate de executieve functies invloed 

hebben op de leerprestaties tijdens deze periode van afstandsonderwijs.  
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Hoofdstuk 3. Methode 

3.1 Onderzoeksdesign  

Door middel van kwantitatief onderzoek is onderzocht in hoeverre er samenhang 

bestaat tussen de constructen ‘executieve functies’ en ‘schoolprestaties tijdens een periode 

van afstandsonderwijs’. Het onderzoek was verklarend, omdat onderzocht is in hoeverre het 

eerste construct het tweede construct verklaart. Het betrof een cross-sectioneel onderzoek, 

waarbij de constructen op één moment zijn onderzocht door middel van een vragenlijst en de 

aanwezige gegevens van een CITO-scores uit het leerlingendossier gedurende de periodes van 

afstandsonderwijs.  

 

3.2 Participanten 

De doelpopulatie voor dit onderzoek betreft alle hoogbegaafde leerlingen in Nederland 

die voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs volgen. De onderzoekspopulatie bestaat uit 

hoogbegaafde leerlingen van groep 6 tot en met 8 van drie scholen uit Noord-Nederland die 

voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs verzorgen. Een inclusiecriterium is dat de leerlingen 

voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs hebben gevolgd ten tijde van het afstandsonderwijs 

rondom COVID-19. Een ander inclusiecriterium is dat de school van het kind het CITO-

leerlingvolgsysteem gebruikt voor Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen.   

De participanten zijn de hoogbegaafde leerlingen van groep 6, 7 en 8, die op het 

voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs zitten. Ouders dienden toestemming te geven voor het 

inzien van de CITO-gegevens van hun kinderen en voor het laten afnemen van de vragenlijst 

over executieve functies. De leerkrachten van desbetreffende leerlingen hebben eveneens 

toestemming gegeven voor deelname. 

Er zijn verschillende scholen benaderd die voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs 

verzorgen. Hiervan hebben drie scholen aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek. 

In totaal is voor 42 leerlingen door gezaghebbenden toestemming is gegeven, waarvan voor 

twee van de leerlingen essentiële data ontbrak. Deze leerlingen zijn niet meegenomen in de 

steekproef. Dit resulteerde in een steekproefgrootte van 40 leerlingen. Tabel 1 geeft de 

beschrijving van de steekproef weer.  
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Tabel 1 

Weergave van de steekproef  

 

 

Eigenschap 

 Volledige steekproef 

n = 40 

 Frequentie % 

Geslacht Jongen 21 52,5 

 Meisje 19 47,5 

Leeftijd 9 3 7,7 

 10 19 48,7 

 11 13 33,3 

 12 4 10,3 

Missing  1  

SES Laag en Midden 17 47,2 

 Hoog 19 52,8 

Missing  4  

 

 

 

Uit de gegevens van Tabel 1 blijkt dat de kleine meerderheid van de steekproef van uit 

jongens (52,5%) bestaat. De leeftijden van de respondenten in de steekproef lopen van 9 tot 

12 jaar, waarbij de meerderheid 10 (48,7%) of 11 jaar (33,3%) was ten tijde van het 

onderzoek.  In de resultaten is de variabele ‘Opleidingsniveau’ als onderdeel van SES niet 

meegenomen, omdat deze scores niet normaal verdeeld zijn. De overgrote meerderheid van de 

ouders zijn hoogopgeleid, waardoor er geen normaalverdeling in deze gegevens bestaat. Voor 

het onderzoeken van de variabele ‘SES” is alleen gezinsinkomen meegenomen.  

 

3.3 Instrumenten en validatie 

De afhankelijke variabele ‘vaardigheidsgroei tijdens een periode van 

afstandsonderwijs’ is verkregen door het verschil te berekenen tussen de vaardigheidsscores 

op de CITO van de 

midden-afname (februari 2020) en van de eind-afname (juni 2020). Het leerlingvolgsysteem 

zet dit verschil in scores om in de zogeheten vaardigheidsgroei, om de voortgang van 

leerlingen per vakgebied in een bepaalde tijd te kunnen volgen. Hierdoor wordt zichtbaar of 

het gaat om stagnatie, matige groei of sterke groei in vaardigheden (Hollenberg, van der 
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Lubbe & Sanders, 2017). Omdat iedere toets zijn eigen vaardigheidsscores heeft, is het niet 

mogelijk om een gemiddelde vaardigheidsgroei met elkaar te vergelijken (Hollenberg et al., 

2017). Daarom is ervoor gekozen om de vaardigheidsgroei van CITO Rekenen-Wiskunde, 

CITO Spelling en CITO Begrijpend Lezen los van elkaar te bekijken. De betrouwbaarheid op 

de toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen wordt door de COTAN als 

‘goed’ bestempeld. De begripsvaliditeit van Rekenen-Wiskunde en Spelling wordt met een 

‘goed’ beoordeeld en Begrijpend lezen met een ‘voldoende’. Naar de criteriumvaliditeit van 

deze toetsen is geen onderzoek gedaan. 

Ook voor hoogbegaafde leerlingen geeft de CITO betrouwbare en valide resultaten 

weer (Hollenberg, Van Boxtel & Keuning, 2014). Alleen wanneer leerlingen bijna alles goed 

hebben (I+ score) is de toetsscore minder betrouwbaar. In dit geval bevat de toets 

onvoldoende vragen boven het niveau van de leerling, waardoor er een plafondeffect optreedt 

(Hollenberg et al., 2014). Om toch een betrouwbare score te krijgen, kunnen de 

(hoogbegaafde) leerlingen doorgetoetst worden. Zij maken dan een toets op een hoger niveau. 

Onder andere om bovenstaande reden is een omrekentabel gebruikt om per leerling te kijken 

of de leerling ten opzichte van zichzelf bovengemiddeld gegroeid is, of dat de leerling naar 

verwachting of lager heeft gepresteerd (CITO LOVS, 2021). De omrekentabel die hiervoor 

gebruikt is te vinden in Bijlage A. Deze tabel geeft aan hoeveel punten (vaardigheidsscore) de 

leerling zou moeten scoren om op hetzelfde ontwikkelniveau te blijven. Met behulp van deze 

berekening zijn de leerlingen in de groep ‘bovengemiddelde groei’ of ‘geen bovengemiddelde 

groei’ geplaatst. De leerlingen die gezakt zijn in niveau of gelijk zijn gebleven zijn geplaatst 

in de groep ‘geen bovengemiddelde groei’. Leerlingen die ten opzichte van zichzelf zijn 

gegroeid kwamen in de groep ‘bovengemiddelde groei’ terecht. Door deze verdeling te 

maken, zijn de groepen ongeveer gelijk verdeeld.  

Om de mate van executief functioneren te meten wordt gebruik gemaakt van de ZO!-

vragenlijst. Deze vragenlijst is in eerste instantie ontwikkeld voor het meten van zelfregulatie, 

maar correleert met de BRIEF vragenlijst voor executieve functies (Smeets, Kooijmans, 

Wally, Van Dam, Tan & Aert, 2019). De ZO!-vragenlijst bevat 15 items, verdeeld over drie 

subschalen: ‘Taakgericht gedrag’, ‘Zelfbewustzijn en reflectie ’en ‘Interactie in de klas’. Deze 

subschalen zijn belangrijk, omdat er mogelijk verschillende vaardigheden van executief 

functioneren zijn die in meer- of mindere mate zorgen voor een succesvolle 

schoolontwikkeling op afstand. Bij deze drie schalen zijn een hoge betrouwbaarheid gemeten 

(0,78-0,85) (Smeets et al, 2019). De criteriumvaliditeit is niet onderzocht.  

De convergente validiteit tussen de ZO!-vragenlijst en de BRIEF is onderzocht, omdat 
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deze vragenlijst soortgelijke aspecten meet (Huizinga & Smidts, 2012; Smeets et al., 2019). 

Er bestaat een sterke correlatie tussen alle schalen van ZO!-vagenlijst met de 

Gedragsregulatie Index van de BRIEF. De schaal ‘taakgericht gedrag’ van ZO! hangt ook 

sterk samen met de Metacognitie Index van de BRIEF. Ordelijkheid en netheid worden niet 

gemeten in de ZO!; dit is terug te zien in de lagere correlaties. De convergente validiteit 

tussen de ZO!-vragenlijst en de BRIEF is hoog gebleken, al meet de ZO!-vragenlijst minder 

aspecten dan de brief (Smeets et al., 2019). In Bijlage B worden alle onderlinge correlaties 

weergegeven.   

In verband met een betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van ZO! en de 

afnametijd is in huidig onderzoek gekozen om de ZO! vragenlijst te gebruiken. De ZO! 

vragenlijst is ingevuld door de leerkracht.  

De sociaaleconomische status (SES) wordt verkregen door een aanvullende vragenlijst 

naar hun gezamenlijke jaarinkomen (in categorieën; laag, midden, hoog) en hoogst genoten 

opleiding. Daarnaast zijn de scholen gevraagd de vaardigheidsgroei op spelling, rekenen en 

begrijpend lezen door te geven, hierbij gaven zij eveneens de leeftijd en het geslacht door.   

 

3.4 Data-analyse  

Voor de data-analyse is IBM SPSS Statistics 26 gebruikt. In verband met de kleine 

steekproef is gekozen voor een significantieniveau van 10%.  

Om de eerste deelvraag te beantwoorden is de verdeling van de scores op de 

afhankelijke variabele ‘Vaardigheidsgroei’ beschreven. Met behulp van een tabel zijn de 

frequenties weergegeven van leerlingen die bovengemiddeld gegroeid zijn op de vakken 

‘Spelling’, ‘Rekenen’ en ‘Begrijpend Lezen’ en de leerlingen die geen bovengemiddelde 

groei hebben doorgemaakt op deze vakgebieden.  

Vervolgens is de onafhankelijke variabele ‘Executief Functioneren’ beschreven aan de 

hand van de scores op de subschalen ‘Taakgericht gedrag’, ‘Zelfbewustzijn en reflectie’ en 

‘Interactie in de klas’. Deze scores werden weergegeven door middel van boxplots.  

Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden is bekeken of er een vorm van samenhang is 

tussen Executief Functioneren en het al dan niet bovengemiddeld groeien op Spelling, 

Rekenen en Begrijpend Lezen. De T-toets is gebruikt om te kijken of er significante 

verschillen zijn tussen de groepen die geen bovengemiddelde groei hebben doorgemaakt en 

de groepen die wel een bovengemiddelde groei hebben doorgemaakt, wanneer gekeken wordt 

naar de gemiddelde scores op de subschalen ‘Taakgericht gedrag’, ‘Zelfbewustzijn en 

Reflectie’ en ‘Interactie in de klas’. Wanneer er significante verschillen werden gevonden, 
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was dit een reden om de variabelen mee te nemen in het logistische regressiemodel. Er is 

gecontroleerd of aan de assumpties van normaliteit en gelijke varianties werd voldaan, met 

behulp van een histogram en een residual plot.   

Vervolgens is onderzocht in hoeverre er verschillen bestaan tussen de mate van 

vaardigheidsgroei, wanneer gekeken wordt naar de variabelen ‘Geslacht’, ‘Leeftijd’ en ‘SES’. 

Met behulp van T-toets bij ‘Leeftijd en Vaardigheidsgroei’ en Chi-kwadraat toets bij 

‘Geslacht en Vaardigheidsgroei’ en ‘SES en Vaardigheidsgroei’ werd getoetst of er 

significante verschillen bestaan tussen de gemiddelden in beide groepen. Variabelen die hier 

aanwijzingen voor gaven, zijn meegenomen in het regressiemodel. 

Om de relatie tussen de predictoren te controleren is met behulp van een T-toets 

onderzocht of er een relatie bestaat tussen Geslacht en Executief Functioneren en tussen SES 

en Executief Functioneren. Deze controle is ook uitgevoerd voor Leeftijd en de mate van 

Executief Functioneren door de Pearson Correlatie te berekenen.  

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de drie subschalen van Executief 

Functioneren meegenomen in het model. Daarnaast zijn de predictoren die een significante 

uitkomst hebben laten zien in de eerdere analyses toegevoegd. Het best passende model is 

vervolgens gekozen met behulp van vergelijking van de deviances.  

 

3.5 Onderzoeksprocedure  

Vanuit de universiteit was al contact met één van de deelnemende onderzoeksscholen, 

waardoor er sprake is van een sneeuwbal-steekproef. De school waarmee de universiteit 

contact heeft, heeft suggesties gedeeld vanuit hun netwerk van scholen voor voltijd 

hoogbegaafdheidsonderwijs.  

Er is een brief opgesteld waarin het doel, de aard en relevantie van het onderzoek 

beschreven stond. Tevens werd beschreven op welke manieren de data verzameld zouden 

worden en wat er met deze data zou gebeuren. Er stond beschreven dat de data volledig 

anoniem gepresenteerd zal worden en niet te herleiden zijn naar de individuele leerlingen. Er 

is actieve toestemming van ouders gevraagd om de gegevens van hun kind te gebruiken voor 

het onderzoek, door middel van een toestemmingsformulier. Dit toestemmingsformulier is te 

vinden in Bijlage C. Ook werden ouders en leerkrachten gewezen op het feit dat deelname aan 

het onderzoek geheel vrijwillig is dan dat zij zich op elk moment konden terugtrekken uit het 

onderzoek, zonder daarbij een reden op te hoeven geven.  

Zodra ouders toestemming hebben gegeven, werd aan de leerkrachten van kinderen 

die voldoen aan de inclusiecriteria gevraagd om de ZO! vragenlijst digitaal in te vullen. Tot 
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slot werd aan de leerkracht gevraagd de bijbehorende vaardigheidsscores te delen. 

 Voor het uitvoeren van dit onderzoek is toestemming vereist van de ethische 

commissie van de faculteit Gedrag- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit, 

omdat de doelgroep kinderen betreft.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten 

 

4.1 Vaardigheidsgroei 

Aan de hand van de vaardigheidsgroei is bekeken of er sprake is van een 

bovengemiddelde groei of geen bovengemiddelde groei. In Tabel 2 wordt weergegeven bij 

welk aantal leerlingen sprake is van bovengemiddelde vaardigheidsgroei en bij welke 

leerlingen er geen sprake is van een bovengemiddelde groei.  

 

 

Tabel 2 

Vaardigheidsgroei  

 Frequentie 

N = 38 

Percentage 

Spelling 

Geen bovengemiddelde groei 

Bovengemiddelde groei  

 

14 

24 

 

36,8 

63,2 

 

Rekenen 

Geen bovengemiddelde groei 

Bovengemiddelde groei 

 

16 

22 

 

42,1 

57,9 

 

Begrijpend lezen  

Geen bovengemiddelde groei 

Bovengemiddelde groei 

 

17 

21 

 

44,7 

55,3 

 

 

 

Uit Tabel 2 blijkt dat zowel op Spelling en Rekenen als Begrijpend Lezen meer leerlingen 

bovengemiddeld zijn gegroeid, dan leerlingen die geen bovengemiddelde groei hebben 

doorgemaakt.   
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4.2 Mate van Executief Functioneren 

De mate van executief functioneren is gemeten aan de hand van drie subschalen 

‘Taakgericht Gedrag’, ‘Zelfbewustzijn en Reflectie’ en ‘Interactie in de klas’. Figuur 5 geeft 

de verdeling van de scores op deze subschalen weer. De gemiddelde score op de subschaal 

‘Taakgericht gedrag’ is 3,31 (SD = .64). Op de subschaal ‘Zelfbewustzijn en reflectie’ scoren 

de leerlingen gemiddeld 3,35 (SD = .70). Interactie in de klas kent een gemiddelde van 3,4 

(SD = .58). 

 

 

Figuur 5 

Verdeling van de scores op de variabelen ‘Taakgericht gedrag, ‘Zelfbewustzijn en Reflectie’ 

en ‘Interactie in de klas’ 

 

 

 
 

 

In Tabel 3 worden de onderlinge correlaties weergegeven tussen de verschillende 

domeinen van het executief functioneren die door middel van de ZO!-vragenlijst worden 

gemeten. Hieruit blijkt dat er een middelmatige correlatie bestaat tussen de variabelen 

‘Taakgericht Gedrag’, ‘Zelfbewustzijn en Reflectie’ en ‘Interactie in de klas’. Er is sprake van 
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een positief, significant verband tussen de variabelen, waarbij een hogere score op een 

subschaal van de ZO!-vragenlijst over het algemeen samengaat met een hogere score op een 

andere subschaal binnen deze vragenlijst.  

 

 

Tabel 3 

Correlatiematrix subschalen ZO!-vragenlijst  

 1 2 3 

1 Taakgericht gedrag -   

2 Zelfbewustzijn en Reflectie .457** -  

3 Interactie in de klas .699** .695** - 

*p<0,05, **p<0,01 

 

 

4.3 Samenhang Executief Functioneren en Vaardigheidsgroei  

Uit de analyse blijkt dat de scores normaal verdeeld zijn (gecheckt door middel van 

histogrammen) en dat de groepen vergelijkbare varianties hebben (niet meer dan een factor 4 

verschillend). Uit de beschrijving van de groepen blijkt dat de gemiddelde score op 

Taakgericht Gedrag voor de groep die bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt op Spelling 

(M = 3.28, SD = .66) iets lager ligt dan de gemiddelde score van de groep die geen 

bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 3.33, SD .68). Uit de T-toets blijkt dit 

verschil niet significant (t(35) = -.223; p = .825, 90% BHI [-.34;.44]). De gemiddelde score op 

Zelfbewustzijn en Reflectie is binnen de groep die een bovengemiddelde groei heeft 

doorgemaakt (M = 3.35, SD = .73) iets lager dan het gemiddelde van de groep die geen 

bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 3.36, SD = .73) Ook dit verschil bleek niet 

significant (t(35) = -.056; p = .956, 90% BHI [-.41;.44]) De gemiddelde score op Interactie in 

de klas ligt iets hoger in de groep die een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 

3.39, SD = .60), dan in de groep die geen bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 

3.36, SD = .60). Deze verschillen bleken eveneens niet significant (t(35) = .157; p = .87, 90% 

BHI [-.38;.32]). 

  Voor Rekenen geldt dat de gemiddelde score op Taakgericht Gedrag voor de groep die 

een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 3.29, SD = .59) iets lager ligt dan de 
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gemiddelde score binnen de groep die geen bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 

3.34, SD = .75). Deze verschillen kunnen niet als significant worden beschouwd (t(36) = 

-.225; p = .82, 90% BHI [-.32;.42]). De gemiddelde score voor Zelfbewustzijn en Reflectie 

ligt hoger in de groep die bovengemiddeld gegroeid is (M = 3.45, SD = .64) dan in de groep 

die geen bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 3.18, SD = .79). Dit verschil is ook 

niet significant t(36) = 1.166; p = .25, 90% BHI [-.66;.12]). De gemiddelde score van 

Interactie in de klas ligt eveneens hoger in de groep die bovengemiddeld gegroeid is (M = 

3.42, SD = .56) in vergelijking met de groep die geen bovengemiddelde groei op Rekenen 

heeft doorgemaakt (M = 3.35, SD = 64). Ook dit verschil is niet significant (t(36) = .385; p 

= .70, 90% BHI [-.41;.26]). 

 De kinderen die een bovengemiddelde groei hebben doorgemaakt op Begrijpend 

Lezen (M = 3.12, SD = .70) scoren gemiddeld lager op Taakgericht Gedrag dan de kinderen 

die geen groei hebben doorgemaakt (M = 3.54, SD = .51). Met een p-waarde van 0.047 kan dit 

verschil als significant worden beschouwd (t(36) = -2.055; p = .047) 90% BHI [.08;.77]). 

De gemiddelde score op Zelfbewustzijn en Reflectie ligt ook lager binnen de groep die 

een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt op Begrijpend Lezen (M = 3.20, SD = .77) dan 

binnen de groep die geen bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 3.51, SD = .60) al 

zijn deze verschillen niet significant (t(36) = -1.333; p = .19, 90% BHI [-.09;.69]). De 

gemiddelde score op Interactie in de klas ligt eveneens iets lager in de groep die een 

bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt (M = 3.25, SD = .69), in vergelijking tot de 

kinderen die geen bovengemiddelde groei hebben doorgemaakt (M = 3.56, SD = .39). Ook 

deze verschillen kunnen niet als significant worden beschouwd (t(36) = -1.623; p = .113, 90% 

BHI [.00;.62]). 

 

Vaardigheidsgroei en Geslacht  

Uit de beschrijving van de groepen blijkt dat de groep van de leerlingen die een 

bovengemiddelde groei op Spelling heeft doorgemaakt voor 45,8% uit jongens bestaat en 

voor 54,2% uit meisjes. De p-waarde is 0.272 en dit verschil is dus niet significant (χ2 (1)= 

1.21).  De Chi-Square Test voor de mate van groei op Rekenen en het Geslacht laat zien dat 

de groep van leerlingen die een bovengemiddelde groei hebben doorgemaakt voor 59,1% uit 

jongens bestaat en voor 40,9% uit meisjes. Dit is verschil is eveneens niet significant (χ2 (1)= 

0.87; p = 0.35).  
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Uit de controle voor geslacht op de mate van groei op Begrijpend Lezen blijkt dat de 

groep die een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt voor 66,7% uit jongens bestaat en 

voor de overige 33,3% uit meisjes. Met een p-waarde van 0.054 kan dit verschil als 

significant worden beschouwd (χ2 (1)= 3.71; p = .05). Het is waarschijnlijk dat dit verschil 

tussen jongens en meisjes ook in de populatie aanwezig is.  

 

Vaardigheidsgroei en SES  

Uit de Chi-Square Test blijkt dat de groep die bovengemiddeld gegroeid is op Spelling 

(N=21) voor 57,1% bestaat uit kinderen uit een gezin met een hoog inkomen en voor 42,9% 

uit kinderen uit gezinnen met een laag- of een midden inkomen.  Met een p-waarde van .290 

wordt dit verschil als niet-significant beschouwd (χ2 (1) = 1.12; p .29). Voor Rekenen geldt 

dat de groep die bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt voor 36,8 procent uit kinderen uit 

gezinnen met een hoog inkomen bestaat en de overige kinderen (63,2%) komen uit een gezin 

met een midden- of laag inkomen. Ook dit verschil is niet significant (χ2 (1) = 1.804; p 

= .219). Bij Begrijpend Lezen is het percentage kinderen uit een gezin met een hoog inkomen 

ook groter bij de groep die wel een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt. 52,6% van 

deze kinderen komt uit een gezin met een hoog inkomen, de overige 47,4% uit gezinnen met 

een laag- of middeninkomen. Dit verschil is niet significant (χ2 (1)= .002; p = .968). Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat er in de steekproef geen significante verschillen bestaan tussen 

de sociale economische status en de mate van groei op zowel Spelling, Rekenen als 

Begrijpend Lezen. 

 

Vaardigheidsgroei en Leeftijd  

Er is een T-test uitgevoerd om te controleren of leeftijd samenhangt met een al dan 

niet bovengemiddelde groei. Uit de histogrammen bleken de scores normaal verdeeld te zijn 

en de groepen hebben vergelijkbare varianties (niet meer dan factor 4 verschil). Voor Spelling 

wordt zichtbaar dat de groep die een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt een 

gemiddelde leeftijd heeft van 10,5 jaar (SD = .78). De groep die geen bovengemiddelde groei 

heeft doorgemaakt heeft een gemiddelde leeftijd van 10,3 jaar (SD = .86). Deze verschillen 

zijn niet significant (t(35) = -.84; p = .40, 90% BHI [-.70;.24]). Voor Rekenen is de 

gemiddelde leeftijd in de groep die bovengemiddeld gegroeid is 10,6 (SD = .848). Van de 

groep die niet bovengemiddeld gegroeid is, is de gemiddelde leeftijd 10,3 (SD = .683). De 

verschillen tussen de twee groepen zijn niet significant (t(36) = -1.501; p = .142, 90% BHI 
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[-.82;.05]).  De gemiddelde leeftijd van de groep die bovengemiddeld gegroeid is op 

Begrijpend Lezen ligt iets lager (M = 10.43, SD = .87) dan de groep die niet bovengemiddeld 

gegroeid is (M = 10.53, SD = .72), deze verschillen zijn eveneens niet significant (t(36) 

= .384; p = .704, 90% BHI [-.34;.55]). Dit betekent dat er op basis van deze steekproef geen 

aanwijzingen zijn dat er verschillen bestaan in de populatie.  

 

Executief Functioneren en Geslacht 

Meisjes scoren gemiddeld hoger (M = 3.38, SD = .75) op de variabele ‘Taakgericht 

Gedrag’ dan jongens (M = 3.25, SD = 0.56), maar dit verschil is niet significant (t(37) = -.589; 

p = .559, 90% BHI [-.48;.23]). Ook op de variabele ‘Zelfbewustzijn en Reflectie’ scoren 

meisjes (M = 3.45, SD = .67) gemiddeld hoger dan jongens (M = 3.27, SD = .74), maar ook 

deze verschillen zijn niet significant (t(37) = -.785; p = .438, 90% BHI [-.56;.20]). Op de 

variabele ‘Interactie in de klas’ zijn eveneens geen significante verschillen gevonden, al is 

ook hier zichtbaar dat meisjes uit deze steekproef (M = 3.45, SD .60) gemiddeld iets hoger 

scoren dan jongens (M = 3.35, SD = .06) (t(37) = -.53; p = .60, 90% BHI [-.42;.22]).  

 

Executief Functioneren en Leeftijd 

De Pearson-correlatie laat zien dat er nauwelijks sprake is van een correlatie tussen 

leeftijd en de drie subschalen van executief functioneren: Taakgericht Gedrag (r = .044), 

Zelfbewustzijn en Reflectie (r = .066) en Interactie in de klas (r = .123). De (zeer zwakke) 

correlaties die genoemd worden zijn niet significant. 

  

4.4 Logistische regressie  

Er zijn alleen significante verschillen gevonden tussen predictoren en de al dan niet 

bovengemiddelde groei Begrijpend Lezen. Het logistisch regressiemodel wordt daarom enkel 

voor de afhankelijke variabele ‘Vaardigheidsgroei Begrijpend Lezen’ geschat. Bij het schatten 

van het model voor Begrijpend Lezen is Geslacht meegenomen, omdat er volgens 

bovenstaande analyse een significant verschil bestaat tussen jongens en meisjes op het wel of 

niet bovengemiddeld groeien op begrijpend lezen. De Tabel 4 geeft een samenvatting van 

deze analyse weer.  
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Tabel 4 

Samenvatting logistische regressieanalyse voor de samenhang tussen executieve functies en 

Begrijpend lezen 

   Model 1.1 Model 1.2 

   B SE 90% BHI B SE 90% BHI 

(Constant)  3.947 2.753 
 

3.200 2.120 
 

Geslacht (1) 1.244* .725 [1.05;11.43] 1.257* .723 [1.07;11.55] 

Taakgericht  
Gedrag 

-.937 .776 [.11;1.40] -1.088* .611 [.12;.92] 

Zelfbewustzijn  
en Reflectie  

-.221 .729 [.24;2.66]   
 

  

Interactie in de klas  -.144 1.064 [.15;4.98]   
 

  

 

Chi2  

 

.104 
  

 

.024 

*p<.1, **p<.05 

 
 
 

In Tabel 4 is te zien dat ‘Zelfbewustzijn en Reflectie’ en ‘Interactie in de klas’ niet 

significant bijdragen aan de voorspelling (Model 1.1). Daarom is ervoor gekozen deze 

variabelen uit het model te verwijderen. Model 1.2 laat zien hoe het model eruit komt te zien 

zonder deze variabelen.  In dit model is te zien dat ‘Geslacht’ en ‘Taakgericht Gedrag’ een 

significante bijdrage leveren aan de voorspelling en dat het model met alleen deze variabelen 

(Model 1.2) beter bij de data past dan een model zonder deze variabelen (χ2 (1)= 7.458; p = 

.024). Geslacht (p = .082) en Taakgericht Gedrag (p = .075) zijn beide significant uitgaande 

van een significantieniveau van 10%.  

Model 1.2 laat zien dat de kans op groei op Begrijpend Lezen afneemt naarmate de 

score op Taakgericht Gedrag toeneemt. Een hogere score in taakgericht gedrag, zorgt voor 

een afname in de kans op bovengemiddelde groei voor Begrijpend Lezen.  

Echter, er is ook een andere variabele in het model die deze kans beïnvloedt, namelijk 

Geslacht. Model 1.2 laat zien dat het effect van geslacht op de kans op een bovengemiddelde 

groei toeneemt wanneer het om een jongen (1) gaat, in vergelijking met meisjes. Dit betekent 

dat jongens een grotere kans hebben om een bovengemiddelde groei door te maken dan 

meisjes. Beide variabelen hebben dus invloed op de voorspelling.   
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De classificatietabel behorende bij het regressiemodel geeft aan dat Model 1.2 voor 

63,2% van de leerlingen uit de steekproef een correcte voorspelling heeft gedaan.  

 

 

Figuur 6 

De kans om een bovengemiddelde groei door te maken op Begrijpend Lezen 
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Hoofdstuk 5. Conclusie en discussie 

5.1 Conclusie 

Het doel van huidig onderzoek is om antwoord te geven op de volgende vraag: In 

hoeverre is er sprake van samenhang tussen de executieve functies van hoogbegaafde 

leerlingen en een succesvolle schoolontwikkeling tijdens onderwijs op afstand? 

 Huidig onderzoek laat zien dat er een samenhang bestaat tussen Taakgericht Gedrag en 

de kans op een succesvolle ontwikkeling op Begrijpend Lezen tijdens een periode van 

afstandsonderwijs. Een lage mate van taakgerichtheid gaat samen met een grotere kans op het 

doormaken van een bovengemiddelde groei. Geslacht heeft ook invloed op deze kans. 

Jongens hebben een grotere kans om een bovengemiddelde groei door te maken dan meisjes.  

 Voor de vakken Spelling en Rekenen zijn geen significante aanwijzingen gevonden, wat 

inhoudt dat op basis van huidig onderzoek geen sprake is van samenhang tussen de executieve 

functies en de vaardigheidsgroei tijdens een periode van (gedeeltelijk) afstandsonderwijs. In 

verband met de kleine steekproef is het van belang om deze conclusie met voorzichtigheid te 

interpreteren. 

 

5.2 Discussie  

              De eerste deelvraag was als volgt: ‘In welke mate is er sprake van vaardigheidsgroei 

op de kernvakken tijdens een (gedeeltelijke) periode van afstandsonderwijs van maart 2020 

tot maart 2021? Uit huidig onderzoek is naar voren gekomen dat een kleine meerderheid van 

de leerlingen een bovengemiddelde groei heeft doorgemaakt op de vakken Spelling, Rekenen 

en/of Begrijpend Lezen. Deze bovengemiddelde groei wil zeggen dat de leerlingen harder zijn 

gegroeid dan de ontwikkeling die je van hen zou mogen verwachten op basis van hun 

ontwikkelingscurve (CITO LOVS, 2021). Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen 

significante verschillen zijn gevonden op de controlevariabelen leeftijd en 

sociaaleconomische status (SES). Wel is naar voren gekomen dat er significant meer jongens 

in de groep zitten die een bovengemiddelde groei hebben doorgemaakt op begrijpend lezen. 

Dit is een vrij opvallende uitkomst aangezien het onderzoek van van Langen en Driessen 

(2006) uitwijst dat meisjes over het algemeen beter scoren op begrijpend lezen. Dit onderzoek 

gaat echter wel over de algemene score van de leerlingen, terwijl in huidig onderzoek is 

gekeken naar de groei ten opzichte van de leerling zelf. Voor spelling en rekenen was dit 

verschil tussen jongens en meisjes niet significant, al waren er iets meer meisjes die 

bovengemiddeld gegroeid zijn, dan jongens. Geconcludeerd kan worden dat er geen 
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significante verschillen gevonden zijn tussen jongens en meisjes op de mate van groei van 

Spelling en Rekenen, maar dat er wel significante verschillen tussen jongens en meisjes zijn 

op de mate van groei op Begrijpend lezen. Tijdens de periode van afstandsonderwijs hebben 

meer jongens een bovengemiddelde groei doorgemaakt op Begrijpend Lezen, dan meisjes. 

De tweede deelvraag luidde: ‘Wat is het niveau van executief functioneren van deze 

hoogbegaafde leerlingen?’ Uit huidig onderzoek is naar voren gekomen dat de scores op het 

executief functioneren verspreid zijn over scores uiteenlopend van 1,4 tot 4, waardoor 

zichtbaar wordt dat het inderdaad niet vanzelfsprekend is dat hoogbegaafde leerlingen ook 

een hoge mate van executief functioneren hebben (Friedman et al., 2006; Sak, 2011). Er bleek 

een middelmatige correlatie te bestaan tussen de drie subschalen van executief functioneren 

die de ZO!-vragenlijst meet. Een hoge score op de ene subschaal, gaat doorgaans samen met 

een hoge score op de andere subschaal. Meisjes scoren op alle subschalen van Executief 

Functioneren gemiddeld iets hoger dan jongens, maar deze verschillen zijn niet significant. 

Het verschil tussen jongens en meisjes is niet geheel onverwacht, omdat uit de literatuur naar 

voren kwam dat meisjes doorgaans hoger scoren op testen die het executief functioneren 

meten (Brocki & Bohlin, 2004; Huizinga & Smids, 2010). Uit de theorie kwam ook naar 

voren dat executieve functies zich ontwikkelen naarmate de leeftijd toeneemt (Diamond, 

2013; Brocki & Bohlin, 2004), maar uit huidig onderzoek is dit niet naar voren gekomen. De 

kleine steekproefgrootte kan hierin een oorzaak zijn.  

De derde deelvraag luidt: “In welke mate is er sprake van samenhang tussen de executieve 

functies en de vaardigheidsgroei, al dan niet gecontroleerd op geslacht, leeftijd en 

sociaaleconomische status?’ Er bleek geen significante samenhang te bestaan tussen de 

subschalen van Executief Functioneren en de mate van groei op Spelling en Rekenen. Ook de 

controle van Geslacht, Leeftijd en SES gaven binnen deze vakgebieden geen significante 

resultaten. Voor de mate van groei op Begrijpend Lezen zijn wel significante resultaten 

gevonden. Taakgericht Gedrag en Geslacht bleken significant samen te hangen met het al dan 

niet groeien op Begrijpend Lezen. De logistische regressieanalyse wees uit dat jongens een 

grotere kans hebben om een bovengemiddelde groei door te maken dan meisjes op Begrijpend 

Lezen. Daarnaast heeft een lagere mate van Taakgericht Gedrag een positief effect op de kans 

om een bovengemiddelde groei door te maken.  

 Het is vrij opvallend dat een lagere score op het onderdeel ‘Taakgericht Gedrag’ van 

het Executief Functioneren samengaat met een hogere kans op bovengemiddelde groei. 

Eerder onderzoek (Best et al., 2011) gaf namelijk aan dat een hogere mate van executief 

functioneren bijdraagt aan betere schoolprestaties. In dat onderzoek wordt geconcludeerd dat 
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er een positieve relatie bestaat tussen executieve functies en schoolprestaties. Uit huidig 

onderzoek lijkt deze relatie juist de andere kant op te werken. Mogelijk komt dit doordat 

hoogbegaafde kinderen op verschillende concentratieniveaus tegelijk kunnen werken, 

waardoor het soms lijkt dat de leerlingen niet taakgericht zijn, maar wel alles meekrijgen wat 

er in de klas wordt gezegd (Winebrenner, 2000). Leerkrachten geven in dat geval een lage 

score op taakgerichtheid aan, terwijl de leerling eigenlijk vrij veel meekrijgt van de inhoud. 

Een andere verklaring kan zijn dat de ontwikkeling van de executieve vaardigheid 

‘Taakgericht Gedrag’ achterloop, omdat de leerling deze vaardigheid (te) weinig heeft 

getraind (Jacobson et al, 2011; van Gerven, 2009). De betrouwbaarheidsintervallen uit huidig 

onderzoek geven echter wel een ruim interval aan, waardoor het een vrij onbetrouwbare 

schatting is. 

5.3 Beperkingen van het onderzoek  

De eerste beperking ligt bij de steekproef van huidig onderzoek. De scholen zijn 

benaderd via het netwerk van voltijds hoogbegaafdheidsscholen en waren met name gevestigd 

in het Noorden van Nederland. Dit betekent dat de hoogbegaafde leerlingen uit andere regio’s 

in Nederland die van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs gebruik maken geen kans 

kregen om in de steekproef terecht te komen. Dit bemoeilijkt het generaliseren naar leerlingen 

uit andere regio’s van Nederland, al zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat andere 

regio’s andere verbanden zullen aantonen. Daarnaast is de uiteindelijke steekproef (n=40) 

kleiner dan de beoogde steekproef (n=75). Basisscholen gaven aan dat zij op dit moment geen 

ruimte hebben om deel te nemen aan het onderzoek door de extra druk die de 

onderwijsaanpassingen door het Coronavirus met zich meebrachten. Door de kleine 

steekproef is de power klein. Dit betekent dat de kans op het correct aantonen van een effect 

laag is. Dit alles heeft een negatief effect op de interne validiteit van het onderzoek. Een 

andere beperking die betrekking heeft op de steekproefgrootte is dat de sociaaleconomische 

status van de gezinnen van de kinderen uit de steekproef niet normaal verdeeld is, omdat het 

overgrote deel van de ouders hoogopgeleid is. Dit is niet zo vreemd, aangezien de 

hoogbegaafdheid voor een deel genetisch bepaald is (Colangelo & Davis, 2003). Dit was wel 

een reden om alleen het gezinsinkomen mee te nemen binnen de variabele SES. Dit kan een 

vertekend beeld geven van de realiteit.  

 Daarnaast bleek het niet eenvoudig om de mate van groei op de kernvakken tijdens de 

periode van afstandsonderwijs in kaart te brengen. Doordat de aanpassingen naar aanleiding 

van het Coronavirus zowel het schooljaar 2019-2020 als het schooljaar 2020-2021 hebben 
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beïnvloed, zijn daarmee ook de afnamemomenten van CITO anders verlopen dan normaal. Zo 

hebben niet alle deelnemende scholen dezelfde afnamemomenten gehanteerd, waardoor de 

citoresultaten met behulp van een omrekentabel omgerekend zijn naar een mate van groei ten 

opzichte van de leerling zelf. Dit is tegelijkertijd ook een sterk punt van dit onderzoek, omdat 

in dit onderzoek is gekeken naar de mate van groei ten opzichte van de leerling zelf. Dit heeft 

bijgedragen aan een goede constructvaliditeit.      

 Tot slot is de ZO!-vragenlijst gebruikt om de Executieve Functies in kaart te brengen. 

Deze vragenlijst is een eenvoudig in gebruik en is een makkelijker verkrijgbaar alternatief 

voor de BRIEF vragenlijst. De ZO!-Vragenlijst meet echter minder aspecten van executief 

functioneren en de vragenlijst wordt alleen door de leerkracht ingevuld. Hierdoor kan er 

mogelijk een bias optreden, wat een negatieve invloed kan hebben op de constructvaliditeit. 

5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Vervolgonderzoek zou ervoor kunnen zorgen dat er meer bekend wordt over de 

effecten van de executieve functies op de ontwikkeling tijdens afstandsonderwijs. Een 

aanbeveling hiervoor is om een grotere steekproef te trekken die over heel Nederland 

verspreid is. Daarnaast is het belangrijk om ook de lange termijneffecten in kaart te brengen. 

Om te kijken welke kinderen inderdaad meer baat hebben bij (een vorm van) 

afstandsonderwijs zouden pilots uitgevoerd kunnen worden met een controle- en een 

onderzoeksgroep, waarbij de onderzoeksgroep onderwijs op afstand krijgt. Hierbij moeten 

voor- en nametingen gedaan worden op de vaardigheidsscores van de kernvakken. Het zou 

van meerwaarde zijn dat er ook aandacht is voor andere mogelijke factoren die van invloed 

kunnen zijn op het wel of geen baat hebben bij afstandsonderwijs. Daarnaast zou het een 

aanvulling zijn wanneer hoogbegaafde kinderen in andere vormen van het basisonderwijs 

meegenomen worden in de steekproef. Mogelijk is er een verschil met kinderen die naar een 

reguliere school gaan en kinderen die naar het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs gaan, 

wanneer gekeken wordt naar de ervaringen en ontwikkelingen tijdens een periode van 

afstandsonderwijs. Ook moet er in dat onderzoek aandacht zijn voor de Nederlandse 

wetgeving omtrent leerplicht, zodat eventuele aanbevelingen uit het onderzoek ook 

gerealiseerd kunnen worden. 

 Tot slot wordt aangeraden om bij vervolgonderzoek de executieve functies 

nauwkeuriger in kaart te brengen door de BRIEF vragenlijst te gebruiken in plaats van de 

ZO!-vragenlijst omdat deze meer aspecten meet en door meerdere personen wordt ingevuld. 
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Daarnaast is de ZO!-vragenlijst in de eerste plaats ontwikkeld voor het meten van 

zelfregulatie (Smeets et al., 2019).  

5.5 Aanbevelingen voor de praktijk   

 Uit huidig onderzoek komt een opvallend resultaat naar voren op het gebied van 

Begrijpend Lezen. Kinderen waarvan de leerkracht aangeeft over een lage taakgerichtheid te 

beschikken, hebben over het algemeen beter gepresteerd tijdens de periode van 

afstandsonderwijs. Een aanbeveling voor de scholen zou zijn om in kaart te brengen op welke 

manier er tijdens het afstandsonderwijs aandacht is geweest voor Begrijpend Lezen in 

vergelijking met de aandacht voor Begrijpend Lezen in de normale schoolsetting. Het is 

mogelijk dat de leerlingen die deze groei hebben doorgemaakt op een andere manier leren, 

dan hoe hier op de scholen mee omgegaan wordt. Een aanbeveling zou zijn om hier 

onderzoek naar te doen en eventueel het onderwijsaanbod aanpassen op verschillende 

leerstijlen.  
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Bijlage A Beoogde Vaardigheidsgroei CITO Scores (CITO LOVS, 2021) 

 

Tabel A1 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Spelling 3.0 niet werkwoorden, A t/m E scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 E D C B A 

M5 < 274.23 274.24-284.23 284.24-295.34 295.35-306.46 > 306.47 

 17.76 16.64 15.39 14.14 14.14 

E5 < 291.99 292.00-300.87 300.88-310.73 310.74-320.60 > 320.61 

 8.28 7.27 6.15 5.01 5.01 

M6 < 300.27 300.28-308.14 308.15-316.88 316.89-325.61 > 325.62 

 18.4 17.5 16.5 15.51 15.51 

E6 < 318.67 318.68-325.64 325.65-333.38 333.39-341.12 > 341.13 

 4.78 10.06 15.93 21.81 21.81 

M7 < 323.45 323.46-335.70 335.71-349.31 349.32-362.93 > 362.94 

 18.49 13.37 7.68 1.98 1.98 

E7 < 341.94 341.95-349.07 349.08-356.99 357.00-364.91 > 364.92 

 9.85 9.43 8.98 8.52 18.52 

M8 < 351.79 351.80-358.50 358.51-365.97 365.98-373.43 > 373.44 

Note. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 7. 

 

  



 38 

Tabel A2 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Spelling 3.0 niet werkwoorden, I t/m V scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 V IV III II I 

M5 < 281.48 281.49-291.17 291.18-299.52 299.63-309.21 > 309.22 

 16.94 15.86 14.92 13.83 13.83 

E5 < 298.42 298.43-307.03 307.04-314.44 314.45-323.04 > 323.05 

 7.55 6.56 5.72 4.74 4.74 

M6 < 305.97 305.98-313.59 313.60-320.16 320.17-327.78 > 327.79 

 17.75 16.88 16.13 15.26 15.26 

E6 < 323.23 323.73-330.47 330.48-336.29 336.30-343.04 > 343.05 

 8.51 13.73 18.14 23.26 23.26 

M7 < 332.23 332.34-344.20 344.21-354.43 354.44-366.30 > 366.31 

 14.87 9.81 5.53 0.57 0.57 

E7 < 347.10 347.11-354.01 354.02-359.96 359.97-366.87 > 366.88 

 9.56 9.36 8.98 8.6 8.4 

M8 < 356.66 356.67-363.16 363.17-368.77 368.78-375.27 > 375.28 

Note. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 8. 
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Tabel A3 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Rekenen en Wiskunde, A t/m E scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 E D C B A 

M5 < 190.3 190.4-195.9 196.0-202.0 202.1-208.2 > 208.3 

 12.8 12.3 11.7 11.2 11.2 

E5 < 203.1 203.2-208.2 208.3-213.7 213.8-219.4 > 219.5 

 14.8 14.3 13.7 12.9 12.9 

M6 < 217.9 218.0-222.5 222.5-227.4 227.5-232.2 > 232.4 

 8.8 10.2 11.8 13.4 13.4 

E6 < 226.7 226.8-232.7 237.7-239.2 239.2-245.7 > 245.8 

 13 12.6 12.1 11.8 11.8 

M7 < 239.7 239.8-245.7 245.3-251.3 251.4-257.5 > 257.6 

 10 9.4 8.9 8.2 8.2 

E7 < 249.7 249.8-254.7 254.8-260.2 206.3-265.7 > 265.8 

 13.4 13.32 11.3 13.27 13.18 

M8 < 263.10 263.11-268.02 268.03-271.50 273.51-278.97 > 278.98 

Note. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 12. 
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Tabel A4 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Rekenen en Wiskunde 3.0, I t/m V scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 V IV III II I 

M5 < 194.3 194.4-199.7 199.8-204.3 204.4-209.7 > 209.7 

 12.4 11.9 11.5 11.1 11.1 

E5 < 206.7 206.8-211.6 211.7-215.8 215.9-220.8 > 220.8 

 14.4 13.9 13.4 12.7 12.7 

M6 < 221.1 22.2-225.5 225.5-229.2 229.3-233.5 > 233.5 

 9.8 11.2 12.4 13.8 13.9 

E6 < 230.9 231.0-236.7 236.7-241.6 241.6-247.3 > 247.4 

 12.8 12.4 12 11.7 11.6 

M7 < 243.7 243.8-249.1 249.1-253.6 253.7-259.0 > 259.0 

 9.5 9 8.7 8.1 8.2 

E7 < 253.2 253.3-258.1 258.2-262.3 262.3-267.1 > 267.2 

 13.47 13.34 13.25 13.23 13.14 

M8 < 266.67 266.68-271.44 271.45-275.55 275.56-280.33 > 280.34 

Note. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 13. 
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Tabel A5 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Begrijpend Lezen 3.0, A t/m E scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 E D C B A 

M5 < 140.3 140.3-146.9 147.0-154.2 154.3-161.6 > 161.6 

 6.5 5.6 4.8 3.9 3.9 

E5 < 146.8 146.8-152.5 152.6-159.0 159.1-165.5 > 165.5 

 12.7 13.6 14.5 15.5 15.5 

M6 < 159.5 159.5-166.1 166.2-173.5 173.6-181.0 > 181.0 

 5.5 5 4.4 3.7 3.7 

E6 < 165.0 165.0-171.1 171.2-177.9 178.0-184.7 > 184.7 

 11.6 11.4 11.2 11 11 

M7 < 176.6 176.6-182.5 182.6-189.1 189.2-195.7 > 195.7 

 6 5.7 5.3 5 5 

E7 < 182.6 182.6-188.2 188.3-194.4 194.5-200.7 > 200.7 

 3.49 5.10 8.45 11.99 13.79 

M8 < 186.09 186.10-194.90 194.91-204.69 204.70-214.48 > 214.49  

Note. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 10. 
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Tabel A6 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Begrijpend Lezen 3.0, I t/m V scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 V IV III II I 

M5 < 145.1 145.1-151.5 151.6-157.0 157.1-163.5 > 163.5 

 5.9 5.1 4.4 3.6 3.6 

E5 < 151.0 151.0-156.6 156.7-161.4 161.5-167.1 > 167.1 

 13.3 14.1 15 15.8 15.8 

M6 < 164.3 164.3-170.7 170.8-176.4 176.5-182.9 > 182.9 

 5.2 4.6 4 3.5 3.5 

E6 < 169.5 169.5-175.3 175.4-180.4 180.5-186.4 > 186.4 

 11.4 11.3 11.2 11 11 

M7 < 180.9 180.9-186.6 186.7-191.6 191.7-197.4 > 197.4 

 5.8 5.5 5.2 4.9 4.9 

E7 < 186.7 186.7-192.1 192.2-196.8 196.9-202.3 > 202.3 

 5.77 9.35 10.20 13.05 14.61 

M8 < 192.47 192.48-201.01 201.02-208.37 208.38-216.91 > 216.92 

Note. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 11. 
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Bijlage B Correlaties schalen van de ZO! En schalen van de BRIEF 
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Bijlage C Toestemmingsformulieren  

 
D1 Toestemmingsformulier ouders  
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