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zij mij hebben voorzien van positiviteit en steun.  

 

Oosterhout, juni 2012 

Christel de Vos 

 

Abstract 

This study investigated the correlation between intelligence and working memory. The 

differences between gifted and non-gifted pupils on a variety of working memory tasks were 

examined as well as the influence of an intervention on the working memory of gifted pupils. 

Finally the effect of the intervention on motivation was examined. The sample consisted of 50 

pupils between the age of 6.2 and 8.2 years. From those, 25 pupils participated in the 

intervention class and 25 were in the control group. Another 24 children were placed in a 

matched group. The matched group was used to compare the differences between working 

memory of gifted and non-gifted pupils. They children came from 5 different primary schools 

in the Netherlands. Results show that there is a significant correlation between intelligence 

and working memory. There was also a significant difference between the working memory 

of gifted and non-gifted pupils. The intervention had no significant effect on the different 

tasks of the working memory test. Pupils did not show a significant improvement in their 

working memory capacity. The intervention had no significant effect on the motivation of the 

gifted pupils. These findings suggest that working memory and intelligence are two concepts 
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that cannot be seen apart and that working memory of gifted and non-gifted pupils differs. 

This study did not demonstrate that the working memory of gifted pupils can be trained by an 

intervention program like this. Finally, the intervention did not influence the motivation of the 

gifted.  

Key words: giftedness, working memory, motivation, intervention 

 

Abstract (Nederlands) 

In deze studie is de samenhang tussen intelligentie en werkgeheugen gemeten. Daarnaast zijn 

de verschillen in het werkgeheugen van begaafde en niet-begaafde leerlingen bekeken en is er 

onderzocht of een interventie effect zou kunnen hebben op het werkgeheugen van begaafde 

leerlingen. Ten slotte is er ook bekeken of de interventie effect had op de motivatie van de 

begaafde leerlingen. De onderzoeksgroep bestond uit 50 leerlingen in de leeftijd van 6.2 tot 

8.2 jaar oud verdeeld over vijf verschillende scholen in Nederland. Van deze leerlingen zaten 

er 25 leerlingen in de interventiegroep en 25 van hen in de controlegroep. Daarnaast zijn er 24 

leerlingen in een vergelijkingsgroep geplaatst. De vergelijkingsgroep diende ertoe om het 

werkgeheugen van begaafde leerlingen af te kunnen zetten tegen het werkgeheugen van niet-

begaafde leerlingen. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat intelligentie een grote 

samenhang vertoont met het werkgeheugen. Het werkgeheugen van begaafde leerlingen en 

niet-begaafde leerlingen verschilt significant. Er is geen significant effect gevonden van de 

interventie op het werkgeheugen als ook niet op de motivatie van de leerlingen. Deze 

bevindingen suggereren dat de concepten en intelligentie niet los van elkaar kunnen worden 

gezien en dat het werkgeheugen van begaafde en niet-begaafde leerlingen verschilt. Huidig 

onderzoek heeft uitgewezen dat de gebruikte interventie geen significant effect lijkt te hebben 

op het werkgeheugen en de motivatie van begaafde leerlingen. Daarnaast heeft de interventie 

geen effect gehad op de motivatie van de begaafde leerlingen. 
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Het werkgeheugen van begaafde leerlingen op de basisschool 

 In 1916 werd het begrip begaafdheid geïntroduceerd door Terman. Het criterium voor 

het begrip was puur gebaseerd op een, normatieve, IQ-score (Terman, 1925). Dit criterium 

wordt in de hedendaagse praktijk nog vaak gebruikt om begaafdheid te onderkennen 

(Borland, 2005). De meest recente modellen die het begrip begaafdheid omschrijven, 

beschrijven begaafdheid echter als een netwerk van onderlinge relaties tussen meerdere 

variabelen (Coleman, 1995; Mönks & Katzko, 2005). Een voorbeeld van een model dat 

uitgaat van deze definitie is het Münich Model of Giftedness and Talent (Heller, 1999). 

Binnen dit model wordt begaafdheid gezien als een multifactorieel construct van vermogen, 

waarbinnen non-cognitieve persoonlijkheidskenmerken (moderatoren), omgevingsfactoren 

(moderatoren) en ook begaafdheidsfactoren (criteria variabelen) worden onderscheiden. 

Gagné (2000) geeft het belang aan van het maken onderscheid tussen deze moderatoren en 

criteria voor diagnostische doeleinden. Ook is er onder opvoeders, leerkrachten en docenten 

de laatste decennia nadruk gelegd op het feit dat bij de toetsing van kinderen met begaafdheid 

er aandacht moet worden besteed aan psychologische aspecten, zoals creativiteit, flexibiliteit, 

intrinsieke motivatie en zelfregulatie processen (Dixon, Cross, & Adams, 2001). Binnen de 

huidige studie wordt begaafdheid eveneens gezien als een multifactorieel construct. Hieronder 

worden onder andere criteria als bovengemiddelde capaciteiten, creativiteit en motivatie 

verstaan. 

 Een van de speerpunten van de Kwaliteitsagenda primair onderwijs ‘Scholen voor 

morgen’ is het stimuleren van excellentie. Met deze term wordt niet exclusief begaafdheid 

bedoeld, maar dit is wel vaak de doelgroep die men in de praktijk voor ogen heeft (Doolaard 

& Oudbier, 2011). Door de komst van het passend onderwijs is de aandacht voor onderwijs 

aan begaafde leerlingen groeiende. Statistisch gezien heeft elke basisschool te maken met 

leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie. Van de bevolking is ongeveer 7,5% 

begaafd en 2,5% hoogbegaafd (Gagné, 1998). Mooij (2007) geeft aan dat vooral de interactie 

tussen omgevings- en kindkenmerken op jonge leeftijd al van belang is voor de ontwikkeling 

van het begaafde kind. Resultaten uit dit onderzoek leiden tot de aanbeveling om al aan het 

begin van het primair onderwijs de beginkenmerken van alle vierjarige leerlingen op een 

terughoudende wijze te screenen. Er wordt aangegeven, dat de instrumentatie eenvoudig, 

bruikbaar, betrouwbaar en valide dient te zijn (Mooij, 2000).  

De identificatie en het onderwijzen van begaafde leerlingen is vaak onderwerp van 

controversiële discussies. Het bepalen van identificatieprocedures is ook een omstreden aspect 

wat betreft de ontwikkeling van een onderwijsprogramma (Moon & Rosselli, 2000). Moon en 
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Rosselli (2000) zien een identificatieprocedure als een operationalisatie van het begrip 

begaafdheid. Heller (2004) beschrijft dat voor het identificeren van begaafdheid vier grote 

onderwerpen kunnen worden beschreven. De vraag is wat er geïdentificeerd moet worden. 

Hierbij moet worden gedacht aan eventuele diagnostische variabelen. Daarop volgt de vraag 

waarom of voor welke doeleinden de identificatie is aangeraden. Het kan zijn om het kind in 

een zogenaamde plusklas te plaatsen of om individueel aanbod te kunnen vormen voor de 

leerling. De vraag hoe begaafde en getalenteerde leerlingen kunnen worden geïdentificeerd 

speelt ook een belangrijke rol. Deze vraag is gericht op de bronnen van diagnostische 

informatie en meetinstrumenten alsook op de besluitneming voor wanneer een kind begaafd 

wordt bevonden. Er wordt gekeken naar de fit tussen de leerbehoeften van het kind en de 

sociale educatieve voorwaarden voor onderwijs aan begaafden. En ten slotte de vraag 

wanneer of op welk tijdstip in welke ontwikkelingsfase, begaafde of getalenteerde leerlingen 

moeten worden geïdentificeerd. Moet het kind één keer worden getest of moet er sprake zijn 

van meerdere meetmomenten? Deze laatste vraag staat in nauw verband met de hierboven 

genoemde waarom vraag (Heller, 2004). Moon en Rosselli (2000) adviseren het gebruik van 

multiple identificatie criteria. Daarbij maken zij onderscheid tussen formele bronnen (zoals 

gestandaardiseerde testen) en informele bronnen (zoals de leerkracht). Binnen dit onderzoek 

zal gebruik worden gemaakt van zowel formele bronnen als ook een informele bron. 

 Na de identificatie is het van belang om na te gaan welke vorm van onderwijs het 

beste bij de leerlingen aansluit. Alleen op die manier kan tegemoet worden gekomen aan de 

behoeften van het kind. Twee benaderingen, verrijking en versnelling, zijn de meest gebruikte 

strategieën wanneer het gaat om onderwijs aan begaafde leerlingen (Subotnik, Olszewski-

Kubilius & Worrell, 2011). Bij versnelling kan worden gedacht aan het overslaan van een klas 

of het compacten van de lesstof. Verrijking is het uitbreiden van de stof of het bieden van 

verdieping (Freeman, 1999). In Nederland is de afgelopen jaren de trend gaande in de richting 

van speciale programma’s en scholen voor begaafde leerlingen. Ook wordt er steeds vaker 

gekozen voor plusklassen. Deze plusklassen bieden verrijking en laten een groter effect zien 

op de resultaten dan het aanbieden van interventies binnen de reguliere klas (Mooij, 

Hoogeveen, Driessen, van Hell, & Verhoeven, 2007). Uit onderzoek blijkt dat een plusklas de 

ontwikkeling van begaafde leerlingen kan versnellen. Begaafde leerlingen leren sneller dan 

leerlingen met een gemiddelde intelligentie. Dit kan worden verklaard door het feit dat 

begaafde kinderen over een hogere snelheid van informatieverwerking beschikken (Duan, 

Shi, & Zhou, 2010). Duan, Shi en Zhou (2010) geven het belang aan van een speciaal 

onderwijssysteem of plusklassen voor kinderen die begaafd zijn. Zij hebben in hun onderzoek 
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gekeken naar de invloed van versneld leren voor leerlingen van negen, elf en dertien jaar en 

vonden dat de kinderen in de onderzoeksgroep, welke in een plusklas zaten, betere resultaten 

lieten zien dan de begaafde kinderen die niet aan de interventie deelnamen. De resultaten 

impliceren dat de onderwijsomgeving waarbinnen het kind is geplaatst een significante rol 

speelt in de ontwikkeling van informatieverwerking van begaafde leerlingen. Leerlingen 

zouden zich door een interventie sneller ontwikkelen en zouden daardoor nog beter kunnen 

presteren. Doormiddel van een interventie worden zij in staat gesteld om superieure resultaten 

te behalen (Gagné, 1985).  

Begaafde kinderen zijn in staat om complexe cognitieve taken uit te voeren. Voor het 

volbrengen van complexe taken maakt men gebruik van een aantal cognitief controlerende 

functies, ook wel het executief functioneren (Suchy, 2009). Het werkgeheugen is een 

belangrijk deel van het executief functioneren. Het model van Baddeley en Hitch (1974) 

bestaat uit drie componenten. Zij spreken over de ‘central executive’, het verbaal korte 

termijn geheugen en het visueel ruimtelijk korte termijngeheugen. Het ‘central executive’ 

controleert en reguleert de cognitieve processen van de andere twee componenten en de 

samenwerking met het lange termijngeheugen (Adams & Gathercole, 2000). Het verbaal korte 

termijn geheugen is verantwoordelijk voor de opslag van verbale informatie. Het visueel-

ruimtelijke korte termijngeheugen, is verantwoordelijk voor de opslag van visueel-ruimtelijke 

informatie (Baddeley, 1996). Taken die een beroep doen op het korte termijn geheugen 

vereisen alleen opslag en reproductie van de informatie. Taken met betrekking tot het 

werkgeheugen vereisen zowel opslag van informatie als ook actieve verwerking van 

informatie en meten dus zowel het korte termijngeheugen als ook de capaciteit van de ‘central 

executive’ (Raghubar, Barnes, & Hecht, 2010). Er is aangetoond dat prestaties op 

werkgeheugentaken bij kinderen samenhangen met hun academische prestaties (Swanson & 

Siegel, 2001). Meerdere studies hebben aangetoond dat er samenhang is tussen de 

werkgeheugencapaciteiten van leerlingen en hun prestatie op taal- en rekentesten (Alloway et 

al., 2005; Gathercole & Pickering, 2000; Gathercole, Pickering, Knight, & Stegmann, 2004).  

Het werkgeheugen laat daarnaast een grote samenhang zien met het gebruik van 

leerstrategieën. Wanneer een persoon gebruik maakt van efficiënte leerstrategieën, is hij of zij 

beter in staat zaken op te slaan in het werkgeheugen en beschikt hij of zij over een grotere 

werkgeheugencapaciteit (Shelbe, Therriault, & Miller, 2012). Het werkgeheugen kan dan ook 

worden getraind door het aanbieden van leerstrategieën. Strategieën zijn mentaal inspannende 

doelgerichte processen welke worden gebruikt om het werkgeheugen te verbeteren. Er wordt 

verondersteld dat het gebruik van deze strategieën deels verantwoordelijk is voor de 
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ontwikkeling of toename van het gebruik van het werkgeheugen (Gathercole, 1999). 

Verscheidene studies hebben vooruitgang laten zien op korte-termijn geheugen opdrachten 

wanneer participanten gebruik maakten van strategieën, zoals oefening (Rodriguez & 

Sadoski, 2000), visuele voorstelling (De La Iglesia, Buceta, & Campos, 2005), verhalen 

creëren van eerder gegeven informatie die moet worden onthouden (McNamara & Scott, 

2001) of het groeperen van items in conceptuele categorieën (Lange & Pierce, 1992). Het 

trainen van geheugenstrategieën zou met name gunstig zijn voor jonge kinderen, omdat zij 

niet spontaan gebruik maken van strategieën.  

Eerder is beschreven, dat begaafdheid moet worden gezien als multifactorieel 

construct, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de moderatoren. Motivatie of ook 

wel prestatiemotivatie valt onder de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken. Gagné 

(2010) beschrijft motivatie als een concept dat aan de basis van prestatie staat, als het 

vermogen van een individu om gebruik te maken van ontwikkelingsmogelijkheden. Dweck 

(2006) bedacht de term mindset om aannamen bij kinderen en jeugdigen over intelligentie en 

prestatie weer te geven. Deze twee aspecten zouden invloed hebben op de manier dat zij 

reageren op uitdaging, beloning, feedback en tegenslagen. Deze aannamen, kunnen op hun 

beurt weer van invloed zijn op de doelen en ambities die deze kinderen erop na houden. Als 

een uitvloeisel van haar werk over attributies en zelftheorie (Dweck, 1999; Good & Dweck, 

2006; Mueller & Dweck, 1998) heeft Dweck de positieve invloed van het kijken naar 

intelligentie als een kneedbaar aspect dat onderhevig is aan wijzigingen, aangetoond. Degene 

die in het bezit zijn van een gefixeerde mindset zoeken naar bevestiging en bekrachtiging 

door anderen en willen zichzelf constant bewijzen. In contrast tot deze gefixeerde mindset kan 

er ook sprake zijn van een groeiende mindset. Deze kinderen zien obstakels en erkenning als 

proces van groei voor het bereiken van hogere niveaus in het leren. 

Verscheidene onderzoekers (Eccles, 2006; Eccles, O’Neill, & Wigfield, 2005) hebben 

motivatie opgedeeld in twee niveaus, welke kunnen worden weergegeven door de volgende 

vraag:’Kan ik het en wil ik het?’. Volgens deze theorie van prestatiemotivatie beoordelen 

kinderen en adolescenten taken op twee niveaus. Eerst kijken zij of zij beschikken over de 

vaardigheden om de opdracht te kunnen voltooien. En tegelijkertijd denken zij na over hoe 

belangrijk het voor hen is om deze taak goed of fout te doen, hoeveel plezier zij er aan 

beleven en welke rol de opdracht speelt in hun toekomstige doelen. Wanneer het antwoord op 

zowel ‘kan ik’ en ‘wil ik het’, ‘ja’ is, dan is het aannemelijk dat zij zich actief bezig zullen 

houden met deze taak. Huidig onderzoek zal de motivatie van leerlingen monitoren, vragen 

die gesteld zullen worden, zijn gebaseerd op bovenstaande theorieën (Eccles, 2006). 
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 Binnen dit onderzoek zullen leerlingen worden gescreend voor de plaatsing in een 

plusklas. Het doel van huidig onderzoek is om te bekijken of er een verband is tussen 

intelligentie en het werkgeheugen van begaafde leerlingen. Daarnaast zal er worden gekeken 

naar het effect van het aanbieden van strategieën en werkgeheugentaken op het werkgeheugen 

van begaafde leerlingen. Ten slotte zal de motivatie van de leerlingen uit de interventiegroep 

worden gevolgd. De onderzoeksvragen luiden als volgt: Wat is de samenhang tussen 

intelligentie en werkgeheugen? Is er een verschil tussen het werkgeheugen van begaafde en 

niet begaafde leerlingen? Wat is het effect van een plusklas, waarbinnen aandacht wordt 

besteed aan strategiegebruik en werkgeheugentaken, op het werkgeheugen van de 

geselecteerde begaafde leerlingen? Wat is het effect van de interventie op de motivatie van de 

geselecteerde begaafde leerlingen? 

 Er wordt verwacht dat de intelligentie samenhang zal vertonen met het werkgeheugen 

van zowel de begaafde leerlingen als ook de gemiddelde leerlingen. Deze hypothese is 

gebaseerd op onderzoek van Colom, Abad, Quiroga, Shih, & Flores-Mendoza (2008) zij 

vonden namelijk dat intelligentie samenhang vertoont met werkgeheugen. Hieruit vloeit de 

veronderstelling voort dat begaafde en niet-begaafde leerlingen dan ook zullen verschillen wat 

betreft hun werkgeheugenprestaties (Engel de Abreu, Conway, & Gathercole, 2010). 

Daarnaast wordt verwacht dat er een positief effect zal worden gevonden van het aanleren van 

strategieën op het werkgeheugen van begaafde leerlingen. Deze veronderstelling wordt 

ondersteund door St Clair-Thompson & Holmes (2008). Zij vonden effecten van training van 

het werkgeheugen bij kinderen met ADHD. Hierbij moet worden benoemd dat deze kinderen 

niet waren geselecteerd op een zwakfunctionerend werkgeheugen. Daarnaast is gevonden dat 

het aanbieden van met name geheugenstrategieën in het bijzonder voordelig zou zijn voor 

jonge kinderen, omdat zij strategieën niet spontaan ontwikkelen. Zo ontwikkelt ‘repetitie’ zich 

bijvoorbeeld pas rond het 7
e
 levensjaar (Gathercole, 1998), en ontwikkelen andere strategieën 

zich nog later (Bjorkland & Douglas, 1997). 

 Motivatie zal alleen worden gemeten bij de leerlingen in de interventiegroep. Er wordt 

verwacht dat de motivatie afhankelijk zal zijn van de in de les aangeboden opdrachten. 

Wanneer de leerlingen de les als uitdagend en leuk ervaren, zal de score op de 

motivatievragenlijst hoger liggen. Deze hypothese is gebaseerd op de literatuur waarin 

beschreven wordt dat de motivatie van (begaafde) leerlingen sterk af hangt van de opdracht of 

taak die zij krijgen toebedeeld (Callahan, Brownlee, Brtek, & Tosi, 2003). 
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Methode 

Participanten  

 Aan dit onderzoek hebben 5 verschillende scholen in Nederland deelgenomen. De 

scholen zijn geselecteerd op basis van vrijwilligheid en bereikbaarheid door de testleiders. Er 

is sprake van een gemakssteekproef en de resultaten kunnen daardoor ook niet worden 

gegeneraliseerd naar andere populaties. Er werd vooraf vanuit gegaan dat het percentage 

begaafde leerlingen op deze scholen relatief hoog zou zijn, omdat een groot percentage ouders 

een hoge opleiding hebben genoten. Op die manier kon binnen deze betrekkelijk kleine 

steekproef een tamelijk grote groep begaafde leerlingen worden gevonden. De leerlingen die 

aan het onderzoek hebben meegewerkt, waren 6 of 7 jaar oud. Zij zaten ten tijde van het 

onderzoek allemaal in groep 3 of 4 van het regulier basisonderwijs. Voor het verkrijgen van 

toestemming voor deelname aan het onderzoek, is een brief naar de ouders van de 268 

leerlingen uit de groepen 3 en 4 van de geselecteerde scholen gestuurd. Voor 233 van deze 

leerlingen is toestemming verkregen, welke vervolgens deel hebben genomen aan de 

screening. Van alle gescreende leerlingen, voldeden er 50 aan de criteria voor begaafdheid. 

Deze zijn random toegewezen aan de interventie- of controlegroep. Vervolgens is er op basis 

van matching met de interventiegroep een vergelijkingsgroep gevormd. De beschrijvende 

statistieken zijn weergegeven in Tabel 1.  

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken steekproef 

Variabelen Interventiegroep Controle groep Vergelijkingsgroep 

n 25 25 24 

n man 10 11 10 

M (SD) leeftijd in jaren 7.23 (0.58) 7.25 (0.61) 7.16 (0.56) 

Minimum – maximum leeftijd 6.17-8.08 6.25-8.17 6.00-8.08 

n ouders met hoger onderwijs 21 21 21 

n Nederlandse Nationaliteit 25 25 24 

M (SD) IQ 127.24 (13.94) 129.71 (15.19) 110 (10.62) 

 

Procedure 

Het huidige onderzoek is een quasi-experimenteel design, waarbij er een voor- en 

nameting is afgenomen. Middels een screening in december 2011 zijn leerlingen geselecteerd 

om deel te nemen aan het onderzoek. De leerlingen zijn allen gescreend op intelligentie 

gemeten met de Raven SPM (Raven, J. C., Court & Raven, 1979), creativiteit gemeten met de 
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TCT-DP (Urban & Jellen, 1996) en een leerkrachtenoordeel met behulp van de Heller’s 

Checklist for Individual Giftedness (Heller, 2004). Een aantal leerlingen is vervolgens 

geselecteerd en random toegewezen aan de interventie of controlegroep binnen dezelfde 

school. Daarnaast zijn er binnen dezelfde school leerlingen op basis van geslacht, leeftijd en 

gemiddelde scores toegewezen aan een vergelijkingsgroep. Op die manier konden begaafde 

en niet begaafde leerlingen tijdens de voormeting worden vergeleken. 

De voormeting van het onderzoek vond plaats in januari 2012. Tijdens de voormeting 

is het verschil in werkgeheugen van de begaafde en niet-begaafde leerlingen in kaart gebracht 

met behulp van de Automated Working Memory Assessment (AWMA, Alloway, 2007). Hier 

is gekeken naar respectievelijk het verbaal korte termijn geheugen, het verbaal werkgeheugen, 

het visueel-ruimtelijk korte termijn geheugen en het visueel-ruimtelijk werkgeheugen. 

De plusklas interventie bestond uit tien lessen van elk een uur, welke werden gegeven 

van januari tot april 2012. Tijdens de lessen werd aandacht besteed aan het aanleren van 

strategieën, ontwikkeling van de creativiteit en de sociaal emotionele vaardigheden. Tijdens 

de eerste, derde, vijfde, zevende en negende les werd er aandacht besteed aan het 

memoriseren van woorden. Voor het leren memoriseren van de woorden werden 

verschillende strategieën aangeboden, zoals herhalen van woorden, clusteren, rijmen en het 

maken van een verhaal met de aangeboden woorden. De tweede, vierde, zesde, achtste en 

tiende les werd er een motivatievragenlijst afgenomen. Deze richtte zich specifiek op de les 

die de kinderen die dag aangeboden hadden gekregen. Elke les werd er middels activiteiten 

aandacht besteed aan de creativiteit en de sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen. 

In totaal is 255 minuten besteed aan de creativiteit activiteiten, 205 minuten aan een 

combinatie van sociaal emotionele en creatieve activiteiten, 25 minuten aan alleen sociaal 

emotionele activiteiten en 50 minuten aan de memorisatie strategieën. 

Eind april 2012 heeft er een nameting plaatsgevonden. Hier is wederom de AWMA 

(Alloway, 2007) afgenomen. De metingen van de interventiegroep en de controlegroep zijn 

vergeleken om het effect van de interventie aan te kunnen tonen. 

 

Instrumenten 

Screening  

Bij de screening is uitgegaan van de veronderstelling dat begaafdheid kan worden 

gezien als individueel potentieel voor buitengewone prestaties op één of meerdere domeinen 

(Heller, 1999).  
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Intelligentie - De Raven Standard Progressive Measures is een intelligentietest die 

groepsgewijs is af te nemen bij kinderen van 5 tot 11 jaar (Raven, J. C., Court, & Raven, 

1979). De Raven-SPM is een niet verbale test en bestaat uit 60 items onderverdeeld in 5 sets. 

Ieder item bestaat uit tekeningen met een ontbrekend stuk. Het is de bedoeling dat het kind 

een antwoord kiest uit de gegeven opties. De test meet het vermogen tot logisch denken. De 

Raven SPM is door Evers, Braak, Frima en Vliet Mulder (2009-2011) als een betrouwbare en 

begripsvalide toets beoordeeld.  

Creativiteit - Daarnaast is er gebruik gemaakt van de Test for Creative Thinking – 

Drawing Production (TCT-DP, Urban & Jellen, 1996). Deze test dient ertoe het holistisch 

concept van creativiteit te meten. Het instrument kent een brede doelgroep, waardoor het ook 

bruikbaar is voor deze leeftijdsgroep. De test bestaat uit het maken van een tekening op basis 

van een gegeven figuur. Er zijn 14 criteria gespecificeerd waaraan de tekening kan worden 

geëvalueerd (Jellen & Urban, 1986). De normen voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 

16 zijn gebaseerd op basis van een steekproef met Duitse leerlingen waarbinnen op 

verschillende manier onderwijs werd verzorgd (N = 2500). De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ligt boven r = .87. De validiteit is nog niet onderzocht 

omdat er geen andere creatieve tests zijn om mee te vergelijken (Urban, 2005). De TCT-DP is 

nog niet door de COTAN beoordeeld (Evers et al., 2009-2011). De 

interbeoordelaarbestrouwbaarheid voor dit onderzoek was .91 met een verschil van vijf 

punten als marge. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van de test.  

Leerkrachtenoordeel - Voor het leerkrachtenoordeel is gebruik gemaakt van Heller’s 

Checklist for Individual Giftedness (Heller, 2004). Leerkrachten werden gevraagd een oordeel 

te geven over verschillende onderdelen van intellectuele intelligentie (zie bijlage 2). Hierbij 

werd een volgens de leerkracht hoog presterende aangegeven beoordeeld met een 1, 10% best 

scorende leerlingen. Deze checklist is voor de bruikbaarheid vertaald naar het Nederlands. 

Wanneer leerlingen aan twee van de drie volgende criteria voldeden werden zij aselect 

toegewezen aan de interventie groep of controle groep; een percentielscore van tenminste 75 

op de Raven, een percentielscore van 90 op de TCT-DP en/of een score van 1, 10% beste 

presterende leerlingen, op de Teacher’s checklist. Een van de redenen waarom een 75
ste 

percentiel of hoger op de Raven is gehanteerd, in combinatie met één van de twee andere 

criteria, is om een zo breed mogelijke groep van potentieel begaafden te selecteren. Daarnaast 

bleek de eerder gestelde norm, een 90
ste

 percentiel op de Raven, te hoog te liggen. Een andere 

reden is dat onderpresteerders, welke niet werden genomineerd door de leerkracht of niet 
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goed op de test presteerde, op basis van een van de andere criteria op deze manier ook konden 

worden geselecteerd. 

Voor- en nameting 

Werkgeheugen - Voor het meten van het werkgeheugen is gebruik gemaakt van de 

Automated Working Memory Assessment (AWMA; Alloway, 2007). De subtests van dit 

instrument meten de capaciteit van het werkgeheugen. Elke subtest bestaat uit meerdere 

blokken die 6 items bevatten. De itemreeks van het eerste blok bestaat uit één stimulus. Per 

blok wordt er een stimulus toegevoegd. Wanneer de eerste vier items van het blok goed 

werden beantwoord, werd het volgende blok gestart en ontving het kind 6 punten. Wanneer 

vier van de eerste vijf items goed werden beantwoord, werd eveneens het volgende blok 

gestart en ontving het kind 5 punten. Bij vier van de zes items goed, behaalde het kind 4 

punten en werd het volgende blok gestart. Na drie fouten in één blok werd de taak 

afgebroken. De som van de punten vormde de totale score. De subtest (1) Dot Matrix, (2) 

Listening Recall, (3) Odd one out en (4) Nonword Recall zijn afgenomen. De test-

hertestbetrouwbaarheid voor deze taken is respectievelijk .83, .81, .81 en 64 (Alloway, 

Gathercole, & Pickering, 2006). 

 De subtest Dot Matrix meet het visueel-ruimtelijk korte termijngeheugen. Hierbij 

kreeg de leerling voor twee seconden een rode stip te zien in een raamwerk van vier bij vier. 

Nadat de stippen verdwenen waren, moesten zij door de leerling in de juiste volgorde op het 

computerscherm worden aangewezen (Alloway et al., 2008). De subtest Listening Recall meet 

het verbaal werkgeheugen. De leerling krijgt een serie zinnen te horen en moet aangeven of 

de zin ‘goed’ is of ‘fout’ en daarna het eerste woord van de zinnen in de juiste volgorde 

noemen (Alloway et al., 2008). Odd one out meet het visueel-ruimtelijk werkgeheugen. Er 

werden drie vormen in drie aaneengesloten hokjes getoond. De leerling werd gevraagd om 

van de drie vormen de afwijkende vorm aan te wijzen. Vervolgens verdwenen dan de vormen 

en moest het kind in de juiste volgorde aanwijzen in welke lege hokjes de afwijkende vormen 

stonden. Ten slotte de subtest Nonword Recall, deze subtest meet het verbaal korte 

termijngeheugen. De leerling kreeg een reeks onzinwoorden te horen en werd vervolgens 

gevraagd deze onzinwoorden in precies dezelfde volgorde hardop te herhalen. Deze test is 

zowel tijdens de voor- als ook nameting afgenomen. 

Motivatie - Tijdens de tweede, vierde, zesde, achtste en tiende les is de motivatie van 

de kinderen gemeten aan de hand van een vragenlijst bestaande uit vijf items, zie bijlage 3. 

Deze vijf items zijn gebaseerd op de literatuur en geven een beeld van hoe het kind de 

opdrachten, die tijdens de plusklas zijn gegeven, heeft ervaren. De vraagstelling van de items 
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is gebaseerd op de items, zoals deze worden weergegeven in de Competentie Belevingsschaal 

voor kinderen (CBSK, Veerman, Straathof, Treffers, Van den Berg, & Ten Brink, 1997). 

Tevens zijn er smileys toegevoegd, om de vragen deels te visualiseren. Elk item bestaat uit 

twee zinnen welke een bepaalde groep kinderen beschrijft. De leerling wordt gevraagd om de 

zin die het meest bij hem of haar past aan te kruisen. De betrouwbaarheid van de schaal is 

berekend met behulp van de Cronbach’s Alpha is a = .53. Om de betrouwbaarheid van de 

schaal te vergroten is het item: ‘Sommige kinderen willen een opdracht als deze graag zonder 

fouten maken / Andere kinderen vinden het niet zo erg als zij een foutje maken’ verwijderd. 

De betrouwbaarheid van de schaal is hierdoor vergroot tot a = .63, wat acceptabel is te 

noemen voor een schaal bestaande uit slechts 4 items. 

 

Statistische analyses 

De samenhang tussen intelligentie, gemeten met de Raven, en werkgeheugen, gemeten 

met de AWMA is bekeken met behulp van een Pearson correlatieanlayse. Volgens de criteria 

van Cohen (1988) zijn bij correlatieve effectgrootten de effectgrootten van .10, .30 en .50 

respectievelijk klein, middelmatig en groot. Om het verschil tussen de begaafde en niet 

begaafde leerlingen wat betreft het werkgeheugen in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 

een MANOVA met univariate vervolgtoetsen. Er is een overschrijdingskans van vijf procent 

gehanteerd (a = .05). Per test zijn de effectgrootten, namelijk de partiële eta kwadraat (η²) 

berekend. Volgens de criteria van Cohen (1988) kunnen de effectgrootten, .01, .06 en .14 als 

respectievelijk gering, middelmatig en groot worden geclassificeerd. Om de effectvraag te 

beantwoorden is gebruik gemaakt van een herhaalde metingen ANOVA. Per test zijn de 

effectgrootten (η²) berekend. Voor deze analyses is gebruik gemaakt van de 

gestandaardiseerde scores. Voor het effect van de interventie op de motivatie van de 

leerlingen is eveneens gebruik gemaakt van een herhaalde metingen ANOVA.  
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Resultaten 

 Om te kijken in hoeverre een hoge intelligentiescore samenhangt met een hoge 

gestandaardiseerde score op de subtests van het werkgeheugen is er een correlatie-analyse 

uitgevoerd. Tabel 2 geeft de correlaties tussen intelligentiescores en het werkgeheugen weer. 

Hierbij is het werkgeheugen opgedeeld in het visueel korte termijn geheugen, het verbaal 

werkgeheugen, het visueel ruimtelijk werkgeheugen en het verbaal korte termijn geheugen.  

Intelligentie is positief gerelateerd aan bijna alle subtests van het werkgeheugen. Er is echter 

geen significante correlatie gevonden tussen intelligentie en het verbaal korte termijn 

geheugen.  

 

Tabel 2 

Correlaties, Gemiddelden en Standaarddeviaties voor Scores op de Raven en AWMA 

Meetinstrument  1 2 3 4 5 

Raven 1.  Intelligentie ___     

AWMA 2. Visueel ruimtelijk korte termijn 

geheugen  

.52** ___    

3. Verbaal werkgeheugen .38** .39** ___   

4. Visueel ruimtelijk 

werkgeheugen 

.37** .40** .23* ___  

 5. Verbaal korte termijn geheugen .21 .24** .33** .21 ___ 

M  122.54 110.49 111.16 105.12 99.91 

SD  15.83 16.71 14.89 15.93 10.47 

Noot. N=74 

* p < .05. ** p < .01. 

 

Uit de aanvullende analyses, waarbij de begaafde en niet-begaafde leerlingen apart zijn 

bekeken, komt naar voren dat het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen een grotere 

samenhang presenteert met de intelligentie van niet-begaafde leerlingen ( r  = .69, p = .00) 

dan met de intelligentie van begaafde leerlingen (r = . .36, p = .01). Daarnaast blijk uit de 

resultaten dat het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen een samenhang vertoont met het 

verbaal werkgeheugen. Deze samenhang is voor de niet-begaafde leerlingen groter (r =.61, p 

=.00) dan voor de begaafde leerlingen (r = .34, p = .02). Tevens is waargenomen dat bij 

begaafde leerlingen het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen een significante samenhang 

presenteert met het visueel ruimtelijk werkgeheugen (r = .34, p = .02). Deze zelfde 

significante samenhang werd gevonden voor het verbaal werkgeheugen en het verbaal korte 

termijn geheugen van begaafde leerlingen (r = .35, p = .14). 
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Verschil werkgeheugen begaafde en niet-begaafde leerlingen 

Om te bekijken of er sprake is van een significant verschil tussen de scores op de 

subtests van het werkgeheugen van begaafde leerlingen en niet-begaafde leerlingen is gebruik 

gemaakt van een MANOVA. Met de MANOVA kan worden bekeken of de begaafde 

leerlingen hogere scores behalen op de taken die het werkgeheugen meten dan de niet-

begaafde leerlingen. 

 

Tabel 3 

Vergelijken van werkgeheugen van begaafde en niet-begaafde leerlingen 

Variabelen Interventie en 

controlegroep n=50  

Vergelijkingsgroep 

 n=24  

 Vergelijking begaafde en niet 

begaafde leerlingen 

 M  SD M SD df F p ŋ
2
 

Visueel ruimtelijk 

korte termijn 

geheugen 

114.32 16.41 102.50 14.64 72 8.99 .00 .111 

Verbaal 

werkgeheugen 

115.06 13.66 103.04 14.32 72 14.7 .00 .145 

Visueel ruimtelijk 

werkgeheugen 

108.06 15.43 99.00 15.51 72 5.57 .02 .072 

Verbaal korte 

termijn geheugen 

101.12 10.73 97.38 9.63 72 2.11 .15 .028 

 

Uit Tabel 3 blijkt dat er tussen de begaafde leerlingen en de niet-begaafde leerlingen een 

significant verschil bestaat wat betreft het werkgeheugen (F = 4.307, p < .01, ŋ
2 

= .20). De 

twee groepen verschillen op drie van de vier subtests significant van elkaar. Er is echter geen 

significant verschil gevonden voor het verbaal korte termijn geheugen van begaafde en niet-

begaafde leerlingen.  

 

Effect van de interventie op het werkgeheugen 

Om de scores op de voor- en nameting van de interventie- en controlegroep te 

vergelijken, is gebruik gemaakt van een herhaalde metingen ANOVA. Aan de voorwaarden 

van een aselecte steekproef, normale verdeling en homogeniteit van varianties is niet voldaan 

(Field, 2009). Er is een significant hoofdeffect van tijd op het visueel ruimtelijk korte termijn 

geheugen gevonden, F(1.48) = 5.21, p = .03, ŋ
2
 = .09. Er is geen significant effect van groep, 

F(1.48) = .02, p = .88, ŋ
2
 = .00, alsook geen significant interactie-effect tussen tijd en groep 

op het visueel korte termijn geheugen, F(1.48) = 1.54, p = .22, ŋ
2
 = .03. Er is een significant 
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hoofdeffect van tijd op het verbaal werkgeheugen, F(1.48) = .11.33, p = .00, ŋ
2
 = .19, en 

eveneens een significant hoofdeffect van groep op het verbaal werkgeheugen, F(1.48) = 3.90, 

p = .05, ŋ
2
 = .08. Er is echter geen significant interactie-effect tussen tijd en groep gevonden 

op het werkgeheugen, F(1.48) = 2.19, p = .15, ŋ
2
 = .04. De vooruitgang op het visueel 

ruimtelijke werkgeheugen is significant, er is een hoofdeffect van tijd, F.(1.48) = 10.91, p = 

<.00, ŋ
2
 = .19. Er is geen significant hoofdeffect van groep, F(1,48) = 1.18, p = .28, ŋ

2
 = .05. 

Er is eveneens geen significant interactie-effect tussen groep en tijd op het visueel ruimtelijk 

werkgeheugen, F(1.48) = .91, p = .34, ŋ
2
 = .02 waargenomen. Ten slotte bleek uit de analyses 

dat er een significant hoofdeffect bestaat van tijd op het verbaal korte termijn geheugen, 

F(1.48) = 8.61, p = .01, ŋ
2
 = .15. Er werd geen significant hoofdeffect van groep gevonden 

F(1.48) = 2.59, p = .11, ŋ
2
 = .15, en ook een interactie-effect van tijd en groep werd niet 

gevonden, F(1.48) = .49, p = .49, ŋ
2
=.01. Alle gegevens zijn beeldend weergegeven in Figuur 

1.  

 

Visueel ruimtelijk korte termijn geheugen    Verbaal werkgeheugen 

  

Visueel ruimtelijk werkgeheugen     Verbaal korte termijn geheugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Interactie-effect van de interventie (tijd) op het werkgeheugen. 
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Effect van de interventie op de motivatie 

Tabel 4 

Beschrijvende statistieken meetmomenten motivatie interventiegroep 

 Motivatie 1 Motivatie 2 Motivatie 3 Motivatie 4 Motivatie 5 

n 24 24 24 24 24 

M 17.7 13.20 13.52 12.54 13.16 

min. – max. score 7 - 16 8 - 16  9- 16 7 – 16 9 - 16 

SD 2.73 1.98 1.81 2.25 2.15 

 

Het effect van de interventie op de motivatie van de leerlingen is bekeken met behulp 

van een herhaalde metingen ANOVA. Er blijkt geen significant effect te zijn van de 

interventie op de motivatie van de begaafde leerlingen, F = 2.19, p = >.05, ŋ
2 

= .316. De 

motivatie van de leerlingen is dus niet met elke les toegenomen, maar wisselend per les (zie 

Figuur 2).  

 

 

 

Figuur 2. Effect van de interventie op motivatie. 

 

Conclusie en discussie 

In dit onderzoek stond de relatie tussen intelligentie en werkgeheugen centraal. 

Overeenkomstig eerder onderzoek is gevonden dat intelligentie en werkgeheugen een sterke 

samenhang laten zien (Ackerman, Beier, & Boyle, 2005; Colom, Abad, Quiroga, Shih, & 

Flores-Mendoza, 2008). Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen significante samenhang 

werd gevonden tussen het verbaal korte termijn geheugen en intelligentie. Uit de aanvullende 

analyses, waarbij de begaafde en niet-begaafde leerlingen apart zijn bekeken, komt naar voren 

dat het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen een grotere samenhang presenteert met de 

intelligentie van niet-begaafde leerlingen dan met de intelligentie van begaafde leerlingen. 

Ditzelfde geldt voor de samenhang tussen het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen en het 
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verbaal werkgeheugen. Deze samenhang is voor de niet-begaafde leerlingen groter dan voor 

de begaafde leerlingen. Tevens is waargenomen dat het visueel ruimtelijk korte termijn 

geheugen bij begaafde leerlingen een significante samenhang presenteert met het visueel 

ruimtelijk werkgeheugen, ditzelfde geldt ook voor het verbaal werkgeheugen en het verbaal 

korte termijn geheugen van begaafde leerlingen. Met name dit laatste komt overeen met wat 

Colom en anderen (2008) al eerder vonden. Zij vonden namelijk dat het korte termijn 

geheugen een groot aandeel heeft in de relatie tussen het werkgeheugen en intelligentie.  

Er werd een significant verschil gevonden tussen het werkgeheugen van begaafde en 

niet-begaafde leerlingen. In overeenstemming met eerder onderzoek werd gevonden, dat 

begaafde leerlingen over een grotere capaciteit van het werkgeheugen beschikken dan niet-

begaafde leerlingen (Engel de Abreu et al., 2010). Individuele verschillen in het 

werkgeheugen en korte termijn geheugen van kinderen zijn te onderscheiden, maar ook aan 

elkaar gerelateerd zijn. Complexe taken voorspellen de fluïde intelligentie, simpele taken 

doen dit niet. Deze bevindingen suggereren dat complexe werkgeheugentaken een 

fundamenteel aspect van cognitie aanboren. Deze cognitie vertoont grote samenhang met het 

vermogen om aandacht effectief te controleren teneinde bepaalde taken te voltooien (Engel de 

Abreu et al., 2010).  

De hypothese dat de interventie effect zou hebben op het werkgeheugen is echter niet 

bevestigd. De leerlingen in de experimentele groep zijn niet meer vooruit gegaan op 

werkgeheugen dan de controlegroep. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan de inhoud 

van de interventie. Binnen de interventie is er aandacht besteed aan meerdere aspecten, zoals 

creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerstrategieën, motivatie en werkgeheugen, 

waardoor er relatief weinig tijd aan werkgeheugen is besteed. Wanneer de interventie zich 

meer op het werkgeheugen zou hebben gericht en een grotere variëteit aan 

werkgeheugenopdrachten had gekend, was er mogelijk wel een effect gevonden. Uit een 

recente studie van Jaušovec en Jaušovec (2012) blijkt namelijk dat het werkgeheugen van 

leerlingen kan worden getraind. Uit ditzelfde onderzoek kwam daarnaast naar voren dat het 

verbeteren van het werkgeheugen lijdt tot een verbetering van de prestatie op een fluïde 

intelligentietest. Dit geeft mogelijk aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, waarbij kan 

worden bekeken of de intelligentie van minder begaafde kinderen kan worden getraind 

doormiddel van een werkgeheugentraining. 

Het niet vinden van effect kan mogelijk ook worden toegeschreven aan de manier 

waarop het werkgeheugen binnen deze interventie is getracht te trainen. Tijdens deze 

interventie zijn er enkele verbale werkgeheugenopdrachten aangeboden en is er aandacht 
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besteed aan leerstrategieën. Uit de literatuur blijkt dat het gebruik en toepassen van 

leerstrategieën pas begint te ontwikkelen vanaf het zevende levensjaar (Gathercole, 1998), dit 

betreft dan met name het  ontwikkelen van de repetitie strategie. De ontwikkeling van andere 

leerstrategieën start pas later (Bjorkland & Douglas, 1997). De ontwikkeling van de 

strategieën zou mogelijk kunnen verklaren waarom er geen significante effecten zijn 

gevonden van de interventie op het werkgeheugen van de begaafde leerlingen. Mogelijkerwijs 

zijn ook begaafde leerlingen nog niet in staat strategieën op een eerdere leeftijd te 

ontwikkelen. Daarenboven zou ook het feit dat alle lessen slechts een beroep deden op het 

verbale aspect van het geheugen bij kunnen dragen aan de tegenvallende resultaten.  

Er is geen effect gevonden van de interventie op de motivatie van de leerlingen. Dit 

kan mogelijk worden verklaard door het feit dat de kinderen pas na de les de vragenlijst 

moesten invullen. De inhoud van de les bepaalden voor een groot deel de motivatie van de 

leerlingen. Zij refereerden in veel gevallen aan de aangeboden opdracht en lieten hun oordeel 

daar sterk vanaf hangen. Wanneer zij een opdracht moeilijk vonden, zoals in figuur 2 is te 

zien bij les 8, waren zij minder gemotiveerd dan wanneer zij een opdracht leuk en 

gemakkelijk vonden. Dit komt overeen met de eerder gestelde hypothese dat de motivatie van 

de kinderen afhankelijk zou zijn van de in de les aangeboden opdrachten. 

Bij de interpretatie van de gevonden resultaten moet rekening worden gehouden met 

enkele tekortkomingen van dit onderzoek. Het eerste punt dat ter discussie wordt gesteld is de 

wijze van selectie. De deelnemende scholen zijn benaderd vanwege bekendheid met hoog 

presterende leerlingen. Het opleidingsniveau van de ouders van deze kinderen ligt boven het 

Nederlands gemiddelde. Dit zou mogelijk kunnen zorgen voor een scheef beeld. Echter, uit de 

resultaten van de screening bleek dat de norm, die in eerste instantie was gesteld, voor een 

aantal scholen te hoog lag. Er is toen de keuze gemaakt om leerlingen met een score op de 

Raven (Raven, Court, & Raven, 1979) vanaf het 75
ste 

percentiel, een score boven het 90
ste

 

percentiel op de TCT-DP (Urban & Jellen, 1996) en een leerkrachtnominatie van 1, beste 

10%, mee te nemen in het onderzoek. Hierbij was de eis dat de leerlingen in ieder geval aan 

twee van de drie criteria zouden voldoen. Het verlagen van de normen heeft tot gevolg, dat er 

mogelijk een te grote groep is geselecteerd en er dus niet alleen begaafde leerlingen zijn 

geselecteerd. Dit zou eveneens kunnen zorgen voor een vertekend beeld. 

 Een andere mogelijke beperking is de duur van de interventie. De interventie bestond 

in zijn totaliteit uit tien lessen van één uur. Binnen deze tien lessen is er aandacht besteed aan 

meerdere aspecten, zoals creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling, geheugenstrategieën, 

motivatie en werkgeheugen. De aspecten zijn verdeeld over de lessen waardoor er maar 
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tijdens enkele lessen aandacht is geweest voor het werkgeheugen. Wanneer de interventie zich 

enkel had gericht op het aanbieden van taken met betrekking tot het werkgeheugen en langer 

had geduurd, zouden er mogelijk wel effecten zijn gevonden. 

Een sterke eigenschap van het huidige onderzoek is de spreiding van de locatie van de 

scholen. Daarnaast is het feit dat er gebruik is gemaakt van meerdere instrumenten om de 

leerlingen te screenen een sterk punt. Binnen huidig onderzoek is niet uitgegaan van puur en 

alleen een score op een intelligentietest om begaafdheid vast te stellen. Er is binnen de 

huidige studie uitgegaan van het begrip begaafdheid zoals Heller (2004) dit beschrijft. 

Daarom is naast de intelligentie ook creativiteit en de perceptie van de leerkracht 

meegenomen. Op die manier is getracht om een zo groot mogelijke groep begaafde leerlingen 

te selecteren. Door deze wijze van selectie zijn ook diegene meegenomen die in de klas 

mogelijk niet opvallen als begaafd.  

Het is van belang in de toekomst onderzoek te doen naar het onderwijzen van 

begaafde leerlingen. De interactie-kenmerken tussen omgevingskenmerken en kindkenmerken 

zijn op jonge leeftijd al van belang voor de ontwikkeling van het begaafde kind (Mooij, 

2007). De stof die in de klas wordt aangeboden, biedt voor deze leerlingen weinig 

vernieuwing en uitdaging. Zij beheersen de stof vaak al en worden daardoor weinig in staat 

gesteld gebruik te maken van strategieën en daarmee ook hun werkgeheugen. Uitgaande van 

theorie van Gagné (1985) waarbij wordt uitgegaan van de natuurlijke talenten, lijkt het nuttig 

om in te gaan op het aspect werkgeheugen. Kinderen kunnen op deze manier worden 

uitgedaagd en zullen in staat worden gesteld moeilijkere taken te volbrengen.  

Huidig onderzoek zou aanknopingspunten kunnen bieden voor toekomstig onderzoek. 

Er wordt dan wel aanbevolen de interventie alleen te richten op het werkgeheugen en niet 

zoals in de huidige studie gericht op meerdere aspecten. Daarnaast zou het wenselijk zijn de 

interventie gedurende een langere periode aan te bieden. Overigens zou het voor de 

betrouwbaarheid van de studie zijn aan te bevelen, de interventiegroep uit een groter aantal 

random geselecteerde begaafde leerlingen te laten bestaan.  
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Bijlage 3 - Motivatievragenlijst 

Meten van motivatie  

 Helemaal waar 

voor mij 

 

 

Een beetje 

waar voor 

mij 

 

   Een beetje 

waar voor mij 

 

 

Helemaal waar 

voor mij 

 

 
 

1   Sommige kinderen 

vinden deze opdracht 

heel leuk 

maar Andere kinderen vinden deze 

opdracht juist niet leuk 

  

2   Sommige kinderen 

vinden deze opdracht 

moeilijk 

maar Andere kinderen vinden deze 

opdracht juist gemakkelijk 

  

3   Sommige kinderen 

willen bij een opdracht 

als deze snel beginnen 

maar Andere kinderen willen eerst 

goed nadenken voor ze aan 

de opdracht beginnen 

  

4   Sommige kinderen 

stoppen met deze 

opdracht wanneer ze 

niet weten hoe iets moet 

maar  Andere kinderen gaan juist 

verder met zoeken naar 

oplossingen om de opdracht 

af te kunnen maken 

  

5   Sommige kinderen 

willen een opdracht als 

deze graag zonder 

fouten maken 

maar Andere kinderen vinden het 

niet zo erg als zij een foutje 

maken 
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Meten van motivatie  

 Helemaal waar 

voor mij 

 

 

Een beetje 

waar voor 

mij 

 

   Een beetje 

waar voor mij 

 

 

Helemaal waar 

voor mij 

 

 
 

1 4 3 Sommige kinderen 

vinden deze opdracht 

heel leuk 

maar Andere kinderen vinden deze 

opdracht juist niet leuk 

2 1 

2 1 2 Sommige kinderen 

vinden deze opdracht 

moeilijk 

maar Andere kinderen vinden deze 

opdracht juist gemakkelijk 

3 4 

3 1 2 Sommige kinderen 

willen bij een opdracht 

als deze snel beginnen 

maar Andere kinderen willen eerst 

goed nadenken voor ze aan 

de opdracht beginnen 

3 4 

4 1 2 Sommige kinderen 

stoppen met deze 

opdracht wanneer ze 

niet weten hoe iets moet 

maar  Andere kinderen gaan juist 

verder met zoeken naar 

oplossingen om de opdracht 

af te kunnen maken 

3 4 

5 4 3 Sommige kinderen 

willen een opdracht als 

deze graag zonder 

fouten maken 

maar Andere kinderen vinden het 

niet zo erg als zij een foutje 

maken 

2 1 

 

 


