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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie ‘Maatwerk voor cognitieve problemen.’ Het betreft een onderzoek naar een 
diagnostisch instrument voor het in kaart brengen van cognitieve vaardigheden bij Nederlandse 
studenten van de Hanzehogeschool te Groningen. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn 
afstuderen aan de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool te Groningen.  
 
Dit interessante vraagstuk is aangedragen door Jorien van der Velde, werkzaam als onderzoekster bij 
het Lectoraat Rehabilitatie. Ik wil haar hier dan ook hartelijk voor bedanken. Dankzij haar kon ik aan 
de slag met een relevant praktijkgericht onderzoek. Ik wil haar ook bedanken voor de prettige manier 
van samenwerken. Het bleek namelijk om een complex onderwerp te gaan waar nog weinig over 
bekend is. Tevens wil ik Marijke van der Klok bedanken voor het meedenken en de feedback op de 
stukken.  
 
Tot slot wil ik alle mensen bedanken die met mij hebben meegedacht of zich beschikbaar hebben 
gesteld als respondent. Zonder hun had ik deze scriptie niet vorm kunnen geven.  
 
Ik hoop dat dit onderzoek op een waardevolle manier kan bijdragen aan een efficiënte manier om 
belemmerende cognitieve vaardigheden bij studenten inzichtelijk te maken.  
 

Groningen, 23 maart 2020 

Jikkie van Weperen  
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Samenvatting 
Reguliere studenten en studenten met psychische problemen ervaren belemmeringen tijdens het 
studeren door problemen met cognitieve vaardigheden (IWP Begeleid Leren, z.d.). Dit zijn hogere 
cognitieve processen die een belangrijke rol spelen tijdens studeren (Korevaar,2015; van der Donk & 
Jolles,2017). Om studenten hierin te ondersteunen, ontwikkelt het lectoraat Rehabilitatie een 
cognitieve remediatie (CR) interventie. Dit is een gedragsinterventie die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van cognitieve vaardigheden (Medalia & Richardson, 2005). Deze CR interventie is 
gebaseerd op een eerdere interventie voor studenten met psychische problemen, bestaande uit een 
training van twaalf sessies (Hofstra, Hiddink, Korevaar & Lectoraat Rehabilitatie, 2019). Uit de 
evaluatie van deze eerdere training bleek dat de studenten het als onprettig ervaren om alle sessies 
te volgen. Niet alle sessies zijn voor iedereen even relevant. Daarom heeft het lectoraat besloten om 
de huidige CR interventie in losse modules aan te bieden. De student hoeft dan alleen de modules te 
doorlopen voor de cognitieve vaardigheden die hem belemmeren. Zij hebben hierbij de keuze uit de 
volgende cognitieve vaardigheden: taak initiatie, concentratie, planning, timemanagement, 
organiseren, werkgeheugen, cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen.  
 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat de interventie wordt uitgevoerd door studieloopbaanbegeleiders. 
Zij kiezen in samenspraak met de student de relevante module(s). Echter, hebben studenten weinig 
zicht op door welke cognitieve vaardigheden ze worden belemmerd. Dit maakt dat het lectoraat wil 
weten hoe ze met een gedragsvragenlijst efficiënt inzicht kunnen krijgen in de belemmerende 
cognitieve vaardigheden van de student. Deze gedragsvragenlijst moet gespreksstof opleveren, zodat 
vervolgens gezamenlijk een keuze gemaakt kan worden uit de modules. Het doel van dit onderzoek is 
dan ook om het lectoraat hierin van advies te voorzien. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag 
opgesteld: Hoe kan het lectoraat door middel van een gedragsvragenlijst een indicatie krijgen over de 
cognitieve vaardigheden die Nederlandse studenten belemmeren tijdens hun studie op de 
Hanzehogeschool Groningen?  
 
Het onderzoek is opgedeeld in twee studies. In de eerste studie is er met literatuuronderzoek 
gezocht naar een gedragsvragenlijst die aansluit bij de gestelde randvoorwaarden van het lectoraat. 
Hieruit kwam naar voren dat de vragenlijst van Dawson & Guare het best passend was. Echter, 
voldeed deze vragenlijst niet aan alle kwaliteitscriteria en worden met deze vragenlijst slechts zes 
van de bovengenoemde cognitieve vaardigheden gemeten. In studie twee is onderzocht hoe de 
Dawson & Guare vragenlijst zo aangepast kan worden dat hij wel voldoet aan de randvoorwaarden 
van het lectoraat. Hiervoor zijn er enkele aanpassingen gemaakt aan de vragenlijst. Vervolgens is de 
kwaliteit van de aangepaste vragenlijst getest bij een groep van 25 studenten. Tevens is hij 
voorgelegd aan experts op het gebied van cognitieve vaardigheden, om de indruksvaliditeit te 
bepalen. Hieruit is naar voren gekomen dat de aangepaste vragenlijst over voldoende 
psychometrische kwaliteit beschikt voor het doeleinde van het lectoraat. De resultaten gaven 
indicatie voor voldoende betrouwbaarheid en validiteit. Ten slotte is er onderzoek gedaan naar hoe 
de missende cognitieve vaardigheden (cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen) 
ondervangen kunnen worden. Het onderzoek naar de resterende cognitieve vaardigheden bestond 
uit diepte-interviews met experts en is aangevuld met literatuuronderzoek. Op basis hiervan zijn 
concrete aanvullingen voor het meten van deze cognitieve vaardigheden gedaan.  
 
Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen om de concrete aanvullingen uit het onderzoek te 
verwerken in de gedragsvragenlijst, zodat alle cognitieve vaardigheden uitgevraagd worden. Tevens 
wordt er aanbevolen meer onderzoek te doen. Met deze extra verzamelde data, kunnen er 
bijvoorbeeld normgroepen of betrouwbaardere schalen gevormd worden.  
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Abstract 
Both ‘regular’ students as well as students with psychological problems experience obstacles during 
their studies due to problems with cognitive skills (IWP Begeleid Leren, z-d.-b.). Cognitive skills are 
higher cognitive processes which are mandatory for studying (Korevaar, 2015; van der Donk & 
joles,2017). To support the students with cognitive problems, the Rehabilitation research group is 
developing a cognitive remediation (CR) intervention. This is a behavioural intervention that 
contributes to the development of cognitive skills (Medalia & Richardson, 2005). This CR intervention 
is based on another already existing intervention for students with psychological problems, 
consisting of a twelve-session training (Hofstra, Hiddink, Korevaar & lectoraat Rehabilitatie, 2019). 
During the evaluation of this intervention, it became clear that students did not feel the need to 
follow all twelve sessions of the training. Students did not feel the need to follow all sessions because 
not all sessions are equally relevant to everyone. Because of that, the research group decided to 
offer the current CR intervention in separate modules. This way, the student has to follow only the 
individual modules corresponding to cognitive skills that cause trouble to him/her. Inside the 
intervention, students can choose from the following cognitive skills: task initiation, concentration, 
planning, time management, organising, working memory, cognitive inhibition, learning and 
prospective memory. 
 
The final goal is that the intervention is carried out by the students’ mentors. The mentors choose 
the relevant module(s) in consultation with the student. However, students have little insight into 
the cognitive skills they are having trouble with. This means that the research group would like to 
know how mentors could efficiently gain insight into the student’s cognitive problems by means of a 
behavioural questionnaire. This behavioural questionnaire must provide material for conversation, so 
that a choice for the module can be made together with the student. The purpose of this research is 
therefore to provide advice to the research group. For this, the following research question is used: 
How can the research group, using a behavioural questionnaire, efficiently arrive at an indication of 
the cognitive skills that hinder Dutch students in their studies at the Hanze University of Applied 
Sciences? 
 
The research was divided into two studies. For the first study, a literature search was carried out to 
find a behavioural questionnaire that matches the preconditions of the research group. It became 
clear that the Dawson & Guare questionnaire is the best match. However, this questionnaire does 
not fit all the quality criteria for a professional test and only measures six of the earlier mentioned 
cognitive skills. The second study consists of a research into how the Dawson & Guare can be 
adjusted to fit the quality criteria. For this some adjustments were made to the questionnaire. 
Afterwards the quality of the adjusted questionnaire was tested with a group of 25 students. To 
research the face validity, the questionnaire was also shown to experts with knowledge about 
cognitive skills. The results showed that the adjusted questionnaire has enough psychometric quality 
for the intended use of the research group. The results showed that there is an indication for 
sufficient reliability and validity. Lastly, it was researched how the remaining cognitive skills 
(cognitive inhibition, learning and prospective memory) could be added to the questionnaire. The 
research consisted of in-depth interviews with experts and is supplemented by literature research. 
Based on these results, concrete items were developed to add to the questionnaire.  
 
Based on the results, it is recommended to add the items suggested by the experts, so that all the 
cognitive skills can be measured. Beside this, it is recommended to further research the 
questionnaire. With the help of this data it becomes possible to collect more statistical results. Those 
results will help form norm groups and further develop the DGV.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding & context  
Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen ondersteunt al 20 jaar mensen met 
een functiebeperking bij het vervullen van maatschappelijke rollen in hun eigen gekozen omgeving 
(Lectoraat Rehabilitatie, z.d.). Hier wordt ervan uitgegaan dat mensen met een functiebeperking 
dezelfde doelen en wensen hebben als iedereen. Binnen het lectoraat ligt de focus op drie centrale 
thema’s: Begeleid Leren, Voorkomen en bestrijden van sociaal isolement en Ervaringsdeskundigheid 
in zorg en welzijn. Deze thema’s spelen allemaal een rol bij het (blijven) vervullen van 
maatschappelijke rollen. Twee belangrijke maatschappelijke rollen zijn die van werknemer en 
student. Werk en studie worden door de meeste mensen gezien als belangrijk onderdeel van 
volwaardig burgerschap (De Klerk, 2000). Voor mensen met een functiebeperking is het echter vaak 
lastiger om deze rollen te vervullen. Het niet af kunnen ronden van een studie maakt het 
bijvoorbeeld moeilijker voor hen om een goede baan te vinden. Het lectoraat besteedt aandacht aan 
de rol van de student binnen het thema Begeleid Leren.  
 

1.1.1 Begeleid Leren 
Sinds 2010 houdt het lectoraat zich bezig met het thema Begeleid Leren (IWP Begeleid leren, z.d.). 
Het doel van Begeleid Leren is om jongeren/volwassenen met psychische problemen te helpen bij 
het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding (MBO, HBO, WO). Met 
psychische problemen wordt er bedoeld dat er sprake is van een vastgestelde psychiatrische 
diagnose of dat er psychische klachten zijn die dusdanig belemmeren in het dagelijks leven dat ze 
hier hulp voor zoeken.  
 
Deze scriptie richt zich op de fase van behouden. Mensen met psychische problemen kunnen 
namelijk door hun beperking belemmerd worden in het vervullen van hun studentenrol (IWP 
Begeleid Leren, 2019). Zo studeren studenten met psychische problemen gemiddeld meer, maar 
behalen ze lagere cijfers en minder studiepunten dan studenten zonder psychische problemen (van 
den Broek, Muskens & winkels, 2013). Tijdens de Begeleid Leren trajecten is gebleken dat studenten 
met psychische problemen vaak belemmerd worden door problemen met hun executief 
functioneren (persoonlijke communicatie opdrachtgever, 8 oktober 2019). Daarnaast blijkt ook uit 
onderzoek dat psychische problemen gerelateerd zijn aan achteruitgang in het executief 
functioneren (Barch, 2005; Diamond, 2005; Lui & Tannock, 2007). Executieve functies zijn hogere 
cognitieve denkprocessen die van essentieel belang zijn voor efficiënt, doelgericht en sociaal 
aangepast gedrag (Huizinga & Smidts, 2012; SLO, z.d.). Hogere cognitieve processen vervullen een 
controlerende en aansturende functie over cognitieve vaardigheden. Deze cognitieve vaardigheden 
spelen weer een belangrijke rol bij succesvol studeren (van der Donk & Jolles, 2017). Wanneer een 
student hiermee problemen ervaart, kan dit hem belemmeren in het uitvoeren van de 
werkzaamheden die van hem als student worden verwacht. Belemmeringen kunnen zijn: problemen 
met aandacht en concentratie, geheugen, plannen, handelen en het nemen van initiatief. Wanneer 
een student het moeilijk vindt om initiatief te tonen en te plannen kan bijvoorbeeld een 
ongestructureerde projectopdracht een lastige opgave worden. In bijlage 1 kan er meer worden 
gelezen over cognitieve vaardigheden en de koppeling met onderwijs.  
 

1.1.2 Mindset  
Studenten met psychische problemen ervaren vaak moeilijkheden op de studie die gerelateerd zijn 
aan problemen met cognitieve vaardigheden (Addington et al., 2003). Om deze studenten te helpen 
bij het volhouden van hun studie is extra ondersteuning in deze vaardigheden nodig. In de VS is voor 
de ondersteuning van cognitieve problemen bij mensen met psychische problemen een training 
ontwikkeld, die specifiek gericht is op het volgen van een opleiding. Deze training is een vorm van 
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cognitieve revalidatie. Cognitieve revalidatie is een gedragsinterventie die gericht is op het positief 
beïnvloeden van cognitie (Medalia & Richardson, 2005). Het lectoraat heeft deze training in 
samenwerking met drie GGZ-instellingen (GGZ Friesland, GGZ Drenthe & UMCG/UP) en twee 
kennisinstellingen (De Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen) naar Nederland 
gehaald. Daarna is de training vertaalt naar het Nederlands (IWP Begeleid leren, z.d.). De vertaalde 
training is geïntroduceerd onder de naam Mindset en bestaat uit 12 sessies waarin aandacht is voor 
het trainen van diverse cognitieve vaardigheden (Hofstra, Hiddink, Korevaar & Lectoraat 
Rehabilitatie, 2019). De Mindset training is getest bij 18 studenten met een psychose en bij acht 
studenten met andere psychische problematiek (Hiddink & Van der Velde, 2019).  
 
Uit de evaluatie van de Mindset training is gebleken dat beide groepen deelnemers baat hadden bij 
de training en het als positief hebben ervaren (Persoonlijke communicatie, 8 oktober 2019). Echter, 
zijn er ook enkele nadelen. Zo bleek uit de evaluatie dat de Mindset training erg gestructureerd is en 
niet altijd aansluit bij de behoeften van de deelnemer. De deelnemers hebben aangegeven dat ze het 
als onprettig ervaren om ook irrelevante sessies van de training te moeten doorlopen. Niet alle 12 
sessies zijn namelijk voor elke deelnemer even interessant, waardoor hij het gevoel kan krijgen dat 
het voor ‘niets’ doorloopt. Zo heeft een deelnemer die planningsproblemen ervaart minder baat bij 
het aanleren van geheugenstrategieën. Op basis van deze feedback heeft het lectoraat besloten om 
de Mindset training zo aan te passen dat deze in modules (modulair) aangeboden kan worden. Op 
deze manier kan de training op maat gemaakt worden, passend bij de cognitieve problemen die de 
deelnemer ervaart. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een modulaire variant van de 
Mindset training wordt gedaan binnen het Move Ahead project. Daarnaast is de Mindset training 
ontwikkeld voor studenten met ernstige psychische problematiek, terwijl binnen het lectoraat het 
idee heerst dat cognitieve problemen niet enkel binnen deze groep aanwezig zijn, maar bij een 
bredere groep speelt. Vandaar dat het Move Ahead project zich richt op alle Nederlandse studenten 
binnen de Hanzehogeschool Groningen.  
 

1.1.3 Move Ahead Project  
Om de Mindset training modulair aan te kunnen bieden en aan te kunnen laten sluiten bij een 
bredere doelgroep is het van belang om op voorhand inzichtelijk te krijgen met welke cognitieve 
vaardigheden de studenten van de Hanzehogeschool Groningen moeite ervaren (Persoonlijke 
communicatie opdrachtgever, 8 oktober 2019). Om hierachter te komen heeft het lectoraat een 
inventariserende vragenlijst verspreid onder alle Nederlandse studenten van de Hanzehogeschool 
Groningen.  
 
Het hoofddoel van de inventariserende vragenlijst was om te onderzoeken met welke cognitieve 
vaardigheden de studenten de meeste moeite ervaren en welke van deze vaardigheden hen het 
meest belemmeren in hun studie. Het tweede doel was om te onderzoeken of het idee dat de 
cognitieve problemen zich niet alleen beperken tot studenten met psychische problemen juist is.  
 
Uit de resultaten van de inventariserende vragenlijst bleek dat zowel studenten met psychische 
problemen als studenten zonder psychische problemen gehinderd worden door cognitieve 
problemen (Hofstra, 2019). Van alle ondervraagde studenten gaf 51,4% aan dat ze door minstens één 
van de onderzochte cognitieve vaardigheden (zeer) veel belemmerend te worden in hun studie. 
Vervolgens is gekeken met welke cognitieve vaardigheden de studenten de meeste moeite ervaren. 
In tabel 1 zijn alle cognitieve vaardigheden opgenomen waarvan minimaal 10% van de studenten 
aangaf hier (zeer) veel door belemmerd te worden. De bijbehorende definities komen overeen met 
de definities zoals die gebruikt worden in het Move Ahead Project en zijn gebaseerd op de 
omschrijving van Dawson & Guare (2011) en Adele Diamond (2006) 
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Tabel 1: Definitie cognitieve vaardigheden  

Taak initiatie Het vermogen om zonder te treuzelen en op efficiënte wijze aan een taak te 
beginnen. 

Concentratie  De vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of taak, 
ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling. 

Planning  Het vermogen om een (stapsgewijs) plan te bedenken om een doel te 
bereiken of een taak te voltooien. 

Timemanagement Het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je dit kan indelen en 
hoe je je kan houden aan tijdslimieten en deadlines. 

Organiseren  De vaardigheid om dingen volgens een bepaald systeem te structureren of te 
ordenen. 

Werkgeheugen De vaardigheid om informatie in gedachten te houden terwijl je een 
(complexe) taak uitvoert. 

Cognitieve inhibitie Het vermogen om je niet te laten afleiden door ongewilde gedachten of 
herinneringen 

Leren  De vaardigheid om nieuwe kennis, gedrag of vaardigheden te verwerven of 
bestaande kennis aan te passen. 

Prospectief geheugen Het vermogen om te onthouden dat je een bepaalde taak/actie nog uit moet 
voeren 

  
Dat 51,4% van de studenten aangeeft cognitieve problemen te ervaren, ondersteunt het idee vanuit 
het lectoraat dat de problematiek zich niet alleen beperkt tot studenten met psychische problemen. 
Omdat cognitieve problemen het studiesucces van een bredere groep lijken te beïnvloeden, heeft 
het lectoraat ervoor gekozen om de doelgroep van de aangepaste Mindset training te verbreden 
naar alle studenten met cognitieve problemen. Met als doel om een op maat gemaakte cognitieve 
revalidatietraining aan te kunnen bieden ten behoeve van het succesvol functioneren tijdens de 
studie. De training zal bestaan uit modules die zich richten op de negen meest genoemde cognitieve 
problemen (zie tabel 1). Een student doorloopt enkel de modules die gericht zijn op de cognitieve 
vaardigheden waar hij problemen mee ervaart. De trainer kiest de bijbehorende modules. Op deze 
manier kan de training dus op maat gemaakt worden per student. De aangepaste training wordt 
eerst getest en uitgevoerd door een klein aantal docenten van de Hanzehogeschool Groningen. 
Uiteindelijk zal de aangepaste training op grote schaal worden ingezet binnen de Hanzehogeschool 
Groningen en worden begeleid door de studieloopbaanbegeleider van de student.  
 

1.2 Probleemstelling  
Op basis van de resultaten van de inventariserende vragenlijst heeft het lectoraat de keuze gemaakt 
om in de modulaire training aandacht te besteden aan de volgende negen eerdergenoemde 
cognitieve vaardigheden: taak initiatie, concentratie, planning, timemanagement, organiseren, 
werkgeheugen, cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen. Een student zal in de training niet 
getraind worden in al deze vaardigheden, maar enkel in de vaardigheden waar hij moeite mee 
ervaart. De student gaat dus in modules werken aan één of meer van deze cognitieve vaardigheden.  
 
Om een op maat gemaakte training te kunnen samenstellen, is het van belang voor de student en 
trainer om inzichtelijk te krijgen welke cognitieve problemen de student ervaart. Het lectoraat geeft 
aan dat studenten vaak onvoldoende zicht hebben in de cognitieve vaardigheden die hen 
belemmeren in hun studie. Daarnaast kan het voor studenten moeilijk zijn om onderscheid te maken 
tussen de verschillende cognitieve vaardigheden. Wanneer de student voor zichzelf niet goed kan 
bedenken welke modules op zijn situatie van toepassing zijn, bestaat de kans dat hij de ‘verkeerde’ 
module(s) kiest. Waardoor de training onvoldoende aansluit bij de cognitieve problemen van de 
student.  
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Het gebrek aan inzicht in de ervaren cognitieve problemen vanuit de student, maakt dat het lectoraat 
besloten heeft dat de modules in samenspraak met de trainer wordt gekozen. Om het gesprek tussen 
de trainer en de student te faciliteren is het lectoraat op zoek naar een ‘diagnostisch’ instrument. Dit 
‘diagnostische’ instrument moet zicht geven op de cognitieve problemen van de student, wat het 
gesprek tussen trainer en student kan vormgeven zodat de juiste modules kunnen worden gekozen. 
Het instrument zal dus niet volledig leidend zijn voor de keuze in modules, maar als 
gespreksinstrument gebruikt worden.  
 

1.2.1 Diagnostische instrumenten 
In de praktijk wordt er vaak gesproken over drie diagnostische instrumenten: het interview, de 
psychologische test en gedragsobservaties (Verhoeven, 2014). Het lectoraat heeft de keuze gemaakt 
voor een psychologische test. Dit is omdat een interview niet voldoende gestructureerd is en veel tijd 
in beslag neemt. Daarnaast zijn gedragsobservaties duur en tijdsintensief, dit past niet bij de 
toekomstige implementatie van de training.  
 
Er bestaan twee vormen van psychologische testen: neuropsychologische testen en 
gedragsvragenlijsten (Verhoeven, 2014). Neuropsychologische testen onderzoeken psychologische 
verschijnselen en functies met een veronderstelde neurologische achtergrond zoals cognitieve 
vaardigheden (Joosten, z.d.). Deze variant van psychologische testen past niet bij de implementatie 
van de training. Neuropsychologische testen zijn namelijk tijdsintensief en duur. Daarnaast zijn deze 
testen dusdanig gestandaardiseerd dat er geen directe link is naar cognitieve problemen binnen een 
onderwijssetting (Dawson & Guare, 2011; Isquith, Crawford, Epsy & Gioia, 2005). Een andere variant 
van psychologische testen zijn gedragsvragenlijsten, waarbij de frequentie van daadwerkelijk gedrag 
wordt uitgevraagd (Robbins, 2007). Bij andere onderzoeken van het lectoraat hebben studenten 
aangegeven het prettig te vinden om te werken met gedragsvragenlijsten (persoonlijke 
communicatie, 8 oktober 2019; Antrop & Roeyers, 2003). Er worden concrete gedragsvoorbeelden 
gegeven die ze wel of niet herkennen en die zijn gericht op een onderwijssetting. Die 
gedragsvoorbeelden kunnen vervolgens gemakkelijk in een gesprek met de student besproken 
worden. Dit maakt dat het lectoraat graag een gedragsvragenlijst wil ontwikkelen die binnen enkele 
gestelde randvoorwaarden een goede indicatie kan geven van de cognitieve problemen die de 
student ervaart.  
 

1.2.2 Randvoorwaarden 
Het lectoraat heeft enkele randvoorwaarden opgesteld waar de gedragsvragenlijst aan moet 
voldoen, zodat hij zo goed mogelijk aansluit bij het beoogde doel van de modulaire training.  

1. De gedragsvragenlijst moet gemakkelijk te scoren en te interpreteren zijn voor 
studieloopbaanbegeleiders.  

2. De gedragsvragenlijst mag niet meer dan 50 vragen beslaan.  
3. De gedragsvragenlijst moet gratis te gebruiken zijn.  
4. De gedragsvragenlijst moet valide zijn, maar hoeft niet getest te zijn door de COTAN.  
5. De gedragsvragenlijst moet alle negen cognitieve vaardigheden inzichtelijk maken.  
6. De gedragsvragenlijst moet de cognitieve vaardigheden uitvragen binnen een 

onderwijssetting.  
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1.3 Doelstelling  
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om tot een gedragsvragenlijst te komen die in kaart brengt 
tegen welke van de eerdergenoemde negen cognitieve problemen de student aanloopt in zijn studie 
onder de randvoorwaarden zoals opgesteld door het lectoraat. Middels deze gedragsvragenlijst kan 
er vervolgens in samenspraak met de student worden gekozen welke modules worden opgenomen 
in de training zodat deze op maat kan worden aangeboden.  
 

1.4 Onderzoeksvragen  
In het afstudeeronderzoek naar een geschikte gedragsvragenlijst zijn hoofd- en deelvragen 
opgesteld.  
 
Hoofdvraag:  
Hoe kan het lectoraat door middel van een gedragsvragenlijst een indicatie krijgen over de cognitieve 
vaardigheden die Nederlandse studenten belemmeren tijdens hun studie op de Hanzehogeschool 
Groningen?  
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er twee studies uitgevoerd. In studie één is gekeken 
welke gedragsvragenlijsten al beschikbaar zijn en in hoeverre deze voldoen aan de randvoorwaarden 
van het lectoraat. In studie twee is vervolgonderzoek gedaan om te kijken hoe de gevonden 
gedragsvragenlijst(en) beter kunnen aansluiten bij de gestelde randvoorwaarden van het lectoraat.  
 
Deelvraag studie één 
Welke gedragsvragenlijsten zijn er beschikbaar en in hoeverre voldoen die aan de gestelde 
randvoorwaarden van het lectoraat?  
 

1.5 Leeswijzer 
Dit onderzoek bestaat uit twee studies. In studie één wordt onderzocht welke gedragsvragenlijsten 
beschikbaar zijn en in hoeverre deze aansluiten bij de gestelde randvoorwaarden. In de methode 
wordt toegelicht hoe naar deze gedragsvragenlijsten is gezocht en in de resultaten worden deze 
lijsten vergelen met de randvoorwaarden. Op basis van deze vergelijking is geconstateerd dat geen 
van de gevonden gedragsvragenlijsten aan alle randvoorwaarden voldoen. Daarom wordt in studie 
twee gekeken op welke wijze de bestaande gedragsvragenlijsten kunnen worden aangepast zodat ze 
voldoen aan de voorwaarden zoals opgesteld door het lectoraat. In hoofdstuk acht wordt de algehele 
conclusie en discussie besproken. Tenslotte zal er in hoofdstuk negen een advies aan het lectoraat 
worden gegeven.  
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2. Methode  
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe er in studie één vanuit deductieve redenering met behulp van 
literatuuronderzoek is gezocht naar de gedragsvragenlijsten die voldoen aan de randvoorwaarden 
van het lectoraat (Doordewaard, Kil & van de Ven, 2015; Brinkman & Oldenhuis, 2016).  
 

2.1 Literatuuronderzoek  
Binnen het literatuuronderzoek is er als eerste gezocht naar bestaande gedragsvragenlijsten in de 
volgende databanken: Psychological Testing Centre, Meetinstrumenten Tijdschrift voor Psychiatrie, 
The British Psychological Society, Testotheek Vrije Universiteit, Bohn Stafleu van Loghum, Boom test 
uitgevers, Datec, Hogrefe uitgevers & Pearson. Er is gezocht op de algemene termen cognitieve 
vaardigheden, executieve functies en executive functions. Hieruit kwamen verschillende gevalideerde 
gedragsvragenlijsten naar voren. Deze vragenlijsten zijn uit het onderzoek gelaten, omdat er kosten 
verbonden zitten aan de afname.  
 
Het literatuuronderzoek heeft verder vorm gekregen door aangeraden literatuur van de 
opdrachtgever, namelijk: Executieve functies bij kinderen en adolescenten door Dawson & Guare 
(2011). Dit boek geeft uitleg over diagnostiek van cognitieve vaardigheden met behulp van onder 
andere gedragsvragenlijsten. Tijdens verdere verdieping naar de expertise van de auteurs bleek dat 
ze meer boeken hebben gepubliceerd, namelijk:  
 

- Slim maar…:Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken; 
- Slim maar…:Versterk je executieve functies en vergroot je succes!; 
- Slim maar…:Help adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te 

versterken.  
 

In deze boeken stonden diverse versies van een gedragsvragenlijst beschreven, die voor informeel 
gebruik ingezet kunnen worden (zie hoofdstuk 3). Vervolgens is er in Google Scholar gezocht naar 
validatieonderzoek van de gedragsvragenlijst. Hieruit kwam naar voren dat er geen 
validatieonderzoek is gedaan, wat is bevestigd door één van de auteurs (Peg Dawson). Tijdens het 
contact met de auteur is er een andere gevalideerde vragenlijst aanbevolen, namelijk de ESQ-R.  
Met behulp van de sneeuwbalmethode is er vanuit het ESQ-R artikel verder gezocht naar andere 
vragenlijsten (Brinkman & Oldenhuis, 2016). Via deze manier is de ADEXI & CHEXI gevonden.  
 
Uit de eerder gevonden artikelen en boeken is gebleken dat executive function inventory of executive 
function questionnaire een passende zoekterm is. Omdat het merendeel van de publicaties in het 
Engels zijn, is dit ook aangehouden in de zoekterm. Met deze zoekterm is gezocht in de databank 
Pubmed & Worldcat. Om de zoekresultaten te beperken is er gezocht naar deze zoektermen in de 
titels van onderzoeken. Om een selectie te maken tussen de zoekresultaten, is er gebruikt gemaakt 
van vooraf opgestelde in- en exclusiecriteria (zie tabel 2). In bijlage 2 wordt door middel van een 
flow-chart duidelijk hoeveel artikelen door deze zoekstrategie geïncludeerd zijn.  
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2.2 Data-analyse  
De eigenschappen van de geselecteerde gedragsvragenlijsten zijn op systematische wijze vergeleken 
met de gestelde randvoorwaarden vanuit het lectoraat (zie tabel 4). Om uiteindelijk tot een 
objectieve keuze te komen, is er eerst gekeken naar de belangrijkste randvoorwaarde. Er mochten 
geen kosten aan het gebruik van de vragenlijst zitten. Ten slotte is er gekeken welke vragenlijst 
daarna voldeed aan de meeste randvoorwaarden. Hierdoor bleven er uiteindelijk twee vragenlijsten 
over. De keuze tussen deze twee resterende gedragsvragenlijsten is gemaakt op basis van het aantal 
gemeten cognitieve vaardigheden en de doelgroep van de gedragsvragenlijst. Dit is omdat het 
lectoraat het liefst alle negen cognitieve vaardigheden inzichtelijk wil maken met een 
gedragsvragenlijst.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Tabel 2: in- en exclusiecriteria  
Inclusiecriteria Exclusiecriteria  

Onderzoekspopulatie is ouder dan 12 jaar  Onderzoekspopulatie is jonger dan 12 jaar 

Gezonde onderzoekspopulatie of psychische 
problematiek  

Onderzoekspopulatie heeft hersenletsel of 
andere lichamelijke ziektebeelden  

Het artikel is beschikbaar in het Engels of 
Nederlands 

Het artikel is niet beschikbaar in het Engels of 
Nederlands 

De afname van de vragenlijst is gratis Er zitten afnamekosten aan verbonden  

Het artikel moet gratis en in ‘Full Text’ 
beschikbaar zijn 

Het artikel is niet gratis en niet te verkrijgen in 
‘Full Text’ 

Het artikel moet een volledige versie van de 
gedragsvragenlijst bevatten 

Het artikel bevat geen volledige versie van de 
gedragsvragenlijst  

De wetenschappelijke artikelen zijn 
gepubliceerd vanaf januari 2009 tot heden 

De wetenschappelijke artikelen zijn voor januari 
2009 gepubliceerd 

De gedragsvragenlijsten hebben als doel 
beheersing van minstens twee executieve 
functies inzichtelijk maken  

De gedragsvragenlijsten hebben niet als doel 
beheersing van minstens 2 executieve functies 
inzichtelijk maken 
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3. Resultaten  
In dit hoofdstuk zullen de gevonden gedragsvragenlijsten uit het literatuuronderzoek kort besproken 
en vergeleken worden met de gestelde randvoorwaarden vanuit het lectoraat.  
 

3.1 Dawson & Guare  
Peg Dawson (Doctoraat klinische psychologie) & Richard Guare (Neuropsycholoog en gedragsanalist) 
hebben op basis van hun meer dan 30 jaar klinische expertise diverse varianten van een informele 
gedragsvragenlijsten ontworpen (Dawson & Guare, 2009, 2011, 2016; Guare, Dawson & Guare, 
2013). Alle versies van de gedragsvragenlijst zijn bedoeld voor informeel gebruik om volwassenen, 
ouders, docenten en studenten te helpen zicht te krijgen op welke cognitieve vaardigheden nog 
ontwikkeling nodig hebben (Peg Dawson, persoonlijke communicatie, 17 november 2019). Het 
uitganspunt hierbij is dat er algemene executieve functieprofielen zijn, bestaande uit sterkere en 
zwakkere vaardigheden. Door mensen zicht te geven op deze sterkere en zwakkere vaardigheden, 
kunnen ze gemakkelijker de juiste interventies inzetten om deze te ontwikkelen. Dit komt overeen 
met het doeleinde waar het lectoraat de vragenlijst ook voor wil gebruiken. 
 
De Dawson & Guare vragenlijst (DGV) meet elf cognitieve vaardigheden (Dawson & Guare, 2009, 
2011, 2016; Guare et al., 2013). Er wordt met een Likertschaal aan de testgebruiker gevraagd in 
hoeverre hij het eens is met de items. Per cognitieve vaardigheid worden drie items uitgevraagd. 
Deze items bevatten concrete gedragsvoorbeelden die passend zijn voor de cognitieve vaardigheid. 
Van deze informele gedragsvragenlijst zijn zes verschillende versies gemaakt voor verschillende 
leeftijdscategorieën, namelijk: kleuterleeftijd, zes t/m acht jaar, negen t/m elf jaar, twaalf t/m 
veertien jaar, adolescenten en volwassenen. Alle versies behalve die voor de volwassenen worden 
door Dawson & Guare gebruikt in een onderwijssetting. Met behulp van de vragenlijst wordt er 
gekeken welke cognitieve vaardigheden een belemmering vormen en welke interventies hiervoor 
geschikt zijn.  
 

3.1.1 Randvoorwaarden 
In de DGV worden er met behulp van 33 items de volgende cognitieve vaardigheden uitgevraagd: 
responsinhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, flexibiliteit, concentratie, taakinitiatie, plannen, 
organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag en metacognitie (Guare et al., 2013). Deze komen 
niet volledig overeen met de door het lectoraat opgestelde lijst. De cognitieve vaardigheden 
cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen ontbreken.  
 
Zoals eerder benoemd worden bijna alle versies binnen een onderwijssetting gebruikt (Dawson & 
Guare, 2009, 2016; Guare et al., 2013). Zo zijn er bijvoorbeeld items in de lijst gericht op het gebruik 
van cognitieve vaardigheden op school. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of diegene moeite heeft met 
het inschatten van de benodigde tijd voor huiswerk.  
 
Doordat het om een informele gedragsvragenlijst gaat is het gebruik gratis, maar is er geen statistisch 
onderzoek gedaan (Guare et al., 2013). Er zijn dus geen gegevens bekend over de betrouwbaarheid 
en validiteit van de lijst. Ook worden er geen resultaten verzameld voor normgroepen. Er zijn dan 
ook geen normgroepen beschikbaar waar de resultaten mee te vergelijken zijn. Dit maakt het scoren 
van de gedragsvragenlijst wel gemakkelijker, omdat de scores alleen opgeteld hoeven te worden. De 
hoogste scores tonen iemand zijn zwakste cognitieve vaardigheden en iemand zijn laagste scores 
tonen de sterkste cognitieve vaardigheden. Doordat deze scores vervolgens niet vergeleken kunnen 
worden met normgroepen, is het voor de testafnemer nog niet duidelijk of de zwakste cognitieve 
vaardigheden daadwerkelijk ontwikkeling nodig zijn.  
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3.2 Executive Skills Questionnaire-Revised (ESQ-R) 
Om aan te sluiten bij de toename van het aantal interventies in het onderwijs voor het verbeteren 
van cognitieve vaardigheden van studenten, zagen de ontwerpers van de ESQ-R een behoefte aan 
een betaalbare, efficiënte gedragsvragenlijst ontstaan (Strait, Dawson, Walther, Strait, Barton & 
Brunson McClain, 2019). Zij willen met deze vragenlijst onderwijsprofessionals helpen met het kiezen 
van een geschikte interventie en het evalueren van de uitkomsten. Door inzicht te bieden in de 
vaardigheden waarmee de student moeite ervaart kan er een passende interventie worden gekozen. 
Vervolgens kan er na de uitvoering van de interventie geïnventariseerd worden wat het effect is 
geweest. Momenteel focust de vragenlijst zich alleen op studenten in het hoger onderwijs, wat 
tevens ook de doelgroep is van dit onderzoek.  
 
De vragenlijst meet vijf verschillende cognitieve vaardigheden (Strait et al., 2019). Er wordt aan de 
testgebruiker met een Likertschaal gevraagd hoe frequent de items voorkomen. De vragenlijst 
bestaat in totaal uit 25 items. Elk item bevat concrete gedragsvoorbeelden die passend zijn voor de 
cognitieve vaardigheid.  
 

3.2.1 Randvoorwaarden  
In deze gedragsvragenlijst worden de volgende cognitieve vaardigheden uitgevraagd: plan 
management, timemanagement, materiaal organisatie, emotie regulatie en gedragsregulatie (Stait et 
al., 2019). Tijdens het ontwikkelen van de vragenlijst werd er verwacht dat er met de vragenlijst elf 
verschillende cognitieve vaardigheden gemeten konden worden. De onderzoekers hebben namelijk 
voor de ontwikkeling van de ESQ-R de DGV als uitgangspunt gebruikt. In de DGV worden ook elf 
cognitieve vaardigheden uitgevraagd. Echter, is door meerdere factoranalyses gebleken dat de 
vragenlijst geen elf cognitieve vaardigheden apart kan meten. De cognitieve vaardigheden bleken 
dusdanig te overlappen, dat er vijf verschillende factoren overbleven. In tabel 3 staat weergegeven 
welke cognitieve vaardigheden zijn samengevoegd. Dit betekent dat de cognitieve vaardigheden uit 
de ESQ-R niet volledig overeenkomen met het door het lectoraat opgestelde lijst. De cognitieve 
vaardigheden taakinitiatie, concentratie, cognitieve inhibitie, leren, organiseren, werkgeheugen en 
prospectief geheugen ontbreken.  
 

Tabel 3: samengevoegde cognitieve vaardigheden  

Factoren Cognitieve vaardigheden 

Plan management Concentratie, plannen, flexibiliteit, metacognitie, emotieregulatie, 
doelgericht gedrag 

Timemanagement Timemanagement, taakinitiatie, werkgeheugen 

Materiaal organisatie Werkgeheugen, organisatie 

Emotie regulatie Emotieregulatie 

Gedragsregulatie Responsinhibitie, doelgericht gedrag.  

 

De ESQ-R is ontworpen om gebruikt te worden door professionals in het onderwijs (Stait et al., 2019). 
Echter, zijn er geen specifieke gedragsvoorbeelden gericht op onderwijsactiviteiten zoals zelfstandig 
studeren. De items gaan meer over algemene gedragingen zoals moeite hebben met het stoppen van 
leuke activiteiten.  
 
Tijdens een pilot van de ESQ-R onder studenten van het hoger onderwijs bleek dat de ESQ-R een 
goede interne consistentie (α=0.95) en test-hertest betrouwbaarheid (r= .70) heeft (Strait et al., 
2019). Uit dezelfde pilot bleek dat de convergente en discriminante validiteit van de ESQ-R 
veelbelovend is. Momenteel wordt er nog meer onderzoek gedaan naar de ESQ-R, zodat er meer 
gegevens verzameld kunnen worden over de validiteit en normgroepen. Er zijn namelijk nog geen 
normgroepen beschikbaar, waardoor hetzelfde probleem ontstaat als bij de DGV. Er zijn nog geen 
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afkapwaarden bekend waar ruwe scores mee vergeleken kunnen worden. Hierdoor weet de afnemer 
niet welke cognitieve vaardigheden ontwikkeling nodig zijn. Doordat de ESQ-R zich nog in de 
ontwikkelfase bevindt is er ook weinig bekend over het berekenen van de ruwe scores. De ruwe 
scores worden nu nog gratis berekend door de onderzoekers. Hoe dit en de kosten voor gebruik in de 
toekomst wordt vormgegeven is nog onduidelijk, maar momenteel is het gebruik gratis (Peg Dawson, 
persoonlijke communicatie, 17 november 2019).  
 

3.3 CHEXI  
Om in te spelen op de vraag vanuit de praktijk voor het eenvoudig inzichtelijk maken van cognitieve 
vaardigheden is de CHEXI ontwikkeld (Thorell & Nyberg, 2008). De CHEXI kan zowel gebruikt worden 
door ouders als leerkrachten en heeft als doel om zwakkere cognitieve vaardigheden inzichtelijk te 
maken bij kinderen van 4 tot 12 jaar (vanuit het perspectief van ouders en leraren).  
 
De vragenlijst meet twee cognitieve vaardigheden (Thorell & Nyberg, 2008). Er wordt aan de 
ouder/leerkracht met een Likertschaal gevraagd in hoeverre hij het eens is met de items. De 
vragenlijst bestaat in totaal uit 24 items. Elk item bevat concrete gedragsvoorbeelden die passend 
zijn voor de cognitieve vaardigheid.  
 

3.3.1 Randvoorwaarden  
In deze gedragsvragenlijst wordt werkgeheugen en inhibitie uitgevraagd (Thorell & Nyberg, 2008). 
Tijdens het ontwikkelen van de vragenlijst werd er verwacht inzicht te krijgen in vier cognitieve 
vaardigheden (werkgeheugen, plannen, regulatie en inhibitie). Later bleek tijdens de factoranalyse 
dat er door overlap daadwerkelijk twee cognitieve vaardigheden te onderscheiden zijn. Dit betekent 
dat de cognitieve vaardigheden uit de CHEXI niet volledig overeenkomen met de door het lectoraat 
opgestelde lijst. De cognitieve vaardigheden taakinitiatie, concentratie, cognitieve inhibitie, planning, 
timemanagement, leren, organiseren en prospectief geheugen ontbreken. 
 
De CHEXI kan ook gebruikt worden door een leerkracht die inzicht wil krijgen in de cognitieve 
vaardigheden van een leerling (Thorell & Nyberg, 2008). De CHEXI kan dus gebruikt worden in een 
onderwijssetting en bevat hier ook concrete vragen over, zoals het onthouden van benodigdheden 
meenemen naar school. Uit statistisch onderzoek kwam naar voren dat de CHEXI een goede test-
hertest betrouwbaarheid heeft, maar niet als een opzichzelfstaand instrument gebruikt kan worden.  
 
Ten slotte is de CHEXI gratis in gebruik en gemakkelijk te scoren (Thorell & Nyberg, 2008). Echter, is 
hier wel sprake van hetzelfde probleem als bij de DGV en de ESQ-R: er zijn geen normgroepen en 
afkapwaarden aanwezig. Hierdoor kunnen de opgetelde ruwe scores nergens mee vergeleken 
worden.  
 

3.4 ADEXI 
Om in te spelen op de vraag vanuit de praktijk voor het eenvoudig inzichtelijk maken van cognitieve 
vaardigheden is de ADEXI ontwikkeld (Holst & Thorell, 2017). De ADEXI kan zowel gebruikt worden 
door onderzoekers als klinische medici en heeft als doel om zwakkere cognitieve vaardigheden 
inzichtelijk te maken bij volwassenen.  
 
De vragenlijst meet twee cognitieve vaardigheden (Holst & Thorell, 2017). Er wordt aan de 
testgebruiker met een Likertschaal gevraagd in hoeverre hij het eens is met de items. De vragenlijst 
bestaat in totaal uit 14 items. Elk item bevat concrete gedragsvoorbeelden die passend zijn voor de 
cognitieve vaardigheid. Er zijn twee varianten van de ADEXI, bestaande uit een self-report en een 
informaten variant. De informanten variant mag ingevuld worden door iemand uit de omgeving van 
diegene die getest wordt.  
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3.4.1 Randvoorwaarden 
In deze gedragsvragenlijst wordt werkgeheugen en inhibitie uitgevraagd (Holst & Thorell, 2017). Dit 
betekent dat de cognitieve vaardigheden uit de ADEXI niet volledig overeenkomen met de door het 
lectoraat opgestelde lijst. De cognitieve vaardigheden taakinitiatie, concentratie, cognitieve inhibitie, 
planning, timemanagement, leren, organiseren en prospectief geheugen ontbreken. 
 
De ADEXI is niet specifiek ontwikkeld om binnen het onderwijs te gebruiken (Holst & Thorell, 2017). 
Er zijn dan ook geen items in de vragenlijst die specifiek over onderwijs gaan. Er is wel onderzoek 
geweest naar de betrouwbaarheid en validiteit van de ADEXI. Hierin kwam naar voren dat de ADEXI 
een hoge interne consistentie heeft en een adequate test-hertest betrouwbaarheid. Op basis van de 
convergente en discriminante validiteit, is er geconcludeerd dat de ADEXI een goed screening 
instrument kan zijn. Echter, kan het niet gebruikt worden als een opzichzelfstaand instrument om 
cognitieve vaardigheden inzichtelijk te maken.  
 
Ten slotte is de ADEXI gratis in gebruik en gemakkelijk te scoren (Holst & Thorell, 2017). Echter, 
speelt hetzelfde probleem als bij de DGV en de ESQ-R: er zijn geen normgroepen en afkapwaarden 
aanwezig, waardoor de opgetelde ruwe scores nergens mee vergeleken kunnen worden.  
 

3.5 Vergelijking randvoorwaarden  
In de bovenstaande paragrafen staan de kenmerken van de gevonden gedragsvragenlijsten 
beschreven. In tabel 4 staat ter samenvatting overzichtelijk weergegeven hoe de vragenlijsten zich 
verhouden tot de gestelde randvoorwaarden.  
 
 

Tabel 4: vragenlijsten in vergelijking met gestelde randvoorwaarden 

Gedragsvragenlijst → 
Randvoorwaarden ↓ 

Dawson& 
Guare  

ESQ-R ADEXI CHEXI 

1. Gemakkelijk te scoren en interpreteren  
 

X  X X 

2. Niet meer dan 50 vragen 
 

X X X X 

3. Gratis in gebruik  
 

X X X X 

4. Valide 
 

 X   

5. Beslaat alle negen cognitieve vaardigheden 
 

    

6. Vraagt cognitieve vaardigheden uit binnen een 
onderwijssetting 
 

X   X 
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4. Conclusie 
In dit hoofdstuk volgt de conclusie van de resultaten van de eerste studie binnen het onderzoek en 
hoe hier in de tweede studie verder onderzoek naar gedaan kan worden.  
 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er momenteel geen gedragsvragenlijst beschikbaar is die 
voldoet aan alle gestelde randvoorwaarden vanuit het lectoraat (zie tabel 4). Omdat het ontwikkelen 
van testen tijd nodig heeft voordat de waarde en gebruiksmogelijkheden zichtbaar worden, is er in 
overleg met het lectoraat voor gekozen om in verband met de complexiteit en beperkte tijd geen 
nieuwe gedragsvragenlijst te ontwikkelen (Verhoeven, 2014).  
 
Om alsnog het lectoraat van advies te kunnen voorzien over een diagnostisch instrument is besloten 
om de gedragsvragenlijst die het beste aansluit verder te onderzoeken. Dit blijkt de adolescenten 
versie van de Dawson & Guare gedragsvragenlijst te zijn (DGV) (zie bijlage 2) (Guare et al., 2012). De 
vragenlijst van Dawson & Guare sluit namelijk het meest aan bij de gestelde randvoorwaarden en de 
doelgroep van dit onderzoek (zie tabel 4). De CHEXI komt wel met evenveel randvoorwaarden 
overeen als de DGV, maar is ontworpen voor kinderen en dekt minder cognitieve vaardigheden 
(Thorell & Nyberg, 2008). In studie 2 wordt besproken hoe de voorwaarden waar de vragenlijst nog 
niet aan voldoet ondervangen kunnen worden. 
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5. Inleiding studie twee 
Het is belangrijk dat een test aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet, voordat er gesproken kan 
worden van een goede professionele test (Verhoeven, 2014). Verhoeven, een expert op het gebied 
van psychodiagnostiek, omschrijft deze kwaliteitscriteria als volgt:  
 

1. Een professionele test wordt geconstrueerd op basis van een wetenschappelijke 
achtergrond (bijv. theorie of statistische methode).  

2. De schalen zijn homogeen en zuiver. 
3. Er is onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid en validiteit. 
4. De afname van de test is omschreven en gestandaardiseerd. 
5. Ruwe scores kunnen vergeleken worden met een voldoende grote en representatieve 

normgroepen. 
6. Er is onderzoek gedaan naar meetpretenties.  

 
Om het lectoraat van een zo volledig mogelijk advies te kunnen voorzien over een professionele 
gedragsvragenlijst, wordt er in studie twee onderzocht in hoeverre de DGV hieraan voldoet. Hierdoor 
komt er ook direct meer duidelijkheid komt over de validiteit van de DGV, wat één van de 
randvoorwaarden is van het lectoraat waar niet aan voldaan is (zie tabel 4). Validiteit is de mate 
waarin een test daadwerkelijk meet wat die zou moeten meten (Brinkman & Oldenhuis, 2016). Er 
worden verschillende soorten validiteit onderscheiden: indruksvaliditeit, inhoudsvaliditeit, 
criteriumvaliditeit, ecologische validiteit, constructvaliditeit en discriminante validiteit. In deze 
tweede studie wordt er onderzoek gedaan naar de indruksvaliditeit en criteriumvaliditeit van de 
DGV.  
 
Indruksvaliditeit is de mate waarin het instrument de indruk geeft het relevante onderwerp te meten 
(Brinkman & Oldenhuis, 2016). In deze studie wordt de indruksvaliditeit onderzocht door in een 
diepte-interview aan experts te vragen in hoeverre zij vinden dat de vragenlijst meet wat deze zou 
moeten meten. Het gebruiken van expertinterviews is een veelgebruikte methode voor het 
onderzoeken van de indruksvaliditeit. Criteriumvaliditeit is de mate waarin de resultaten van de 
vragenlijst samenhangt met de resultaten van een ander instrument dat hetzelfde beoogt te meten. 
De Behaviour Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) is een gevalideerde gedragsvragenlijst, 
ontwikkeld om cognitieve vaardigheden in kaart te brengen (Huizinga & Smidts, 2012). Deze 
vragenlijst voldoet niet aan de eisen van het lectoraat, omdat er kosten aan de afname verbonden 
zitten en niet alle cognitieve vaardigheden uitgevraagd worden. Echter, kan de BRIEF wel gebruikt 
worden gebruikt als criterium om de DGV mee te vergelijken.  
 
De cognitieve vaardigheden cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen worden niet 
inzichtelijk gemaakt in de DGV. Het lectoraat zou deze vaardigheden wel graag opnemen binnen de 
gedragsvragenlijst in verband met de ontworpen modules. In deze studie wordt er middels 
literatuuronderzoek en diepte-interviews met experts onderzocht welke aanvullingen er gedaan 
kunnen worden, zodat de DGV beter kan aansluiten bij de gestelde randvoorwaarden van het 
lectoraat. 
 
De volgende deelvragen worden beantwoord in studie twee: 

- Hoe verhoudt de Dawson & Guare vragenlijst zich tot de kwaliteitscriteria van Verhoeven?  
- Hoe kunnen de cognitieve vaardigheden cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen 

bij studenten inzichtelijk gemaakt worden?  
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6. Methode 
In dit hoofdstuk wordt er toegelicht hoe in studie twee gezocht is naar een antwoord op de 
deelvragen.  
 

6.1 Respondenten  
De diepte-interviews zijn gehouden met drie experts die expertise hebben op het gebied van 
cognitieve vaardigheden bij studenten. Namelijk een aandachtsfunctionaris van de Hanzehogeschool, 
een promovendus van het lectoraat Rehabilitatie die onderzoek doet naar cognitieve remediatie en 
een medewerker die verbonden is aan het lectoraat Rehabilitatie die cognitieve 
vaardigheidstrainingen ontwikkelt voor studenten. Ter aanvulling heeft de onderzoeker nog indirect 
vragen kunnen stellen aan de ontwikkelaar van de Mindset training, Michelle Mullen. 
 
Voor de afname van de vragenlijsten zijn in totaal 25 studenten benaderd. Deze studenten zijn 
benaderd via het netwerk van de onderzoeker en uitgebreid met behulp van de sneeuwbalmethode. 
Het selectiecriterium was dat studenten in ieder geval met één of meerdere cognitieve vaardigheden 
moeilijkheden ervaren. In het kader van privacy is er besloten om geen persoonsgegevens te 
verzamelen die niet relevant zijn voor het onderzoek. Zodoende is er niks bekend over de verdeling 
van geslacht, leeftijd of opleiding.  
 

6.1.1 Ethisch onderzoeken  
Beide groepen hebben een informed consent formulier getekend voorafgaand aan deelname (zie 
bijlage 4 & 5). Na ondertekening van de informed consent formulieren en het beantwoorden van 
eventuele vragen, is het formulier ook ondertekend door de onderzoeker. Voor het onderzoek is er 
ook het formulier ‘zorgvuldig omgaan met proefpersonen’ ingevuld, om een zorgvuldige werkwijze te 
garanderen (zie bijlage 6). Op basis van dit formulier is besloten om de anonimiteit van de studenten 
te waarborgen door willekeurige respondentnummers te noteren op de vragenlijsten. Zodat er 
tijdens de data-analyse niet gewerkt is met namen van studenten.  
 

6.2 Onderzoeksuitvoering 
De werkwijze van de tweede studie zal in de onderstaande subparagrafen worden toegelicht.  
 

6.2.1 DGV 
In samenspraak met de opdrachtgever is er besloten om de DGV aan te passen, zodat hij beter 
aansluiting vindt bij de belevingswereld van studenten. Om deze reden is de vraagstelling bij een 
aantal items aangepast. In bijlage 7 is de aangepaste vragenlijst terug te vinden, met daaronder een 
toelichting van de veranderde items. Daarnaast is de antwoordschaal veranderd van zes 
antwoordcategorieën naar een op frequentie gebaseerde schaal met de opties: nooit/zelden, soms, 
vaak en zeer vaak. Dit is omdat de op frequentie gebaseerde schaal mogelijk beter weergeeft wat de 
kwantiteit is van de constructen (DeVellis, 2016). Er wordt namelijk aan de student gevraagd hoe 
vaak het gedragsvoorbeeld voorkomt. Tevens maakt het de gedragsvragenlijst gevoeliger voor 
veranderingen over tijd (Fok & Henry, 2015). Wanneer het lectoraat de gedragsvragenlijst besluit in 
te zetten ter evaluatie van de training zou het mogelijk zijn dat dit zichtbaar wordt in de resultaten 
van de gedragsvragenlijst. Daarnaast is de frequentie gebaseerde schaal vergelijkbaar met de 
antwoordschalen op gevalideerde gedragsvragenlijsten zoals de BRIEF (Huizinga & Smidts, 2012). 
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Naast inhoudelijke veranderingen, zijn ook de volgende evaluatievragen toegevoegd aan de 
gedragsvragenlijst:  

1. Geeft deze vragenlijst jou de mogelijkheid om aan te geven met welke cognitieve 
vaardigheden jij moeite hebt?  

2. Wat maakt dat het wel/niet voldoende mogelijkheid geeft?  
3. Missen er volgens jou nog vragen?  
4. Zijn er vragen die lastig te beantwoorden zijn, zo ja: welke en waarom?  

 
Door open vragen te gebruiken wordt er rijke informatie verzameld over de ervaring met het invullen 
van de gedragsvragenlijst. Daarnaast is er meer ruimte voor eigen interpretatie van de student 
(Brinkman & Oldenhuis, 2016). Wanneer er verder in het onderzoek wordt gesproken over 
statistische gegevens van de DGV, betreft het de aangepaste variant (DGV-A).  
 
De DGV-A is op papier afgenomen in een ruimte zonder andere mensen, om externe ruis te 
verminderen. De onderzoeker heeft tijdens het afnemen van de test de ruimte verlaten, zodat de 
kans op sociaal wenselijke antwoorden verkleind is. Hierbij is vooraf aangegeven indien er 
onduidelijkheden zijn en de student hierdoor de vraag niet kon beantwoorde, de vraag overgeslagen 
mocht worden. In dit geval moest dit vermeld worden bij de evaluatievragen.  
 

6.2.2 BRIEF 
Om een vergelijking te maken met een gevalideerde vragenlijst heeft het lectoraat 25 licenties 
verstrekt voor de afname van de BRIEF (Huizinga & Smidts, 2012). De BRIEF is een van oorsprong 
Amerikaanse gedragsvragenlijst die inzetbaar is bij zowel kinderen als adolescenten in een klinische 
setting om executieve functies inzichtelijk te maken. 
 
De BRIEF bestaat uit drie versies, één voor ouders, één voor leerkrachten en één zelfrapportage lijst 
(Huizinga & Smidts, 2012). De BRIEF meet de volgende cognitieve vaardigheden: Inhibitie, flexibiliteit, 
emotieregulatie, werkgeheugen, plannen en organiseren, ordelijkheid en netheid, gedragsevaluatie 
en taken afmaken. Voor de vergelijking tussen de twee gedragsvragenlijsten kan er alleen gekeken 
worden naar de schalen werkgeheugen en plannen & organiseren. Hierbij wordt alleen de 
zelfrapportage lijst ingevuld door de student. Dit is omdat de DGV-A ook een zelfrapportage lijst is.  
 

6.2.3 Diepte-interviews & literatuuronderzoek 
In deze studie zijn er semigestructureerde diepte-interviews met experts afgenomen. De vooraf 
opgestelde topics zijn vastgesteld naar aanleiding van de probleemstelling en verwerkt in een 
interviewschema (zie bijlage 8). De topics die aan bod zijn gekomen in de interviews zijn:  
 

- Mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in de cognitieve vaardigheden cognitieve inhibitie, 
leren en prospectief geheugen  

- Concrete voorbeelden van situaties waar studenten belemmerd worden door cognitieve 
problemen  

- Indruksvaliditeit DGV 
- Andere meetinstrumenten 

 
Om andere relevante informatie niet verloren te laten gaan, heeft de onderzoeker na elk topic 
gevraagd naar mogelijke toevoegingen. De diepte-interviews zijn in lege ruimtes afgenomen 
waardoor de kans op externe ruis werd verkleind.  
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De ideeën van de experts met betrekking tot het meten van de drie overige cognitieve vaardigheden 
is middels literatuuronderzoek verder uitgediept. Er is naar relevante artikelen/boeken gezocht met 
behulp van de informatie uit de interviews en de sneeuwbalmethode in Worldcat en Pubmed. De 
volgende zoekwoorden zijn hiervoor gebruikt: Inventory/self-assessment/self-report in combinatie 
met cognitive inhibition, learning en prospective memory. Hierbij is vooral gezocht op schalen van 
vragenlijsten die zoveel mogelijk overeenkomen met de definities die opgesteld zijn door het 
lectoraat voor cognitieve inhibitie, leren en prospectief geheugen.  
 

6.3 Data-analyse 
In de volgende subparagrafen zal worden toegelicht, hoe de gevonden data is verwerkt.  
 

6.3.1 Vragenlijsten 
Voor de vergelijking van de DGV met de kwaliteitscriteria van Verhoeven is er gebruikt gemaakt van 
de resultaten uit studie 1. Uit deze resultaten bleek dat er geen statistisch onderzoek is gedaan naar 
de DGV. Om hier alsnog een indicatie over te geven is de DGV-A afgenomen.  
 
De resultaten van zowel de DGV-A als de BRIEF zijn verwerkt in het statistische programma SPSS.  
Hiervoor zijn de somscores per cognitieve vaardigheid berekend. De vaardigheden Plannen en 
organiseren worden in de DGV-A los van elkaar gemeten, maar in de BRIEF gezamenlijk. Om deze 
vragenlijsten alsnog te kunnen vergelijken is er ervoor gekozen om deze twee schalen samen te 
voegen. Vervolgens is de homogeniteitscoëfficiënt alpha en de correlatie berekend tussen de 
schalen. De correlatie is berekend met de Spearman Correlatie, die de mate van samenhang tussen 
ordinale variabelen berekent op basis van de rangordescore (Baarda, de Goede, & van Dijkum, 2019).  
 

6.3.2 Diepte-interviews  
De diepte-interviews zijn na afname getranscribeerd. Vervolgens is elke transcriptie gelezen en zijn er 
codes aan ieder fragment gekoppeld. Deze codes geven per fragment aan wat het overkoepelende 
thema is. Vervolgens is er per code gekeken naar de resultaten en op basis daarvan zijn er conclusies 
getrokken. In het kader van privacy zijn de transcripties niet toegevoegd als bijlage, maar ze zijn 
indien gewenst op te vragen bij de onderzoeker.  
 

6.4 Betrouwbaarheid en validiteit  
Binnen dit afstudeeronderzoek is er geprobeerd zoveel mogelijk te meten wat er bedoeld werd te 
meten en dit op een zo betrouwbaar mogelijke manier te doen. Om de validiteit te verhogen zijn er 
meerdere gesprekken gevoerd met de opdrachtgever, zodat er voldoende rekening gehouden kon 
worden met de aspecten die de opdrachtgever belangrijk achtte. De getranscribeerde interviews zijn 
ter controle opgestuurd naar de experts. Zij hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om te 
redigeren. Wanneer er geen reactie van de experts kwam op de transcripties, is ervan uitgegaan dat 
de transcriptie de lading van het interview dekt. 
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7. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die zijn voortgekomen uit de analyse. De 
resultaten worden per deelvraag besproken.  
 

7.1 Kwaliteitscriteria 
In de volgende paragrafen staat er toegelicht in hoeverre de DGV voldoet aan de kwaliteitscriteria 
voor professionele testen opgesteld door Verhoeven (2014). Hierbij is zoveel mogelijk uit gegaan van 
de DGV, waar dit niet kon zijn de gegevens gebruikt van de DGV-A. 
 

7.1.1 Wetenschappelijke achtergrond DGV 
Zoals in studie één al is beschreven is de DGV ontworpen door twee psychologen, die gezamenlijk 
meer dan 30 jaar ervaring hebben in het begeleiden van kinderen met cognitieve problemen (Guare, 
et al., 2013). Deze kennis/ervaring vormt de wetenschappelijke achtergrond voor de DGV 
(persoonlijke communicatie Peg Dawson, 17 november 2019).  
 

7.1.2 Schalen, betrouwbaarheid en validiteit 
Zoals in de bovenstaande paragraaf benoemd is, is er geen statistisch onderzoek gedaan naar de 
DGV. De statistische gegevens die hier worden beschreven komen voort uit de afname van de DGV-A.  
 

7.1.2.1 Duidelijkheid DGV-A 

Uit de reacties op de evaluatievragen is naar voren gekomen dat de DGV-A voldoende mogelijkheid 
biedt om aan te geven met welke cognitieve vaardigheden moeite wordt ervaren. De concrete 
praktijkvoorbeelden zijn herkenbaar en vinden voldoende aansluiting. De vragenlijst is bovendien 
snel en gemakkelijk in te vullen. Eén van de studenten gaf het volgende aan: ‘’de vragenlijst is goed 
overzichtelijk en de vragen zelf zijn van toepassing. Er wordt naar verschillende taken gekeken, 
hierdoor wordt alles verduidelijkt’’. Sommige items geven nog wel moeilijkheden, dit betreft de items 
met dubbele vragen. Studenten ervaren bijvoorbeeld bij item 5 moeite met kiezen. Hun 
aantekeningen zijn wel geordend zijn, maar hun tas niet (zie bijlage 7). Het blijft uiteindelijk bij 
moeite met kiezen, alle studenten hebben de vraag wel beantwoord.  
 
7.1.2.2 Schalen en betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid van de verschillende schalen binnen de DGV-A vast te stellen is de 
homogeniteitscoëfficiënt alpha berekend met behulp van SPSS. Voor de cognitieve vaardigheden 
werkgeheugen (drie items; α= 0,770), concentratie (drie items; α= 0,806), plannen (drie items; α= 
0,817), organiseren (drie items; α= 0,831) en plannen en organiseren gezamenlijk (zes items; α= 
0,757) is er sprake van voldoende homogeniteit. Voor de cognitieve vaardigheden timemanagement 
(drie items; α= 0,367) en taakinitiatie (drie items; α= 0,403) is de homogeniteit onvoldoende.  
 

7.1.2.2 Indruksvaliditeit DGV 

Over het algemeen zijn de experts positief over DGV als het gaat om het uitvragen van cognitieve 
vaardigheden. De experts geven aan dat de vragenlijst gebruik maakt van concrete 
praktijkvoorbeelden. De aandachtsfunctionaris gaf hierbij het volgende aan: ‘’Dit gaat over dingen 
die je zelf kunt waarnemen of terugkrijgt van je omgeving, dus dit is niet zo zeer zelfinzicht. Maar 
meer dingen die je wel van jezelf weet, ik denk dat dit voor deze doelgroep heel goed kan’’. Concrete 
praktijkvoorbeelden zijn volgens de experts belangrijk omdat het voor studenten lastig is om te 
bedenken waar ze precies door belemmerd worden. Daarnaast geven de experts aan dat de items de 
essentie van de cognitieve vaardigheden uitvraagt en hiermee inzicht wordt verkregen in de 
cognitieve vaardigheden. De promovendus zegt hierover het volgende: ‘’ik denk wel dat het heel wat 
informatie kan geven over waar iemand tegen aanloopt’’. 
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Naast een positieve eerste indruk zijn er ook kanttekeningen geplaatst bij het apart uitvragen van de 
cognitieve vaardigheden. De experts geven aan dat de uitgevraagde cognitieve vaardigheden 
onderling samenhangen en dat het hierdoor lastig kan zijn om deze uit elkaar te trekken. Daarnaast 
ligt de oplossing voor problemen met een specifieke cognitieve vaardigheid niet altijd bij die 
cognitieve vaardigheid. De medewerker gaf hierbij aan: ‘’De oplossing bij ik raak spullen kwijt heeft 
niet alleen met de cognitieve vaardigheid werkgeheugen te maken, maar ook met organisatie’’. 
Doordat er overlap is tussen vaardigheden, zouden items bij meerdere cognitieve vaardigheden 
passend zijn. De aandachtsfunctionaris zegt hierover: ‘’Ik vraag me af of er bij een factoranalyse zou 
blijken dat de vragen ook echt op de goede factor laden’’.  
 

7.1.2.3 Criterium validiteit DGV-A 

Uit de analyse is gebleken dat er sprake is van een significante middelmatige positieve correlatie 
tussen de schalen van de DGV-A en de BRIEF. 

- Werkgeheugen: rs = 0,551; p=0,002, n=25, tweezijdig  

- Plannen & organiseren: rs = 0,517; p=0,008, n=25, tweezijdig 
 
Dit betekent dat wanneer een student een hogere score behaalt op de schaal werkgeheugen bij de 
BRIEF, hij ook een hogere score behaald bij de DGV-A. Gezien de BRIEF een gevalideerde vragenlijst 
is, zou dit een indicatie kunnen zijn dat werkgeheugen en plannen en organiseren op valide wijze 
worden gemeten met de DGV-A.  
 

7.1.3 Gestandaardiseerde afname DGV 
Omdat de DGV als informeel instrument wordt gebruikt, is er geen omschrijving van hoe de test 
moet worden afgenomen en onder welke afnamecondities (Guare et al., 2013). Er wordt wel 
omschreven welke items bij welk cognitieve vaardigheid horen (zie bijlage 3). 
 

7.1.4 Normgroepen DGV 
Vanwege het informele karakter van de DGV zijn er geen normgroepen beschikbaar (Guare et al., 
2013). Dit zorgt ervoor dat de ruwe scores niet vergeleken kunnen worden met normscores of 
bepaalde afkapwaarden.  
 

7.1.5 Meetpretenties DGV 
Met behulp van deze studie is er getracht te kijken in hoeverre de DGV aansluit bij het doel van het 
lectoraat. Naast dit onderzoek zijn er geen verdere onderzoeksgegevens beschikbaar, waardoor er 
geen onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over wat de DGV nu precies meet (Guare et 
al., 2013)  
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7.2 Additionele schalen 
Omdat de DGV niet alle beoogde cognitieve vaardigheden vanuit het lectoraat dekt, is er binnen het 
onderzoek gekeken naar mogelijke aanvullingen voor de gedragsvragenlijst. Op deze manier kan 
alsnog inzichtelijk gemaakt worden hoe de studenten op deze vaardigheden scoren.  
 

7.2.1 Cognitieve inhibitie 
In de interviews wordt aangeven dat cognitieve inhibitie overlap heeft met de cognitieve vaardigheid 
concentratie, maar dat het niet hetzelfde is. De promovendus zegt hierover: ‘’De overlap is dat 
cognitieve inhibitie heel veel effect heeft op concentratie.’ Wanneer er weinig controle is over 
ongewilde gedachten of herinneringen (=cognitieve inhibitie) heeft dit effect op de mate waarin een 
student zich kan concentreren op een bepaalde taak. Concentratie gaat in dit geval over het kunnen 
focussen op een bepaalde taak, wat betekent dat het nodig is dat niet relevante gedachten 
genegeerd kunnen worden. Er kan dus gezegd worden dat cognitieve inhibitie van invloed is op de 
mate van concentratie.  
 
Doordat er overlap is tussen de begrippen cognitive inhibitie en concentratie, verwachten de experts 
dat studenten het lastig vinden om dit concreet aan te geven. Daarnaast wordt er gezegd dat 
cognitieve inhibitie een intern proces is, waarvoor zelfinzicht nodig is voordat het benoemd kan 
worden. Een whatsapp bericht wordt sneller herkend als afleiding van buiten, dan de afleiding van 
binnen bijvoorbeeld dagdromen over een leuke vakantie. Wanneer een student beschikt over 
voldoende zelfinzicht zou hij praktische voorbeelden in een gedragsvragenlijst wel herkennen. De 
promovendus geeft hierbij het volgende aan: ‘’Je zou het wel goed uit kunnen vragen in een 
vragenlijst. Maar het zou ook een vertekend beeld kunnen geven. Het moet echt uitgeprobeerd 
worden om te zien of mensen er zicht op hebben’’.  
 
De experts hebben enkele praktijkvoorbeelden van cognitieve afleiding gesuggereerd die gebruikt 
kunnen worden ter aanvulling van de DGV.  

- Afgeleid worden door herinneringen aan eerdere gebeurtenissen 
- Afleiding door denken aan mogelijke scenario’s  
- Afleiding door dagdromen over dingen in de toekomst of het verleden 
- Afleiding door associatie 
- Afleiding door (pieker/belemmerende) gedachten  

 

7.2.2 Leren 
Leren wordt door alle geraadpleegde experts gezien als een containerbegrip, wat voor verschillende 
processen gebruikt kan worden. Dit wordt ook onderbouwd in de literatuur (Bolhuis & Simons, 
2011). Dit betekent volgens de geïnterviewde experts dat het een lastig begrip is om uit te vragen in 
een gedragsvragenlijst. Echter, zou de cognitieve vaardigheid wel uitgevraagd kunnen worden 
wanneer er een richting gekozen wordt binnen het containerbegrip. De promovendus geeft hierbij 
het volgende aan: ‘’Leren is een breed begrip dat heel veel wordt gebruikt. Om daar goed de vinger 
op te leggen wat jij met leren als functie bedoelt is ingewikkeld. Dan moet je dat heel goed gaan 
beschrijven’’.  
 
De experts benoemen dat in de praktijk studenten vaak aangeven meer belemmerd te worden door 
andere cognitieve problemen dan door leerproblemen. Door niet goed te kunnen plannen of 
geconcentreerd te blijven, komen studenten vaak niet aan leren toe. De promovendus zegt hier het 
volgende over: ‘’Het leren lukt wel, alles eromheen niet’’. Wanneer er wel sprake is van 
leerproblemen, gaat dit vaak over de manier waarop studenten leren. De medewerker geeft als 
toelichting: ‘’Ze hebben dan problemen met de strategieën gebruiken. Ze hebben te weinig 
strategieën om de stof te coderen en de stof terug te halen’’. Er wordt door de experts dan ook 
geopperd om het begrip leren inzichtelijk te maken in de gedragsvragenlijst met behulp van 
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leerstrategieën. Dit kan door te inventariseren welke leerstrategieën de student toepast. De 
medewerker ligt dit als volgt toe: ‘’Dan zou ik wel de focus leggen op strategie . . . Dan kan je het 
makkelijker beschrijven en categoriseren’’. Door het begrip in te kaderen met behulp van 
leerstrategieën wordt er zicht verkregen in het leerproces van de student. Het idee achter het 
uitvragen van leerstrategieën is dat er in een vervolggesprek hierop doorgevraagd kan worden. 
Wanneer de student niet of nauwelijks bekend is met leerstrategieën kan hier in de modules 
aandacht aan besteed worden. 
 
De experts hebben geopperd om te inventariseren in hoeverre de onderstaande leerstrategieën 
gebruikt worden door de student:  

- Maakt gebruikt van associaties  
- Gespreid leren 
- Herhalen van de stof door zelftestjes 
- Categoriseren van informatie  
- Uitleggen van de leerstof 

 

7.2.3 Prospectief geheugen  
In de interviews wordt aangegeven dat prospectief geheugen een abstract begrip is wat moeilijk 
concreet te omschrijven is. Het wordt vooral als lastig ervaren om volledig los te trekken van de 
cognitieve vaardigheid werkgeheugen. Beide cognitieve vaardigheden doen namelijk een beroep op 
het geheugen van een student. Het verschil zit hem volgens de experts in de tijd. Werkgeheugen gaat 
om het moment zelf, terwijl prospectief geheugen meer gaat over het denken in de toekomst. De 
promovendus geeft hierbij aan: ‘’Allebei doen een beroep op je geheugen. . . het verschil is heden en 
toekomst’’. Ondanks het feit dat beide vormen het geheugen behelzen, kan dit wel uitgevraagd 
worden in een gedragsvragenlijst. De medewerker zegt hierover het volgende: ‘’In principe zou dat 
wel met voorbeelden uitgevraagd kunnen worden’’.  
 
De experts hebben enkele praktijkvoorbeelden gesuggereerd die gebruikt kunnen worden ter 
aanvulling van de DGV:  

- Vergeten om een belangrijke vraag te stellen tijdens een gesprek 
- Niet kunnen maken van takenlijstjes 
- Moeite hebben met vooruit plannen 
- Vergeten van afspraken en deadlines  
- Te laat komen door het tijdstip van de afspraak te vergeten 
- Vergeten van berichten doorgeven binnen een groepsproject 
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8. Conclusie  
In de tweede studie is er onderzoek gedaan naar de DGV en naar mogelijke aanvullingen. In dit 
hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten van de tweede studie per deelvraag verder worden 
uitgediept. Daarnaast worden de discussiepunten en beperkingen van zowel studie één als twee 
besproken.  
 

8.1 Kwaliteitscriteria 
De DGV lijkt van voldoende kwaliteit voor het doeleinde waar het lectoraat deze voor wil gebruiken. 
Volgens de experts bevat de vragenlijst voldoende concrete en herkenbare praktijkvoorbeelden die 
aansluiten bij de cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn tijdens het studeren. De studenten 
hebben in de open vragen aangegeven dat de DGV-A voldoende mogelijkheid geeft om cognitieve 
problemen kenbaar te maken en dat de vragen goed te beantwoorden zijn. De indruksvaliditeit van 
de vragenlijst lijkt dus in orde. Echter, zijn er ook verbeterpunten genoemd.  
 
De experts geven aan dat cognitieve vaardigheden altijd enig overlap hebben met elkaar en lastig 
volledig apart te trainen zijn. Zij vragen zich af of het mogelijk is om deze vaardigheden los van elkaar 
te meten. Dat cognitieve vaardigheden overlappen komt overeen met de resultaten uit studie één, 
waar er bij meerdere gedragsvragenlijsten minder factoren bleken te zijn dan werd verwacht (Holst 
& Thorell, 2017; Huizinga & Smidts, 2012; Strait et al., 2019; Thorell & Nyberg, 2008). Deze resultaten 
komen niet overeen met de verwachtingen van het lectoraat. Die verwachtte dat cognitieve 
vaardigheden onderling onderscheiden konden worden. Deze vooronderstelling heeft immers het 
lectoraat gemotiveerd om de training modulair aan te bieden. De resultaten passen wel binnen de 
huidige discussie die wordt gevoerd over in hoeverre cognitieve vaardigheden één mechanisme 
vormen of dat er aparte mechanismes te onderscheiden zijn (Baddeley,1986; Kimberg, D’esposito, & 
Farrah, 1997 V.S. Miyake et al.,2000; Rabbit, Lowe & Shilling,2001). Deze informatie doet de 
onderzoeker afvragen in hoeverre het zinvol is om de training modulair aan te bieden. Dit wordt 
ondersteund door het feit dat experts ook hebben aangegeven dat de oplossing voor problemen met 
cognitieve vaardigheden niet per se bij één vaardigheid hoeft te liggen.  
 
Uit het correlatieonderzoek met de BRIEF is naar voren gekomen dat er zowel voor de schalen 
werkgeheugen als plannen & organiseren sprake is van significante middelmatige positieve 
samenhang tussen de DGV-A en de BRIEF. De samenhang zou een indicatie kunnen zijn voor 
voldoende criteriumvaliditeit van deze schalen binnen de DGV-A.  
 
Op basis van de gegevens lijkt de DGV op een betrouwbare manier daadwerkelijk cognitieve 
vaardigheden inzichtelijk te maken. Dit geeft een eerste indicatie voor een goede validiteit. Echter, 
voldoet de DGV niet aan alle kwaliteitscriteria voor een professionele test. De homogeniteit van de 
schalen timemanagement en taakinitiatie van de DGV-A is namelijk niet voldoende. Dit betekent dat 
deze schalen niet betrouwbaar zijn, wat van invloed kan zijn op de validiteit van deze schalen. Dit 
brengt als risico met zich mee dat deze schalen niet daadwerkelijk timemanagement en taakinitiatie 
meten. De DGV beschikt ook niet over een handleiding waarin de manier van afname wordt 
beschreven. Hierdoor kan er variatie komen in de manier van afnemen wat een vertekening van 
resultaten kan geven. De DGV beschikt ook niet over normgroepen, hierdoor kunnen de resultaten 
niet vergeleken worden met een groep, waardoor het onduidelijk is wanneer een cognitieve 
vaardigheid nu verder ontwikkeling nodig heeft. Wanneer dit niet voldoende wordt uitgevraagd in 
het gesprek, bestaat de kans dat studenten niet de juiste modules worden aangeboden. Tevens is er 
nog geen voldoende onderzoek gedaan naar de meetpretentie van de DGV, hier kunnen nog geen 
onderbouwde uitspraken over worden gedaan.  
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8.2 Additionele schalen 
Aangezien de DGV niet alle, door het lectoraat gevraagde, vaardigheden in kaart bracht is onderzocht 
op welke wijze er aanvullingen op de vragenlijst kunnen worden gedaan zodat cognitieve inhibitie, 
leren en prospectief geheugen worden uitgevraagd.  
 

8.2.1 Cognitieve inhibitie 
Uit de interviews met de experts blijkt dat wanneer een student beschikt over voldoende zelfinzicht, 
hij praktische gedragsvoorbeelden over cognitieve inhibitie wel kan herkennen. Dit betekent ook dat 
wanneer er niet voldoende zelfinzicht is, hij misschien een positiever beeld schetst in de 
gedragsvragenlijst. Dit zou een vertekend beeld kunnen geven van de problemen met cognitieve 
inhibitie die de student ervaart. De voorgestelde gedragsvoorbeelden van cognitieve inhibitie bestaat 
uit gedrag wat doorgaans niet zichtbaar is voor de omgeving. Wanneer de student vaak spullen 
vergeet, is dit zichtbaar voor de omgeving. De kans dat hij dit teruggekoppeld krijgt en hierdoor 
bewust wordt van zijn cognitieve problemen is groter dan wanneer de student last heeft van 
dagdromen.  
 
De experts hebben enkele praktijkvoorbeelden van cognitieve afleiding gesuggereerd die gebruikt 
kunnen worden ter aanvulling van de DGV. Een aantal van deze suggesties hebben overlap met de 
gevalideerde vragenlijst Internal Restlessness Scale (Weyandt, Hays, & Schepman, 2005). Deze 
vragenlijst meet interne onrust bij jongvolwassenen. Een onderdeel van interne onrust zijn interne 
afleidingen. Deze schaal meet in hoeverre de testgebruiker afgeleid wordt door interne afleidingen, 
zoals dagdromen of een constante stroom van gedachten (Weyandt, Iwaszuk, Fulton & Ollerton, 
2003). De items vanuit deze schaal die overlappen met de voorgestelde praktijkvoorbeelden vanuit 
de experts zouden gebruikt kunnen worden als aanvulling. Het gaat om de volgende items:  
 

- Ik speel situaties opnieuw af in mijn hoofd  
- Mogelijke uitkomsten voor toekomstige scenario’s spelen zich af in mijn gedachten 
- Niet relevante gedachten duiken op in mijn hoofd  

 

8.2.2 Leren  
De experts hebben aangegeven dat leren een containerbegrip is wat ingekaderd moet worden 
voordat het uitgevraagd kan worden in een gedragsvragenlijst. Hiervoor geven zij als suggestie om 
leerstrategieën van de student uit te vragen. Het lijkt namelijk in de praktijk niet vaak voor te komen 
dat er daadwerkelijk problemen zijn met informatieverwerking, maar dat studenten niet de juiste 
leerstrategieën gebruiken. Door het uitvragen van leerstrategieën wordt er volgens de experts meer 
inzicht verkregen in het leerproces van de student.  
 
Het uitvragen van leerstrategieën komt niet overeen met de wensen vanuit het lectoraat. Het 
lectoraat wil graag weten of een student moeite heeft met daadwerkelijke informatieverwerking. In 
de literatuur worden leerstrategieën wel geopperd als oplossing voor problemen met 
informatieverwerking (Dijkstra, 2015). Door het uitvragen van leerstrategieën wordt echter niet 
duidelijk of de student moeite heeft met informatieverwerking. Het wordt namelijk alleen duidelijk 
op welke wijze de student studeert.  
 
Om alsnog inzicht te krijgen in hoeverre de student problemen ervaart met informatieverwerking 
oppert de onderzoeker om te kijken naar het doel van de leerstrategie. Leerstrategieën kunnen 
immers de oplossing zijn voor leerproblemen (Dijkstra, 2015). Wanneer een student moeite heeft 
met het verwoorden/uitleggen van de leerstof, kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met de strategie 
waarbij de student de stof hardop aan zichzelf uitlegt. Door op deze manier items vorm te geven, 
wordt het duidelijk of de student leerproblemen heeft en aan welke leerstrategieën de student 
behoefte heeft.  
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Van de voorgestelde leerstrategieën bleken er een aantal in de literatuur te worden aangeduid als 
één van de efficiëntere leerstrategieën (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham, 2013). De 
doelen van deze leerstrategieën zouden als volgt uitgevraagd kunnen worden: 
 

- Ik heb moeite met het onthouden van grote hoeveelheden informatie (gespreid leren) 
- Ik heb moeite om de leerstof te verwoorden (uitleggen van de leerstof) 
- Ik heb moeite om stof te onthouden (herhalen door zelftestjes) 

 

8.2.3 Prospectief geheugen 
Prospectief geheugen heeft net als werkgeheugen te maken met geheugen. Het verschil tussen deze 
twee cognitieve vaardigheden zit in tijd. Prospectief geheugen gaat over activiteiten in de toekomst, 
terwijl werkgeheugen gaat over het moment zelf. De suggesties van de experts voor 
praktijkvoorbeelden zijn dan ook gericht op taken in de toekomst, waar studenten veelal moeite mee 
ervaren. Enkele van deze praktijkvoorbeelden worden deels ook uitgevraagd in de Prospective and 
Restrospective Memory questionnaire (PRMQ) (Smith, Della Sala, Logie & Maylor, 2000). Deze 
vragenlijst meet fouten in het alledaagse leven op het gebied van retroperspectief en prospectief 
geheugen. De items die bij prospectief geheugen staan weergegeven, zouden zo aangepast kunnen 
worden dat ze iets meer aansluiten bij onderwijssituaties. Wanneer de input uit de PRMQ en de 
experts gecombineerd worden, levert dit de volgende items op:  
 

- Ik vergeet afspraken/deadlines wanneer ik er niet aan herinnerd word 
- Ik vergeet mededelingen door te geven bij groepsprojecten 
- Ik vergeet taken uit te voeren, terwijl ik ze wel gepland heb 

 

8.3 Beperkingen  
Het lectoraat heeft aangegeven een gedragsvragenlijst te willen gebruiken als input voor het gesprek 
met de student. In dit onderzoek is de focus gelegd op het ontwikkelen van deze gedragsvragenlijst. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat de praktijkvoorbeelden uit de gedragsvragenlijst voldoende input 
leveren voor een gesprek met de student. Er is dus geen onderzoek gedaan naar of de DGV 
daadwerkelijk voldoende input levert voor een gesprek, zodat de juiste module gekozen kan worden, 
maar dit is wel relevante informatie. Een andere beperking van dit onderzoek is het kleine aantal 
respondenten. Door gelimiteerde licenties van de BRIEF, konden er niet meer respondenten worden 
geworven. Hierdoor zouden de resultaten van het correlatieonderzoek wellicht een vertekend beeld 
kunnen geven. Het kleine aantal respondenten geeft wellicht ook een vertekend beeld van de 
statistische gegevens van de DGV-A. Tevens zijn de statistische gegevens van de DGV-A gebruikt als 
input voor de beoordeling van de kwaliteitscriteria voor de DGV. Voor een compleet beeld was het 
beter geweest, wanneer volledig de DGV-A of de DGV was onderzocht. Ondanks dat de DGV-A niet 
veel verschilt van de DGV, kunnen de veranderingen wel van invloed zijn op de criteriumvaliditeit.   
 
Tijdens het schrijven van het onderzoeksverslag is gebleken dat er een relevante vragenlijst over het 
hoofd is gezien. Dit betreft de AEFI, deze gedragsvragenlijst geeft inzicht in plannen en initiatief, 
zelfcontrole/zelfmonitoring en concentratie (Van der Elst, Ouwehand, van der Werf, Kuyper, Lee & 
Jolles, 2012). Wanneer deze vragenlijst wel was meegenomen in studie één had dit geen invloed 
gehad op de uitkomst. De AEFI maakt namelijk minder cognitieve vaardigheden inzichtelijk in 
vergelijking met de DGV.  
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De suggesties vanuit de experts voor de additionele schaal leren bleek niet helemaal overeen te 
komen met de intenties van het lectoraat. Om toch tot aanvullingen te komen is er door de 
onderzoeker op basis van de wensen van het lectoraat en literatuur gezocht naar mogelijke items. 
Om deze items goed te onderbouwen is er meer informatie nodig. Hiervoor kan het lectoraat het 
beste een expert raadplegen op het gebied van leren. 
 

8.4 Slotconclusie 
Op basis van de resultaten uit studie één en twee is gebleken dat de DGV een indicatie kan geven 
over de cognitieve vaardigheden die studenten belemmeren. Alleen doordat de DGV niet aan alle 
kwaliteitscriteria voldoet, dienen er nog aanvullingen te worden gedaan voor gebruik. Er dienen ook 
aanvullingen te worden gedaan zodat de cognitieve vaardigheden cognitieve inhibitie, leren en 
prospectief geheugen ook inzichtelijk worden. Hier kan meer over worden gelezen in de 
aanbevelingen.  
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9. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan aan het lectoraat Rehabilitatie, de opdrachtgever van 
het afstudeeronderzoek. De opdrachtgever wil weten hoe met behulp van een gedragsvragenlijst 
efficiënt tot een indicatie kan worden gekomen over de cognitieve vaardigheden die de student 
belemmert.  
 

9.1 Aanvullingen  
De DGV maakt niet alle negen cognitieve vaardigheden van het lectoraat inzichtelijk. Het advies is 
dan ook dat het lectoraat aanvullingen doet aan de DGV-A, zodat alle negen cognitieve vaardigheden 
inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt geadviseerd om de suggesties vanuit de conclusie te 
gebruiken. Hierin dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat deze extra items niet zijn 
onderzocht op het gebied van homogeniteit en validiteit. Het is dan ook belangrijk om eerst te 
onderzoeken in hoeverre deze items/schalen homogeen en valide zijn. Hiervoor kan de 
opdrachtgever dezelfde methodiek gebruiken als die voor de DGV-A gehanteerd is in deze scriptie.  
 

9.2 Kwaliteitscriteria  
Los van de bovenstaande besproken aanvullingen voldoet de DGV niet aan alle kwaliteitscriteria van 
Verhoeven (2014). Het advies is dan ook om de DGV-A verder te ontwikkelen, zodat hij beter 
aansluiting vindt bij de kwaliteitscriteria. Het gaat om de volgende kwaliteitscriteria: 
 

- Homogene schalen  
- Omschreven en gestandaardiseerde afname  
- Normgroepen  
- Onderzoek naar meetpretenties 

 
Normgroepen kunnen wenselijk zijn, omdat er dan afkapwaarden vastgesteld kunnen worden. Met 
deze afkapwaarden kunnen begeleidende docenten gemakkelijker bepalen welke cognitieve 
vaardigheden verbetering behoeven. Het is nu onvoldoende duidelijk hoe de scores geïnterpreteerd 
moeten worden voor de keuze van modules. Een gestructureerde handleiding voor afname en 
interpretatie is dus gewenst. Naast dat het gunstig is voor de afnemer om te weten hoe die scores 
moet interpreteren, is het ook van belang om tot een gestandaardiseerde afname te komen. 
Wanneer het lectoraat normgroepen gaat samenstellen op basis van de data die ze tijdens hun 
onderzoek verzamelen, is het wel belangrijk dat die data op dezelfde manier is verzameld.  
 
Bij het verzamelen van data voor de normgroepen adviseert de onderzoeker om rekening te houden 
met leeftijden. Hersenen ontwikkelen zich namelijk van achter naar voor, wat betekent dat de 
frontale kwabben als laatste aan de beurt zijn (Feldman, 2016). De frontale kwabben spelen een 
belangrijke rol voor executieve functies. Dit betekent concreet dat het niveau van cognitieve 
vaardigheden kan verschillen per leeftijdsfase.  
 
Naast aanvullingen voor de overgebleven cognitieve vaardigheden, is het advies ook om aanvullingen 
te doen bij de cognitieve vaardigheden timemanagement en taakinitiatie, in verband met de 
onvoldoende homogeniteit bij de DGV-A. Deze aanvullingen kunnen onderzocht worden voor de 
interne consistentie, zodat er een homogene schaal gevormd kan worden voor timemanagement en 
taakinitiatie. Deze aanvullingen kunnen vorm krijgen door relevante items te selecteren uit 
soortgelijke gedragsvragenlijsten zoals de Time Management Questionnaire en Procrastination Scale 
(Alay & Kocak, 2002) (Lay,1986). 
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De onderzoeker adviseert ook om met de verzamelde data verder te onderzoeken of de DGV-A 
daadwerkelijk alle cognitieve vaardigheden inzichtelijk maakt. Er zijn in het onderzoek aanwijzingen 
gevonden dat de vaardigheden lastig los van elkaar te trekken zijn door overlap. Met de verzamelde 
data kan er een factoranalyse uitgevoerd worden om te kijken of het statistisch gezien los van elkaar 
te trekken is. Of dat er sprake is van overkoepelende cognitieve vaardigheden.  
 
Tenslotte kan het interessant zijn om met de verzamelde data te onderzoeken hoe werkbaar het 
apart uitvragen van cognitieve vaardigheden is. Er kan onderzocht worden of er sprake is van 
bepaalde profielen. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat een hoge score bij cognitieve inhibitie altijd 
samengaat met een hoge score op concentratie, dan kan ervoor gekozen worden om deze modules 
in clusters aan te bieden. Het is in ieder geval van belang om in gesprek te gaan met de studenten en 
trainers. Op deze manier kan er geëvalueerd worden of de resultaten van de vragenlijst hebben 
geleid tot een selectie aan modules die aansluiten bij de cognitieve problemen die de studenten 
ervoer.  
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Bijlagen  
 

Bijlage één: Toelichting cognitieve vaardigheden  
 
Waar mensen zich in onderscheiden van andere zoogdieren zijn onder andere hun hoogontwikkelde 
cognitieve functies (Van der Stel, 2015). Met behulp van deze cognitieve functies kunnen mensen 
doelen stellen en uitdagingen aangaan, ze worden ook wel executieve functies genoemd ( Dawson & 
Guare, 2011). Het zijn vaardigheden die mensen in staat stelt een keuze te kunnen maken tussen 
activiteiten en taken wat betreft aandachtsverdeling en uitvoering (Hart & Jacobs, 1993). Het geeft 
de mens de mogelijkheid om gedrag zo te organiseren dat het voorziet in de behoeften op langer 
termijn i.p.v. alleen te gaan voor bevrediging op het korte termijn. Executieve functies maakt het ook 
mogelijk dat mensen kunnen plannen, focussen en taken kunnen volhouden (Dawson & Guare,2011). 
De executieve functies spelen ook een rol in emotieregulatie en gedacht monitoring, zodat er 
efficiënt/effectief gewerkt kan worden. Concluderend kan er gesteld worden dat executieve functies 
ervoor zorgen dat mensen hun gedrag kunnen reguleren. Dit wordt op twee globale manieren 
uitgevoerd. De eerste manier richt zich op denkvaardigheden, waarmee doelen worden gekozen of 
oplossingen worden mee bedacht. Concreet gaat het dan om de volgende vaardigheden: planning; 
organisatie; timemanagement; werkgeheugen en metacognitie. 
 
Dit zijn vaardigheden die helpen het doel en het pad met eventuele hulpmiddelen te visualiseren. 
Om het doel vervolgens te bereiken wordt er een beroep gedaan op de tweede manier. Dit zijn 
vaardigheden die gebruikt om het gedrag bij te sturen of aan te passen. Concreet gaat het dan om de 
volgende vaardigheden: reactie-inhibitie; emotieregulatie; volgehouden aandacht; taakinitiatie; 
flexibiliteit en doelgericht aanpassingsvermogen. Deze vaardigheden gebruiken mensen niet bij hun 
dagelijkse gang van zaken, maar wanneer ze voor een nieuwe uitdaging staan of als ze een bepaald 
doel willen verwezenlijken.  
 
De neurologische basis voor de executieve functies bevinden zich niet alleen in de frontale 
hersensystemen, maar bestaat ook uit de verbindingen met de naastgelegen gebieden (Dawson 
&Guare,2011) Ondanks dat uit onderzoek van Pliszka (2012) naar voren is gekomen dat er ook 
andere hersengebieden een rol spelen bij executieve functies, spelen de frontale kwabben toch een 
belangrijke rol (Hart&Jacobs, 1993). Zij bepalen namelijk waar de aandacht op gericht wordt, zorgen 
voor samenhang/continuïteit in gedag, moduleren in interpersoonlijk/affectief gedrag en zorg voor 
het evalueren van de omgeving. De eerder beschreven executieve functies zijn dus sterk verbonden 
met de frontale kwabben.  
 
Mensen worden niet direct geboren met beheersing van de cognitieve vaardigheden 

(Dawson&Guare,2011). Ze zijn wel latent aanwezig, maar ze moeten zich nog als het waren 

ontvouwen. Dit ontvouwen wordt niet alleen beïnvloed door genen, maar ook door biologische en 

sociale omgeving waarin iemand opgroeit. Hersenen ontwikkelen zich van achter naar voor, dit 

betekent dat de frontale kwabben als laatste aan de beurt zijn (Feldman,2016). De prefrontale cortex 

is pas rond het 25ste levensjaar volledig ontwikkeld (Guare, Dawson & Guare, 2013). Hiermee wordt 

bedoelt dat er een breder en verfijnder communicatiesysteem tot stand komt tussen de andere 

hersengebieden (Feldman, 2016). Waardoor de informatie effectiever verwerkt kan worden. 
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Executieve 
functie  

Studie gerelateerde voorbeelden  

Werkgeheugen Wanneer het werkgeheugen minder goed functioneert dan hebben studenten 
bijvoorbeeld moeite met het onthouden van instructies voor het uitvoeren van een 
opdracht terwijl ze de instructie wel hebben begrepen. 

Prospectief 
geheugen 

Studenten met een minder goed prospectief geheugen vinden het bijvoorbeeld lastig 
om te onthouden dat ze nog op een email moeten reageren of dat ze een bepaalde 
opdracht nog moeten maken. Ook hebben deze studenten vaak geheugensteuntjes 
nodig om dingen te onthouden. 

Cognitieve 
inhibitie 

Studenten die problemen ervaren met cognitieve inhibitie raken snel afgeleid door 
irrelevante gedachten en/of fantasieën. Zo raken zij bijvoorbeeld tijdens een college 
snel afgeleid door een herinnering aan een feest van afgelopen weekend of realiseren 
zij zich tijdens het studeren plotseling dat ze al lange tijd nadenken over de 
toekomstige vakantie. 

Plannen Studenten die hier moeite mee hebben vinden het bijvoorbeeld lastig om een 
planning te maken voor lange termijn projecten en/of weten niet goed waar ze 
moeten beginnen als ze veel taken uit moeten voeren. 

Organiseren Studenten die moeite hebben met organiseren vinden het vaak lastig om door de 
bomen het bos te zien en kunnen overweldigd raken door grote hoeveelheden 
informatie. Problemen met organiseren zijn vaak terug te zien in, bijvoorbeeld, het 
lastig kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken in studieboeken en/of 
ongestructureerde aantekeningen. 

Timemanagement Studenten die problemen hebben met time management vinden het lastig om in te 
schatten hoeveel tijd ze zelf beschikbaar hebben en hoe lang bepaalde taken duren. 

Taak initiatie Studenten die problemen hebben met taak initiatie vinden het, onder andere, moeilijk 
om aan hun huiswerk en/of opdrachten te beginnen. 

 Concentratie Studenten met beperkte concentratie zijn snel afgeleid en hebben moeite om hun 
aandacht gedurende langere tijd bij een bepaalde taak te houden. Zo is het voor hen 
bijvoorbeeld lastig om de aandacht erbij te houden tijdens een hoorcollege of een 
overleg met een projectgroep. 

leren  Studenten die moeite hebben met leren vinden het lastig om de lesstof in te prenten. 
Zij zijn bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het stampen van theorie waarna ze deze nog 
steeds niet goed beheersen. 
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Bijlage twee: Flow-chart geïncludeerde artikelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Databanken zoekterm: 
executive function 

inventory OR executive 
function questionnaire 

Worldcat

Resultaten: 17.989

Sort by: best match

Na toepassing filter 
''jaartal en taal''

Resultaten: 6.343

Na toepassing van 
zoektermen in titel. 

Resultaten: 43

Geexcludeerd o.b.v. 
inclusiecriteria en 

overlap eerder 
gevonden literatuur 

Resultaten: 0

Pubmed

Resultaten:4351

Sort by: Most recent

Na toepassing filter 
''jaartal,taal en species 

en full text''

Resultaten: 3132

Na toepassing filter 
artikel ''Journal article, 

en validation study''

Resultaten:3126

Na toepassing van 
zoektermen in titel. 

Resultaten: 31

Geëxcludeerd o.b.v. 
inclusiecriteria en 

overlap eerder 
gevonden literatuur

Resultaten: 0
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Bijlage drie: DGV (Guare, Dawson & Guare, 2012) 
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Bijlage vier: Informed consent formulier student 
 

Deel1: Informatiebrief 

Onderzoeksproject: 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door: Jikkie van Weperen 

Opdrachtgever: Jorien van der Velde (vanuit het Lectoraat Rehabilitatie)  

Begeleider: Marijke van der Klok-Postema  

Hanzehogeschool Groningen 

Doel van het onderzoek: 

 

Mijn naam is Jikkie van Weperen. Ik bevind mij momenteel in de afstudeerfase van de opleiding 

Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool. Voor mijn afstudeeronderzoek ontwerp ik een 

assessment waardoor studenten inzicht verkrijgen in tegen welke cognitieve vaardigheden zij 

aanlopen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder opdracht vanuit het Lectoraat Rehabilitatie.  

Je hebt aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan dit onderzoek. Voor het maken van de 

beslissing over of je wilt meedoen of niet mag je ook gerust met andere praten. Je mag voor deze 

beslissing ook voldoende de tijd nemen. Wanneer er in deze informatiebrief nog termen staan die je 

niet begrijpt, kan ik die altijd nog voor je verhelderen. Ook voor andere vragen/onduidelijkheden wat 

betreft het onderzoek kun je bij mij terecht.  

Het doel van dit onderzoek is om een vragenlijst te ontwerpen waardoor studenten een beeld krijgen 

van de cognitieve vaardigheden die ze als belemmerend ervaren. Zodat ze uiteindelijk een passende 

module kunnen ontwikkelen, die helpt deze cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Het onderzoek 

maakt deel uit van het Move Ahead Project. Dit project ontwikkelt een modulaire training voor 

studenten die moeite hebben met cognitieve vaardigheden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel 

studenten belemmerd worden in hun studie door gebrekkige cognitieve vaardigheden.  

Je bent voor dit onderzoek uitgenodigd, omdat je aangegeven hebt problemen te ervaren met 

bepaalde cognitieve vaardigheden. Door het assessment bij jouw af te nemen en in gesprek te gaan 

over hoe je het assessment hebt ervaren, denken we het assessment verder te kunnen verbeteren.  
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Verwachtingen  

In de maandnovember/december neemt je deel aan het assessment waarin vragen aan jou gesteld 

worden over cognitieve vaardigheden. Dit zullen geen inhoudelijke vragen zijn, maar vragen gericht op 

het beschrijven van jouw gedrag. Van het korte interview zal een audio-opname worden gemaakt, 

zodat het gesprek verwerkt kan worden ten behoeve van het onderzoek. Daarnaast zullen jouw 

resultaten van het assessment anoniem verwerkt worden.  

Er zijn geen direct voordelen aan deelname verbonden. Een mogelijk indirect voordeel van deelname 

aan dit onderzoek kan zijn, dat je inzicht verkrijgt tegen welke specifieke cognitieve vaardigheden jij 

aanloop. Zodat je die vervolgens gericht kunt proberen te ontwikkelen. Jouw deelname zal ook zorgen 

voor een betere intake procedure voor studenten die de cognitieve vaardigheden training willen 

doorlopen.  

Er is een kans dat je tijdens het assessment/interview persoonlijke of vertrouwelijke informatie deelt. 

Of dat je, je oncomfortabel voelt bij vragen over bepaalde cognitieve vaardigheden. Dit is niet de 

insteek van het onderzoek. Je hoeft dan ook geen vragen te beantwoorden als de vragen te persoonlijk 

zijn of als ze jouw een oncomfortabel gevoel geven. 

Vergoeding  

Je ontvangt voor de deelname aan dit onderzoek geen vergoeding. Eventuele reiskosten worden niet 

vergoed.  

Vertrouwelijkheid 

Er wordt veel waarde gehecht aan jouw privacy binnen het onderzoek. Dat betekent dat er op geen 

enkele wijze vertrouwelijke informatie of andere persoonsgegevens van of over jou gedeeld worden.  

Er worden geen onderzoeksgegevens naar buiten gebracht met daarin jouw gegevens. Dit betekent dat 

je gegevens worden geanonimiseerd, doormiddel van het Vervangen van je naam,door een 

willekeurige combinatie van getallen. Op deze manier kan er wel onderzocht worden wat je in het 

interview/assessment aangeeft, maar weet de lezer niet wie je bent. Dit wordt aan het begin van het 

onderzoek gedaan, zodat ook de opdrachtgever en de begeleider van dit onderzoek ook niet op de 

hoogte zijn van jouw identiteit.  

Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat verzamelde persoonlijke gegevens niet relevant zijn, worden 

die uit het onderzoek verwijderd. Zodat de kans tot het terugleiden van jouw identiteit niet mogelijk is.  

De gemaakte audio-opname en eventueel andere verzamelde documenten zullen worden opgeslagen 

op een beveiligde locatie bij de Hanzehogeschool en op de beveiligde (versleutelde) computers van de 

onderzoekers. Deze verzameld documenten worden alleen indien het nodig is en in anonieme vorm ter 

beschikking gesteld aan derden.  

Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt je de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Mocht 

je nog vragen/klachten hebben over je rechten, dan kun je in eerste instantie kwijt bij mij.  
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Vrijwilligheid  

Deelnemen aan dit onderzoek is op geheel vrijwillige basis. Dit betekent dat je als deelnemer op elk 

moment kunt beslissen om niet meer deel te nemen. Of dat je, je gegevens niet meer wilt delen ten 

behoeve van het onderzoek. Dit kan beide zonder opgave van redenen.  

Wanneer je voorafgaan aan het onderzoek besluit om niet meer deel te nemen aan het onderzoek, dit 

geen gevolgen voor je zal hebben. In dit geval zullen al jouw gegevens worden verwijderd. Daarnaast 

kun je tot 5 werkdagen (bedenktijd) na het assessment/ interview alsnog de toestemming voor het 

gebruik van jouw gegevens intrekken. Mocht je na de bedenktijd nog besluiten om te stoppen, zal dit 

ook geen gevolgen voor je hebben. Echter, de tot dan toe verzamelde gegevens zullen wel gebruikt 

worden. 

Resultaten 

 

De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in het onderzoeksrapport. In deze publicatie zal 

informatie niet naar jou te herleiden zijn. Wanneer je het interessant lijkt om meer informatie over de 

onderzoeksuitkomst te ontvangen, kan ik je hier over informeren. 

Toetsing plan van aanpak  

 

Het onderzoeksvoorstel is beoordeeld en goedgekeurd door de opleiding Toegepaste Psychologie. Het is de taak 

van de opleiding om te beoordelen of op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met proefpersonen en met hun 

data. Voor meer informatie over deze beoordelingscriteria kan je contact opnemen met de onderzoeker.  

Vragen/eventuele klachten 

 

Mocht je nog vragen/klachten hebben over de gang van zaken bij dit onderzoek, dan kun je die eerst neerleggen bij 

de onderzoeker:  

 

Jikkie van Weperen  

j.van.weperen@st.hanze.nl 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
Maatwerk voor cognitieve problemen | Jikkie van Weperen | 23 maart 2020 

Deel 2: Toestemmingsverklaring 

Wanneer je dit document ondertekend geef je aan dat je in ieder geval 18 jaar en ouder bent; dat je goed 

bent geïnformeerd over de strekking van het onderzoek, de manier waarop gegevens worden 

verzameld/verwerkt en welke risico’s aan het onderzoek zijn verbonden.  

Wanneer je vragen had, geef je met ondertekening aan dat je deze vragen hebt kunnen stellen en dat deze 

vragen duidelijk zijn beantwoord. Je geeft aan dat je voldoende bedenktijd hebt gehad en dat je vrijwillig 

akkoord bent gegaan met de deelname aan dit onderzoek. Je ontvangt een kopie van dit ondertekende 

toestemmingsformulier.  

Ik ga akkoord met deelname aan het onderzoek wat wordt uitgevoerd door Jikkie van Weperen. Het doel 

van dit toestemmingsformulier is om de voorwaarden van mijn deelname aan het onderzoek vast te leggen.  

1. Ik heb voldoende informatie gekregen over dit onderzoek. Het doel van mijn deelname als een 

geïnterviewde in dit project is duidelijk uitgelegd en het is voor mij helder wat dit betekent.  

2. Ik doe op vrijwillige basis mee met dit onderzoek. Er is geen vorm van dwang gebruikt om mij te laten 

deelnemen.  

3. Mijn deelname houdt in dat ik word geïnterviewd door Jikkie van Weperen en het assessment onderga. 

Het interview zal ongeveer 30 minuten duren. Ik geef haar toestemming om tijdens het interview een 

geluidsopname te maken en om notities te maken. Tevens geef ik haar toetstemming om mijn assessment 

resultaten te gebruiken voor verdere verwerking.  

4. Ik ben er van op de hoogte, dat ik op elk moment tijdens het onderzoek kan stoppen met deelnemen. 

Wanneer ik na het bedenktermijn besluit om te stoppen, begrijp ik dat mijn tot nu toe verzamelde 

gegevens alsnog worden gebruikt.  

5. Ik heb het recht om tijdens het interview vragen waarbij ik mij ongemakkelijk voel niet te beantwoorden.  

6. Ik heb begrepen dat de onderzoeker alle persoonlijke gegevens anonimiseert, zodat ik niet te 

identificeren ben in de onderzoeksgegevens. Mijn privacy wordt als belangrijk beschouwd.  

8. Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Al mijn vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord en ik 

ben vrijwillig akkoord met deelname aan dit onderzoek. 

9. Ik heb een kopie ontvangen van dit toestemmingsformulier dat ook ondertekend is door de onderzoeker.  

Naam Deelnemer Naam Onderzoeker 

Handtekening  Handtekening 

Datum Datum 
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Bijlage vijf: Informed consent formulier expert 
 

Deel1: Informatiebrief 

Onderzoeksproject: 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door: Jikkie van Weperen 

Opdrachtgever: Jorien van der Velde (vanuit het Lectoraat Rehabilitatie)  

Begeleider: Marijke van der Klok-Postema  

Hanzehogeschool Groningen 

Doel van het onderzoek: 

 

Mijn naam is Jikkie van Weperen. Ik bevind mij momenteel in de afstudeerfase van de opleiding 

Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool. Voor mijn afstudeeronderzoek ontwerp ik een 

assessment waardoor studenten inzicht verkrijgen in tegen welke executieve functies zij aanlopen. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd onder de opdracht vanuit het Lectoraat Rehabilitatie.  

Het doel van dit onderzoek is om een assessment te ontwerpen waardoor studenten een beeld krijgen 

van de executieve functies die ze als belemmerend ervaren. Zodat ze uiteindelijk een passende module 

kunnen ontwikkelen, die helpt deze executieve functies te ontwikkelen. Het onderzoek maakt deel uit 

van het Move Ahead Project. Dit project ontwikkelt een modulaire training voor studenten die moeite 

hebben met executieve functies . Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel studenten belemmerd worden 

in hun studie door gebrekkige executieve functies .  

U bent voor dit onderzoek uitgenodigd, omdat u veel ervaring/expertise heeft op dit gebied. Door met 

u in gesprek te gaan over eventuele assessment mogelijkheden en praktijk ervaringen denk ik het 

lectoraat van beter onderbouwd advies te kunnen voorzien hierover.  

Verwachtingen  

In de maand november neemt u deel aan een interview waarin vragen aan u gesteld worden over 

executieve functies . Dit kunnen inhoudelijke vragen zijn, maar ook vragen gericht op uw ervaring. Van 

het interview zal een audio-opname worden gemaakt, zodat het gesprek verwerkt kan worden ten 

behoeve van het onderzoek. Deze opname zal verwerkt worden in een samenvatting, die uw na afloop 

zal ontvangen ter controle van de inhoud.  

Wanneer u bepaalde informatie liever niet deelt, kunt u dit aangeven tijdens het interview. U hoeft 

deze vragen dan niet te beantwoorden.  
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Vertrouwelijkheid 

Er wordt veel waarde gehecht aan uw privacy binnen het onderzoek. Echter, omdat het 

expertinterviews betreft, gaat de voorkeur uit naar het benoemen van zowel uw naam als uw functie 

in het onderzoeksrapport t.b.v. de transparantie. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit 

voor de aanvang van het interview aangeven.  

Voor het publiceren van de onderzoeksgegevens zal er een samenvatting van het interview naar u toe 

gestuurd worden ten controle. Mochten er onderwerpen verkeerd genoteerd zijn, dan is er de 

mogelijkheid om dit aan te passen.  

De gemaakte audio-opname en eventueel andere verzamelde documenten zullen worden opgeslagen 

op een beveiligde locatie bij de Hanzehogeschool en op de beveiligde (versleutelde) computers van de 

onderzoeker. Deze verzamelde documenten worden alleen indien het nodig is en in anonieme vorm 

ter beschikking gesteld aan derden.  

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Mocht 

u nog vragen/klachten hebben over uw rechten, dan kunt u die in eerste instantie kwijt bij mij.  

Resultaten 

 

De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in een onderzoeksrapport. Wanneer het u interessant 

lijkt om meer informatie over de onderzoeksuitkomst te ontvangen, kan ik u hierover informeren. 

Toetsingscommissie  

 

Het onderzoeksvoorstel is beoordeeld en goedgekeurd door de opleiding Toegepaste Psychologie. Het is de taak 

van de opleiding om te beoordelen of op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met proefpersonen en met hun 

data. Voor meer informatie over de eisen van een dergelijk onderzoeksopzet kan er contact worden opgenomen 

met de onderzoeker.  

Vragen/eventuele klachten 

 

Mocht u nog vragen/klachten hebben over de gang van zaken bij dit onderzoek, dan kunt u die eerst neerleggen bij 

de onderzoeker:  

 

Jikkie van Weperen  

j.van.weperen@st.hanze.nl 
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Deel 2: Toestemmingsverklaring 

Wanneer u dit document ondertekend geeft u aan dat u in ieder geval 18 jaar en ouder bent; dat u goed bent 

geïnformeerd over de strekking van het onderzoek, de manier waarop gegevens worden verzameld/verwerkt en 

welke risico’s aan het onderzoek zijn verbonden.  

Wanneer u vragen had, geeft u met ondertekening aan dat u deze vragen hebt kunnen stellen en dat deze vragen 

duidelijk zijn beantwoord. U geeft aan dat u voldoende bedenktijd hebt gehad en dat u vrijwillig akkoord bent 

gegaan met de deelname aan dit onderzoek. U ontvangt een kopie van dit ondertekende toestemmingsformulier.  

Ik ga akkoord met deelname aan het onderzoek wat wordt uitgevoerd door Jikkie van Weperen. Het doel van dit 

toestemmingsformulier is om de voorwaarden van mijn deelname aan het onderzoek vast te leggen.  

1. Ik heb voldoende informatie gekregen over dit onderzoek. Het doel van mijn deelname als een geïnterviewde in 

dit project is duidelijk uitgelegd en het is voor mij helder wat dit betekent.  

2. Ik doe op vrijwillige basis mee met dit onderzoek. Er is geen vorm van dwang gebruikt om mij te laten 

deelnemen.  

3. Mijn deelname houdt in dat ik word geïnterviewd door Jikkie van Weperen. Het interview zal ongeveer 60 

minuten duren. Ik geef haar toestemming om tijdens het interview een geluidsopname te maken en om notities te 

maken.  

4. Ik ben er van op de hoogte, dat ik op elk moment tijdens het onderzoek kan stoppen met deelnemen. Wanneer 

ik na het bedenktermijn besluit om te stoppen, begrijp ik dat mijn tot nu toe verzamelde gegevens alsnog worden 

gebruikt.  

5. Ik heb het recht om tijdens het interview vragen die ik niet wil beantwoorden open te laten.  

6. Ik heb begrepen dat de onderzoeker mijn naam en functie ter onderbouwing van de gegevens wilt gebruiken. 

Naast deze gegevens worden er geen andere persoonlijke gegevens gedeeld. Mijn privacy wordt als belangrijk 

beschouwd.  

8. Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Al mijn vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord en ik ben 

vrijwillig akkoord met deelname aan dit onderzoek. 

9. Ik heb een kopie ontvangen van dit toestemmingsformulier dat ook ondertekend is door de onderzoeker.  

Naam Deelnemer Naam Onderzoeker 

Handtekening  Handtekening 

Datum Datum 
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Bijlage zes: Zorgvuldig omgaan met proefpersonen  
 

 Aankruisen 
indien van 
toepassing 
 
 

A 

Beantwoord onderstaande 
vragen als in de vorige 
kolom het vakje met ➔ is 
aangekruist. 
 
 

B 

Kan hier redelijkerwijs 
toch nog schade uit 
ontstaan? (kruis het 
juiste vakje aan) 

C 

1 
Privacy / anonimiteit 

  Nee Ja 

1.1 
Ken je de naam van 
proefpersonen? Heb je 
adresgegevens? 

 
Nee 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Hoe is de anonimiteit 
gegarandeerd? (Denk aan het niet 
opnemen van persoonlijke 
gegevens in een verslag, het 
veranderen van namen en 
gegevens enzovoort.) 
Wanneer worden de gegevens 
vernietigd en wie is daar 
verantwoordelijk voor?  
Als naam van proefpersoon of een 
bedrijf of dergelijke tóch wordt 
gepubliceerd, geven de betrokkenen 
daar dan expliciet toestemming 
voor? 
 

 X  
 
De identiteit 
van studenten 
wordt nergens 
vastgelegd en 
de anonimiteit 
blijft 
gegarandeerd. 
De vragenlijst 
worden 
genummerd 
voor 
anonieme 
verwerking. 
 
De identiteit 
van de 
experts wordt 
beschreven in 
de 
transcripties 
die op te 
vragen zijn bij 
de 
onderzoeker. 
Wanneer het 
onderzoek is 
afgerond, 
worden de 
transcripties 
verwijderd.  

1.2 
Ken je het e-mailadres 
van de proefpersonen? 

 
Nee 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Hoe zorg je ervoor dat het adres uit 
je adressenlijst verdwijnt (sent 
items, contactpersonen, inbox, 
andere mappen enzovoort), o.a. met 
het oog op spam / verspreiding van 
virussen? 
(Verder als bij 1.1) 
 

 X 
De verzonden 
e-mails 
worden na 
afronding van 
het onderzoek 
verwijderd uit 
de inbox van 
de 
onderzoeker. 
Dit geldt 
tevens voor 
de mail 
aderessen 
van de 
experts.  
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1.3 
Beschik je over (andere) 
persoonlijke gegevens? 

 
Nee 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Zijn deze gegevens nodig? 
Waarom? 
(Verder als bij 1.1) 
 
 

X  

1.4 
Komen proefpersonen op 
foto of op beeld- of 
geluidband te staan? 

 
Nee 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 
Wie krijgen dit materiaal te zien / 
horen? 
Geven proefpersonen hier 
nadrukkelijk toestemming voor? 
 (Verder als bij 1.1) 
 

 X 
De experts 
hebben 
hiervoor van 
tevoren 
toestemming 
voorgegeven 
met een 
informed 
consent 
formulier. De 
audio opname 
wordt na het 
schrijven van 
de 
transcripties 
verwijderd.  

1.5 
Wordt er gewerkt met 
bekenden van de 
onderzoekers?  

 
Nee 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Bestaat de mogelijkheid van 
rolverwarring? 
Zijn er problemen denkbaar op het 
gebied van privacy of bijvoorbeeld 
strijdigheid van belangen en de 
verhouding die kan ontstaan door 
een lastige testuitslag? 
Wat wordt er gedaan om deze 
problemen te voorkomen? Welke 
alternatieve oplossingen zijn 
overwogen en waarom zijn die niet 
toegepast? 
 

 X 
Er is gewerkt 
met bekenden 
van de 
onderzoeker. 
Om 
rolverwarring 
te voorkomen. 
Heeft de 
respondent 
zelf een 
nummer 
gegeven aan 
zijn resultaten 
en op de 
stapel gelegd. 
Doordat de 
onderzoeker 
niet op de 
hoogte was 
van het 
nummer, zijn 
de gegeven 
anoniem 
verwerkt.  

 

2 
Informatie en 
toestemming 

    

2.1 
Wordt proefpersonen 
expliciet om toestemming 
gevraagd? 

 
Ja 
 
 

 
Nee 
 ➔ 

 
Waarom niet? 
 

X  

2.2 
Worden proefpersonen 
vooraf op de hoogte 
gebracht van het doel van 

 
Ja 
 
 
 

 
Nee 
 ➔ 

 
Waarom niet? 
Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 
 
 

X  
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het onderzoek / de 
interventie? 

 

 
2.3 
Wordt proefpersonen naar 
waarheid duidelijk 
gemaakt wie de 
opdrachtgever is / welke 
belangen de 
opdrachtgever heeft? 

 
 
Ja 
 
 
 
 
 

 
 
Nee 
 ➔ 

 
 
Waarom niet? 
Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 
 
 

X  

2.4 
Kunnen proefpersonen 
deelname weigeren? 

 
Ja 
 

 
Nee 
 ➔ 

 
Waarom niet? 
 

X  

2.5 
Kunnen proefpersonen op 
elk moment stoppen / van 
verdere medewerking 
afzien? 

 
Ja 
 
 
 

 
Nee 
 ➔ 

 
Waarom niet? 
 
 
 

X  

2.6 
Wordt het proefpersonen 
duidelijk gemaakt in welke 
rol je met ze werkt? 
(Bijvoorbeeld om van te 
leren, als medewerker 
voor een opdrachtgever) 

 
Ja 
 
 
 
 
 

 
Nee 
 ➔ 

 
Waarom niet? 
Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 
 
 

X  

2.7 
Wordt proefpersonen de 
mogelijkheid geboden op 
de hoogte te worden 
gebracht van uitkomsten / 
resultaten? 

 
Ja 
 
 
 

 
Nee 
 ➔ 

 
Waarom niet? 
 
 
 

X  

2.8 
Wordt aan proefpersonen 
onjuiste informatie 
verstrekt over de 
opdrachtgever, het  doel 
van het onderzoek of 
dergelijke.? 

 
Nee 
 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Waarom? 
Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 
 
 

X  

2.9 
Zijn (sommige) 
proefpersonen 
minderjarig?  

 
Nee 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Is toestemming geregeld met 
ouders/verzorgers? Zo nee, waarom 
niet? 
 

X  

2.10 
Zijn (sommige) 
proefpersonen 
wilsonbekwaam? 

 
Nee 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Is toestemming geregeld met 
eventuele andere 
verantwoordelijken? Zo nee, 
waarom niet? 
 

X  

2.11 
Is er een protocol 
gemaakt waarin staat hoe 
en in welke bewoordingen 
proefpersonen over de 
punten 2.1 tot en met 2.8 
op de hoogte worden 
gebracht? 

 
Ja 
➔ 
 
 

 
 X 

Voeg het protocol bij. 
Zie bijlage informed consent  

 

 Nee 
 ➔ 

Waarom niet? 
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3 
Mogelijke schadelijke 
effecten 

     

3.1 
Is er tijdens het onderzoek 
sprake van misleiding van 
proefpersonen? 

 
Nee 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Waarom is dit nodig? 
Wat is de aard van de misleiding? 
Wanneer en hoe worden 
proefpersonen op de hoogte 
gebracht (debriefing)?  
 

X  

 
 
3.2 
Kan de proefpersoon door 
deelname geestelijk, 
sociaal, fysiek of andere 
nadeel ondervinden? Denk 
hierbij onder andere aan 
bewustwording van iets 
onaangenaams, in 
verlegenheid, frustratie of 
stress worden gebracht, 
het ongewenst bekend 
worden van uitkomsten 
enzovoort. 

 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ja 
 ➔ 

 
 
 
 
Welke nadelen zijn denkbaar? 
Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 
Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 
 
 

X  

3.3 
Kunnen er groeperingen 
(denk ook aan kwetsbare 
groepen / minderheden) 
door deelname aan of 
bijvoorbeeld uitkomsten 
van onderzoek of 
publiciteit erover ervan 
nadeel ondervinden? 

 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Welke nadelen zijn denkbaar? 
Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 
Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 
 
 

X  

3.4 
Kunnen organisaties en 
dergelijke (bijvoorbeeld 
school of 
woningbouwcorporatie die 
er ‘slecht’ van afkomt) 
nadelen ondervinden van 
de uitkomsten van of 
publiciteit rond het 
onderzoek? 

 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Welke nadelen zijn denkbaar? 
Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 
Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 
Zijn betreffende organisaties hiervan 
op de hoogte? 
 
 

X  

3.5 
Kunnen er op basis van 
het onderzoek 
beslissingen worden 
genomen (door 
bijvoorbeeld 
opdrachtgever) die nadelig 
kunnen zijn voor bepaalde 
(groepen) mensen? 

 
Nee 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Welke beslissingen kunnen voor wie 
nadelig zijn? 
Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 
Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 
Zijn andere betrokkenen hiervan op 
de hoogte? 
 

X  

3.6 
Kunnen uitkomsten / 
testuitslagen schokkend / 
naar zijn voor de 
betrokkene? 

 
Nee 
 
 
 

 
Ja 
 ➔ 

 
Worden er vooraf afspraken 
gemaakt over de bespreking van de 
uitkomsten / uitslagen? 
Is er de mogelijkheid van opvang, 
nazorg of doorverwijzing geregeld? 
 

X  
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4. 
Afweging voor- en 
nadelen 

    

Als er in het voorgaande 
zaken zijn waarmee 
proefpersonen of anderen 
te kort kan worden 
gedaan, staan daar 
wellicht voordelen van het 
onderzoek tegenover 
(verbetering van de 
situatie van mensen, 
onderwijs-/leerdoeleinden, 
verdiensten e.d.). Zijn er 
zulke voordelen? 

 
Ja 

 
 
 
 
 

 

 
Nee 
 ➔X 

 
Welke voordelen zijn dat? 
In hoeverre wegen de nadelen op 
tegen deze voordelen? 
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Bijlage zeven: DGV-A  
 

Vragenlijst over cognitieve vaardigheden. 
 
Lees elk item hieronder en beoordeel hoe vaak het een probleem voor jou is. Onder de vragenlijst 
staan nog enkele vragen over hoe je de vragenlijst hebt ervaren. Voor het onderzoek zou het erg 
relevant zijn als je deze vragen zou willen beantwoorden.  
 

 Naam:  Frequentie van probleem 

 Vraag Nooit/ 
zelden 

Soms Vaak Zeer vaak 

1. Ik zeg ‘ik doe het later wel’ en vergeet het vervolgens.     

2. Ik vind het lastig om geconcentreerd te blijven- ik ben 
snel afgeleid. 

    

3. Ik stel huiswerk of huishoudelijke klusjes tot het 
laatste toe uit. 

    

4. Ik vind het lastig om grote opdrachten te plannen 
(bepalen wat het eerst moet gebeuren, wat daarna 
moet gebeuren, enzovoort).  

    

5. Mijn tas en aantekeningen zijn een rommeltje.     

6. Ik vind het lastig om in te schatten hoelang iets duurt 
(bijvoorbeeld het maken van huiswerk). 

    

7. Ik raak overweldigd door langetermijnprojecten of 
grote opdrachten. 

    

8. Ik heb moeite om huiswerk of huishoudelijke klusjes 
af te maken. 

    

9. Ik raak dingen kwijt, zoals jassen, handschoenen, 
sportspullen, enz. 

    

10. Ik krijg huiswerk ’s avonds vaak niet af; ik haast me 
naar school om het voor het college af te maken. 

    

11. Ik moet er vaak aan herinnerd worden om met 
huishoudelijke klusjes te beginnen. 

    

12. Ik heb moeite om mijn slaapkamer netjes te houden.     

13. Ik vergeet huiswerkopdrachten of vergeet het voor 
huiswerk benodigd materiaal mee naar huis te 
nemen. 

    

14. Ik houd het niet vol om huiswerk of andere taken af 
te maken. 

    



 

55 
Maatwerk voor cognitieve problemen | Jikkie van Weperen | 23 maart 2020 

15. Ik bereid me laat op dingen voor (bijvoorbeeld 
afspraken, school, naar ander lokaal gaan) 

    

16. Ik vind het lastig om prioriteiten te stellen als er veel 
te doen is.  

    

17. Ik vind het lastig om met leuke activiteiten te stoppen 
om met huiswerk te beginnen. 

    

18. Thuis en op school zijn mijn bureau en werkplek 
rommelig.  

    

Evaluatie 

Geeft deze vragenlijst jou de mogelijkheid om aan te geven met welke cognitieve vaardigheden jij moeite 
hebt?  
JA/NEE 

Wat maakt dat het wel/niet voldoende mogelijkheid geeft?  
 
 
 
 
 

Missen er volgens jou nog vragen? 
 
 

Zijn er vragen die lastig te beantwoorden zijn, zo ja welke en waarom?  
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Aanpassingen  
 
Zoals in studie één staat beschreven is de DGV een gedragsvragenlijst tot 17 jaar. Hierdoor zullen 
enkele vraagstellingen aangepast moeten worden om aansluiting te vinden bij de belevingswereld 
van studenten. Er is besloten om de items 22,24 en 26 aan te passen. Waarbij de woorden rugzak en 
eerste les bij item 22 en 26 veranderd zijn naar tas en college. Bij item 24 is besloten om het woord 
kluisje weg te halen, omdat studenten over het algemeen geen kluisjes hebben. 
 
Bijbehorende itemverdeling (niet verstrekt aan studenten) 
 

Cognitieve vaardigheid Bijbehorende items 

Werkgeheugen  1,9,13 

Taakinitiatie 3,11,17 

Timemanagement 6,10,15 

Plannen 4,7,16 

Organiseren 5,12,18 

Concentratie 2,8,14 
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Bijlage acht: Interviewschema  
 

1 Gastheerschap + Introductie 

 Welkom heten 
Voorstellen 
bedanken voor deelname 
Doel interview benoemen 
Uitleg gang van zaken 
Opname en privacy waarborgen m.b.v. informed consent formulier 

2 Algemene vragen 

 Ik zou eerst graag wat algemene gegevens verzamelen 
Naam: 
Opleiding: 
Huidige functie: 
Eerdere relevante werkervaring:  
Datum afname:  
Plaats afname:  
Dit waren de algemene vragen, ik zou graag willen beginnen met het eerste topic namelijk cognitieve 
vaardigheden  

3  Cognitieve vaardigheden  

 Zoals al eerder uitgelegd is dit interview gericht om te achterhalen hoe de cognitieve vaardigheden het beste 
in kaart gebracht kunnen worden.  
 
Hoe omschrijft u cognitieve vaardigheden/executieve functies?  
Subtopics:  

- Essentiële cognitieve vaardigheden/executieve functies 
- Zichtbaarheid in de praktijk 
- Hoe belemmeren ze de student 
- Inzicht van de student bij welke EF het probleem ligt 

 
SAMENVATTEN, klopt dit? Dan zou ik nu graag door willen naar het volgende topic, namelijk assessment 
mogelijkheden.  

3 assessment mogelijkheden 

 Het lectoraat heeft mij gevraagd een advies te geven over een mogelijk assessment instrument om zo 
efficiënt mogelijk inzicht te krijgen in de behoeften van de student.  
 
Wat zijn uw eerste gedachten bij het assessen van cognitieve vaardigheden?  
Subtopics:  

- Mogelijk onderscheid te maken tussen de vaardigheden met instrument?  
- Omstandigheden die in het assessment meegenomen moeten worden? 
- (benoemen van vragenlijst), uitvragen naar visie hierop  

 
SAMENVATTING, klopt dit? Dan zou ik graag door willen gaan naar het volgende topic namelijk prospectief 
geheugen.  

5 Prospectief geheugen 
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 Er zijn nog drie executieve functies over waar nog geen zelfbeoordelingvragenlijst items voor zijn ontwikkeld. 
Eén hiervan is prospectief geheugen (het vermogen om te onthouden dat je een bepaalde taak/actie nog uit 
moet voeren).  
 
Hoe ziet u prospectief geheugen (PG) terug komen in de praktijk bij studenten?  
Subtopics:  

- Validiteit van zelfbeoordelinglijsten PG laat te wensen over, is dit een geschikte manier? (Uttl & 
Kibreab (2011) 

- Mate van zelfinzicht van studenten wat betreft PG 
- Overlap met werkgeheugen  
- Andere assessmentmethoden (neuropsychologische tests)  

 
SAMENVATTING, klopt dit? Dan zou ik nu graag verder willen naar het volgende topic namelijk cognitieve 
inhibitie.  

6.  Cognitieve inhibitie 

 Cognitieve inhibitie is één van de andere executieve functies waar nog geen items voor zijn ontwikkeld. 
Cognitieve inhibitie is het vermogen om je niet te laten afleiden door ongewilde gedachten of herinneringen.  
 
Hoe ziet u cognitieve inhibitie (CI) terug komen in de praktijk bij studenten?  
Subtopics: 

- Overlap met concentratie (benoemen verschil vanuit de GGZ) 
- Mate van zelfinzicht van studenten wat betreft CI 
- Andere assessmentmethoden (STROOP TEST)  

 
SAMENVATTING, klopt dit? Dan zou ik nu graag verder willen naar het laatste topic namelijk leren.  

7.  Leren 

 Leren is de laatste cognitieve vaardigheid waar ook nog geen items zijn voor ontwikkeld. Leren is de 
vaardigheid om nieuwe kennis, gedrag of vaardigheden te verwerven of bestaande kennis aan te passen. 
 
Hoe ziet u leren (L) terug komen in de praktijk bij studenten?  
Subtopics: 

- Passend om zelfbeoordelingsitems in te zetten?  
- Mate van zelfinzicht van de student in L 
- Andere assessmentmethoden (IQ testen)  

 
SAMENVATTING, klopt dit? Dit was het laatste topic.  
 
Zijn er nog punten/onderwerpen die u nog wilt bespreken?  

8. Afsluiting  

 Ik wil u hartelijk bedanken voor de deelname aan dit onderzoek. Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via het informed consent formulier. Hier ontvang u 
tevens een kopie van via de mail.  

 

 
 


