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Samenvatting 
 
 
Dit onderzoek toont aan dat er een verband is tussen de leerstijl van cursisten en de ontwikkeling 
van hun executieve functies en welke invloed dat heeft op de competentiescore bij hun opleiding. Dit 
is van belang omdat bij het aansturen van individuele cursisten duidelijk moet zijn op welke manier 
zij leren en of zij in staat zijn hun leerstijl aan te passen aan de taak of opdracht die zij moeten doen. 
 
Uit het onderzoek van hun leerstijlen met behulp van de ILS-Mbo (Slaats, 1999) blijkt dat 53% van de 
cursisten een grote behoefte hebben aan sturing. Daarnaast ervaart 75% van de cursisten leren 
doorgaans als een proces van kopiëren en niet als een manier om kennis om te zetten in 
vaardigheden.  
 
Uit het onderzoek van de executieve functies met behulp van de EF-Mbo (Dawson & Guare, 2011) 
blijkt dat het merendeel van de cursisten veel moeite hebben met het opstarten en het plannen en 
organiseren van hun opdrachten en taken en dat zij daarbij maar moeilijk de aandacht kunnen 
houden. Cursisten plannen hun studie doorgaans zo slecht dat zij aan het eind van een periode 
ontzettend in tijdnood komen. De score op de competenties bevestigt deze resultaten. Op de 
competenties plannen en organiseren scoren de meeste cursisten onvoldoende.  
 
Het onderzoek toont aan dat tenminste 60% van de cursisten eenzelfde gemiddelde of hoge score 
hebben bij zowel hun leerstijl als de ontwikkeling van hun executieve functies en bij de 
competenties. Cursisten die dus gemiddeld scoren op executieve functies scoren ook gemiddeld op 
de ontwikkeling van competenties. Bij cursisten die laag scoren op hun leerstijl is dit verband niet 
aantoonbaar. Dat wil zeggen dat hier andere factoren van invloed zijn. De correlaties tussen de EF-
Mbo, de ILS-Mbo en de beroepscompetenties is aanwezig als is het wel zo dat bij gemiddelde scores 
er meer spreiding in de resultaten is. 
 
Vanuit het onderzoek is een planningsinstrument ontwikkeld volgens de PCDA-cyclus om cursisten te 
trainen in een verdere ontwikkeling van hun executieve functies in samenhang met de competenties 
plannen en organiseren waarbij zij hun leerstijl actiever gaan gebruiken. Dit instrument zal ingezet 
worden tijdens lessen, projecturen en extra studiemiddagen voor die cursisten die dit nodig hebben 
onder begeleiding van een docent of een leercoach zodat er optimale sturing gegeven kan worden. 
 
Doel van het instrument is dat cursisten na verloop van tijd minder sturing nodig hebben, 
zelfstandiger aan de gang kunnen gaan en sturing afgebouwd kan worden. Door het gebruik van het 
instrument worden zowel onderdelen van hun leerstijl en als de executieve functies getraind zodat 
cursisten betere resultaten behalen op de beroepscompetenties. 
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Inleiding 
 

 
Cursisten lijken tegenwoordig erg veel moeite te hebben met het behalen van hun studie. De uitval 
percentages zijn hoog en de motivatie lijkt soms ver te zoeken. Onderwijs is voor een deel 
massaproductie, het studieprogramma ligt van a tot z vast en er is soms weinig tijd en ruimte om 
cursisten op een goede gedegen manier individueel te begeleiden. Dit komt voor een gedeelte omdat 
niet duidelijk is op welke manier cursisten leren en hoe zij ontwikkeld zijn. Onderzoek naar hoe 
cursisten leren is uitgebreid gedaan maar de resultaten worden niet altijd effectief gebruikt voor het 
begeleiden van individuele cursisten. Onderzoek naar de ontwikkeling van het brein ten behoeve van 
het onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Resultaten hiervan worden nog weinig gebruikt in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
In dit onderzoek worden cursisten gemeten op hun leerstijl, welke leerstijl hebben zij en in welke 
mate draagt deze leerstijl bij aan studiesucces. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de executieve 
functies in kaart gebracht en wordt gekeken welke invloed de leerstijl en de ontwikkeling van de 
executieve functies hebben op de ontwikkeling van beroepscompetenties.  
 
Op basis van deze drie variabelen word vervolgens een interventie ontwikkeld voor de cursisten die 
dit nodig hebben. Deze interventie wordt tijdens een proefperiode getest en daarna, indien nodig 
aangepast. 
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1. Geschiedenis van de onderzoeksvraag 
 
 

Aanleiding 
De opleiding Bouwkunde (niveau 4) van het NOVA-College streeft ernaar om cursisten zo goed 
mogelijk op te leiden. De opleiding is opgezet volgens het principe van competentie gericht opleiden 
dat is beschreven in het kwalificatiedossier van de opleiding samengesteld door het kenniscentrum 
van de bouw, Fundeon. Binnen de opleiding worden verschillende didactische modellen gebruikt om 
dit doel te bereiken. Er worden klassikale lessen gegeven waarbinnen soms wel maar meestal geen 
tijd is voor huiswerk, dit is docentafhankelijk. Er worden ook projectlessen gegeven waarbinnen 
cursisten in groepsverband aan projectopdrachten werken. Deze projectopdrachten zijn door het 
team zelf geschreven op basis van de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. 
Daarnaast worden er individuele lessen gegeven waarbinnen cursisten zelfstandig met de lesstof 
bezig zijn in hun eigen tempo. Verder zijn er nog verschillende ondersteunende lessen voor cursisten 
met achterstanden. Te denken valt hier aan lessen Nederlands en Exact. Ondersteunende lessen in 
de vorm van het leren leren of andere studievaardigheden zijn slechts minimaal herkenbaar in het 
onderwijsprogramma door middel van lessen Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Hierin worden 
verschillende studietechnieken behandeld maar deze staan op zichzelf en worden in andere lessen 
niet toegepast. Onduidelijk is welke studietechnieken de cursisten gebruiken en of zij zich bewust zijn 
van hun sterke en zwakke kanten. Cursisten kennen hun eigen leerstijl niet. 

 
Cursisten geven regelmatig aan dat zij te weinig tijd hebben om al hun huiswerkopdrachten te 
kunnen maken binnen de gestelde studietijd van 40 klokuur per week. Deze 40 klokuur per week is 
gebaseerd op een totale studiebelasting van 1600 Studiebelastingsuren (Sbu.) op jaarbasis verankerd 
in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van 1996 en verdeeld over een schooljaar van 40 
weken. In de WEB is vastgelegd dat van de 1600 Sbu er minimaal 850 Sbu aan geprogrammeerde 
onderwijstijd verantwoord moet zijn. Het NOVA-College heeft deze grens vastgelegd op 950 Sbu. Dan 
blijft er voor zelfstudie 650 Sbu over, dat is iets meer dan 40%. Binnen de afdeling Bouwkunde is 
deze 650 Sbu niet verder verantwoord (dat hoeft ook niet) en is niet duidelijk hoeveel zelfstudietijd 
er per vak nodig is.  
 
Onduidelijk is hierbij hoeveel zelfstudietijd cursisten daadwerkelijk nodig hebben of besteden aan 
het maken van al hun huiswerk en hoe efficiënt en effectief zij deze zelfstudietijd gebruiken. Wel zien 
collega’s dat cursisten in het begin van een lesperiode veel moeite hebben met het opstarten van 
opdrachten waardoor tegen het einde van de periode een inhaalslag gemaakt moet worden om al 
het huiswerk en opdrachten af te krijgen. Dit lukt bij de meeste cursisten niet en het gevolg hiervan is 
dat opdrachten niet af zijn of helemaal niet ingeleverd worden. Dit zorgt voor veel extra werk omdat 
docenten allerlei afspraken met de cursisten moeten maken om het werk alsnog ingeleverd te 
krijgen. Her leerproces verloopt hierdoor verre van optimaal. Het lijkt er hier dan ook op dat 
leerlingen niet altijd goed weten hoe ze moeten studeren. 

 
Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de wijze waarop cursisten studeren en 
welke studievaardigheden zij hierbij toepassen en of zij zich bewust zijn van hun eigen leerstijl en op 
welke manier zij deze toepassen. Met deze kennis is het mogelijk interventies op te stellen zodat 
cursisten beter hun werk kunnen opstarten en plannen zodat achterstanden voorkomen kunnen 
worden. Om dit onderzoek goed te kunnen doen is het nodig een kort vooronderzoek uit te voeren 
om te achterhalen of de bewering van de cursisten dat ze te weinig tijd hebben enige waarde heeft.  
 
Het Nova College hecht er veel belang aan dat onze cursisten kunnen ‘Groeien als mens’. Het 
stimuleren en ontwikkelen van onze cursisten staat hoog in het vaandel en dit vindt zijn gevolg in het 
strategisch beleidsplan 2012-2015. Efficiënt studeren waarbij rekening gehouden wordt met de 
persoonskenmerken van de cursist past dan ook uitstekend bij het Nova College. 
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2. Theoretisch kader 
 
 

2.1 Tijdsbesteding 
 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de tijdsbesteding van jongeren. Deze onderzoeken 
richten zich voornamelijk op andere schooltypes dan het Mbo maar zijn wel relevant omdat zij een 
referentiekader geven voor wat betreft studietijd van opleidingen toeleidend naar of aansluitend op 
het Mbo. Wanneer je kijkt naar opleidingen die toeleiden naar het Mbo, zoals Vmbo en Havo dan 
blijkt uit onderzoek van het Sociaal Geografisch Bureau (2005) dat Vmbo-leerlingen gemiddeld 1 uur 
en 23 minuten per dag besteden aan hun huiswerk. Wanneer je deze huiswerktijd optelt bij de 
minimale wettelijke vereiste onderwijstijd (van 2005) bedraagt de totale gemiddelde studietijd bij 
Vmbo cursisten 28 uur en 3 minuten per week. Bij havisten bedraagt deze huiswerktijd gemiddeld 1 
uur en 50minuten. Opgeteld bij de onderwijstijd besteden havisten gemiddeld genomen 28uur en 
30minuten per week aan hun studie. Hierbij moet wel gezegd worden dat volgens onderzoek van de 
Inspectie van het Onderwijs uit 2006 onder 75 scholen voor voortgezet onderwijs feitelijk geen één 
school de wettelijke uren norm realiseert.  Recenter onderzoek uit 2010 toont aan dat het 
percentage vmbo-scholen dat voldoet aan de wettelijke uren norm gestegen is van 26% in 2006 naar 
87% in 2010. Toch is het nog steeds zo dat bij de scholen die niet voldoen aan de uren norm er 
gemiddeld genomen 21 lesuur op jaarbasis te weinig gerealiseerde onderwijstijd is geconstateerd. De 
Vmbo-scholen die boven de norm zaten gaven gemiddeld genomen per schooljaar 73 lesuur extra 
aan gerealiseerde onderwijstijd. Voor havo opleidingen zijn dit respectievelijk 52 lesuur te weinig en 
37 lesuur extra. Gemiddeld genomen zullen deze nieuwe cijfers de gemiddelde onderwijstijd per 
week nauwelijks beïnvloeden en kunnen de cijfers uit 2005 als relevant beschouwd worden. 
 
Bij opleidingen aansluitend op het Mbo komt het Hbo als hoofdzaak in aanmerking omdat gemiddeld 
genomen 64% van de Mbo-leerlingen doorstroomt naar het Hbo (HBO raad, 2009). Voor het NOVA-
College en dan in het bijzonder de opleiding Bouwkunde BOL4 is dit 60,7%. Uit de studentenmonitor 
van 2001 blijkt dat 1ejaars Hbo-studenten techniek gemiddeld genomen per week 36,1 uur besteden 
aan hun studie. Van recentere datum is het onderzoek naar gerealiseerde contacttijd op hbo 
instellingen uit 2011. Hieruit blijkt dat studenten in de sector techniek gemiddeld genomen in hun 
bachelor jaar per week 15,3 klokuur aan contacttijd kregen. De gemiddelde onderwijstijd op het Hbo 
bedraagt in het bachelor jaar 37,8 klokuur per week, dit is Hbo breed, niet specifiek voor de sector 
techniek. Onder onderwijstijd wordt in dit geval verstaan contacttijd en zelfwerkzaamheid. Hier moet 
wel in acht worden genomen dat de uren zelfwerkzaamheid een mix zijn van zelfstudie en stage die 
opgegeven zijn door de desbetreffende opleidingsmanagers en niet daadwerkelijk gemeten zijn 
onder studenten. Studenten schatten in dat zij gemiddeld genomen 8 uur minder studeren dan door 
opleidingsmanagers wordt ingeschat. Deze inschatting kan verklaard worden doordat 
opleidingsmanagers rekenen in beschikbare lesweken en studenten in weken dat ze daadwerkelijk 
college hebben. Daarnaast is de schatting door studenten gedaan op basis van herinneringen en niet 
daadwerkelijk gemeten. Het verschijnsel dat studenten minder tijd besteden aan zelfstudie dan 
opleidingsmanagers verwachten is niet nieuw, en wordt herkend door studenten en docenten. De 
kloof tussen werkelijke uren en geschatte uren wordt hier echter niet duidelijker door. Er vanuit 
gaande dat de schatting van de Hbo-student enigszins reëel is zou de onderwijstijd ergens tussen de 
31,8 en 36,1uur bedragen. 
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De cijfers voor het Mbo zijn minder eenduidig. Uit de studentenmonitor Mbo 2007 blijkt dat Mbo 
studenten gemiddeld genomen 38 uur per week aan studie besteden maar dit is een jaar gemiddelde 
inclusief Bpv bij studenten van niveau 3 en 4. Indien de Bpv niet meegeteld wordt bedraagt de 
studietijd 27 uur per week voor de gehele sector techniek. Hierin is geen onderscheid gemaakt 
tussen BOL, BBL of het niveau. Wanneer alleen op niveau gekeken word bedraagt de studietijd 
zonder Bpv 25 uur per week maar dit is dan Mbo breed en voor niveau 3 en 4. Er zijn geen cijfers 
bekend van enkel niveau 4 BOL.  
Wel is er uitgebreid onderzoek gedaan binnen het Mbo naar Bpv-uren in relatie tot lesuren en 
overige onderwijsactiviteiten (Vrieze, Kuijk & Loo. 2009). De basis van dit onderzoek is het 
verantwoorden van de wettelijk 1600 Sbu voor BOL 4 studenten. In dit onderzoek wordt gesproken 
over In Instelingstijd Verzorgd Onderwijs (IIVO). Hieronder vallen alle begeleide activiteiten binnen 
het onderwijsprogramma zoals lessen, excursies en de Bpv. Voor BOL 4 opleidingen ligt de wettelijke 
norm hier op 850uur per jaar. Het rapport verklaart uitgebreid deze 850 uur maar gaat verder niet in 
op de verantwoording van de onbegeleide onderwijstijd die studenten besteden aan onder andere 
het maken van huiswerk. Hoewel deze cijfers zeer veel inzicht geven in de verantwoording van uren 
wordt dit onderzoek verder niet meegenomen omdat het geen aandacht besteed aan de invulling 
van de onbegeleide onderwijstijd. 
 
Uit eigen vooronderzoek in de periode september 2011 tot en met november 2011 is gebleken dat 
leerlingen hun tijd op verschillende manier besteden. In deze periode is aan één eerstejaarsklas en 
twee tweedejaarsklassen een tijdschrijflijst gegeven met het verzoek om per dag per kwartier 
nauwkeurig bij te houden waar leerlingen hun tijd aan besteden. De gemiddelde resultaten van de 
alle cursisten zijn vervolgens verwerkt in onderstaand diagram. 
 

 
Grafiek 1: Gemiddelde tijdsbesteding 1e en 2e jaars cursisten per week, afdeling bouwkunde. 
 
Uit bovenstaande diagram kunnen de volgende conclusies getrokken worden ten aanzien van 
studeren:  

 Leerlingen studeren gemiddeld genomen 32 uur en 7 minuten per week. Hierin zijn lessen, 
studeren thuis (stud.t) en studeren op school (stud.s) meegenomen.  

 Leerlingen besteden gemiddeld per week 8 uur en 20 minuten aan hun huiswerk. 
 
Uit de bovenstaande gegevens kan afgeleid worden dat de bewering van onze cursisten dat ze te 
weinig tijd hebben voor hun studie niet klopt. De gemiddelde tijd die onze cursisten aan hun studie 
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besteden bedraagt iets meer dan 32 klokuur per week. Cursisten hebben, gezien hun weekbesteding 
genoeg tijd om te studeren. Omdat dit geen bepalende factor is voor hun studie zal dit gedeelte in 
het onderzoek verder niet meegenomen worden maar het was wel noodzakelijk om dit uit te voeren.  
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2.2 Leren in het Mbo 
 

De leerprocessen in het Mbo concentreren zich voornamelijk op drie aspecten: kennis, vaardigheden 
en attitudes. Deze drie aspecten zijn de basis van het kwalificatiedossier van de opleiding. 
De motivatie voor het leren is een belangrijke voorwaarde voor het opdoen van kennis, vaardigheden 
en attitudes. Marzano en Miedema (2011) spreken van drie voorwaarden die de motivatie positief 
dan wel negatief kunnen beïnvloeden: de houding ten aanzien van school en leren, de opdrachten en 
de betrokkenheid van leerlingen. Deze voorwaarden kom je ook tegen bij Simons (2005). Hij geeft 
aan dat leren niet als leuk wordt ervaren indien er geen betrokkenheid bij het geleerde is. Onstenk 
(2003) heeft het over de krachtige leeromgeving waarmee hij onder andere bedoeld dat het geleerde 
betekenisvol moet zijn. Betekenisvol in de zin dat het voor de cursist relevant moet zijn om dit te 
leren. Het kwalificatiedossier van de opleiding Bouwkunde bepaalt voor een groot gedeelte wat 
betekenisvol moet zijn door de diploma eisen te vertalen in beroeps gerelateerde kerntaken en 
werkprocessen. Voor docenten is dit betekenisvol, voor cursisten is het dit niet altijd omdat zij bij de 
start van hun opleiding nog niet altijd een goed beeld hebben van wat de opleiding inhoudt en 
waartoe deze opleidt. Het is de taak van het onderwijs om het betekenisvol aan te bieden en ervoor 
te zorgen dat het geleerde bij de cursisten betekenisvol wordt. 
 
Kennis wordt aangeboden in de lessen waarbij een constructivistische achtergrond de insteek is. Dit 
is geen bewuste keuze maar volgt uit een bestudering van het programma. De cursist construeert de 
nieuwe kennis op basis van wat hij al weet. Deze nieuwe kennis moet tot een waarneembare 
gedragsverandering (behaviorisme) leiden zodat duidelijk wordt dat de cursist ook daadwerkelijk wat 
doet met de nieuwe kennis (Bolhuis, 2009). Deze kennis wordt binnen de opleiding doorgaans 
gemeten met toetsen en huiswerk.  
Vaardigheden worden aangeleerd door het oefenen met nieuwe kennis in de vorm van zowel 
huiswerkopdrachten waarbij de cursist individueel vaardig wordt en bij projecten waar het 
gezamenlijk leren ook een belangrijke sociale context heeft. De attitudes die voor gezamenlijk leren 
noodzakelijk zijn, in combinatie met kennis en vaardigheden zijn de competenties. In het kwalificatie 
dossier zijn de onderstaande competenties omschreven. 
 

 

Tabel 2: Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw 

 
De bovenstaande competenties hebben een grote overlapping met de executieve functies (zie 2.3) 
en zijn complex om aan te leren omdat de executieve functies zich pas volledig ontwikkelen tijdens 
en na de adolescentie (Nelis en Sark, 2010).  

Competenties kwalificatie dossier Middenkader functionaris Bouw 
A Beslissen en activiteiten initiëren 

B Aansturen 

E Samenwerken en overleggen 

F Ethisch en integer handelen 

H Overtuigen en beïnvloeden 

J Formuleren en rapporteren 

K Vakdeskundigheid toepassen 

L Materialen en middelen inzetten 

M Analyseren 

N Onderzoeken 

Q Plannen en organiseren 

R Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten 

S Kwaliteit leveren 

T Instructies en procedures opvolgen 

U Omgaan met verandering en aanpassen 

Y Bedrijfsmatig handelen 
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2.3 Leren en het brein 
 

Ieder mens maakt tijdens de adolescentie een ontwikkeling door in zijn hersenen. Deze ontwikkeling 
duurt grofweg van het 10e tot het 22e levensjaar en is de overgangsperiode van de kindertijd naar de 
volwassenheid (Crone, 2011). De biologische ontwikkeling in het brein concentreert zich in de 
prefrontale cortex. Crone (2011) noemt de prefrontale cortex de regulator van de cognitieve 
vermogens. Deze regulator zorgt er onder andere voor dat mensen de consequenties van hun daden 
beter kunnen overzien. De prefrontale cortex kan gezien worden als het supercentrum van de 
hersenen (Jolles, 2011). Hierin ontwikkelen zich de ‘executieve functies’. Executieve functies (ef) zijn 
de vermogens om impulsen en reacties te beheersen, doelmatig te plannen en je te kunnen 
verplaatsen in de ander. De executieve functies zijn noodzakelijk om doel- en toekomstgericht gedrag 
op een effectieve manier uit te kunnen voeren (Manchester, Priestley & Jackson, 2004) en helpen 
cursisten om te plannen en organiseren, taken op te starten en de aandacht erbij te houden.  
 
De executieve functies zijn niet eenduidig en er bestaan verschillende opvattingen en definities van. 
Crone (2011) spreekt over de vaardigheid om informatie vast te houden, flexibel te wisselen tussen 
taken en op tijd handelingen kunnen stoppen (werkgeheugen, plannen en organiseren, inhibitie). 
Dawson en Guare (2011) hanteren een uitgebreidere opgave van elf functies, zie tabel 3; 
plannen/prioriteren (P) en taken uitvoeren, timemanagement (TM), werkgeheugen (WG), het 
vermogen om taken en materiaal te organiseren (O), taakinitiatie (TI) en –voltooiing, flexibiliteit (F), 
reactie inhibitie (RI), zelfregulatie van affect (ZRA), volgehouden aandacht (VA), doelgericht 
doorzettingsvermogen (DD) en als laatste metacognitie (M). Barkley (2008) komt met vier 
hoofdcategorieën; non-verbale werkgeheugen, verbale werkgeheugen, zelfregulatie en reconstitutie.  
Waarbij Barkley een onderscheid maakt in gedragsinhibitie die volgens hem alle vier de 
hoofdcategorieën aansturen. Brown (2005) hanteert een indeling op basis van zes clusters die 
tezamen vijftien variabelen vormen:”organizing, prioritizing and activating for tasks”, ”focusing, 
sustaining and shifting attention to task”, ”regulating alertness, sustaining effort and processing 
speed”, ”managing frustration and modulating emotions”, ”utilizing work memory and accessing 
recall”, ”monitoring and self-regulating action”.  
Uit al deze verschillende omschrijvingen is het mogelijk een vergelijk te maken waarbij 
begripsdefinities elkaar overlappen, zie onderstaand overzicht. 
 

Dawson, Guare Barkley Brown 
Reactie-inhibitie Reconstitutie Managing frustration and modulating 

emotions 

Zelfregulatie van affect Zelfregulatie van affect Monitoring and self-regulation action 

Flexibiliteit Werkgeheugen Shifting attention to tasks 

Metacognitie Zelfregulatie van affect Monitoring and self-regulation action 

Werkgeheugen Werkgeheugen Utilizing work memory and accessing 
recall 

Regulating alertness, sustaining effort 
and processing speed 

Doelgericht doorzettingsvermogen Zelfregulatie van affect Focus sustaining attention to task 

Taken en materiaal organiseren Werkgeheugen Organizing for tasks 

Taakinitiatie Zelfregulatie van affect Activation for tasks 

Timemanagement Reconstitutie Organizing for tasks 

Plannen/prioritiseren Reconstitutie Organizing, prioritizing tasks 

Volgehouden aandacht Gedragsinhibitie Focusing sustaining attention to task 

Tabel 3: vergelijkingstabel executive functies. 
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De verschillende definities van de executieve functies komen overeen wanneer je de verschillende 
bronnen erop na slaat. Het verschil zit hem in de onderlinge verbanden die gelegd worden. Waar 
Dawson en Guare (2011) er duidelijk een opgave van elf functies hanteren die gescheiden gezien 
kunnen worden gaan Barkley en Brown (2005) ervan uit dat er een clustering is van functies en dat 
functies altijd gezamenlijk gebruikt worden. 
 
Relevanter is het om te beschouwen welke verbanden er zijn tussen de competenties uit het 
kwalificatiedossier en de executieve functies die rijpen tijdens de adolescentie. Dit verband is 
relevant omdat de competenties aangeleerd moeten worden vanuit de inhoud van de opleiding. In 
onderstaand schema is bewust gekozen voor de definities van Dawson en Guare omdat deze het 
duidelijkste uitgeschreven zijn.  
 

Competenties kwalificatie dossier Middenkader functionaris Bouw EF volgens Dawson, Guare 
A Beslissen en activiteiten initiëren Taakinitiatie 

B Aansturen   

E Samenwerken en overleggen Reactie-inhibitie 

Zelfregulatie van affect 

Flexibiliteit 

F Ethisch en integer handelen Reactie-inhibitie 

H Overtuigen en beïnvloeden Zelfregulatie van affect 

J Formuleren en rapporteren Metacognitie 

Werkgeheugen 

Doelgericht doorzettingsvermogen 

Taken en materiaal organiseren 

K Vakdeskundigheid toepassen Werkgeheugen 

Taken en materiaal organiseren 

L Materialen en middelen inzetten Werkgeheugen 

Taken en materiaal organiseren 

M Analyseren Werkgeheugen 

N Onderzoeken Werkgeheugen 

Q Plannen en organiseren Taakinitiatie 

Plannen/prioriteren 

Timemanagement 

R Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten Flexibiliteit 

Doelgericht doorzettingsvermogen 

Zelfregulatie van affect 

S Kwaliteit leveren Volgehouden aandacht 

Werkgeheugen 

T Instructies en procedures opvolgen Werkgeheugen 

Metacognitie 

U Omgaan met verandering en aanpassen Flexibiliteit 

Y Bedrijfsmatig handelen Taken en materiaal organiseren 

Tabel 4: verband tussen competenties en executieve functies 

  
Uit bovenstaande vergelijking blijkt wel dat een competentie niet direct te koppelen is aan één 
executieve functie. Dat is ook wel logisch omdat executieve functies geen losse onderdelen zijn maar 
een geheel van cognitieve vaardigheden waarbij er meestal meerdere executieve functies tegelijk 
aan het werk zijn. De theorie van Barkley en Brown (2005) ondersteunt dit. Duidelijk is dat het 
effectief aanleren van competenties en executieve vaardigheden erg afhankelijk is van de rijping van 
het brein. Het brein van de ene cursist is anders gerijpt dan dat van zijn klasgenoot en zelfs dan kan 
er nog verschil in zitten welke executieve functie verder ontwikkeld is dan een andere. Daarnaast is 
het misschien nog wel belangrijker hoe de docent zijn les inricht. Wil een cursist effectief kunnen 
leren dan is het aan de docent om hiervoor de voorwaarden te scheppen (Ebbens & Ettekoven, 2005) 
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2.4 Effectief en efficiënt leren 
 
Leren is hoofdzakelijk een proces dat de cursist zelf moet doen (Simons, 1999). Het is aan de cursist 
om de geleerde kennis toe te passen in andere situaties. Een belangrijk voorwaarde voor het 
effectief en efficiënt leren ligt in de wijze waarop de docent de les verzorgt. Ebbens en Ettekoven 
(2005) spreken in dit geval van zes sleutelbegrippen die vormgeven aan effectief leren door de 
cursist: 

1. Een goede structuur in de opbouw van de leerstof, 
2. Het juiste niveau van de leerstof, 
3. Het geven van betekenis aan de leerstof, 
4. Het individueel aanspreken van cursisten op het geleerde, 
5. Zichtbaarheid van het leerproces, 
6. Motivatie van de cursist. 

 
Dawson en Guare (2011) hanteren een vergelijkbare lijst. Zij gaan uit van drie voorwaarden om 
effectief te laten leren, te weten: expliciteren, monitoren en evalueren. Met expliciteren wordt in dit 
kader bedoeld dat de betekenis van het geleerde duidelijk moet zijn. Het geven van betekenis is 
hierbij het sleutelwoord. Betekenis geven door de docent omdat hij theorie uitlegt, begrippen 
verduidelijkt en probeert het aan de beroepspraktijk te koppelen. Betekenis maken door de cursist 
op basis van wat de docent hem uitlegt waarbij het niet alleen gaat om het duidelijk maken van de 
betekenis maar ook het verlenen van inhoudelijke betekenis. Bij monitoren moet de docent 
regelmatig contact blijven houden met de cursist gedurende het leren. Deze verantwoordelijkheid 
kan de docent delen met cursisten door ze niet alleen te laten studeren maar in tweetallen. Dawson 
en Guare (2011) noemen dit een ‘buddy-systeem’. Bij het evalueren van de leeractiviteit beoordeelt 
de docent niet alleen de leerprestatie maar ook zijn eigen wijze van lesgeven. De docent kan op basis 
hiervan de rest van de les zorgen voor bijsturing, of in de leeractiviteit of in zijn eigen lesactiviteit. 
Ook een combinatie is mogelijk. 
 
Een grote verantwoordelijkheid rust dus bij de docent om de cursist effectief te laten leren. Een 
aantal van de genoemde sleutelbegrippen kunnen tot stand komen zonder interactie met de cursist. 
Een goed lesplan en les model ter voorbereiding door de docent zijn al een hele stap in de goede 
richting. Voor een aantal andere sleutelbegrippen is wel interactie nodig tussen de docent en de 
cursist. Door cursisten individueel te benaderen met vragen betreffende de leerstof zal de cursist zich 
betrokken voelen bij de les en motivatie ontwikkelen voor de leertaak ( Marzano & Miedema, 2011). 
De cursist wordt dan zelfverantwoordelijk voor het geleerde.  Het meest onzichtbare is de motivatie 
van de cursist voor de leerstof. Niet alleen Ebbens en Ettekoven onderschrijven dit maar eerder heb 
ik het belang van motivatie al aangetoond op basis van Marzano en Miedema (2011).  
Onder collega’s heb ik een klein vooronderzoekje gedaan over hun omschrijving van het begrip 
effectief en efficiënt studeren, hier kwamen de volgende definities uit: 
 - Een goed resultaat binnen de gestelde tijd, 
 - Het geleerde toegepast kan worden in andere situaties, 
 - leren op een manier die past bij de cursist. 
De resultaten geven duidelijk een link met andere onderdelen uit dit onderzoeksplan. Een goed 
resultaat binnen de gestelde tijd stelt eisen aan het organiseren, plannen en prioriteren door de 
cursist, tevens vergt het timemanagement. Dit zijn begrippen die zowel naar voren komen in de 
competenties van de opleiding als in de executieve functies. Het toepassen van het geleerde in 
andere situaties vergt van de student dat hij de betekenis van het geleerde goed begrijpt en bereid is 
de kennis te verdiepen en te verbreden. Marzano en Miedema (2011) noemen dezelfde 
voorwaarden voor leren. Leren op een manier die past bij de cursist heeft duidelijk te maken met de 
leerstijl van de cursist. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de cursist zijn leerstijl duidelijk kent en 
duidelijk voor ogen heeft wat hierin zijn sterke en zwakke kanten zijn. 
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2.5 Leerstijlen 
 
Voor het inzichtelijk krijgen van leerstijlen zijn er vele testen beschikbaar, zowel op papier als via 
internet. De leerstijlentest volgens Vermunt (1992) is hoofdzakelijk opgezet voor het hogere en 
universitaire onderwijs en behandelt verschillende componenten van het leren, namelijk: verwerking 
strategie, regulatie strategie, leerconceptie en leeroriëntatie. De leerstijlen van Kolb (1984) zijn 
voornamelijk bedoeld om het leren van volwassenen te beschrijven. Uit onderzoek door Slaats (1999) 
is gebleken dat deze testen niet toepasbaar zijn voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs. De 
hoofdreden hiervoor is dat sommige componenten van de leerstijl niet herkenbaar zijn terug 
gevonden in het Mbo. Naar aanleiding hiervan heeft Slaats een leerstijlentest ontwikkeld die wel 
specifiek voor het Mbo bruikbaar is, de zogenaamde Inventaris Leerstijlen MBO (ILS-Mbo). Deze test 
gaat uit van de volgende leerstijlen: de constructieve, de reproductieve, de veelzijdige en de passieve 
leerstijl en maakt gebruik van dezelfde componenten als Vermunt. De passieve leerstijl is de leerstijl 
die Slaats zelf heeft ontwikkeld als vervanging van de ongerichte leerstijl welke onder Mbo studenten 
niet terug gevonden is. 

1. De constructieve leerstijl gaat uit van cursisten die een hoge mate van integratie in lesstof 
toepassen, veelal zelfsturend aan de gang gaan en die een hoge intrinsieke en extrinsieke 
motivatie bezitten.  

2. De reproductieve leerstijl gaat uit van cursisten die een beperkte mate van integratie 
toepassen maar wel veel herhaling gebruiken om lesstof eigen te maken, veelal sturing nodig 
hebben om aan de gang te gaan en die een lagere motivatie bezitten.  

3. De veelzijdige leerstijl vind je doorgaans bij cursisten die zowel integratie als veel herhaling 
gebruiken om lesstof eigen te maken, op verschillende manier sturing wensen en waarbij een 
hoge motivatie aanwezig is, zowel intrinsiek als extrinsiek.  

4. De passieve leerstijl vindt je doorgaans bij cursisten die weinig met de lesstof doen, alleen 
aan de gang gaan als er daadwerkelijk concrete sturing is en die zowel op intrinsieke als 
extrinsieke motivatie beduidend lager scoren dan andere cursisten.  

Van al deze leerstijlen is binnen het MBO de constructieve- en reproductieve leerstijl het meest 
vertegenwoordigd met 37,9% en 28,8%. De veelzijdige- en de passieve leerstijl komen hier minder 
vaak voor (19,7% en 13,6%)(Slaats, 1999). Bovenstaande leerstijlen zijn niet zaligmakend en kunnen 
veranderen afhankelijk van de taak waar een cursist mee bezig is. De leerstijlen geven wel inzicht in 
de manier waarop een cursist een taak aanpakt. 
 
Het inventariseren van de leerstijlen op basis van de ILS-Mbo (Slaats, 1999) gebeurt op basis van 
twee strategieën, één conceptie en één oriëntatie: verwerkingsstrategie en regulatiestrategie, 
leerconceptie en leeroriëntatie. Binnen deze vier componenten is een onderverdeling gemaakt op 
schalen. Zie volgend schema. 

Leerstijl component Schaal Definitie 
Verwerkingsstrategie Onbeperkt opslaan van informatie Alle activiteiten waarbij leerinhouden worden 

herhaald zoals ze aangeboden zijn 

Integreren Diepere verwerking en toepassingen van 
verschillende leerinhouden 

Regulatie strategie Zelfsturing Zelf uitvoering om leerproces te sturen en te 
begeleiden 

Externe sturing De omgeving bepaalt wat er tijdens het leerproces 
gedaan moet worden waarbij alle 
verantwoordelijkheid naar de docent geschoven 
word 

Leerconceptie Opnemen van informatie Reproductief proces 

Opbouwen van informatie Opnemen van informatie en eigen mening, 
verbanden zoeken 

Leeroriëntatie Intrinsieke motivatie Eigen interesse 

Extrinsieke motivatie Het doel is belangrijker dan de inhoud 

Tabel 5: Componenten en schalen van de ILS-Mbo (Slaats, 1999). 
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2.6 Conclusies 
 
Uit een kort eigen vooronderzoek blijkt dat de studietijd van Mbo-cursisten tussen de waarden van 
het Vmbo/Havo en die van het Hbo zitten. Eerder is al aangegeven dat studietijd niet verder in het 
onderzoek zal worden meegenomen omdat aangetoond is dat de bewering van de cursisten dat ze te 
weinig tijd hebben om te studeren niet juist is. Wel is in de bijlage een verdere specificatie 
opgenomen van de tijdsbesteding van de cursisten. 
 
Onduidelijker is hoe cursisten daadwerkelijk studeren. Bewezen is dat de leerstijltesten van Kolb en 
Vermunt niet toereikend zijn voor het Mbo omdat zij voornamelijk voor volwassenen zijn opgezet. De 
ILS-MBO is hiermee een beter instrument om de leerstijl van individuele cursisten in kaart te 
brengen. Inzicht krijgen in de leerstijl van de cursist is noodzakelijk omdat hiermee de ontwikkeling 
van de executieve functies en de competenties bevorderd kan worden. 
 
Het brein van de adolescent ontwikkelt zich gedurende de adolescentie waarbij specifiek de 
prefrontale cortex en de daarbij horende executieve functies rijpen. Deze functies bepalen in hoge 
mate de manier waarop een cursist tegen zichzelf en tegen de wereld aankijkt. Tegelijk met de rijping 
van het brein worden op school de competenties aangeleerd. Deze gaan gelijk op en de koppeling 
tussen competenties en executieve functies is duidelijk. Voor het aanleren van competenties is de 
ontwikkeling van de executieve functies noodzakelijk. De wijze van effectief aanleren is daarmee niet 
alleen afhankelijk van het brein van de cursist maar ook van de leerstijl waarmee een cursist zichzelf 
iets eigen maakt en van de omgeving waar het leren gebeurt (Bolhuis, 2009). Ook Simons (2005) 
onderschrijft de koppeling tussen competentie en leerstijl door aan te geven dat competenties zich 
ontwikkelen in de functie van de eisen die aan ze worden gesteld. Cursisten die een leeractiviteit leuk 
vinden worden daar goed in en de manier waarop ze het leren word na verloop van tijd een 
dominante leerstijl. Leeractiviteiten die cursisten niet leuk vinden zullen minder goed geleerd 
worden omdat de cursist zich concentreert op het weten van alleen feitjes en de kennis minder snel 
integraal zal toepassen (Simons, 1999) 
 
Voor het onderzoeken van zowel de leerstijl als het niveau van de executive functies zijn 
verschillende testen beschikbaar. Het competentie niveau van cursisten valt af te lezen uit de project 
beoordeling omdat hier op competenties wordt beoordeeld. Interessant is om te zien of bij een 
cursist de uitkomsten van de testen congruent zijn. Als een cursist een laag niveau scoort bij de 
executieve functies scoort hij dan ook laag bij de competenties en ook bij de onderdelen van de 
leerstijl? Dit is relevant omdat ik betoogd heb dat er een duidelijk verband is tussen executieve 
functies, competenties en leerstijlen.  
 
Interessanter wordt het wanneer blijkt dat een cursist hoog scoort op de competenties maar niet op 
de executieve functies en de leerstijl. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de wijze waarop de 
competenties in de projecten zijn verwerkt niet optimaal is. Het onderzoek zal hier duidelijkheid over 
moeten geven. Mocht dit zo zijn dan kunnen aanbevelingen voor het herschrijven van onderdelen 
van de projecten opgesteld worden. 
Het tegengestelde is hier net zo waardevol. Indien een cursist hoog scoort op executieve functies en 
leerstijl maar laag op de competenties kun je de vraag stellen of de competenties wel goed in de 
projecten zijn verwerkt.  
 
Nog interessanter wordt het wanneer blijkt dat een cursist hoog scoort op competenties en leerstijl 
maar niet op de executieve functies. Dit omdat leerstijl en competenties afhankelijk zijn van het 
geleerde en de context binnen de school en de executieve functies school overstijgend zijn. 
Uitgaande van al het voorgaande zou dit kunnen betekenen dat een cursist een lage motivatie zou 
hebben of zijn talenten niet ten volle benut voor zijn studie. In dit geval zou een interventie net zo 
waardevol zijn omdat er op het gebied van motivatie of transfer van talenten gefocust word. Om alle 
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variaties concreet te maken is in tabel 6 een overzicht gecreëerd op basis van alle drie de variabelen 
waarbij er een voldoende en een onvoldoende gescoord kan worden. De tabel laat zien dan indien 
een cursist op alle drie de onderdelen voldoende scoort de cursist als een excellent voor de opleiding 
beschouwd kan worden. Cursisten die op één van de drie onvoldoende ontwikkeling hebben zijn een 
matig talent omdat er nog onderdelen zijn die ontwikkeld moeten worden. Cursisten die op twee 
onderdelen onvoldoende scoren zijn een slecht talent dit omdat hier veel te ontwikkelen valt. 
Cursisten kunnen getypeerd worden als talentloos voor de opleiding indien zij op alle onderdelen 
onvoldoende ontwikkeling hebben.  
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Leerstijl Executieve 

functies

Competenties Typering Kenmerken Risico Motivering Interventie

hoog hoog hoog
excellent 

talent

Dit is het optimum. De cursist is in staat zijn 

leerstijl  aan te passen aan de omgeving, beheerst 

de competenties op het gewenste niveau en heeft 

een optimale breind ontwikkeling

laag

nvt Geen, zou wel uitstekend kunnen 

ondersteunen bij cursisten met een 

hoge score op leerstijl

hoog hoog laag matig talent

De cursist is bereid zijn leerstijl  aan te passen 

maar is hier nog niet succesvol genoeg in. De 

transfer van cognitieve vaardigheden naar het 

onderwijs verdient veel aandacht

matig

De cursist wil wel en is gezien zijn 

breinrijping er ook aan toe maar kan 

het niet. Stevige interventies zijn nodig

Interventie voornamelijk gebaseerd op 

het hoe van studeren

hoog laag hoog matig talent

De cursist is bereid zijn leerstijl  aan te passen 

maar is qua brein rijping nog niet zo ver. De 

competenties ontwikkelen zich dankzij erg hard 

werken.

matig

Indien de rijping van het brein uitblijft 

bestaat de kans dat het vele harde 

werken uiteindelijk te uitputtend word

Interventie voornamelijk gebasserd op 

de stimulans van executive functies. 

Succes is lastig omdat dit met de 

rijping van het brein te maken heeft

hoog laag laag slecht talent

De cursist is wel bereid zijn leerstijl  te gebruiken 

maar is hier gezien zijn brein ontwikkeling nog niet 

aan toe met als gevolg dat ook de competenties 

slecht scoren. Rijping van het brein en de transfer 

van cognitieve vaardigheden verdient veel 

aandacht

hoog

De cursist wil wel, maar kan niet. Dit 

zal op den duur hoge frustraties 

veroorzaken die gezien de breinrijping 

kunnen resulteren in onhandelbaar 

gedrag en een verlaging van het 

zelfvertrouwen

Interventie op zowel EF als op het hoe 

te studeren. Effect is lastig en pas op 

de lange duur omdat het brein nog niet 

voldoende gerijpt is

laag hoog hoog matig talent

De cursist is niet bereid tot leren maar omdat zijn 

brein wel genoeg gerijpt zal de motivatie vooral 

exentriek zijn en wordt er doorgaans alleen dat 

gedaan wat nodig is, meer niet

hoog

De cursist leert niet optimaal, er is niet 

veel voor nodig om zijn resultaten te 

laten dalen.

Interventie voornamelijk gebaseerd op 

het beinvloeden van leerconceptie en -

strategie waarbij motivatie een 

hoofdpunt moet zijn

laag hoog laag slecht talent

De cursist is niet bereid tot leren maar zijn brein is 

er wel voldoende gerijpt voor. Omdat de motivatie 

voornamelijk laag is doet de cursist eigenlijk niks 

ondanks zijn besef hierover. Transfer van 

cognitieve vaardigheden is een grote uitdaging 

omdat de cursist eigenlijk niet wil

zeer hoog

Het zal moeili jk zijn deze cursist erbij te 

houden omdat het een bewuste keuze is 

om niets te doen. Motivering li jkt hier 

de key te zijn

Interventie op zowel leerstijl  als op het 

hoe te studeren. Deze 2 samen kunnen 

voor de ommekeer zorgen. De 

connectie tussen het leren en het 

resultaat zal duidelijk een speerpunt 

moeten zijn.

laag laag hoog slecht talent

De cursist is niet bereid tot leren, zijn brein is ook 

nog niet voldoende gerijpt, toch scoort hij hoog op 

de competenties, dit komt voornamelijk door hard 

werken en heel selectief te werk te gaan

zeer hoog

De cursist kan erg berekenend zijn in de 

taken die gedaan moeten worden, mede 

cursisten zullen dit op den duur 

wellicht niet tolereren. 

Interventie voornamelijk op leerstijl  al 

zal dit een moeili jk worden omdat de 

resultaten er wel zijn. Cursist zal 

moeten leren inzien dat het minimale 

eigenlijk niet goed genoeg is

laag laag laag talentloos
… extreem 

hoog

… …

Score vergelijkingstabel tussen leerstijl, EF en competenties
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De voorgaande tabel toont wel aan hoe complex de relaties tussen leerstijl, executieve functies en 
competenties kunnen zijn. Nog temeer omdat de leerstijl niet één factor is maar bestaat uit vier 
verschillende schalen. 
 
Interventies kunnen dus op verschillende onderdelen in verschillende combinaties uitgezet worden 
onder cursisten. Duidelijk is hierbij dat de talenten van cursisten in grote mate het succes van de 
interventie bepalen. Een excellent talent voor studeren zal geen interventie nodig hebben maar is 
wel perfect inzetbaar om zijn talenten te delen met andere cursisten. Het andere uiterste is de 
talentloze cursist, deze cursist wil niet en kan niet. Een interventie hier zal uitermate moeizaam zijn 
omdat er op alle onderdelen stevig ingegrepen moet worden en het nog maar de vraag is hoe 
succesvol dit zal uitpakken. Interventies moeten naar mijn mening ingezet worden om een cursist op 
één onderdeel een trede omhoog te krijgen. Dit maakt het beheersbaar en overzichtelijk. Een 
volgende stap kan dan zijn om een nieuwe interventie op een volgend onderdeel in te zetten om 
zodoende de cursist nog een trede omhoog te krijgen. Dat wil zeggen dat indien een cursist laag 
scoort op twee onderdelen de interventies stapsgewijs per onderdeel ingezet moeten worden. 
 
Hiermee is de link tussen competentie, executieve functies en leerstijl duidelijk aangetoond en wil 
een cursist effectief en efficiënt kunnen studeren dan is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de 
leerstijl die de cursist heeft en op basis daarvan welke competenties en executieve functies goed 
ontwikkeld zijn en minder goed. Op basis van deze gegevens kan een cursist individueel aangestuurd 
worden en zijn talent voor studeren ontwikkelen. Dit onderzoek beoogt het verband tussen leerstijl, 
executieve functies en competenties aan te kunnen tonen. 
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3. Hoofddoelstelling en vraagstelling 
 
 
Hoofddoelstelling: 
Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de wijze waarop cursisten hun leerstijl 
gebruiken bij het studeren en of dit afhankelijk is van de ontwikkeling van hun executieve functies en 
in welke mate deze twee bijdragen aan de ontwikkeling van beroepscompetenties.  
 
Het onderzoek zal zich toespitsen op de volgende deelvragen: 

- Welke leerstijlen hebben onze cursisten? Hierbij wordt niet specifiek gekeken naar de 
typeringen volgens Slaats maar naar de mate cursisten in staat zijn te leren. 

- Hoe zijn de executieve functies ontwikkeld bij onze cursisten? 
- Hoe zijn de competenties ontwikkeld bij onze cursisten? 
- Welke verbanden kunnen worden aangetoond op basis van de eerste twee deelvragen 

als je deze vergelijkt met de derde deelvraag? Met name het verband dat indien een 
cursist een bepaalde ontwikkeling heeft met betrekking tot zijn leerstijl kom je dan 
dezelfde ontwikkeling tegen bij de executieve functies en zorgt dit ervoor dat de 
ontwikkeling op de beroepscompetenties vergelijkbaar is?  

 
Op basis van de verbanden zullen interventies ontwikkeld worden die hulp bieden bij het 
ontwikkelen van een efficiëntere en effectievere leerstijl en die de ontwikkeling van de executieve 
functies stimuleren zodat beter scoort op de beroepscompetenties waardoor het studiesucces wordt 
verhoogd. De ontwikkelde interventie is terug te vinden in het interventieplan. 
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4. Conceptueel Model 
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5. Definities van variabelen en indicatoren 
 

Eigenschapsbegrip Dimensie Indicator 

Onderdeel: Leren op het MBO     

Definitie:     

Het geheel van kennis,  Werkprocessen 26 inhoudelijke relevante 

vaardigheden en attitude   beroepssituaties 

die zijn vastgelegd in het Competenties Beslissen en activiteiten initiëren 

kwalificatiedossier van de   Aansturen 

opleiding Bouwkunde-Bol4   Samenwerken en overleggen 

    Ethisch en integer handelen 

    Overtuigen en beïnvloeden 

    Formuleren en rapporteren 

    Vakdeskundigheid toepassen 

    Materialen en middelen inzetten 

    Analyseren 

    Onderzoeken 

    Plannen en organiseren 

    Klantgericht handelen 

    Kwaliteit leveren 

    Instructies en procedures opvolgen 

    Omgaan met verandering en aanpassen 

    Bedrijfsmatig handelen 

Onderdeel: Executieve functies Reactie-inhibitie Het beheersen van je actie op een 

Definitie:   reactie 

Vermogens om impulsen en reacties Zelfregulatie van affect Het beheersen van je actie op een 

te beheersen, doelmatig te plannen,   reactie 

je te verplaatsen in de ander Flexibiliteit Het vermogen je aan te passen aan 

    de situatie 

  Metacognitie Het toepassen van denk strategieën 

  Werkgeheugen Procedures toepassen 

  Doelgericht doorzettings- Het kunnen volbrengen 

  vermogen van een taak zonder afleiding 

  Taken en materiaal De eigen organisatie van materialen 

  organiseren   

  Taak initiatie Het kunnen opstarten van een taak 

    zonder afleiding 

  Timemanagement Het efficiënt indelen van je tijd 

  Plannen/Prioriteren Het kunnen organiseren van meerdere 

    activiteiten gedurende een periode 

  Volgehouden aandacht Het volhouden van het uitvoeren van 

    een taak zonder afleiding 

Tabel 8: definities en variabelen 
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Eigenschapsbegrip Dimensie Indicator 

Onderdeel: Effectief leren     

Definitie: Sleutelbegrippen Structuur en opbouw van de lesstof 

Leren met een goed resultaat binnen (Ebbens&Ettekoven) Niveau van de lesstof 

een gestelde tijd waarbij het geleerde   Betekenis van de lesstof 

kan worden toegepast in andere   Individueel aanspreken 

situaties   Zichtbaarheid van het leerproces 

    Motivatie van de cursist 

  Sleutelbegrippen Expliciteren 

  (Dawson&Guare) Monitoren 

    Evalueren 

Onderdeel: Leerstijlen Constructieve leerstijl Hoge integratie van lesstof 

Definitie:   Zelfsturende studiehouding 

ILS-MBO:   Hoge intrinsieke motivatie 

Inventaris Leerstijlen   Hoge extrinsieke motivatie 

Middelbaar Beroepsonderwijs Reproductieve leerstijl Beperkte integratie van lesstof 

    Sturende studiehouding 

    Lagere intrinsieke motivatie 

    Lagere extrinsieke motivatie 

  Veelzijdige leerstijl Gemiddelde integratie van lesstof 

    Zelfsturend en sturende studiehouding 

    Hoge intrinsieke motivatie 

    Hoge extrinsieke motivatie 

  Passieve leerstijl Geen integratie van lesstof 

    Hoge sturende studiehouding 

    Lage intrinsieke motivatie 

    Lage extrinsieke motivatie 

Onderdeel: Leerstijl component     

Verwerkingsstrategie     

Definitie: Onbeperkt opslaan van Leerinhouden herhalen 

De wijze waarop een cursist zich de informatie   

lesstof eigen maakt Integratie Diepere verwerking en toepassing 

    van verschillende leerinhouden 

Regulatie strategie     

Definitie: Zelfsturing Eigen sturing van leerproces 

De sturings behoefte van de cursist Externe sturing Sturing door docent 

      

Leerconceptie     

Definitie:     

De houding van de cursist tav leren Opnemen van informatie Reproductief proces 

  Opbouwen van informatie Verbanden zoeken 

      

Leer oriëntatie     

Definitie: Intrinsieke motivatie Uit eigen interesse 

De motivatie van de cursist tav Extrinsieke motivatie Externe motivatie 

leren     

Tabel 8: definities en variabelen, vervolg 
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6. Onderzoeksopzet 
 

6.1 Typering van het onderzoek 
Het onderzoek zal zich richten op een vier tal factoren: 

- Het inventariseren van de leerstijl volgens de ILS-Mbo methode. 
- Het inventariseren van het niveau van executieve functies van Mbo cursisten. 
- Het inventariseren van het niveau van de competenties van Mbo cursisten. 
- Het onderzoeken van verbanden tussen de hierboven genoemde drie variabelen en op 
basis daarvan een interventie ontwikkelen die cursisten helpt beter te studeren. 

6.2 Respondenten 
Het onderzoek zal zich richten op alle 32 eerstejaars en alle 25 tweedejaars cursisten van de 
Mbo opleiding Bouwkunde Bol 4. De interventie zal plaatsvinden bij één eerstejaars klas.  

6.3 Dataverzameling, -verwerking en data-analyse 
Het onderzoek zal: 

-De ILS-Mbo zal geïnventariseerd worden met de leerstijlentest van Slaats (2009). 
-De executieve functies zullen gemeten worden met behulp van de vragenlijsten 
opgesteld door Dawson en Guare (2011). 
-De competenties zullen in kaart gebracht worden op basis van hun project resultaten 
omdat hierin de competenties duidelijk genoemd zijn. 
-De verwerking en analyse zal gebeuren met behulp van de Vo-spiegel en SPSS op basis 
van alle drie de variabelen waarbij er verbanden gezocht zullen worden tussen de ILS-
Mbo, de EF-Mbo en de competenties. De aanname is dat cursisten die laag scoren op de 
ILS-Mbo en de EF-Mbo ook laag zullen scoren op de competenties. Omgekeerd geldt 
dezelfde aanname. Cursisten die hoog scoren op de ILS-Mbo en de EF-Mbo zullen hoog 
scoren op de competenties 
-Na de interventie zal met behulp van criterium gerichte interviews bekeken worden in 
welke mate de interventies succesvol zijn en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. 

6.4 Mate van generaliseerbaarheid 
Het onderzoek richt zicht zich voor 100% op onze eerste- en tweedejaars. Alle resultaten 
moeten in het licht van deze klassen gezien worden. Een zelfde onderzoek onder 
bijvoorbeeld eerste- en tweedejaars cursisten van een vergelijkbare BOL 4 opleiding kan 
nuttig zijn.  

6.5 Stapsgewijze aanpak 
Het onderzoek zal in de volgende stappen uitgevoerd worden: 

- inventarisatie ILS-Mbo 
- inventarisatie Executive functies 
- inventarisatie Competenties 
- analyseren en verwerken van gegevens. Hier zal uit naar voren komen welke 

variabelen laag scoren en waar dus trainingen voor nodig zijn 
- opstellen interventies op basis van de uitkomsten 
- uitvoeren interventies Dit zal gebeuren met de 1e jaars cursisten na de 

zomervakantie. Dit zullen dan 2e jaars cursisten zijn 
- op basis van de resultaten van de cursisten kan geanalyseerd worden of de 

interventies succesvol zijn. Dit zal gebeuren met behulp van criterium gerichte 
interviews en door de enquêtes van Slaats (1999) en Dawson en Guare (2010). 
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Tijdsplanning waarin duidelijk wordt welke activiteiten in welke volgorde uitgevoerd gaan worden 

 

Periode Onderdeel 
    

Februari 2012 leerstijlen inventariseren onder eerstejaars en tweedejaars cursisten 

Februari 2012 Executieve functies inventariseren onder eerstejaars cursisten en 

  tweedejaars cursisten 

    

Februari-augustus 2012 analyseren competenties, leerstijlen en executieve functies (EF) 

    

September-oktober 

2012 ontwikkelen interventies op basis van analyse competenties, leerstijlen en EF 

    

November2012 tot uitvoeren interventies 

Januari 2013 

    

Februari 2013 tot analyseren interventie op basis van resultaten van de cursist 

Mei 2013 

  

Februari 2013 

 

evalueren interventies met behulp van interviews met de cursisten en het opnieuw 

uitvoeren van de ILS-Mbo en de EF-Mbo. 

  

Maart-juni 2013 opzetten onderzoeksrapport. 

Tabel 9: tijdsplanning onderzoek 
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7. Onderzoeksresultaten 
 
 

7.1 ILS-Mbo 
 

Het inventariseren van de leerstijlen van alle respondenten is gedaan met behulp van de ILS-Mbo 
(Slaats, 1999). De betrouwbaarheid van de ILS-Mbo is al gemeten in het originele onderzoek waarbij 
er per  de Cronbach Alpha score gemeten is op de diverse concepten en strategieën. Deze varieerde 
tussen de 0,76 en de 0,90. De ILS enquête bestaat uit twee gedeeltes. Deel A behelst items die vallen 
onder leeractiviteiten waarbij voor alle items een 5-punts schaal geld: 

 

1 

Dit geldt nooit 

voor mij 

2 

Dit geldt zelden 

voor mij 

3 

Dit geldt soms 

voor mij 

4 

Dit geldt vaak 

voor mij 

5 

Dit geldt altijd 

voor mij 

Tabel 10: 5-punts schaal leer-activiteiten. 

 
Vanuit Deel A wordt Informatieverwerking en Regulatie gemeten. Hierbij bestaat 
informatieverwerking uit de schaal: Integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis en de 
schaal: onbewerkt opslaan van informatie. Regulatie bestaat uit de schalen interne en externe 
regulatie. De scores op de items worden hierbij verwerkt tot een totaal score. 

 
1 2 3 4 5 

7-18 19-21 22-24 25-27 28-35 

Tabel 11: Totaal-score ILS schaal informatie verwerking. 

 
Afhankelijk van het aantal items binnen de schaal wordt de puntenverdeling zodanig opgesteld dat er 
een 5-punts schaal ontstaat. In tabel 11 is als voorbeeld opgenomen de totaalscore voor 
informatieverwerking. Binnen deze schaal zijn 7 items aanwezig. Het minimum aantal punten dat 
gescoord kan worden op basis van 7 items is 7 punten, het maximum bedraagt dan 35 punten.  

 
Deel B behelst items die vallen onder leermotieven en opvattingen waarbij eveneens voor alle items 
een 5-punst schaal geldt: 

 

1 

Daar ben ik het 

helemaal niet 

mee eens 

2 

Daar ben ik het 

niet mee eens 

3 

 

Neutraal 

4 

Daar ben ik het 

wel mee eens 

5 

Daar ben ik het 

helemaal mee 

eens 

Tabel 12: 5-punts schaal leermotieven en opvattingen. 

 
Vanuit deel B wordt Opvattingen en Motivaties gemeten. Hierbij bestaat Opvattingen uit de schaal: 
Leren als bouwen en de schaal: Leren als kopiëren. Motivaties bestaan uit de schalen intrinsieke en 
extrinsieke motivatie. De scores worden op dezelfde manier verwerkt als bij onderdeel A.  

 
Uiteindelijk levert dit per respondent een leerstijlprofiel op waarbij op alle schalen een score valt af 
te lezen. Cursisten die het maximale uit hun studie halen zullen op basis van wetenschappelijk 
theorie (zie hoofdstuk 2.5) goed scoren op de volgende onderdelen: 

Verwerkingsstrategie:  Integreren 
Regulatiestrategie:  Interne regulatie 
Opvattingen over leren: Leren als bouwen 
Motivaties:   Intrinsiek 
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Cursisten die nog niet het maximale uit hun studie halen zullen goed scoren op de onderstaande 
onderdelen: 

Verwerkingsstrategie:  Onbewerkt opslaan 
Regulatiestrategie:  Externe regulatie 
Opvattingen over leren: Leren als kopiëren 
Motivaties:   Extrinsiek 
 

Voor het berekenen van gemiddelde scores wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle 
respondenten per klas. Om vervolgens te komen tot een schaalverdeling van laag-gemiddeld en hoog 
dient per klas de afwijking ten opzichte van het schaal gemiddelde berekend te worden. Op een 5-
puntsschaal is 3 het gemiddelde. Als voorbeeld hieronder de schaalberekening van een klas op het 
onderdeel interne regulatie. 

 Klasgemiddelde:  3,3 
 Schaalgemiddelde:  3,0 
 Afwijking gemiddelde:  0,3 
 Klas schaal laag:  0 – 3 
 Klas schaal gemiddeld:  3 – 3,6 
 Klas schaal hoog:  3,6 – 5 

Op bovenstaande wijze kan er voor iedere klas en op iedere schaal per cursist berekend worden hoe 
zij scoren. Tevens biedt dit de mogelijkheid om klassen onderling te vergelijken. Het doel is 
uiteindelijk om per cursist te kunnen zien waar extra ontwikkeling nodig is. Cursisten die laag scoren 
zullen gebaad zijn bij extra trainingen.  

 
Voor alle onderdelen van de ILS-Mbo zijn de klasgemiddelden te zien in onderstaande tabellen. 

 

 
Tabel 13: ILS, leerstijl component; Informatieverwerking op de schalen Integratie en onbewerkt opslaan. 
 

Op basis van tabel 13 wordt per klas duidelijk hoe cursisten scoren. Indien er gekeken wordt of 
cursisten het maximale uit hun studie halen, scoort klas B2b hier het hoogst, dit is een tweedejaars 
groep. De andere tweedejaars klas scoort hier het laagste. De 2 eerstejaars klassen, B1b en B1a zitten 
er tussen in. Op basis van het gemiddelde van de 5 puntenschaal scoren alle klassen boven het 
gemiddelde van 3. De scores voor wat betreft het onbewerkt opslaan van informatie liggen 
beduidend hoger. Hieruit blijkt dat de cursisten beter zijn in het opslaan van informatie dan in het 
integreren in nieuwe toepassingen. Per klas kan er vervolgens bekeken worden hoe de scores zich 
onderling verhouden tot het gemiddelde. Met andere woorden; hoeveel cursisten scoren laag, 
gemiddeld en hoog. 
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Informatie verwerking, integratie 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 1 12 0 8 92 0 

B2a 3 6 1 30 60 10 

B1b 2 13 3 11 72 17 

B1a 1 11 2 7 79 14 

Tabel 14a: ILS leerstijl component: Informatie verwerking op de schaal integratie. 

 
Uit tabel 14a blijkt dat hoewel klas B2b het hoogste gemiddelde heeft, er geen cursisten bij zijn die 
hoog scoren. Van de dertien cursisten uit deze klas is er één die laag scoort. Klas B2a heeft het 
laagste gemiddelde en daarbij het grootste aantal cursisten dat laag scoort. De beide eerste klassen 
liggen qua scores dicht bij elkaar waarbij er ook cursisten zijn die hoog scoren.  

 

 
Tabel 15: ILS leerstijl component; Regulatie strategie op de schalen intern en extern. 

 
De regulatiestrategie geeft aan in hoeverre cursisten sturing uit zichzelf halen (intern) of dat zij 
sturing door externen nodig hebben. Hoe hoger de score op interne regulatie hoe beter de cursisten 
in staat zijn zelf vorm te geven aan hun eigen leerproces. Uit tabel 15 blijkt duidelijk klas B2a hier het 
laagst scoort, de zelfsturing als klas is laag. Klas B1b scoort hier het hoogst. De klassen B2a en B1a 
zitten er tussenin. Relevant worden de scores als je kijkt naar de verhouding interne en externe 
regulatie. Hieruit blijkt dat klas B2b de meeste externe sturing verlangt maar dat de leerlingen ook in 
staat zijn zichzelf te sturen. Klas B1a heeft de laagste externe sturing nodig maar scoort op de interne 
sturing niet het hoogste. Klas B1b behaalt de hoogste score op interne sturing, toch wordt er ook nog 
externe sturing verlangd. De verhouding binnen de klas is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Regulatie strategie, intern 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 3 9 1 23 69 8 

B2a 1 4 5 10 40 50 

B1b 3 13 2 17 72 11 

B1a 5 9 0 36 64 0 

Tabel 15a: ILS leerstijl component; Regulatie strategie op de schaal intern. 

 
Uit tabel 15a blijkt duidelijk dat klas B1a het grootste aantal cursisten heeft dat laag scoort op interne 
regulatie; zij behoeven dus veel externe sturing. In deze klas is er ook geen cursist die hoog scoort. In 
klas B2a zijn twee2 uitersten aanwezig. 50% van de cursisten heeft weinig tot geen externe sturing 
nodig, de andere 50% scoort gemiddeld waarvan één cursist laag. Dit verklaart waarom het 
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klasgemiddelde zo laag is. De spreiding van de resultaten is groot. Binnen de klassen B2b en B1b zijn 
de resultaten gelijkwaardig; het grootste gedeelte van de klas scoort gemiddeld waarbij het aantal 
lage scores groter is dan het aantal hoge scores. De diversiteit in deze klassen is het grootst. De 
klassen B2a en B1a zijn homogener qua samenstelling waarbij de cursisten van klas B2a beter in staat 
zijn zichzelf te sturen dan klas B1a. 

 

 
Tabel 16: ILS leerstijl component; Opvattingen over leren op de schalen leren als bouwen en leren als kopiëren. 

 
Bij leerconcepties gaat het om de houding van cursisten ten aanzien van het leren. Zien zij leren als 
bouwen waarbij nieuwe kennis en verbanden geconstrueerd kan worden tot nieuwe inzichten? Of 
zien zij leren als een reproductief proces waarbij het geleerde op zichzelf staat? 
De gemiddelden pas klas zijn hoog waarbij klas B2b en B2a ongeveer gelijk scoren. Klas B1b scoort 
hier het hoogste. De leerlingen van deze klas zien gemiddeld genomen leren als bouwen. Toch zie je 
hier dat deze klas ook op de schaal leren als kopiëren hoog scoort. In deze klas zijn beide concepties 
dus stevig vertegenwoordigd. Hoe er geleerd wordt hangt dus duidelijk af van wat er geleerd moet 
worden, cursisten passen beide concepties toe. Klas B1a ziet leren echter voornamelijk als kopiëren, 
deze leerlingen scoren op de schaal leren als bouwen relatief gezien het laagst. Tabel 16a geeft weer 
aan hoe de opbouw van de scores per klas is. 

 

Leer conceptie, leren als bouwen 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 0 13 0 0 100 0 

B2a 0 13 0 0 100 0 

B1b 0 9 7 0 56 44 

B1a 0 12 2 0 86 14 

Tabel 16a: ILS leerstijl component; Opvattingen over leren op de schaal leren als bouwen. 

 
De homogeniteit binnen de klassen B2b en B2a is het hoogste. Alle cursisten scoren hier gemiddeld, 
er zijn geen scores op laag of op hoog. Klas B1b is het minst homogeen de verdeling op gemiddeld en 
hoog bedraagt hier 56% en 44%. Het hoge klasse gemiddelde komt dus voort uit het feit dat er hier 
veel cursisten inzitten die leren als bouwen zien en daarbij hoog scoren. Klas B1a scoort gemiddeld 
gezien het laagste als je kijkt naar hun opvatting over leren als bouwen. De twee cursisten die hier 
hoog scoren trekken het gemiddelde wat omhoog. Over het algemeen kun je zeggen dat klas B1a 
leren het minst ziet als bouwen. Omdat alle klassen hier geen lage scores hebben wordt het relevant 
om te kijken naar de spreiding van de scores indien je de schaal leren als kopiëren beschouwd, zie 
tabel 16b. 
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Leer conceptie, leren als kopieren 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 4 6 3 31 46 23 

B2a 1 1 8 10 10 80 

B1b 4 11 1 25 69 6 

B1a 5 9 0 36 64 0 

Tabel 16b: ILS leerstijl component; Opvattingen over leren op de schaal leren als kopiëren. 

 
Klas B1b scoort gemiddeld genomen het hoogste op de schaal leren als kopiëren. De spreiding 
binnen de klas geeft ook aan dat 75% van de cursisten dit zo ziet. 25% van de cursisten ziet dit niet 
zo. Klas B2b scoort het laagst op leren als kopiëren. De spreiding van is hier ook het grootst. Klas B2a 
is het meest homogeen in zijn opvatting over leren als kopiëren, 80% ziet dit als een opvatting over 
leren. Toch scoren de leerlingen uit deze klas gemiddeld genomen hier niet het hoogste. Dat wil 
zeggen dat zij leren als kopiëren selectief toepassen, daar waar zij vinden dat dit kan. Klas B1a scoort 
gemiddeld genomen relatief hoog op leren als kopiëren en het laagst op leren als bouwen. Deze klas 
beschouwd leren dus voornamelijk als een proces van kopiëren.  

 

 
Tabel 17: ILS leerstijl component; Motivaties over leren op de schalen intrinsiek en extrinsiek. 

 
Motivaties kunnen bij cursisten vanuit henzelf komen waarbij het willen leren het hoogst haalbare is. 
Externe motivatie is motivatie voornamelijk gericht op het behalen van een diploma en minder op 
het willen leren. Tabel 17 geeft de verhouding weer tussen de schalen intrinsieke en extrinsieke 
motivaties. Hieruit blijkt dat klas B1b het hoogste scoort op intrinsieke motivatie. Maar ook scoort hij 
het hoogst op extrinsieke motivatie. De motivatie is dus erg wisselend, dit kan afhankelijk zijn van het 
geleerde. Klas B1a scoort hier het laagste. De leerlingen uit deze klas halen hun motivatie 
voornamelijk buiten zichzelf. In relatie tot de leerconceptie leren als kopiëren is dit ook wel 
verklaarbaar. Zij zien leren minder als een proces van bouwen maar meer als kopiëren. Klas B2a 
scoort het laagst op extrinsieke motivatie, de leerlingen halen de motivatie doorgaans uit zichzelf. Op 
de schaal van intrinsieke motivatie scoren zij niet het hoogste. Dat wil dus zeggen dat deze klas 
minder extreem is in het leren. De leerlingen leren doorgaans vanuit zichzelf maar zijn niet net zo 
enthousiast in het leren als bijvoorbeeld klas B1b. Klas B2b scoort zowel op intrinsieke als extrinsieke 
motivatie gelijk. De motivatie van deze leerlingen is dus grotendeels afhankelijk van wat er geleerd 
moet worden. Tabel 17a toont weer de spreiding binnen de klassen. 
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Leer motivatie, intrinsiek 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 1 0 12 8 0 92 

B2a 0 0 10 0 0 100 

B1b 0 11 7 0 61 39 

B1a 1 5 8 7 36 57 

Tabel 17a: ILS leerstijl component: Motivaties over leren op de schaal intrinsiek. 

 
De spreiding van motivatie geeft meer inzicht in de verhoudingen binnen een klas. Klas B2a scoort 
hier het meest homogeen. Voor alle leerlingen geldt dat zij hun motivatie uit zichzelf halen. Klas B1a 
is het minst homogeen waarbij de meeste leerlingen (57%) de motivatie halen uit zichzelf en 36% 
hier een gemiddelde motivatie heeft. Klas B1b is precies omgekeerd. De meeste leerlingen (61%) 
hebben een gemiddelde motivatie waarbij 39% een hoge intrinsieke motivatie heeft. Van alle 
cursisten zijn er twee die feitelijk geen motivatie vanuit zichzelf hebben. Interessant is hoe deze twee 
cursisten scoren op extrinsieke motivatie, zie tabel 17b. 

 

Leer motivatie, extrinsiek 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 0 1 12 0 8 92 

B2a 0 0 10 0 0 100 

B1b 0 4 14 0 22 78 

B1a 1 3 10 7 21 71 

Tabel 17b: ILS leerstijl component: Motivaties over leren op de schaal extrinsiek. 

 
De spreiding van extrinsieke motivatie is bij klas B2b en B2a hetzelfde als op intrinsieke motivatie 
met één verschil. De cursist uit B2b die laag scoort op intrinsieke motivatie scoort hoog op 
extrinsieke motivatie. Hij haalt zijn motivatie voor de opleiding volkomen buiten zichzelf. In klas B1a 
is de motivatie van één cursist zowel intrinsiek als extrinsiek laag. Het is hier dezelfde cursist. Bij klas 
B1b zie je goed dat de meeste leerlingen (78%) hier het hoogst scoort op extrinsieke motivatie. Zij 
zijn dus net zo gemotiveerd vanuit zichzelf (tabel 17a) als vanuit externe factoren. 

 

7.2 Conclusie 
 

Cursisten leren op verschillende manieren en alle schalen van de ILS-Mbo laten dat ook zien. 
Cursisten zijn geen producten van dezelfde fabriek en dus is geen een cursist identiek aan een ander. 
De resultaten op alle schalen van de ILS-Mbo laten een zeer divers beeld zien, zowel per cursist als 
per klas. Omdat cursisten per ILS schaal divers scoren kun je ook niet zeggen dat een cursist op de 
leerstijl als geheel laag, gemiddeld of hoog scoort, dit is van teveel onderdelen afhankelijk. Wel 
kunnen er op cursist niveau uitspraken gedaan worden indien je alle vier de componenten en alle 
acht schalen per cursist bekijkt. Zie tabel 18a t/m d voor de verschillende klassen. 
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ILS-MBO componenten, positief 

  
ILS-MBO componenten, negatief 
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B2b 90263 3,6 3,4 4,3 4,0 3,8 3,7 3,6 2,7 3,3 3,8 3,4 3,4 3,8 3,4 3,6 3,6 

B2b 104108 3,9 3,4 4,0 4,7 4,0 3,7 3,3 3,7 3,3 4,2 3,6 3,4 4,0 3,6 3,8 3,6 

B2b 89362 4,0 3,3 3,9 5,0 4,1 3,7 4,1 3,6 4,0 3,8 3,9 3,4 4,1 3,9 4,0 3,6 

B2b 89147 3,7 2,0 3,1 4,0 3,2 3,7 2,3 2,4 2,3 3,3 2,6 3,4 3,2 2,6 2,9 3,6 

B2b 88029 4,0 3,3 3,8 4,0 3,8 3,7 4,6 3,0 2,3 3,7 3,4 3,4 3,8 3,4 3,6 3,6 

B2b 89831 3,6 3,6 4,2 2,3 3,4 3,7 3,1 2,9 3,7 4,3 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

B2b 90931 3,4 3,8 3,6 4,2 3,7 3,7 3,1 2,6 3,4 5,0 3,5 3,4 3,7 3,5 3,6 3,6 

B2b 89925 4,0 3,6 4,4 5,0 4,3 3,7 2,7 3,3 2,7 4,0 3,2 3,4 4,3 3,2 3,7 3,6 

B2b 89637 3,6 3,0 3,7 4,3 3,6 3,7 2,4 3,6 3,0 3,8 3,2 3,4 3,6 3,2 3,4 3,6 

B2b 92148 3,4 2,8 4,1 4,3 3,7 3,7 3,7 2,4 3,7 4,7 3,6 3,4 3,7 3,6 3,6 3,6 

B2b 67391 4,3 3,1 3,8 4,2 3,8 3,7 2,7 3,0 2,8 4,7 3,3 3,4 3,8 3,3 3,6 3,6 

B2b 90874 3,1 3,6 3,6 4,0 3,6 3,7 3,1 3,7 3,1 5,0 3,7 3,4 3,6 3,7 3,6 3,6 

B2b 74840 3,4 2,8 3,6 4,8 3,6 3,7 4,4 3,0 3,1 4,3 3,7 3,4 3,6 3,7 3,7 3,6 

Tabel 18a: ILS-MBO, klas B2b. 

 
Wanneer je de componenten van de ILS bekijkt die bijdragen aan een positieve studiehouding wordt duidelijk dat er geen enkele cursist laag scoort. 
Er zijn zes cursisten die hoog scoren en zeven die gemiddeld scoren. Bij de componenten die niet bijdrage aan een positieve studiehouding is er één 
cursist die laag scoort, vijf scoren voldoende en zeven scoren hoog. Indien je alle scores neemt is er één cursist die laag scoort, vier scoren 
voldoende en acht scoren hoog. 

ILS MBO 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 1 4 8 8 31 62 

B2a 0 7 3 0 70 30 

B1b 0 9 9 0 50 50 

B1a 1 7 6 7 50 43 

Totaal 2 27 26 4 49 47 

Tabel 19: ILS-MBO, gemiddelde scores. 

In vergelijking met de andere klassen scoort B2b het hoogst aantal cursisten met een leerstijl die bijdragen aan een positieve studiehouding (62%). 
31% scoort voldoende en één cursist (8%) scoort laag. 
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ILS-MBO componenten, positief 

  
ILS-MBO componenten, negatief 
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B2a 74389 3,0 3,1 3,6 4,7 3,6 3,7 2,4 2,6 3,3 3,5 3,0 3,3 3,6 3,0 3,3 3,5 

B2a 89423 3,6 3,0 3,7 4,0 3,6 3,7 2,9 3,0 3,6 3,5 3,2 3,3 3,6 3,2 3,4 3,5 

B2a 89450 3,3 2,7 3,6 3,2 3,2 3,7 2,3 3,9 3,1 4,0 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,5 

B2a 87322 3,4 3,6 3,7 4,8 3,9 3,7 3,6 2,7 3,3 3,7 3,3 3,3 3,9 3,3 3,6 3,5 

B2a 70849 3,6 2,6 3,8 3,5 3,4 3,7 2,7 2,3 3,6 3,5 3,0 3,3 3,4 3,0 3,2 3,5 

B2a 90250 3,7 2,3 4,0 4,8 3,7 3,7 2,0 3,6 3,2 4,3 3,3 3,3 3,7 3,3 3,5 3,5 

B2a 88739 2,6 3,4 4,1 4,7 3,7 3,7 3,3 2,1 2,1 4,7 3,0 3,3 3,7 3,0 3,4 3,5 

B2a 93852 4,7 4,1 4,7 4,3 4,5 3,7 3,0 2,4 2,9 5,0 3,3 3,3 4,5 3,3 3,9 3,5 

B2a 75347 2,9 3,1 3,3 4,3 3,4 3,7 3,0 3,9 3,7 4,3 3,7 3,3 3,4 3,7 3,6 3,5 

B2a 89342 4,0 2,9 4,1 5,0 4,0 3,7 1,7 3,3 3,4 5,0 3,4 3,3 4,0 3,4 3,7 3,5 

Tabel 18b: ILS-MBO, klas B2a. 

 
Klas B2a scoort wat betreft de componenten die bijdrage aan een positieve studiehouding iets minder van Klas B2b. Hier zijn zeven cursisten met 
gemiddeld een voldoende en drie cursisten met een hoge score. Op de componenten die niet bijdragen aan een positieve studiehouding zijn de 
gemiddelde scores hier eveneens lager dan in klas B2a, één cursist scoort laag, acht cursisten scoren gemiddeld en één cursist scoort hoog. 
Gemiddeld genomen scoort deze klas weliswaar lager dan klas B2b ( 3,5 v 3,6) maar er zitten geen cursisten bij die laag scoren. Uit tabel 19 blijkt wel 
dat er in klas B2a meer cursisten gemiddeld scoren (70%) dan uit klas B2b (31%). Het aantal hoge scores is dan ook beduidend lager in klas B2a dan 
in B2b (30% versus 62%). Concluderend valt te zeggen dat klas B2b gemiddeld genomen hoger scoort met daarbij meer cursisten die hoog scoren 
dan klas B2a. In vergelijking met de klasgemiddelden scoort klas B2a het laagst van alle klassen. Met een gemiddelde van 3,47 (afgerond 3.5) scoort 
deze zelfs lager dan klas B1a (3,53). 
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B1b 101546 3,6 3,3 3,6 4,0 3,6 3,8 3,9 2,8 3,0 4,0 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5 3,7 

B1b 88143 3,7 3,4 4,7 4,7 4,1 3,8 4,0 4,2 4,0 5,0 4,3 3,5 4,1 4,3 4,2 3,7 

B1b 105535 4,0 4,2 4,6 5,0 4,4 3,8 3,7 2,0 2,1 5,0 3,2 3,5 4,4 3,2 3,8 3,7 

B1b 108583 3,7 3,3 4,4 4,2 3,9 3,8 3,1 3,1 3,4 5,0 3,7 3,5 3,9 3,7 3,8 3,7 

B1b 103030 2,9 2,6 3,7 3,5 3,1 3,8 2,6 3,8 3,2 4,5 3,5 3,5 3,1 3,5 3,3 3,7 

B1b 101961 3,0 3,0 3,6 3,7 3,3 3,8 2,1 3,4 3,4 4,0 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,7 

B1b 102211 3,1 3,2 3,2 4,0 3,4 3,8 3,0 2,9 3,3 4,8 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,7 

B1b 76206 4,4 3,7 4,8 5,0 4,5 3,8 4,6 2,7 3,4 4,8 3,9 3,5 4,5 3,9 4,2 3,7 

B1b 102386 3,3 2,6 3,9 3,7 3,3 3,8 2,7 2,3 3,3 4,8 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,7 

B1b 102447 3,1 3,0 3,2 4,8 3,5 3,8 2,7 2,8 2,8 4,3 3,2 3,5 3,5 3,2 3,4 3,7 

B1b 104415 2,1 2,8 4,0 5,0 3,5 3,8 4,9 3,0 3,9 5,0 4,2 3,5 3,5 4,2 3,8 3,7 

B1b 106653 4,0 3,0 4,8 4,8 4,2 3,8 4,9 2,2 3,0 4,8 3,7 3,5 4,2 3,7 3,9 3,7 

B1b 104427 4,3 4,1 4,4 5,0 4,5 3,8 3,7 2,9 4,6 5,0 4,0 3,5 4,5 4,0 4,3 3,7 

B1b 86377 4,1 3,6 3,7 4,0 3,8 3,8 3,1 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5 3,8 3,3 3,6 3,7 

B1b 101547 3,7 3,4 4,3 5,0 4,1 3,8 2,7 2,8 3,3 4,7 3,4 3,5 4,1 3,4 3,7 3,7 

B1b 102920 3,9 3,1 3,8 4,3 3,8 3,8 2,1 2,9 2,8 4,2 3,0 3,5 3,8 3,0 3,4 3,7 

B1b 111599 3,6 3,0 3,6 4,0 3,5 3,8 2,0 2,9 2,9 4,0 2,9 3,5 3,5 2,9 3,2 3,7 

B1b 101013 3,3 3,7 4,0 5,0 4,0 3,8 3,3 3,2 4,0 5,0 3,9 3,5 4,0 3,9 3,9 3,7 

 Tabel 18c: ILS-MBO, klas B1b. 

 
Klas B1b scoort gemiddeld het hoogst op de componenten die een positieve studiehouding bevorderen. Acht cursisten scoren hier gemiddeld, tien 
cursisten scoren hier hoog. Maar zij scoren ook het hoogst op de componenten die niet bijdragen aan een positieve studiehouding. De spreiding is 
hier het grootst. Twee cursisten scoren laag, zeven scoren voldoende en negen scoren hoog. Gemiddeld genomen worden de scores uiteindelijk 
afgevlakt waarbij er negen cursisten gemiddeld scoren en negen cursisten hoog. In vergelijking met de klassen B2a en B2b is duidelijk dat de klas in 
tweeën gesplitst word. De cursisten in deze klas zijn zeer divers in hun leerstijl waarbij cursisten een brede spreiding van componenten laten zien. 
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B1a 106901 3,6 2,8 4,2 4,0 3,6 3,7 3,1 2,9 3,6 4,8 3,6 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5 

B1a 83241 3,9 3,6 3,3 4,5 3,8 3,7 2,7 3,2 3,7 3,8 3,4 3,4 3,8 3,4 3,6 3,5 

B1a 105580 3,4 3,3 3,6 4,0 3,6 3,7 3,4 3,6 3,3 4,0 3,6 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5 

B1a 91991 4,7 3,3 3,9 4,7 4,2 3,7 3,4 3,6 2,9 5,0 3,7 3,4 4,2 3,7 3,9 3,5 

B1a 83035 3,7 3,1 4,1 5,0 4,0 3,7 3,4 2,1 2,7 5,0 3,3 3,4 4,0 3,3 3,6 3,5 

B1a 93005 3,4 3,2 3,7 3,5 3,5 3,7 3,0 1,7 3,0 4,5 3,0 3,4 3,5 3,0 3,2 3,5 

B1a 108669 3,0 2,7 3,8 4,3 3,4 3,7 1,7 2,6 3,7 5,0 3,2 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5 

B1a 102911 3,0 2,6 3,2 5,0 3,4 3,7 2,7 2,2 2,8 5,0 3,2 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5 

B1a 91989 3,7 3,4 3,9 3,8 3,7 3,7 2,7 3,0 3,8 4,8 3,6 3,4 3,7 3,6 3,7 3,5 

B1a 104429 3,9 3,3 4,1 4,0 3,8 3,7 3,3 3,0 3,2 4,3 3,5 3,4 3,8 3,5 3,6 3,5 

B1a 103025 4,3 3,8 4,2 4,7 4,2 3,7 3,9 2,8 2,8 5,0 3,6 3,4 4,2 3,6 3,9 3,5 

B1a 100239 4,0 3,6 3,6 5,0 4,0 3,7 3,3 1,7 3,2 4,3 3,1 3,4 4,0 3,1 3,6 3,5 

B1a 108644 2,3 2,6 3,6 1,8 2,6 3,7 3,6 3,4 2,8 2,5 3,1 3,4 2,6 3,1 2,8 3,5 

B1a 61152 3,4 2,8 3,8 4,3 3,6 3,7 3,0 2,8 3,7 4,2 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,5 

Tabel 18d: ILS-MBO, klas B1a. 

 
Klas B1a scoort na klas B2a gemiddeld genomen het laagst op de ILS-Mbo. Dit komt voornamelijk door een lagere score op de positieve 
componenten en een relatief hoge score op de componenten die niet bijdragen aan een positieve studiehouding. Van alle cursisten uit B1a scoort 
één cursist laag, scoren er zeven voldoende en zes hoog. Wanneer je de eind gemiddelden bekijkt zijn dit dezelfde aantallen met een kleine 
verschuiving tussen cursisten onderling. Deze verschuiving ontstaat voornamelijk door de hogere scores op extrinsieke motivatie. Van de gehele klas 
ligt de extrinsieke motivatie ook hoger dan de intrinsieke. Uit tabel 9 valt wel duidelijk te halen dat de scores voor de klassen B1b en B1a erg dicht bij 
elkaar liggen. Ook bij B1a valt op dat de helft van de klas voldoende scoort op de totale ILS-Mbo en dat iets minder dan de helft (43%) hoog scoort. 
De scheiding in klas B1a is dus bijna net zo groot als in klas B1b. 
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Vanuit de resultaten van de ILS-Mbo is het belangrijk om die cursisten eruit te kunnen halen die extra 
ontwikkeling nodig hebben. Leerstijlen liggen niet vast en kunnen veranderd en beïnvloed worden. 
Leren kun je leren en dan voornamelijk op de componenten van de ILS-Mbo. Doelstelling is altijd om 
de cursisten een niveau hoger te krijgen.  

 
Dat wil zeggen dat cursisten die laag scoren naar het voldoende niveau moeten en cursisten die 
voldoende scoren naar het hoogste niveau. Dit kan bereikt worden door cursisten specifiek te trainen 
op de componenten die laag scoren.  In het interventieplan zullen hier aanbevelingen en interventies 
voor opgenomen worden. De componenten waarop het laagste gescoord is zijn zichtbaar in tabel 20. 

 

ILS Componenten 

  Laag Gem. Hoog Laag % Gem. % Hoog % 

Verwerking             

Integreren 6 44 5 11 80 9 

Opslaan 8 39 8 15 71 15 

Regulatie             

Intern 12 35 8 22 64 15 

Extern 26 22 7 47 40 13 

Opvattingen             

Leren als bouwen 0 27 28 0 49 51 

Leren als kopiëren 14 29 12 25 53 22 

Motivatie             

Intrinsiek 2 12 41 4 22 75 

Extrinsiek 1 8 46 2 15 84 

Tabel 20: ILS component scores op aantallen cursisten en percentages. 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat van alle ILS componenten die de studiehouding positief 
beïnvloeden de interne regulatie het laagst scoort.  

 
Verwerking 
De meeste cursisten scoren op het integreren van informatie voldoende tot hoog. 80% van de 
cursisten scoort gemiddeld en 9% scoort hoog. Slechts bij een beperkte groep van 11% is het 
integreren van kennis laag. Andersom gemeten via het opslaan van informatie zie je dezelfde scores. 
71% van de cursisten scoort hier gemiddeld en 15% scoort hier laag en hoog. Een lage score bij het 
opslaan van informatie wil immers zeggen dat cursisten dit doorgaans niet toepassen. Dit houdt 
automatisch in dat er ook een groep is van 15% die zich voornamelijk bezighoudt met het opslaan 
van informatie en niet overgaat tot het integreren hiervan. Daarnaast is er een groep van 71% die 
gemiddeld scoren. Dat wil zeggen die integreren zowel als opslaan.  

 
Regulatie 
Van alle cursisten heeft 22% moeite om zelf de sturing te vinden om aan de slag te gaan. Gelukkig 
vindt ook 47% van alle cursisten dat ze geen externe regulatie nodig hebben. Omdat beide schalen 
apart gemeten worden kan zowel afgelezen worden in hoeverre cursisten interne regulatie missen 
als externe regulatie nodig hebben. Van alle cursisten vind 40% dat ze gemiddeld regulatie nodig 
hebben en 13% dat ze sterke regulatie nodig hebben. 

 
Opvattingen over leren 
Alle cursisten zien het nut van leren als bouwen, bouwen waarbij kennis wordt geconstrueerd tot 
nieuwe inzichten. 49% scoort hier gemiddeld en 51% scoort hier hoog. Geen enkele cursist scoort 
hier laag. Dat leerlingen het zien wil nog niet zeggen dat ze het ook doen. De resultaten bij leren als 
kopiëren laten dit ook zien. 25% van alle cursisten ziet leren niet als het kopiëren van kennis. De rest 
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van de cursisten (53% + 22%) ziet leren toch wel als kopiëren van kennis. Dit kan liggen aan het feit 
dat de meeste cursisten zich wellicht niet genoeg uitgedaagd zien tot leren. 

 
Motivatie 
De motivatie van alle cursisten is zowel intrinsiek als extrinsiek boven gemiddeld. Dit vertaalt zich in 
het feit dat van alle cursisten slechts 4% een lage intrinsieke motivatie heeft en slechts 2% een lage 
extrinsieke motivatie heeft. Dit is ook wel logisch aangezien de bouwkunde opleiding een opleiding is 
waar cursisten zelf voor kiezen. 

 
Conclusies 
Interne regulatie scoort zoals gezegd het hoogst (22%) bij de componenten die een bijdrage leveren 
aan een positieve studiehouding, gevolgd door integratie (11%). 
Van de andere vier componenten scoort leren als kopiëren het hoogst (22%). Dit houdt dus eigenlijk 
in dat er toch een grote groep cursisten is die leren niet als het opbouwen van kennis zien maar enkel 
als een reproductief proces. De gemiddelde score van 53% geeft ook hier aan dat iets meer dan de 
helft van alle cursisten dit de ene keer wel zo ziet en de andere keer niet. Na leren als kopiëren 
scoort opslaan van informatie hoog (15%). Dit is logisch aangezien opslaan van informatie zonder dat 
vervolgens te integreren in nieuwe toepassingen verwant is aan leren als kopiëren. De gemiddelde 
score hierbij van 71% geeft wel aan dat opslaan van informatie bij veel cursisten hoog scoort terwijl 
dit eigenlijk laag zou moeten zijn wil integratie van kennis optimaal zijn. In het interventieplan zal 
hiervoor een aanbeveling en interventie benoemd worden.  
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7.3 EF-Mbo 
 

Het inventariseren van de Executieve Functies (EF) van alle respondenten is gedaan met behulp van 
de EF-Mbo (Dawson en Guare, 2011). De EF enquête bestaat uit drieëndertig items die elf executieve 
functies meten.  Voor alle items uit de enquête geld een 5-punts schaal: 

 

1 

Zeer ernstig 

probleem 

2 

Matig ernstig 

probleem 

3 

Gemiddeld 

ernstig probleem 

4 

Niet zo ernstig 

probleem 

5 

Geen probleem 

Tabel 21: 5-punts schaal EF items. 

 
Per executive functie zijn drie items opgenomen. De scores worden berekend door de punten per 
executieve functie op te tellen tot een totaal score. 

 

1 2 3 4 5 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Tabel 21: Totaalscore EF schaal 

 
In tabel 21 is als voorbeeld opgenomen één van totaalscores. Het minimum aantal punten dat 
gescoord kan worden op basis van drie items is drie punten, het maximum bedraagt vijftien punten. 

 
Uiteindelijk levert dit per respondent een executieve functie profiel op waarbij op alle functies een 
score valt af te lezen. Cursisten die maximaal ontwikkeld zijn zullen op alle elf functies goed scoren. 
Gezien de leeftijd van alle respondenten welke een spreiding heeft van 15 jaar tot 22 jaar zullen niet 
alle respondenten maximaal scoren op alle functies. 

 
Voor het berekenen van gemiddelde scores wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle 
respondenten per klas. Om vervolgens te komen tot een schaalverdeling van laag-gemiddeld en hoog 
dient per klas de afwijking ten opzichte van het schaal gemiddelde berekend te worden. Op een 5-
punts schaal is 3 het gemiddelde. Als voorbeeld hieronder de schaalberekening van een klas op de 
executieve functie volgehouden aandacht. 

 Klasgemiddelde:  2,9 
 Schaalgemiddelde:  3,0 
 Afwijking gemiddelde:  0,1 
 Klas schaal laag:  0 – 2,9 
 Klas schaal gemiddeld:  2,9 – 3,1 
 Klas schaal hoog:  3,1 – 5 

Op bovenstaande wijze kan er voor iedere klas en op iedere schaal per cursist berekend worden hoe 
zij scoren. Tevens biedt dit de mogelijkheid om klassen onderling te vergelijken. Het doel is 
uiteindelijk om per cursist te kunnen zien waar extra ontwikkeling nodig is. Cursisten die laag scoren 
zullen gebaat zijn bij extra trainingen.  
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Omdat deze enquête nog geen betrouwbaarheids-score heeft is deze eerst gemeten nadat alle items 
door alle respondenten zijn ingevuld. Vervolgens is met behulp van SPSS de betrouwbaarheid 
gemeten via de Cronbach’s Alpha score. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,906 11 

Figuur 22: Cronbach’s Alpha ILS-EF. 

 
Uit bovenstaand figuur blijkt dat de betrouwbaarheid van de EF-Mbo zeer hoog is. Vervolgens kan er 
nog gekeken worden naar de betrouwbaarheid van de 11 executieve functies en in hoeverre de 
totale enquête homogeen is, zie figuur 23. 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale 

Mean if Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 Reactie_inhibitie 102,2679 350,563 ,474 ,907 

Werkgeheugen 102,4286 317,486 ,732 ,893 

Zelfegulatie_van_affect 102,2679 347,727 ,532 ,903 

Volgehouden_aandacht 103,1607 317,737 ,765 ,891 

Taakinitiatie 103,6607 324,301 ,665 ,897 

Planning_prioritering 102,0357 331,235 ,758 ,892 

Organisatie 101,6786 329,531 ,548 ,905 

Timemanagement 101,7679 325,127 ,768 ,891 

Flexibiliteit 101,7321 346,236 ,587 ,901 

Metacognitie 102,4107 336,865 ,661 ,897 

Doelgericht_doorzettings         

vermogen 

100,8750 337,311 ,693 ,896 

Figuur 23: Cronbach’s Alpha onderliggende executieve functies. 

 
De samenhang tussen de verschillende items is in dit geval zo groot dat het totaal van alle items kan 
worden samengevat als zijnde één totaal score voor de EF-functies. Toch zal er per cursist en per 
executieve functies gekeken worden waar de hoogste en de laagste scores zijn. Een cursist kan 
immers op één executieve functie beter scoren dan op een andere.  

 
Voor alle onderdelen van de EF-Mbo zijn de klasgemiddelden te zien in onderstaande tabellen. 
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31% 

31% 

38% 

Score verdeling EF-Mbo 
klas B2b 

laag

gem.

hoog

20% 

50% 

30% 

Score verdeling EF-Mbo 
klas B2a 

laag

gem.

hoog

28% 

55% 

17% 

Score verdeling EF-Mbo 
klas B1b 

laag

gem.

hoog

21% 

50% 

29% 

Score verdeling EF-Mbo 
klas B1a 

laag

gem.

hoog

Omdat volgens de analyse van de vorige pagina je de EF-functies als zijnde één totaal score kunt zien 
is het relevant om te bekijken hoe de totale populatie scoort en hoe de klassen onderling scoren. In 
de figuren 24a t/m e is het percentage van de cursisten die laag, gemiddeld of hoog scoren.  

 

 
Figuur 24a: score verdeling EF-Mbo. 
 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat van alle cursisten 25% een lage score heeft op de executieve 
functies, 47 een gemiddelde score en 28% een hoge score. Omdat de metingen gedaan zijn bij 
cursisten van zowel het eerste als het tweede jaar is het relevanter om op klasse niveau te kijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 24b: score verdeling EF-Mbo, klas B2b Figuur 24c: score verdeling EF-Mbo, klas B2a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 24d: score verdeling EF-Mbo, klas B1b Figuur 24e: score verdeling EF-Mbo, klas B1a 

 
Uit bovenstaande figuren blijkt dat binnen klas B2b de verdeling het meest gelijk is, de percentages 
liggen het dichts bij elkaar. Deze klas heeft ook het hoogste percentage cursisten dat zowel een lage 
als een hoge score heeft. In deze klassen zitten ook de minste cursisten met een gemiddelde score. 
De klassen B2a en B1a scoren nagenoeg gelijk waarbij opvalt dat deze klassen het laagste percentage 
cursisten hebben met een lage score. Klas B1b heeft de laagste score bij cursisten met een hoge 
score. De meeste cursisten hebben een gemiddelde score.  

 
Interessanter is het om per executieve functie te kijken, zie de volgende pagina’s.   

25% 

47% 

28% 

Score verdeling EF-Mbo 

laag

gem.

hoog
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03
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04
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B2b B2a B1b B1a

Reactie inhibitie 

Reactie
inhibitie

03

03

03

03

04

B2b B2a B1b B1a

Werkgeheugen 

Werkgeheu
gen

 
 
 
 
 
 
 

        

Tabel 25a: EF-Mbo, reactie inhibitie, spreiding 

 
 
 
 

Figuur 25: EF-Mbo, reactie inhibitie 

 
Reactie inhibitie is het vermogen om na te denken voor je iets doet (Dawson & Guare, 2011). Uit 
figuur 25 blijkt dat klas B2a, gevolgd door klas B1a hier het hoogste op scoort. De spreiding in tabel 
25a laat wel zien dat het aantal cursisten dat hier het laagst scoort ook uit klas B1a komen. Dat wil 
zeggen dat de verschillen in deze klas het grootst zijn. Klas B2a is homogener. De beide klassen B2b 
en B1b liggen qua scores relatief gezien dicht bij elkaar; zij scoren het laagst en hebben de meeste 
spreiding. Deze beide klassen zijn het minst homogeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 26a: EF-Mbo, werkgeheugen, spreiding 
 
 
 

Figuur 26: EF-Mbo, werkgeheugen 

 
Het werkgeheugen is de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van 
complexe taken (Dawson & Guare, 2011). Klas B1a scoort hier het hoogst, slechts 14% van de 
cursisten beheersen deze vaardigheid onvoldoende. Klas B1b scoort hier lager waarbij ook de 
spreiding groter is. Bijna 1/3 van deze klas (28%) beheerst dit onvoldoende. Opmerkelijk is dat de 
twee tweedejaarsklassen deze vaardigheid slechter beheersen dan de beide eerstejaarsklassen. De 
spreiding in beide klassen is hier ook gelijkmatiger dan in beide eerstejaars klassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reactie Inhibitie 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 3 5 5 23 38 38 

B2a 1 3 6 10 30 60 

B1b 5 7 6 28 39 33 

B1a 4 2 8 29 14 57 

Werkgeheugen 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 4 5 4 31 38 31 

B2a 3 3 4 30 30 40 

B1b 5 5 8 28 28 44 

B1a 2 4 8 14 29 57 
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Figuur 27: EF-Mbo, zelfregulatie van affect 

 
Zelfregulatie van affect is het vermogen om je emoties te reguleren om doelen te realiseren (Dawson 
& Guare, 2011). Hier scoort klas B2a het hoogste, slechts één cursist beheerst dit vermogen 
onvoldoende, 90% beheerst dit gemiddeld en hoog. Indien je de aantallen bekijkt scoort klas B1b hier 
hoger omdat 56% van de cursisten deze vaardigheid hoog beheersen maar omdat er een grote 
minderheid van 33% deze vaardigheid niet beheerst wordt de gemiddelde score van de klas omlaag 
getrokken. De klassen B2b en B1a scoren vergelijkbaar als je de gemiddelde score bekijkt. De 
spreiding daarentegen is niet gelijk. Klas B2b heeft het groots aantal cursisten dat laag scoort (38%) 
terwijl klas B1a het hoogste scoort op het percentage dat gemiddeld scoort (50%).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabel 28a: EF-Mbo, volgehouden aandacht, spreiding 
 
 
 

Figuur 28: EF-Mbo, volgehouden aandacht 

 
Volgehouden aandacht behelst de vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of 
taak ondanks afleiding (Dawson & Guare, 2001). Klas B1b scoort hier het hoogste mede omdat de 
spreiding, zie tabel 27a groot is. Klas B2b en B2a scoren hier het laagste. Beide klassen hebben het 
grootste percentage cursisten dat onvoldoende scoort op deze vaardigheid (46% en 50%). Kijk je 
alleen naar de cursisten die deze vaardigheid gemiddeld en hoog scoren dan scoort klas B1a het 
beste met in totaal 72% maar wel met een gemiddeld genomen iets lagere score dan klas B1b (3,1 
versus 3,3 conform figuur 28). 
  

Zelfregulatie van affect 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 5 4 4 38 31 31 

B2a 1 4 5 10 40 50 

B1b 6 2 10 33 11 56 

B1a 3 7 4 21 50 29 

Volgehouden aandacht 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 6 2 5 46 15 38 

B2a 5 2 3 50 20 30 

B1b 6 5 7 33 28 39 

B1a 4 5 5 29 36 36 
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Tabel 29a: EF-Mbo, taakinitiatie, spreiding 

 
 
 

Figuur 29: EF-Mbo, taakinitiatie 

 
Bij het initiëren van een taak gaat het om het vermogen deze taak te kunnen starten zonder uit te 
stellen (Dawson & Guare, 2011). Klas B2a scoort hier het hoogste met 3,1. Toch geeft deze score een 
vertekend beeld indien je kijkt naar de spreiding. Deze klas heeft niet alleen de hoogste score en het 
hoogst aantal cursisten op een hoge score maar tevens ook de hoogste score op de lage score (60%). 
Klas B2a is verdeeld in twee kampen. De ene helft beheerst dit vermogen hoog en de andere helft 
beheerst het vermogen laag. Klas B2b en B1b scores hier dan beter, 50% of meer beheersen dit 
vermogen gemiddeld en hoog. Toch blijkt uit de cijfers dat bij alle klassen dit vermogen om een taak 
te kunnen opstarten doorgaans laag is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 30a: EF-Mbo, planning en prioritering, spreiding 

 
 
 
 

Figuur 30: EF-Mbo, planning en prioritering 

 
Bij het plannen en prioriteren van taken gaat het er niet alleen om een plan te bedenken en uit te 
voeren ook gaat het hier om het besluiten waar je prioriteit aan geeft (Dawson & Guare, 2011).  
De scores van alle klassen liggen hier hoog als je kijkt naar de percentages. Klas B2a heeft hier de 
hoogste score (3,6) waarbij 80% deze vaardigheid gemiddeld of hoog beheerst. Toch heeft klas B1b 
qua percentage een betere score met 89% maar wel met een lager gemiddelde (3,5). Klas B2b scoort 
hier het laagste met 3,4 maar heeft een betere spreiding dan klas B1a omdat daar het percentage dat 
laag scoort het hoogste is met 29%. 80% van de cursisten kunnen doorgaans prima plannen, 20% 
beheerst die laag. (zie tabel 36). 
 
 

 
 
 

Taakinitiatie 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 6 6 1 46 46 8 

B2a 6 0 4 60 0 40 

B1b 9 4 5 50 22 28 

B1a 8 3 3 57 21 21 

Planning/prioritering 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 3 3 7 23 23 54 

B2a 2 2 6 20 20 60 

B1b 2 7 9 11 39 50 

B1a 4 2 8 29 14 57 
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Tabel 31a: EF-Mbo, organiseren, spreiding 

 
 
 
 
 

Figuur 31: EF-Mbo, organiseren 

 
Organiseren wil zeggen dat je dingen volgens een bepaald systeem ordent (Dawson & Guare, 2011). 
Klas B2b beheerst deze vaardigheid procentueel het hoogst met 62%. De tegenstelling in deze klas is 
ook het grootst; er zijn geen cursisten die dit gemiddeld beheersen. De overige 38% van deze klas 
beheerst het organiseren laag en dat is opmerkelijk. De klassen B2a en B1a laten een gelijkmatiger 
beeld zien. Procentueel gezien liggen de verhouding dicht bij elkaar en qua gemiddelde score scoren 
beide klassen ook het hoogst, 3,9 voor B2a en 3,8 voor B1a. Klas b1b scoort hier het laagst op de 
hoge score met 44%. 1/3 van deze klas scoort laag bij het organiseren. Gemiddeld genomen heeft 
B1b ook de laagste score met 3,3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 32a: EF-Mbo, timemanagement, spreiding 

 
 
 
 
 

Figuur 32: EF-Mbo, timemanagement 

 
Timemanagement is het vermogen om in te schatten hoeveel tijd er is, hoe die ingedeeld kant 
worden en hoe tijdlimieten en deadlines gehandhaafd kunnen blijven (Dawson & Guare, 2011). De 
cijfers laten zien dat klas B1a hier op alle onderdelen zeer succesvol in is. Met een score van 
gemiddeld 3,8 en een percentage van 71% op hoog niveau en slechts 7% op laag niveau laat deze klas 
zien dat ze prima hun tijd kunnen managen. Klas B1b scoort hier het laagste, zowel op de gemiddelde 
score (3,3) als op het percentage van de cursisten die deze vaardigheid op een hoog niveau 
beheersen (56%). Daarnaast heeft deze klas ook het hoogste percentage aan cursisten dat deze 
vaardigheid laag beheerst. De klassen B2b en B2a liggen redelijk dicht bij elkaar zowel op gemiddelde 
als procentueel. Opmerkelijk is dat indien het totaal bekeken wordt de twee tweedejaarsklassen hier 
niet het beste scoren maar dat er één eersteklas is die beter scoort. 
 

 

Organiseren 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 5 0 8 38 0 62 

B2a 1 3 6 10 30 60 

B1b 6 4 8 33 22 44 

B1a 2 4 8 14 29 57 

Timemanagement 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 2 3 8 15 23 62 

B2a 1 3 6 10 30 60 

B1b 5 3 10 28 17 56 

B1a 1 3 10 7 21 71 
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Tabel 33a: EF-Mbo, flexibiliteit, spreiding 

 
 
 
 
 
 

Figuur 33: EF-Mbo, flexibiliteit 

 
Flexibiliteit heeft alles te maken met het vermogen om plannen te herzien als zich belemmeringen of 
tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden (Dawson & 
Guare, 2011). Uitgaande van de gemiddelde scores heeft klas B2a samen met B1a de hoogste score 
van 3,7. Indien er naar de spreiding gekeken wordt scoren beide tweede klassen toch beter. In B2b 
beheerst slechts 8% deze vaardigheid laag en bij B2a scoort niemand laag. Cursisten uit beide klassen 
beheersen deze vaardigheid gemiddeld en hoog op 91% en 100%. De beide eerste klassen halen deze 
score niet mede omdat er veel cursisten zijn die deze vaardigheid laag beheersen. In klas B1b 22% en 
in B1a 14%. Gemiddeld genomen lijkt klas B1a hoog te scoren maar de spreiding laat een 
genuanceerder beeld zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 34a: EF-Mbo, metacognitie, spreiding 
 
 
 

Figuur 34: EF-Mbo, metacognitie 

 
Het vermogen om een stap terug te doen om jezelf en de situatie te overzien heet 
metacognitie(Dawson & Guare, 2011). Het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie. 
De gemiddelde scores laten zien dat B2b hier het beste scoort met 3,44. Als je de spreiding kijkt geeft 
dit een wat genuanceerder beeld, in deze klas beheerst 23% van de cursisten deze vaardigheid op 
een laag niveau. Klas B2a volgt met een gemiddelde score van 3,37, gelijk aan klas B1a (3,36). Toch is 
het percentage cursisten welke de vaardigheid gemiddeld of hoog scoren lager dan in klas B1a, 
namelijk 70% tegenover 79%. Klas B1b heeft weliswaar gemiddeld de laagste score (3,28) maar heeft 
procentueel het hoogste aantal, dat de vaardigheid gemiddeld en hoog beheersen, namelijk 83%. Kijk 
je alleen naar de percentages van gemiddeld en hoog dan blijkt dat beide eerste klassen de 
vaardigheid beter beheersen dan beide tweede klassen. 
 

 
 

Flexibiliteit 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 1 6 6 8 46 46 

B2a 0 4 6 0 40 60 

B1b 4 5 9 22 28 50 

B1a 2 2 10 14 14 71 

Metacognitie 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 3 4 6 23 31 46 

B2a 3 2 5 30 20 50 

B1b 3 9 6 17 50 33 

B1a 3 5 6 21 36 43 
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Tabel 35a: EF-Mbo, doelgericht doorzettingsvermogen, spreiding 

 

 
 
 
 

Figuur 35: EF-Mbo, doelgericht doorzettingsvermogen 

 
De laatste executieve functie die onderzocht is behelst het vermogen om een doel te formuleren, dat 
te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of 
tegengestelde belangen (Dawson & Guare, 2011). Opmerkelijk hierbij is dat bij de klassen B2a en B1a 
er geen cursist is die deze vaardigheid laag beheerst. De verhoudingen tussen het percentage dat 
gemiddeld of hoog scoort is wel anders. Bij B2a scoort 80% hoog en 20% gemiddeld, bij B1a liggen de 
percentages beide op 50%. Deze percentages zorgen er ook voor dat beide klassen qua gemiddelde 
score het hoogst zijn. 3,9 voor B2a en 3,8 voor B1a. De klassen B2b en B1b scoren nagenoeg dezelfde 
percentages op alle drie de scores en op het gemiddelde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgericht doorzettingsvermogen 

  Laag Gem. Hoog Laag, % Gem., % Hoog, % 

B2b 2 2 9 15 15 69 

B2a 0 2 8 0 20 80 

B1b 3 3 12 17 17 67 

B1a 0 7 7 0 50 50 
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7.4 Conclusie 
 
Uit het meten van executieve functies blijkt dat er per functie verschillende resultaten komen. Wel 
zijn er verschillende trends zichtbaar tussen de klassen. 
 
Er is een trend te signaleren bij de klassen B2a en B1a, beide klassen scoren op zes van de elf functies 
beter dan de klassen B2b en B1b. Het betreft hier de functies reactie inhibitie, zelfregulatie van 
affect, organiseren, timemanagement, flexibiliteit en doelgericht doorzettingsvermogen. Dit verschil 
valt te verklaren als je kijkt naar de opleiding zelf. De klassen B2a en B1a volgende de bouwkunde 
opleiding, de andere twee klassen volgen de opleiding bouwkunde en vormgeving. Cursisten die de 
vormgeving variant beheersen de zes genoemde executieve functies dus lager.  
 
De trend tussen de klassen B2b en B1b is op basis van het voorgaande duidelijk. Op de eerder 
genoemde zes functies scoren zij doorgaans het laagst. Toch is er één functie waarbij deze klassen 
hoger scoren en dat is taakinitiatie. De vormgeving klassen zijn dus beter in het initiëren en opstarten 
van taken. 
 
Een trend is zichtbaar tussen de klassen B1b en B1a. Op de functies werkgeheugen, volgehouden 
aandacht en metacognitie scoren deze klassen beter dan de tweedejaars.  

 
De executieve functie plannen is bij alle klassen hoog aanwezig, hier is geen trend tussen klassen te 
ontdekken. 

 
Interessanter is het wellicht om te zien welke executieve functies doorgaans hoog scoren en welke 
laag scoren. Op executieve functies met een lage score kunnen interventies gepleegd worden, zie 
tabel 36. 

 

EF score per functie, aantal en % 

  Laag Gem. Hoog Laag % Gem. % Hoog % 

Reactie inhibitie 13 17 25 24 31 45 

Werkgeheugen 14 17 24 25 31 44 

Zelfregulatie v affect 15 17 23 27 31 42 

Volgehouden aandacht 21 14 20 38 25 36 

Taakinitiatie 29 13 13 53 24 24 

Planning/prioritering 11 14 30 20 25 55 

Organisatie 14 11 30 25 20 55 

Timemanagement 9 12 34 16 22 62 

Flexibiliteit 7 17 31 13 31 56 

Metacognitie 12 20 23 22 36 42 

Doelgericht doorzettingsvermogen 5 14 36 9 25 65 

Tabel 36: EF-Mbo, score spreiding afzonderlijke functies. (% kunnen op 0,1% afwijken) 

 
In tabel 36 is zichtbaar gemaakt welke executive functies laag, gemiddeld en hoog scoren. Uit de 
tabel blijkt duidelijk dat de functie doelgericht doorzettingsvermogen het beste beheerst wordt door 
alle cursisten; 65% beheerst dit op een hoog niveau en 25% op een gemiddeld niveau. 
Timemanagement volgt daarna met een beheersingsniveau op hoog van 62%. Kijk je ook naar het 
percentage cursisten welke een functie zowel gemiddeld als hoog beheersen dan volgt flexibiliteit op 
de derde plaats. Plannen en prioritering volgt daarna met een gezamenlijk percentage van gemiddeld 
en hoog van 80%. 
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Om cursisten verder te helpen in hun ontwikkeling is het goed om te kijken naar de executieve 
functies die laag ontwikkeld zijn. Uit tabel 36 valt duidelijk te halen dat taakinitiatie het laagste 
scoort, 53% van de cursisten beheerst deze functie op een te laag niveau. Toch kunnen zij goed 
plannen. Concreet houdt dit in dat cursisten veel moeite hebben met het opstarten van een taak 
maar dat zijn vervolgens wel hard aan de gang gaan, dit blijkt ook wel uit het feit dat doelgericht 
doorzettingsvermogen het hoogste scoort. De tweede functie die cursisten laag beheersen is 
volgehouden aandacht. 38% van de cursisten beheerst deze vaardigheid onvoldoende. Cursisten zijn 
dus snel afgeleid in de dingen die ze doen. Dat zij taken vervolgens toch tot een goed einde kunnen 
brengen ligt wederom aan hun doorzettingsvermogen. Op de derde plaats komt vervolgens 
zelfregulatie van affect, oftewel het beheersen van emoties. 27% van de cursisten kan hun emoties 
nog onvoldoende beheersen. De overige functies werkgeheugen, organisatie, reactie inhibitie en 
metacognitie scoren gemiddeld genomen tussen de 20% en 25% op een laag beheersingsniveau. 

 
Interessant is het om te bekijken of er verschil zit tussen de klassen wat betreft de executieve 
functies die laag scores. Het kan best zo zijn dat niet iedere klas op dezelfde functies laag scoren. Zie 
tabel 37. 

 

EF score laag niveau, % 

  B2b B2a B1b B1a 

Reactie inhibitie 23 10 28 29 

Werkgeheugen 31 30 28 14 

Zelfregulatie v affect 38 50 33 21 

Volgehouden aandacht 46 50 33 29 

Taakinitiatie 46 60 50 57 

Planning/prioritering 23 20 11 29 

Organisatie 38 10 33 14 

Timemanagement 15 10 28 7 

Flexibiliteit 8 0 22 14 

Metacognitie 23 30 17 21 

Doelgericht doorzettingsvermogen 15 0 17 0 

Tabel 37: EF-Mbo, laagste score op klas per executieve functie 

 
Indien je per klas gaat kijken blijkt nog steeds dat taakinitiatie bij alle klassen het hoogst scoort op 
het laagste niveau. Wel zie je hier dat de klassen B2a en B1a een hogere lage score hebben dan de 
klassen B2b en B1b. Zelfregulatie van affect en volgehouden aandacht volgen bij drie klassen ook op 
de tweede plaats. Bij klas B1a ontstaan de verschillen het snelst. Daar waar gemiddeld gezien 
plannen  en prioritering op een derde plaats stonden qua hoog niveau zie je nu dat deze klas hier 
juist onvoldoende scoort tezamen met reactie inhibitie. Tweedejaars zijn dus beduidend beter in het 
plannen en prioriteren dan klas B1a. Bij klas B1b stijgt plannen en prioriteren juist van de derde 
plaats naar de eerste plaats, in deze klas beheersen het minst aantal cursisten dit op het laagste 
niveau. Vanuit tabel 37 is het mogelijk om per klas aan te geven welke executive functies het laagst 
ontwikkeld is, zie tabel 38. 
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Tabel 38: EF-Mbo, laagste score op executive functie per klas 

 
Uit tabel 38 is duidelijk te zien dat klas B1a andere trainingen nodig heeft dan de andere klassen. 
Trainingen op taakinitiatie, volgehouden aandacht en zelfregulatie van affect zijn voor alle klassen 
nodig. Klas B1a is echter zeer gebaat bij trainingen op het gebied van plannen en prioritering. In het 
interventieplan zal hiervoor een aanbeveling en interventie benoemd worden.  
  

EF per klas met hoogste prioriteit 

  B2b B2a B1b B1a 

1 Taakinitiatie Taakinitiatie Taakinitiatie Taakinitiatie 

2 Volgehouden aandacht Volgehouden aandacht Volgehouden aandacht Volgehouden aandacht 

3 Zelfregulatie van affect Zelfregulatie van affect Zelfregulatie van affect Planning/prioritering 

4 Organisatie Metacognitie Organisatie Reactie inhibitie 

5 Werkgeheugen Werkgeheugen Werkgeheugen Zelfregulatie van affect 

6 Reactie inhibitie Planning/prioritering Reactie inhibitie Metacognitie 

7 Planning/prioritering Reactie inhibitie Timemanagement Werkgeheugen 

8 Metacognitie Organisatie Flexibiliteit Flexibiliteit 

9 Timemanagement Timemanagement Metacognitie Organisatie 

10 
Doelgericht 
doorzettingsvermogen 

Doelgericht 
doorzettingsvermogen 

Doelgericht 
doorzettingsvermogen Timemanagement 

11 Flexibiliteit Flexibiliteit Planning/prioritering 
Doelgericht 
doorzettingsvermogen 
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7.5 Competentie meting 
 
Het inventariseren van de competenties van alle respondenten is gedaan met behulp van de 
projectboeken, waarmee alle cursisten hun projecten maken. De projectboeken bestaan uit een 
verzameling van opdrachten welke geschreven zijn rond een bouwkundig project. Bij iedere project 
opdracht is vervolgens aangegeven welke werkprocessen vanuit het kwalificatie dossier geraakt 
worden. Vanuit het kwalificatie dossier is vervolgens te halen welke competenties aan de 
werkprocessen hangen. Hieronder nogmaals een overzicht van alle competenties vanuit het 
kwalificatie dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 39: Overzicht competenties middenkaderfunctionaris bouwkunde 

 
In de huidige projectboeken van zowel de eerste en de tweedejaars komen niet alle competenties 
voor. De competenties A, B, F, R, S en U komen niet voor. Competentie T komt alleen voor in de 
projectboeken van klas B2a en competentie J komt niet voor in de projectboeken van klas B1b. 

 
Om te bepalen hoe een cursist scoort op de competenties is binnen het team een cesuur 
afgesproken. Een competentie kan bijvoorbeeld 5 keer voorkomen in het projectboek. Afgesproken 
is dat indien een cursist de helft minus één of minder van de competenties scoort het 
beheersingsniveau laag is. Haalt een cursist de helft plus één of meer dan is het beheersingsniveau 
van de competentie hoog. Er tussenin is een gemiddeld beheersingsniveau. Op deze manier is voor 
iedere cursist op iedere competentie in te zien wat zijn niveau is en kan een vergelijk per klas 
makkelijker gemaakt worden, zie de tabellen 40a t/m d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenties kwalificatie dossier Middenkader functionaris Bouw 
A Beslissen en activiteiten initiëren 

B Aansturen 

E Samenwerken en overleggen 

F Ethisch en integer handelen 

H Overtuigen en beïnvloeden 

J Formuleren en rapporteren 

K Vakdeskundigheid toepassen 

L Materialen en middelen inzetten 

M Analyseren 

N Onderzoeken 

Q Plannen en organiseren 

R Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten 

S Kwaliteit leveren 

T Instructies en procedures opvolgen 

U Omgaan met verandering en aanpassen 

Y Bedrijfsmatig handelen 
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Competentie score in % 

Competentie Laag Gem. Hoog 

E 46 54 0 

K 31 38 31 

M 46 15 39 

N 15 0 85 

L 62 9 29 

H 8 46 46 

J 69 0 31 

Y 15 54 31 

Q 100 0 0 

Tabel 40a: beheersingsniveau competenties klas B2b 

 
Uit tabel 40a blijkt duidelijk dat competentie H, overtuigen en beïnvloeden het hoogste scoort. 92% 
van de cursisten beheerst deze gemiddeld en hoog, slechts 8% beheerst deze competentie op een te 
laag niveau. Competentie N (onderzoeken) volgt daarna, 85% van de cursisten beheerst deze op een 
hoog niveau, toch beheerst nog 15% deze te laag. Als derde volgt dan bedrijfsmatig handelen (Y). 
Deze competentie heeft weliswaar ook laag beheersingsniveau van 15% maar hierbij is de verdeling 
tussen gemiddeld en hoog anders, er zijn meer cursisten die dit gemiddeld beheersen (54%) dan 
hoog (31%). Competentie Q (plannen en organiseren) scoort het laagst, geen enkele cursist beheerst 
dit op een gemiddeld of hoog niveau. Concreet houdt dit in dat cursisten hun werk niet kunnen 
plannen en organiseren. Vervolgens wordt duidelijke dat cursisten het moeilijk vinden om te 
formuleren en rapporteren (J), 69% haalt hier een te laag niveau. Ook materialen en middelen 
inzetten (L) ervaren cursisten als moeilijk, 62% beheerst deze competentie op een te laag niveau. 
Hierna volgen de competenties M en E waarbij M beter scoort omdat er meer cursisten zijn die dit op 
hoog niveau beheersen (39%) dan bij E waar geen enkele cursist dit hoge niveau haalt.  

 

Competentie score in % 

Competentie Laag Gem. Hoog 

E 0 30 70 

K 0 20 80 

M 0 10 90 

N 0 0 100 

L 0 60 40 

H 0 60 40 

J 10 0 90 

Y 10 50 40 

Q 0 0 100 

T 0 0 100 

Tabel 40b: beheersingsniveau competenties klas B2a 

 
Klas B2a blijkt met projecten een bijzonder klas te zijn gezien de resultaten van hun competenties. 
Geen één competentie wordt laag beheerst. Het project is zo opgezet dat cursisten alle competenties 
halen. De competenties die eruit springen zijn L, H en Y. Hier is het beheersingsniveau meer 
gemiddeld dan hoog, waarbij bij de J en Y 10% toch nog een te laag beheersingsniveau heeft. 10% is 
in dit geval 1 cursist en bij de competenties J en Y is dit niet dezelfde ene cursist. De competenties N, 
Q en T worden door deze klas allemaal op een hoog niveau beheerst. Dit is in schril contrast met de 
andere tweede klas waar plannen en organiseren (Q) juist het slechts scoort. 
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Competentie score in % 

Competentie Laag Gem. Hoog 

E 12 47 41 

K 12 35 53 

M 0 12 88 

N 12 0 88 

L 0 0 100 

H 18 76 6 

J       

Y 18 76 6 

Q 100 0 0 

Tabel 40c: beheersingsniveau competenties klas B1b 

 
Klas B1b laat een ander beeld zien dan de beide tweedejaarsklassen. Competentie L (materialen en 
middelen inzetten) scoort hier het hoogst, 100% van de cursisten beheerst dit op een hoog niveau, 
gevolgd door M (analyseren). Ook hier is een laag beheersingsniveau van 0% maar de verdeling 
tussen gemiddeld en hoog is wel anders, namelijk 12% en 88%. Competentie N, onderzoeken, volgt 
daarna met weliswaar ook een hoog beheersingspercentage van 88% maar hier zijn er toch cursisten 
die deze competentie te laag beheersen (12%). Een overeenkomst met klas B2b is dat competentie Q 
(plannen en organiseren) hier ook door alle cursisten op een te laag niveau beheerst wordt, het is 
ook de enige competentie die door alle cursisten niet gehaald wordt.  

 

Competentie score in % 

Competentie Laag Gem. Hoog 

E 36 14 50 

K 36 0 64 

M 36 21 43 

N 36 0 64 

L 86 0 14 

H 0 57 43 

J 36 0 64 

Y 21 43 36 

Q 50 0 50 

Tabel 40d: beheersingsniveau competenties klas B1a 

 
Klas B1a heeft een meer verspreid beeld bij de competentiescoring. Competentie H (overtuigen en 
beïnvloeden) scoort hier het beste, geen enkele cursist beheerst deze op een te laag niveau. Klas B2b 
scoorde hier ook het hoogste op. Competentie Y, bedrijfsmatig handelen, volgt hierna met een 
gemiddelde en hoge score van samen 89%. Er zijn andere competenties die hoger scoren op het 
hoogste niveau (K, N en J) maar bij competentie Y is het percentage van de cursisten die deze laag 
beheersen het laagst (21%). Hierna volgen wel de competenties K, N en J met dezelfde percentages; 
36% beheerst dit op een te laag niveau, 64% beheerst dit op hoog niveau. Competentie L, materialen 
en middelen inzetten, scoort het laagst. 86% van de cursisten beheerst dit op een te laag niveau. 
Plannen en organiseren blijkt hier voor 50% van de cursisten een probleem te zijn. De andere 50% 
beheerst dit op een hoog niveau.  
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7.6 Conclusie 
 

De competentiemetingen bij de verschillende klassen laten een zeer divers en verspreid beeld zien. 
Om te ontdekken of er trends zichtbaar zijn tussen klassen en competenties is het noodzakelijk om 
per klas te bekijken welke competenties het hoogst scoren en welke het laagst, zie tabel 41a en b. 

 

Hoogste competentie score 

B2b B2a B1b B1a 

H  Q L H 

N N M Y 

Y T N N 

K M K K 

Tabel 41a: hoogste competentie score   Tabel 41b: laagste competentie score 

 
Uit tabel 41a blijkt dat de klassen B2b en B1a op competentie H (overtuigen en beïnvloeden) het 
hoogste scoren. Bij alle klassen scoort onderzoeken (N) hoog, bij klas B2b en B2a op de tweede 
plaats, bij de beide eerste klassen op de derde plaats. Competentie K (vakdeskundigheid toepassen) 
scoort bij zowel klas B2b, B1b en B1a een gelijk plaats. Bij klas B2b scoort deze competentie 
weliswaar ook hoog, gemiddeld zelfs hoger dan bij de andere klassen maar valt binnen de klas buiten 
de top vier.  

 
Voor het doen van aanbevelingen en het opstellen van interventies is het relevanter om te kijken 
naar die competenties die laag scoren, zie tabel 41b. Hieruit blijkt wel dat plannen en organiseren (Q) 
bij drie van de vier klassen laag scoort. Alleen klas B2a is hier een uitzondering op, zij heeft deze 
competentie juist als hoogste gescoord. Dit is nogal in tegenstelling met de EF-Mbo, hieruit bleek dat 
plannen en prioritering juist hoog scoorde. Blijkbaar kunnen cursisten prima plannen, zolang het 
geen schoolwerk betreft. Klas B2a geeft hier eigenlijk een vertekend beeld omdat in deze klas geen 
enkele competentie gemiddeld laag scoort. Indien je alleen naar de andere klassen kijkt zie je een 
verspreid beeld. Competentie L (materialen en middelen inzetten) wordt door zowel B2b als B1a op 
een laag niveau behaald maar niet op dezelfde positie, terwijl klas B1b hier juist een hoge score op 
heeft. Bedrijfsmatig handelen (Y) laat een omgekeerd beeld zien tussen B1b en B1a. B1b scoort laag 
en bij B1a zit deze juist in de hoogste scores.  

 
Het meten van de competenties via projectopdrachten geeft een zeer vertekend beeld. 
Competenties worden niet direct gemeten maar afgeleid van werkprocessen. Cursisten zijn dan ook 
niet direct bezig met de competenties maar meer met de werkprocessen. Deze beschrijven 
herkenbare situaties en de competenties zijn in definitie niet altijd even duidelijk. 
Wel kan geconcludeerd worden dat plannen en organiseren (Q) bij drie klassen een groot probleem 
is.  

 
In hoofdstuk 8 worden alle drie de onderdelen, de ILS-Mbo, de EF-Mbo en de competentiemeting 
aan elkaar verbonden om te zien of hier verbanden tussen bestaan. 
  

Laagste competentie score 

B2b B2a B1b B1a 

Q J Q L 

J Y H Q 

L    Y M 
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8. Onderzoeks-conclusies 
 
 

Doel van dit uitgebreide onderzoek was om te onderzoeken of er verbanden zijn in de manier 
waarop leerlingen studeren, de mate waarin hun executieve functies zijn ontwikkeld en hoe zij 
scoren op de competenties zoals die in de opleiding zijn verwerkt. In hoofdstuk 7 zijn van alle drie de 
onderdelen uitgebreid de resultaten aanbod gekomen. Het verband tussen de drie is hiermee nog 
niet aangetoond. In dit hoofdstuk zullen deze verbanden, indien die er zijn aangetoond worden. 

 
Het onderzoek valt uiteen in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is meer theoretische van aard waar 
door middel van twee enquêtes de leerstijlen (ILS-Mbo) en de executieve functies (EF-Mbo) in kaart 
zijn gebracht. Het tweede gedeelte zijn de resultaten vanuit de praktijk op de competenties zoals die 
door cursisten gescoord wordt in het projecten. Om alle drie de onderdelen goed aan elkaar te 
verbinden is er gekozen om eerste de verbanden tussen leerstijlen en executive functies te 
onderzoeken en om deze daarna te verbinden aan de competenties vanuit de praktijk. Het gaat er 
uiteindelijk om of cursisten die laag scoren op hun leerstijl ook laag scoren op de ontwikkeling van 
hun executieve functies en ook laag scoren op de ontwikkeling van competenties. Hiermee kunnen 
ontwikkelde interventies zorgen voor een maximale groei bij deze cursisten.  

 
De volgende figuren laten de verhoudingen zien tussen de executieve functies en de ILS-Mbo waarbij 
op beide onderdelen de score verdeling laag, gemiddeld en hoog is weergegeven. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuren 42 a, b, c: Verdeling EF-Mbo laag met ILS-Mbo, EF-Mbo laag met competenties en correlatie. 
 
Lage EF-Mbo score met ILS-Mbo 
Figuur 42a laat de correlatie zien tussen een lage score op de EF en de scores op de ILS-Mbo. Deze 
score is samengesteld door van alle cursisten die een lage score op de EF (28%, zie figuur 24a) 
hebben te vergelijken met hun score op de ILS. Uit figuur 42a blijkt dat cursisten die laag scoren op 
de EF-Mbo geen lage score hebben op de ILS-Mbo, er is dus geen correlatie. Uit het figuur blijkt dat 
van alle cursisten die laag scoren op de EF 50% een gemiddelde score heeft op de ILS-Mbo en 50% 
een hoge score op de ILS-Mbo. 

 
Lage EF-Mbo score met Competenties 
Figuur 42b laat de correlatie zien tussen een lage score op de EF en de scores op de competenties. 
Deze score is op dezelfde wijze samengesteld als bij figuur 42a. Uit figuur 42b blijkt dat van alle 
cursisten die laag scoren op de EF 50% ook laag scoort op de beroepscompetenties. 36% van de 
cursisten heeft bij een lage score op de EF een gemiddelde score op de competenties en 14% scoort 
hoog op de competenties. Er dus voor de helft een relatie tussen een lage score op de EF en een lage 
score op de competenties. 
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Correlaties tussen EF-Mbo laag, de ILS-Mbo en de competenties. 
Figuur 42c laat de correlaties zien tussen de componenten EF-Mbo laag, de ILS-Mbo en de 
competenties. Bestaat het verband dat cursisten die laag scoren op de EF en op de ILS ook laag 
scoren op de competenties? De cursisten die gemiddeld scoren op de ILS daarvan scoort 57% ook 
gemiddeld op de competenties. De cursisten die dus laag scoren op de EF en gemiddeld scoren op de 
ILS scoren daarvan scoort 86% (29%+57%) laag tot gemiddeld op de competenties. Slechts 14% van 
de cursisten krijgt het voor elkaar om laag te scoren op de EF, gemiddeld te scoren op de ILS en hoog 
te scoren op de competenties. Bij cursisten met een lage score op de EF en een hoge score op de ILS 
daarvan scoort 72% op de beroepscompetenties een lage score. Ook hier is het dus zo dat cursisten 
die laag scoren op de EF en hoog scoren op de ILS daarvan scoort ook 86% (72%_14%) laag tot 
gemiddeld op de competenties. Slechts 14% van de cursisten krijgt het voor elkaar om laag te scoren 
op de EF, hoog te scoren op de ILS en ook hoog te scoren op de competenties. De correlatie die er 
ligt is dat in beide gevallen van de cursisten met een lage score op de EF 86% laag tot gemiddeld 
scoort op de competenties. De correlatie ligt bij deze cursisten dus meer tussen de EF-Mbo en de 
beroepscompetenties. De score op de ILS-Mbo heeft dus maar een zeer beperkte invloed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuren 43 a, b, c: Verdeling EF-Mbo gemiddeld met ILS-Mbo, EF-Mbo gemiddeld met competenties en correlatie. 
 
Gemiddelde EF-Mbo score met ILS-Mbo 
Figuur 43a laat de correlatie zien tussen een gemiddelde score op de EF en de scores op de ILS-Mbo. 
Deze score is samengesteld door van alle cursisten die een gemiddelde score op de EF (47%, zie 
figuur 24a) hebben te vergelijken met hun score op de ILS. Van de cursisten die gemiddeld scoren op 
de executieve functies scoort 62% ook gemiddeld op de ILS-Mbo. Hier is dus wel een correlatie 
aanwezig. 35% van de cursisten met een gemiddelde score op de EF heeft een hoge score op de ILS 
en 3% heeft een lage score.  

 
Gemiddelde EF-Mbo score met Competenties 
Figuur 43b laat de correlatie zien tussen een gemiddelde score op de EF en de scores op de 
competenties. Deze score is op dezelfde wijze samengesteld als bij figuur 43a. Uit figuur 43b blijkt 
dat van alle cursisten die gemiddeld scoren op de EF 23% ook gemiddeld scoort op de 
beroepscompetenties. 42% van de cursisten heeft bij een gemiddelde score op de EF een lage score 
op de competenties en 42% scoort hoog op de competenties. Cursisten die dus gemiddeld scoren op 
de EF hebben een grotere spreiding bij de scores op de beroepscompetenties.  

 
Correlaties tussen EF-Mbo gemiddeld, de ILS-Mbo en de competenties 
Figuur 43c laat de correlaties zien tussen de componenten EF-Mbo gemiddeld, de ILS-Mbo en de 
competenties. Bestaat het verband dat cursisten die gemiddeld scoren op de EF en op de ILS ook 
gemiddeld scoren op de competenties? Van de cursisten die gemiddeld scoren op zowel de EF als de 
ILS daarvan scoort slechts 25% ook gemiddeld op de competenties. Het merendeel van deze groep 
scoort zelfs hoog op de competenties (58%). Wel is het zo dat het percentage cursisten dat laag 
scoort op de competenties is afgenomen naar 17%. Dit patroon zet zich niet door bij cursisten die 
gemiddeld scoren op de EF en hoog scoren op de ILS. Hiervan scoort slechts 25% ook hoog op de 
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beroepscompetenties. 50% scoort hier zelfs laag op de competenties. Wel kan geconcludeerd 
worden dat cursisten die gemiddeld scoren op de EF een hogere score hebben op de ILS-Mbo waarbij 
er meer spreiding is op de scores bij de beroepscompetenties. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuren 44 a, b, c: Verdeling EF-Mbo hoog met ILS-Mbo, EF-Mbo hoog met competenties en correlatie. 
 
Hoge EF-Mbo score met ILS-Mbo 
Figuur 44a laat de correlatie zien tussen een hoge score op de EF en de scores op de ILS-Mbo. Deze 
score is samengesteld door van alle cursisten die een hoge score op de EF (25%, zie figuur 24a) 
hebben te vergelijken met hun score op de ILS. Van de cursisten die hoog scoren op de executieve 
functies scoort 60% ook hoog op de ILS-Mbo. Hier is dus ook een correlatie aanwezig. De overige 40% 
scoort hier een gemiddelde score. Er zijn dus geen cursisten met een hoge score op de EF en een lage 
score op de ILS. 

 
Hoge EF-Mbo score met Competenties 
Figuur 44b laat de correlatie zien tussen een hoge score op de EF en de scores op de competenties. 
Deze score is op dezelfde wijze samengesteld als bij figuur 44a. Uit figuur 44b blijkt dat van alle 
cursisten die hoog scoren op de EF 60% ook hoog scoort op de beroepscompetenties. 33% van de 
cursisten die een hoge score hebben op de EF scoren gemiddeld op de competenties. Van de 
cursisten die hoog scoren op de EF daarvan scoort slechts 7% laag op de competenties. De correlatie 
is dus dat het overgrote deel van deze groep cursisten gemiddeld of hoog scoren op de 
beroepscompetenties. 

 
Correlaties tussen EF-Mbo hoog, de ILS-Mbo en de competenties 
Figuur 44c laat de correlaties zien tussen de componenten EF-Mbo hoog, de ILS-Mbo en de 
competenties. Bestaat het verband dat cursisten die hoog scoren op de EF en op de ILS ook hoog 
scoren op de competenties? Van de cursisten die hoog scoren op zowel de EF als de ILS daarvan 
scoort 50% ook hoog op de competenties. Duidelijk is dat van de cursisten die hoog scoren op de EF 
en gemiddeld op de ILS 100% (29%+71%) gemiddeld tot hoog scoren op de beroepscompetenties. 
Een vergelijkbare correlatie is er tussen de cursisten die hoog scoren op de EF en hoog scoren op ILS. 
Van deze groep scoort 88% (38%+50%) gemiddeld tot hoog op de beroepscompetenties. Er kan 
duidelijk gesteld worden dan een hogere score op zowel de EF als de ILS doorgaans een hogere score 
geeft op de competenties. 

 
Uit de figuren 42, 43 en 44 kan nu geconcludeerd worden dat cursisten die laag scoren op de EF 
gemiddeld scoren op ILS en laag tot gemiddeld scoren op de competenties. Cursisten die gemiddeld 
scoren op de EF laten een grotere spreiding zien in de scores bij de ILS en een grotere spreiding in 
scores op de competenties. Cursisten die hoog scoren op de EF scoren gemiddeld tot hoog op zowel 
de ILS als op de competenties waarbij de lage scores beduidend lager zijn. 
 

7% 

33% 

60% 

Verdeling EF-Mbo hoog 
met Competenties 

laag

gem.

hoog

ILS-Mbo % Comp. %

Laag 0 Laag

Gem.

Hoog

Gem 40 Laag 0

Gem. 29

Hoog 71

Hoog 60 Laag 12

Gem. 38

Hoog 50

Hoge EF-Mbo score met ILS-Mbo
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Om nu een helder inzicht te krijgen in de totale populatie cursisten wordt gebruik gemaakt van tabel 
2.6. Er wordt hier uitgegaan van een 2-puntsschaal, namelijk hoog en laag. Voor de competenties is 
dit ook logisch. In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat een cursist op niveau zit indien 70% van 
de competenties behaald word. Cursisten die 70% of meer scoren hebben dus een hoge score. 
Cursisten die minder dan 70% scoren hebben een lage score. Voor de executieve functies en de ILS-
Mbo wordt voor de berekening uitgegaan van het gemiddelde per klas. Cursisten die boven het 
gemiddelde zitten scoren hoog, cursisten die onder het gemiddelde zitten scoren dan automatisch 
laag. Dit kan tot gevolg hebben dat cursisten die eerste gemiddeld scoorden nu laag scoren. De 
herwaardering van een 3-puntschaal naar een 2-puntschaal zorgt ervoor dat de totale populatie 
makkelijker te typeren is naar in dit geval acht typeringen. 
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Tabel 45: aantallen cursisten en percentages verdeeld over ILS-Mbo, EF-Mbo en competenties. 

 
Tabel 45 geeft uiteindelijk het totaal inzicht tussen de leerstijl (Ils-Mbo) van de cursisten, de 
ontwikkeling van de executieve functies (EF-Mbo) en hun score in de praktijk op de competenties. 
Hieruit blijkt dat van alle cursisten 11,3% een excellent talent bezit, zij scoren op alle drie de 
onderdelen hoog. Dit zijn cursisten die in staat zijn hun leerstijl aan te passen aan de omgeving en 
waarbij hun brein optimaal ontwikkeld is om zodoende ook de competenties op hoog niveau te 
behalen. Helaas is er ook een ander uiterste, namelijk de talentloze cursisten waarbij in dit geval 
opgemerkt moet worden dat deze cursisten voor deze opleiding talentloos zijn. 20,8% van de 
cursisten valt in deze groep en dat zijn er een hoop. Deze cursisten zijn qua brein ontwikkeling nog 
niet ver genoeg. Ook hun leerstijl is laag ontwikkeld en daarbij scoren zij de competenties op 
onvoldoende. Het risico van uitvallen is hier ook zeer hoog.  
 
 

ILS-Mbo EF-Mbo Competenties Aantal Percentage Percentage 
B2b 

Percentage 
B2a 

Percentage 
B1b 

Percentage 
B1a 

Typering 

hoog hoog hoog 6 11,3 7,7 20 6,3 14,3 
excellent 

talent 

hoog hoog laag 10 18,9 30,8 0 31,5 7,1 
matig 
talent 

hoog laag hoog 4 7,5 0 30 0 7,1 
matig 
talent 

hoog laag laag 10 18,9 15,4 0 18,8 35,7 
slecht 
talent 

laag hoog hoog 6 11,3 15,4 30 0 7,1 
matig 
talent 

laag hoog laag 3 5,7 0 0 12,5 7,1 
slecht 
talent 

laag laag hoog 3 5,7 0 20 0 7,1 
slecht 
talent 

laag laag laag 11 20,8 30,8 0 31,3 14,3 talentloos 
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Cursisten die op twee van de drie onderdelen hoog scoren zijn conform tabel 45 een matig talent. In 
totaal is dit 37,7%. De grootste groep cursisten (18,9%) scoort hier het laagst op de competenties. 
Dat wil zeggen dat deze cursisten gezien hun brein ontwikkeling in staat moeten zijn hun leerstijl aan 
te passen maar hier nog niet succesvol genoeg in zijn om de competenties te halen. Cursisten kunnen 
en willen maar de transfer van cognitieve vaardigheden ten behoeve van hun opleiding verdient nog 
veel aandacht. Een kleiner percentage (11,3%) van de cursisten met een matig talent scoort laag op 
hun leerstijl maar wel hoog bij de executieve functies en bij de competenties. Dit zijn cursisten die 
eigenlijk niet bereid zijn tot leren maar omdat hun brein wel genoeg gerijpt is en ze de competenties 
ook halen ligt hier een grote uitdaging omdat dit doorgaans cursisten zijn die alleen doen wat nodig 
is.  
De kleinste groep cursisten met een matig talent scoort het laagst op de executieve functies (7,5%). 
Deze cursisten willen wel maar kunnen nog niet. Enkel door heel hard te werken halen zij toch de 
competenties. 

 
Grote uitdagingen zijn er voor cursisten die op twee van de drie onderdelen laag scoren, de cursisten 
met een slecht talent voor deze opleiding. Van alle cursisten valt 30,3% in deze categorie. De 
grootste groep hierbij zijn de cursisten die wel willen maar het niet kunnen en hierbij ook op de 
competenties laag scoren (18,9%). Omdat deze cursisten wel willen zullen interventies voornamelijk 
gepleegd moeten worden op het ontwikkelen van de executieve functies waarbij hopelijk de 
competentie ontwikkeling door hard werken ook hoger zal scoren.  
Een kleinere groep van 5,7% scoort alleen hoog op de ontwikkeling van hun executieve functies. Dat 
wil zeggen dat deze cursisten niet heel erg willen en er ook niet erg hard voor werken terwijl ze 
gezien de ontwikkeling van hun executieve functies daar wel toe in staat zijn. Ook deze groep heeft 
een hoog uitval risico. Een zelfde groep van 5,7% scoort alleen hoog op de competenties. Dit zijn de 
cursisten die niet willen, gezien hun brein ontwikkeling het eigenlijk ook niet kunnen maar toch de 
competenties halen door heel hard werken.  

 
De vraag is nu of de onderzoeksdoelstellingen behaald zijn. Hiervoor is het noodzakelijk de 
hoofddoelstelling en vraagstelling opnieuw onder de loep te nemen, zie hoofdstuk 3. 
De hoofddoelstelling is: 

Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop cursisten hun leerstijl gebruiken bij 
het studeren en of dit afhankelijk is van de ontwikkeling van hun executieve functies 
en in welke mate deze twee bijdragen een de ontwikkeling van 
beroepscompetenties. 

 
Uit de voorgaande conclusies blijkt dat dit inzicht nu helder is. De ILS-Mbo geeft concreet aan hoe 
cursisten leren en of hun leerstijl voldoende ontwikkeld is. De EF-Mbo geeft duidelijk aan hoe het 
met de ontwikkeling van de executieve functies is gesteld. De score op de competenties geeft 
duidelijk aan of cursisten zich ontwikkelen tot beginnende beroepsbeoefenaar.  

 
Vanuit de hoofddoelstelling zijn er deelvragen geformuleerd: 

 Welke leerstijl hebben onze cursisten? 
 Hoe zijn de executieve functies ontwikkeld bij onze cursisten? 
 Hoe zijn de competenties ontwikkeld bij onze cursisten? 

Welke verbanden kunnen worden aangetoond op basis van de eerste twee 
deelvragen als je deze vergelijkt met de derde deelvraag? Met name het verband dat 
indien een cursist een bepaalde ontwikkeling heeft met betrekking tot zijn leerstijl 
kom je dan ook dezelfde ontwikkeling tegen bij de executieve functies en zorgt dat 
ervoor dat de ontwikkeling op de beroepscompetenties vergelijk is? 
 

Het inventariseren van leerstijlen, executieve functies en competenties is gelukt en geeft voor alle 
cursisten een helder beeld. De verbanden tussen de drie onderzoeks-variabelen zijn helder. Er kan 
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indirect gesteld worden dat cursisten met een hoge ontwikkeling op de executieve functies ook een 
hogere beheersing hebben van hun leerstijl en doorgaans hoger scoren op de beroepscompetenties. 
Tevens kan gesteld worden dat cursisten die een lagere ontwikkeling hebben op de executieve 
functies doorgaans een gemiddeld tot lage ontwikkeling hebben op zowel hun leerstijl als op de 
competenties. Cursisten met een gemiddelde ontwikkeling laten een grotere spreiding zien. De 
resultaten van tabel 45 laten zien dat cursisten zeer divers ontwikkeld zijn. Deze resultaten geven tot 
op detailniveau aan hoe cursisten ontwikkeld zijn. Daarnaast kan er per variabele ook duidelijk 
aangegeven worden waar interventies nodig zijn. Hieronder zijn deze onderdelen nog eens samen 
gevat. 

 
ILS-Mbo 
De onderdelen die gemiddeld genomen een interventie nodig hebben: 

-leren zien als het opbouwen van kennis niet het kopiëren van feiten (alle klassen). 
-integratie van kennis (alle klassen). 
 

EF-Mbo 
De onderdelen die gemiddeld genomen een interventie nodig hebben: 

-taakinitiatie (alle klassen). 
-volgehouden aandacht (alle klassen). 
-zelfregulatie van affect (B2b en B1b). 
-plannen/prioriteren. (B2b, B1b, B1a). 
 

Competenties: 
De onderdelen die gemiddeld genomen een interventie nodig hebben: 

-plannen en organiseren (B2b, B1b, B1a). 
-formuleren en rapporteren (B2b en B2a). 
-materialen en middelen inzetten (B1a). 
 

Uit bovenstaande opgave blijkt wel dat cursisten zowel bij executieve functies als bij de competenties 
gebaat zijn bij interventies op het gebied van het opstarten van een taak, het volhouden van de 
aandacht hierbij en het goed plannen en organiseren hiervan. Daarnaast is het opbouwen van kennis 
en deze integreren erg belangrijk.  



58 
 

9. Discussie 
 
 
Belangrijk bij het doen van onderzoek is het reflecteren op zowel de methode als de resultaten. Deze 
inzichten zijn voor de onderzoeker belangrijk omdat er verbeterpunten geformuleerd kunnen 
worden ten aanzien van dit onderzoek of voor een volgend onderzoek. Voor de lezer is het 
interessant om het proces te kunnen zien. 
 
Methode 
Het proces van goed onderzoek doen bestaat uit vele stappen en iedere stap is even belangrijk. Het 
overslaan van stappen of stappen te snel doen kan ervoor zorgen dat je resultaten niet valide zijn. In 
dit geval zijn alle stappen zorgvuldig genomen. Wel werd gaandeweg het onderzoek duidelijk dat het 
terrein van leerstijlen en executieve functies erg groot is en dat afbakening van het onderwerp lastig 
maar wel noodzakelijk is. Het uitzetten van alle enquêtes en het verzamelen van alle data verliep 
probleemloos. Cursisten vonden het boeiend om te zien waar ik mee bezig was en wilde graag weten 
hoe zij scoorden. Het verwerken en er de juiste conclusies aan verbinden is een ingewikkeld proces 
omdat er op zoveel variabelen gemeten wordt in de enquêtes. Dit maakt het eveneens lastig om alle 
conclusies netjes te ordenen en de onderlinge samenhang aan te tonen. Het daarna schiften van de 
conclusies in volgorde van belangrijkheid heeft grote gevolgen voor de te nemen interventies. Het is 
haast onmogelijk om op basis van alle resultaten één enkele interventie te bedenken die alles oplost. 
Dat idee was vanaf het begin al wel duidelijk maar toch verbaasde het me dat er uit de data zoveel af 
te lezen was.  
 
Betrouwbaarheid en validiteit 
De afzonderlijk uitgevoerde enquêtes voor de ILS-Mbo en de EF-Mbo waren al betrouwbaar omdat 
dit gevalideerde enquêtes zijn. Belangrijk is of ze samen met de score op de competenties valide 
genoeg zijn om te gebruiken voor dit onderzoek aangezien ik betoog dat er een significant verband is 
tussen de drie variabelen. Gezien de onderzoeksresultaten kan ik met zekerheid zeggen dat ze voor 
dit onderzoek valide zijn.  
 
Opbrengsten 
Dat cursisten divers waren wist ik maar dat deze onderzoeken zoveel diversiteit lieten zien is zo 
interessant dat het gebied van leerstijlen en executieve functies alleen nog maar meer mijn interesse 
heeft opgewekt. In de toekomst wil ik hier op een bredere schaal veel meer onderzoek naar willen 
doen. Daarnaast bevestigt dit onderzoek voor een gedeelte wat ik al wist; cursisten kunnen moeilijk 
plannen. Het boeiende is dat nu beter valt te verklaren waardoor dit komt en welke factoren hier 
allemaal invloed op hebben. Dit maakt het makkelijker om een bredere kijk te krijgen en om 
verbanden te zien tussen elementen van leerstijlen, de ontwikkeling op specifieke executieve 
functies en de transfer naar de beroepscompetenties. Niet alleen ik heb meer inzicht gekregen in de 
ingewikkelde materie, ook mijn collega’s vinden het interessant om te ontdekken hoe cursisten op 
een dieper niveau in elkaar zitten en hoe ze cursisten kunnen helpen om specifieke vaardigheden te 
trainen. Dat kan gelukkig nu beter en meer afgestemd op de cursist. Het onderzoek geeft wel aan dat 
het begeleiden van individuele cursisten moeilijker is indien er geen duidelijke gegevens zijn over de 
cursist. Het meten van leerstijlen en de ontwikkeling van executieve functies zijn onderdelen die niet 
standaard in de intakeprocedure zitten. Ik pleit er dus ook voor om deze onderdelen wel op te 
nemen. Daarnaast bied de interventie een duidelijke structuur om op het gebied van plannen en 
organiseren cursisten te helpen en biedt het mogelijkheden om het POP-gesprek met cursisten beter 
vorm te geven. 
 



59 
 

Terugkijkend op de theorie betreffende leerstijlen en executieve functies is mij wel duidelijk 
geworden dat hier nog heel veel praktisch onderzoek nodig is. Wellicht uitgebreider onderzoek dan 
nu om zodoende de beginsituatie van cursisten nog beter in beeld te krijgen. De theoretische 
benadering van leerstijlen en executieve functies krijgt door het meenemen van de ontwikkeling op 
de beroepscompetenties ineens veel meer betekenis. Dit levert in de praktijk betere interventies 
waarmee cursisten beter zullen functioneren en hun talenten voor studeren nog beter kunnen 
ontwikkelen  
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10. Implementatieplan 
 
De opzet van het tijdschrijven die gebruikt is voor het vooronderzoek is niet specifiek aan de 
opleiding Bouwkunde Bol 4 gebonden en kan universeel op iedere opleiding toegepast worden. De 
Inventaris Leerstijlen Mbo ontwikkelt door Slaats (1997) is specifiek voor opleidingen met een niveau 
3 en 4 karakter en kan op andere opleidingen gebruikt worden. De testen die gebruikt worden om de 
executieve functies in kaart te brengen zijn ontwikkeld door Dawson en Guare en kunnen eveneens 
overal gebruikt worden. 
 
De ontwikkelde interventies die volgen uit de analyse van alle gegevens zijn cursist specifiek en 
kunnen alleen toegepast worden bij andere cursisten indien zij dezelfde leerstijl hebben en dezelfde 
ontwikkeling op executieve functies en competenties hebben. Dit houdt in dat de ontwikkelde 
interventies prima op andere opleidingen gebruikt kunnen worden maar zonder vooraf de leerstijl en 
de executieve functies in kaart gebracht te hebben zullen de interventies wat algemeen blijven en is 
achteraf niet meetbaar wat het effect ervan is geweest. 
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12.  Bijlagen 
 
 
Bij dit onderzoeksverslag horen de volgende bijlagen: 
 

12.1 Uitgebreide diagrammen tijdsbesteding van cursisten in het Mbo 
12.2 ILS-Mbo (Slaats, 1999) 
12.3 EF-Mbo Dawson & Guare, 2011) 
12.4 Voorbeeld studieadvies 
12.5 Aangepast POP-formulier 
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Bijlage 12.1 
Uitgebreide diagrammen tijdsbesteding cursisten Mbo 
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Uitgebreide diagrammen tijdsbesteding van cursisten Mbo. 
 

 
Resultaten tijdsmetingen klas B1a. Cursisten zijn geanonimiseerd. 
 

 
Resultaten tijdsmetingen klas B2a. Cursisten zijn geanonimiseerd. 
  

Gemiddelde %/Uren per week Vakantie studie

Nr Ingeleverd Logisch % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren Uren

XA01 Nee Nee

XA02 Ja Nee

XA03 Ja Ja 39,86 66:57 5,36 9:00 5,18 8:42 13,10 22:00 0,00 0:00 8,80 14:47 21,90 36:47 20,88 35:05 6,82 11:27 0,00 0:00 0,00 0:00 10,00

XA04 Nee Nee

XA05 Ja Ja 39,57 66:28 5,78 9:42 4,14 6:57 13,76 23:07 0,72 1:12 6,50 10:55 20,98 35:15 20,88 35:05 0,22 0:22 8,30 13:56 0,12 0:12 4,50

XA06 Ja Ja 40,23 67:35 11,16 18:45 6,05 10:10 14,86 24:57 0,50 0:50 4,69 7:52 20,04 33:40 18,73 31:27 3,55 5:57 0,25 0:25 0,00 0:00 0,00

XA07 Ja Nee

XA08 Nee Nee

XA09 Ja Nee

XA10 Ja Nee

XA11 Ja Ja 38,23 64:13 6,25 10:30 8,18 13:45 13,74 23:05 1,69 2:50 0,99 1:40 16,42 27:35 27,12 45:34 3,79 6:22 0,00 0:00 0,00 0:00 1,50

XA12 Oussama Ja 38,94 65:25 3,70 6:12 6,85 11:30 14,11 23:42 1,12 1:52 2,90 4:52 18,13 30:27 25,72 43:12 3,70 6:12 2,98 5:00 0,00 0:00 10,00

XA13 Suley Ja 40,56 68:08 1,93 3:15 3,42 5:45 12,15 20:25 0,42 0:42 1,31 2:12 13,89 23:20 23,87 40:06 1,79 3:00 8,58 14:25 5,95 10:00 2,50

XA14 Ja Ja 43,09 65:30 8,00 12:10 3,78 5:45 10,20 15:30 0,22 0:20 3,56 5:25 13,98 21:15 16,75 25:27 4,91 7:27 0,27 0:25 9,21 14:00 7,00

XA15 Quincy Ja 40,20 67:32 4,94 8:17 3,03 5:05 12,92 21:42 0,25 0:25 4,44 7:27 17,61 29:35 16,72 28:05 4,86 8:10 11,46 19:15 1,19 2:00 0,00

XA16 Nee Nee

Gem 40,08 66:28 5,89 9:44 5,08 8:27 13,11 21:48 0,61 1:01 4,15 6:54 17,87 29:44 21,33 35:30 3,70 6:07 3,98 6:40 2,06 3:16 4,44

Lessen School Thuis Ontspanning Sporten Werken ZiekSlapen Huishoudelijk Reizen Totaal Studie

Gemiddelde %/Uren per week Vakantie studie

Nr Ingeleverd Logisch % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren Uren

XB01 Ja Ja 43,65 73:19 7,25 12:11 5,31 8:55 16,02 26:55 0,67 1:07 3,46 5:48 20,15 33:50 17,15 28:48 2,31 3:52 4,19 7:02 0,00 0:00 0,00

XB02 Bas Ja 38,01 63:51 4,61 7:45 3,08 5:10 14,05 23:36 0,22 0:22 3,27 5:30 17,55 29:29 34,52 57:59 0,99 1:40 1,24 2:05 0,00 0:00 1,00

XB03 Ja Ja* 37,07 62:16 1,41 2:22 5,65 9:30 13,35 22:25 0,97 1:37 6,57 11:02 20,89 35:05 22,62 38:00 5,21 8:45 7,14 12:00 0,00 0:00 22,00

XB04 Nee Nee

XB05 Ja Ja 33,33 55:59 8,41 14:07 7,84 13:10 15,19 25:30 0,62 1:02 1,79 3:00 17,59 29:33 26,54 44:35 6,30 10:35 0,00 0:00 0,00 0:00 1,50

XB06 Ja Ja 39,40 66:11 9,00 15:07 4,56 7:40 11,86 19:55 0,00 0:00 3,57 6:00 15,43 25:55 18,38 30:52 5,26 8:50 0,82 1:22 7,14 12:00 2,50

XB07 Pim Ja 36,31 61:00 6,57 11:02 3,82 6:25 15,80 26:32 1,44 2:25 7,51 12:37 24,75 41:35 15,45 25:57 2,38 4:00 10,71 18:00 0,00 0:00 7,00

XB08 Ja Ja 39,16 65:47 7,29 12:15 6,77 11:22 12,38 20:47 1,39 2:20 0,17 0:17 13,94 23:25 19,00 31:55 5,61 9:25 8,23 13:50 0,00 0:00 0,00

XB09 Nee Nee

XB10 Ja Ja 37,30 62:40 7,04 11:50 4,54 7:37 14,51 24:22 1,96 3:17 6,18 10:22 22,64 38:02 22,84 38:22 3,94 6:37 1,44 2:25 0,25 0:25 7,50

Gem 38,03 63:53 6,45 10:50 5,20 8:43 14,15 23:45 0,91 1:31 4,07 6:49 19,12 32:07 22,06 37:03 4,00 6:43 4,22 7:05 0,92 1:33 6,75

Sporten Werken ZiekSlapen Huishoudelijk Reizen Totaal StudieLessen School Thuis Ontspanning
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Resultaten tijdsmetingen klas B2b. cursisten zijn geanonimiseerd. 
 

 
Gemiddelde weekbesteding in uren en percentage per klas. 

 
  

Gemiddelde %/Uren per week Vakantie studie

Nr Ingeleverd Logisch % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren % Uren Uren

XC01 Ja Ja 37,30 62:40 8,66 14:32 6,97 11:42 12,95 21:45 1,07 1:47 7,27 12:12 21,28 35:45 17,36 29:10 0,50 0:50 7,86 13:12 0,07 0:07 4,50

XC02 Ja Ja 42,64 71:38 0,05 0:05 4,64 7:47 14,36 24:07 0,00 0:00 6,32 10:37 20,68 34:45 24,18 40:37 3,36 5:39 3,25 5:27 1,19 2:00 0,00

XC03 Nee Nee

XC04 Ja Ja 37,10 62:20 8,83 14:50 4,56 7:40 14,26 23:57 1,22 2:02 7,54 12:40 23,02 38:40 14,96 25:07 4,41 7:25 7,12 11:57 0,00 0:00 5,50

XC05 Ja Ja 39,73 66:44 4,89 8:12 3,72 6:15 13,64 22:55 0,20 0:20 4,12 6:55 17,96 30:10 23,69 39:47 7,64 12:50 0,00 0:00 2,38 4:00 0,00

XC06 Nee Nee

XC07 Nee Nee

XC08 Nee Nee

XC09 Nee Nee

XC10 Nee Nee

XC11 Ja Ja 38,84 65:15 5,63 9:27 6,87 11:32 12,23 20:32 1,07 1:47 7,24 12:10 20,54 34:30 18,95 31:50 0,17 0:17 9,00 15:07 0,00 0:00 0,00

XC12 Ja Ja 32,47 54:33 9,40 15:47 5,63 9:27 13,00 21:50 1,59 2:40 6,18 10:22 20,76 34:52 20,01 33:37 1,93 3:15 8,68 14:35 1,11 1:51 0,00

XC13 Ja Nee

XC14 Ja Nee

XC15 Nee Nee

XC16 Nee Nee

XC17 Ja Ja 39,66 66:37 9,50 15:57 5,48 9:12 12,13 20:22 2,03 3:25 4,76 8:00 18,92 31:47 16,37 27:30 1,34 2:15 8,73 14:40 0,00 0:00 0,00

Gem 38,25 64:15 6,71 11:16 5,41 9:05 13,22 22:12 1,02 1:43 6,20 10:25 20,45 34:21 19,36 32:31 2,77 4:38 6,38 10:42 0,68 1:08 1,38

Sporten Werken ZiekSlapen Huishoudelijk Reizen Totaal StudieLessen School Thuis Ontspanning
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Voorbeeld diagram van de studie uren per week van één cursist. 
 

 
Voorbeeld diagram van de gemiddelde studie uren per 6 weken van één cursist. 
 

 
Voorbeeld diagram van de gemiddelde weekbesteding in uren per 6 weken van één cursist. 
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Bijlage 12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A: Inventaris LeerStijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs 

 

Bijlage B: Scorebladen 

 

Bijlage C: Leerstijlprofielblad 

 

Bijlage D: Blad mondelinge instructie 

 

Bijlage E: Scoringsaanwijzingen 
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Bijlage A: 

 

 

 De Inventaris Leerstijlen  

 voor het  

 Middelbaar Beroepsonderwijs 
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INVENTARIS 

LEERSTIJLEN 

 

voor het 

Middelbaar Beroepsonderwijs 

 

ILS-MBO 

 

 
Naam:  ......................................................... 

 

Geslacht:  man 

    vrouw 

 

Schoolsoort:  lange opleiding 

    korte opleiding 

 

Sector:   Economie en Handel 

    Techniek 

    Dienstverlening en Gezondheidszorg 

    Agrarisch Onderwijs 

 

Klas / Jaar: ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Katholieke Universiteit Brabant 

 

 

 

 

Angelique Slaats 

 

 © Copyright 1997, STAR-centre / Katholieke Universiteit Brabant 

 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

  fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 Katholieke Universiteit Brabant; Divisie Onderwijs- en Opleidingspsychologie; Postbus 90153; 5000 LE  TILBURG; tel. 013-4662270 

  



71 
 

Inleiding 

 

Voor je ligt de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (ILS-MBO). Deze 

vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe jij leert en denkt over school en onderwijs. De 

vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken over hoe je te werk gaat tijdens het leren, je opvattingen 

over leren en wat je met je studie wil bereiken. 

 

In deze lijst gaat het niet om goede of foute antwoorden. Iedereen heeft zijn eigen ideeën en zijn eigen 

manier van leren. Het gaat er juist om je eigen persoonlijke mening en je eigen gewoontes zo duidelijk 

mogelijk in kaart te brengen. Met andere woorden: elk eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

 

 

Belangrijk: Lees elke uitspraak goed. Geef dan aan in hoeverre je jezelf herkent in wat er staat. Doe 

dat door een rondje om het juiste cijfer te zetten. De betekenis van de cijfers staat steeds bovenaan 

elke bladzijde. Sla geen vragen over en blijf niet te lang nadenken bij een vraag. 

 

 

 

 

Voorbeeld 

 

In deel A hebben de cijfers achter een uitspraak de volgende betekenis: 

 

 1 = Dit geldt nooit voor mij 

 2 = Dit geldt zelden voor mij 

 3 = Dit geldt soms voor mij 

 4 = Dit geldt vaak voor mij 

 5 = Dit geldt altijd voor mij 

 

 

Als de volgende uitspraak helemaal niet lijkt op hoe je zelf werkt, dus als je nooit meteen je huiswerk 

maakt, zet je een rondje om het cijfer 1 

 

98 Ik maak altijd meteen mijn huiswerk. 1  2  3  4  5 
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DEEL A: LEER-ACTIVITEITEN 

 

 

Kennis en inzicht ontstaan niet vanzelf: er is moeite voor nodig om je de leerstof eigen te maken. Deel 

A van deze vragenlijst gaat over de verschillende activiteiten die je bij het leren kunt ontplooien. Het 

gaat daarbij zowel om theorielessen als om praktijklessen en stages. Als er in een uitspraak iets gezegd 

wordt over `het boek', dan kan dat net zo goed een schrift of diktaat zijn. 

 

Lees elke uitspraak en geef daarbij aan in hoeverre die uitspraak van toepassing is op jezelf. Houd 

altijd in gedachten hoe jij zelf leert. 

 

De cijfers hebben in dit deel de volgende betekenis: 

 

1 

Dit geldt 

nooit 

voor mij 

2 

Dit geldt 

zelden 

voor mij 

3 

Dit geldt 

soms 

voor mij 

4 

Dit geldt 

vaak 

voor mij 

5 

Dit geldt 

altijd 

voor mij 

 

1 Als ik moeite heb met een opdracht probeer ik na te gaan waar 

dat aan ligt 

1  2  3  4  5 

2 Om te weten of ik een opdracht goed gemaakt heb, moet 

iemand anders er naar kijken 

1  2  3  4  5 

3 De betekenis van moeilijke woorden probeer ik letterlijk uit 

mijn hoofd te leren 

1  2  3  4  5 

4 Definities leer ik letterlijk uit mijn hoofd 1  2  3  4  5 

5 Als ik een samenvatting moet maken, ben ik bang dat ik de 

belangrijke stukken er niet in heb staan 

1  2  3  4  5 

6 Om te kijken of ik de stof beheers bedenk ik vragen over de 

stof en beantwoord ik die 

1  2  3  4  5 

7 De betekenis van moeilijke woorden leer ik uit mijn hoofd 1  2  3  4  5 

8 Ik weet pas of ik de stof beheers als de docent dat toetst 1  2  3  4  5 

9 De betekenis van belangrijke woorden leer ik zo goed mogelijk 

uit mijn hoofd 

1  2  3  4  5 

10 Zonder tips van de docent vind ik het moeilijk om opdrachten 

te maken 

1  2  3  4  5 

11 Als ik klaar ben met een opdracht denk ik na over wat ik de 

volgende keer anders kan doen 

1  2  3  4  5 

12 Bij de theorie bedenk ik praktijkvoorbeelden 1  2  3  4  5 

13 Dingen die ik moet leren, probeer ik zo te onthouden zoals ze 

in het boek staan 

1  2  3  4  5 

14 Wanneer ik theorie leer, probeer ik te bedenken hoe het er uit 

ziet in de praktijk 

1  2  3  4  5 

15 Voor ik aan een opdracht begin, bedenk ik eerst hoe ik de 

opdracht ga doen 

1  2  3  4  5 

16 Tijdens het leren van iets nieuws vraag ik me af wat ik er al van 

weet 

 

1  2  3  4  5 
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17 Als ik iets nieuws moet leren, denk ik daarbij aan dingen die ik 

er al over weet 

1  2  3  4  5 

18 Definities van moeilijke begrippen probeer ik letterlijk uit mijn 

hoofd te leren 

1  2  3  4  5 

19 Bij het leren van theorie houd ik de praktijk in gedachten 1  2  3  4  5 

20 Als ik iets moet leren, ga ik na of het klopt met wat ik er al 

over weet 

1  2  3  4  5 

21 Als ik een paragraaf in eigen woorden moet weergeven, ben ik 

bang dat ik dat verkeerd doe 

1  2  3  4  5 

22 Als ik klaar ben met de stof vraag ik mezelf af of ik het de 

volgende keer beter kan doen 

1  2  3  4  5 

23 Als ik een probleem heb met een opdracht wil ik het liefst 

meteen om hulp vragen 

1  2  3  4  5 

24 Definities van belangrijke begrippen probeer ik woord voor 

woord van buiten te leren 

1  2  3  4  5 

25 Als ik begin met leren, weet ik nog niet hoe ik dat aan ga 

pakken 

1  2  3  4  5 

26 Voor ik met leren begin, vraag ik me af wat ik er al van weet 1  2  3  4  5 

27 Ik probeer precies volgens de aanwijzingen van de docent te 

leren 

1  2  3  4  5 

28 Om na te gaan of ik het snap probeer ik zelf voorbeelden te 

bedenken 

1  2  3  4  5 

29 Ik probeer verbanden te leggen tussen dingen die ik op school 

leer, en die ik buiten school meemaak 

1  2  3  4  5 

30 Ik heb toetsen nodig om te weten hoe goed ik iets geleerd heb 1  2  3  4  5 

31 Ik ga zelf na of ik een opdracht goed gemaakt heb 1  2  3  4  5 

32 Dingen die ik op school geleerd heb probeer ik buiten de 

school toe te passen 
 

1  2  3  4  5 

 
GA VERDER MET DEEL B   
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DEEL B: LEERMOTIEVEN EN OPVATTINGEN 

 

 

Er kunnen vele redenen zijn om voor een opleiding te kiezen. Ook heeft iedereen zijn eigen ideeën 

over leren en lesgeven. Dit deel van de vragenlijst gaat daarover. 

 

Lees elke uitspraak en geef daarbij aan in hoeverre die uitspraak overeenkomt met je eigen mening. 

 

De cijfers hebben daarbij de volgende betekenis: 

1 

Daar ben ik het 

helemaal niet 

mee eens 

2 

Daar ben ik het 

niet mee eens 

3 

Neutraal 

4 

Daar ben ik het 

wel mee eens 

5 

Daar ben ik het 

helemaal mee 

eens 

 

33 Leren is de informatie die de leraar geeft precies onthouden 1  2  3  4  5 

34 Ik doe deze opleiding omdat ik dat leuk vind 1  2  3  4  5 

35 Leren is bezig blijven met iets, er steeds op terug kijken 1  2  3  4  5 

36 Leren is precies nadoen wat de leraar voordoet 1  2  3  4  5 

37 Ik vind dat je veel kunt leren door zelf vragen te verzinnen over 

de stof 

1  2  3  4  5 

38 Leren is de leerstof precies onthouden 1  2  3  4  5 

39 Leren is volgens mij zorgen dat ik de theorie uit mijn hoofd ken 1  2  3  4  5 

40 Ik zit hier op school omdat ik de opleiding interessant vind 1  2  3  4  5 

41 Ik vind het belangrijk om met andere leerlingen over 

onduidelijkheden te praten 

1  2  3  4  5 

42 Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag dit vak wil 

leren 

1  2  3  4  5 

43 Ik ben aan een opleiding begonnen, omdat een opleiding goed 

is voor mijn toekomst 

1  2  3  4  5 

44 Ik vind het belangrijk om zelf te bedenken wat de dingen die ik 

leer met elkaar te maken hebben 

1  2  3  4  5 

45 Aantekeningen van de docent heb je nodig om precies te weten 

hoe je iets moet omschrijven 

1  2  3  4  5 

46 Je kunt het beste gewoon alles van buiten leren 1  2  3  4  5 

47 Ik heb voor deze studierichting gekozen omdat die mij erg 

aantrok 

1  2  3  4  5 

48 Ik vind dat je zelf na moet gaan of je alles begrijpt 1  2  3  4  5 

49 Ik doe deze opleiding omdat ik later in dit vak wil werken 1  2  3  4  5 

50 Je leert veel als je je eigen mening met die van anderen 

vergelijkt 

1  2  3  4  5 

51 Wanneer je veel uit je hoofd kent, heb je goed geleerd 1  2  3  4  5 

52 Ik doe een opleiding omdat ik een baan wil 1  2  3  4  5 

53 Ik wil later een goede baan, daarom heb ik voor een opleiding 

gekozen 

1  2  3  4  5 
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54 Als je iemand anders iets moet uitleggen, leer je daar zelf ook 

van 

1  2  3  4  5 

55 Leren is theorie opnemen in je hoofd, je moet het onthouden 1  2  3  4  5 

56 Ik doe een opleiding omdat ik een diploma wil hebben 1  2  3  4  5 

57 Ik leer, omdat dat mijn kansen op werk vergroot 1  2  3  4  5 

58 Leren is dingen in je hoofd opslaan 1  2  3  4  5 

59 Ik doe deze opleiding omdat ik daarmee een leuk beroep leer 1  2  3  4  5 

60 Leren is verbanden leggen en dingen begrijpen 1  2  3  4  5 

61 Een goede docent doet niet alles voor, maar zorgt dat de eerling 

het zelf inziet 

1  2  3  4  5 

62 Ik doe een opleiding omdat ik daarna meer kans op werk heb 1  2  3  4  5 
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Bijlage B: 

 

 

 Scorebladen 
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SCOREBLAD DEEL A: LEERACTIVITEITEN 

 

 

Informatieverwerking 

Integreren van nieuwe informatie met 

bestaande kennis 

 

ILS nr.oordeel 

 

12... 

14... 

17... 

20... 

19... 

29... 

32... 

 
Totaal... 

 Onbewerkt opslaan van informatie 

 

 

ILS nr.oordeel 

 

3... 

4... 

7... 

9... 

13... 

18... 

24... 

 

Totaal... 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

7

-18 

1

9-21 

2

2-24 

2

5-27 

2

8-35 

 7

-16 

1

7-20 

2

1-24 

2

5-28 

2

9-35 

 
Score... 

  
Score... 

 

 

Regulatie 

Interne regulatie 

 

ILS nr.oordeel 

 

1... 

6... 

11... 

15... 

16... 

22... 

26... 

28... 

31... 

 

Totaal... 
 

 Externe regulatie 

 

ILS nr.oordeel 

 

2... 

5... 

8... 

10... 

21... 

23... 

25... 

27... 

30... 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

9

-21 

2

2-24 

2

5-28 

2

9-31 

3

2-45 

 9

-21 

2

2-24 

2

5-27 

2

8-30 

3

1-45 

 

Score... 

  

Score... 
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SCOREBLAD DEEL B: LEERMOTIEVEN EN OPVATTINGEN 

 

 

Opvattingen 

Leren als bouwen 

 

ILS nr.oordeel 

 

35... 

37... 

41... 

44... 

48... 

50... 

54... 

60... 

61... 

 
Totaal... 

 Leren als kopiëren 

 

ILS nr.oordeel 

 

33... 

36... 

38... 

39... 

45... 

46... 

51... 

55... 

58... 

 

Totaal... 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

9

-25 

2

6-27 

2

8-30 

3

1-32 

3

3-45 

 9

-24 

2

5-26 

2

7-29 

3

0-31 

3

2-45 

 

Score... 

  

Score... 

 

 

 

Motivaties 

Intrinsiek 

 

ILS nr.oordeel 

 

34... 

40... 

42... 

47... 

49... 

59... 

 

Totaal... 
 

 Extrinsiek 

 

ILS nr.oordeel 

 

43... 

52... 

53... 

56... 

57... 

62... 

 

Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

6

-16 

1

7-18 

1

9-20 

2

1-22 

2

3-30 

 6

-17 

1

8-19 

2

0-21 

2

2 

2

3-30 

 

Score... 

  

Score... 
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Bijlage C: 

 

 

 Leerstijlprofiel 
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Leerstijlprofiel ILS-MBO 

 

 

 

 

Naam:  ........................................ 

 

Datum: .............. 

 

Klas:  .............. 

 

 

 

 

 

      LEERSTIJLPROFIEL 
 

 

      1 2 3 4 5 

 

Verwerking 

 

 Integreren    + + + + + 

 

 Onbewerkt opslaan   + + + + + 

 

Regulatie 
 

 Interne regulatie   + + + + + 

 

 Externe regulatie   + + + + + 

 

Opvattingen 

 

 Leren als bouwen   + + + + + 

 

 Leren als kopiëren   + + + + + 

 

Motivaties 
 

 Intrinsiek    + + + + + 

 

 Extrinsiek    + + + + + 
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Bijlage D: 

 

 

 Blad mondelinge instructie 

  



82 
 

Blad mondelinge instructie 

 

 

Voor de docent: 

 

Hieronder volgt de instructie van de vragenlijst "Inventaris Leerstijlen". Het is de bedoeling dat u de 

instructie zo letterlijk mogelijk weergeeft. Gaarne bij het inleveren controleren of de naam van de 

leerling is ingevuld op het voorblad. 

 

 

Mondelinge instructie: 

 

1De vragenlijst die jullie nu gaan invullen is bedoeld om te achterhalen hoe jullie te werk gaan bij het 

leren, hoe jullie denken over leren en wat jullie voor ogen staat bij het leren. 

 

2Het gaat er niet om of een antwoord goed of fout is. Ieder eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

3Neem de tijd om de vragenlijst in te vullen want de vragen zijn niet altijd even gemakkelijk. 

 

4Vul, voordat je begint met het beantwoorden van de vragenlijst, eerst de gegevens in op het voorblad. 

 

5Lees de instructie van de vragenlijst goed door. 

 

6De vragen hebben betrekking op de manier waarop je gewoonlijk leert, een soort gemiddelde van hoe 

je te werk gaat bij alle vakken. Dus het gaat niet alleen om het vak van het lokaal waarin we 

toevalig zitten. 

 

7Als er geen vragen zijn, kunnen jullie nu beginnen met het invullen van de lijst. 

 

 

 "Succes met het invullen." 
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Bijlage E: 

 

 

 Scoringsaanwijzingen 

 Inventaris Leerstijlen   
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Scoringsaanwijzingen van de Inventaris Leerstijlen 

 

 

1Bekijk scoreblad A en/of B (bijlage B). 

 

2Zoek het nummer van de uitspraak (ILS nr.) op in de uitsprakenlijst. 

 

3Kijk welk cijfer bij de betreffende uitspraak is omcirkeld. 

 

4Noteer vervolgens het cijfer naast het nummer van de uitspraak (A). 

 

5Als alle getallen van een groep uitspraken zijn genoteerd, telt u het geheel op (B). 

 

6In de tabel die onder elke groep uitspraken staat, leest u af welke "Score" bij het "Totaal" hoort (C). 

 

7Deze "Score" neemt u over op het leerstijlprofiel (D). 

 

8Verwerk op deze manier de gehele Inventaris Leerstijlen. 

 

9Verbind de punten in het profiel met een lijn (E). 
 

 

 Intrinsieke motivatie 

 

 ILS nr.oordeel  

 

 34..3..   A 

 40..4.. 

 42 ..3.. 

 47..5.. 

 49 ..2.. 

 59..4.. 

 

 Totaal.21.   B 

 

1 2 3 4 5 

6

-16 

1

7-18 

1

9-20 

2

1-22 

2

3-30 

 

 Score.4.    C 

 

 

 

 

      1 2 3 4 5 

 

 Regulatie       D 

             E  

  Interne regulatie   + + +      + 

 

  Externe regulatie   + +  + + 
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Bijlage 12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A: Vragenlijst over executieve functies voor leerlingen 

 

Bijlage B: Scorebladen 

 

Bijlage C: Executieve functieprofiel 

 

Bijlage D: Blad mondelinge instructie 

 

Bijlage E: Scoringsaanwijzingen 
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Bijlage A: 

 

 

 Vragenlijst over executieve functies voor leerlingen 
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Executieve 

 Functies 

 

voor het 

Middelbaar Beroepsonderwijs 

 

EF-MBO 

 

 
 

 

Naam:  ......................................................... 

 

Geslacht:  man 

    vrouw 

 

Schoolsoort:  lange opleiding 

    korte opleiding 

 

Sector:   Economie en Handel 

    Techniek 

    Dienstverlening en Gezondheidszorg 

    Agrarisch Onderwijs 

 

Klas / Jaar: ..................................... 
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Inleiding 

 

Voor je ligt de Executieve functies voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (EF-MBO).  

 

In deze lijst gaat het niet om goede of foute antwoorden. Iedereen heeft zijn eigen ideeën en zijn eigen 

manier van leren. Het gaat er juist om je eigen persoonlijke mening en je eigen gewoontes zo duidelijk 

mogelijk in kaart te brengen. Met andere woorden: elk eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

 

Belangrijk: 

Lees elke uitspraak goed. Geef dan aan in hoeverre je jezelf herkent in wat er staat. Doe dat door een 

rondje om het juiste cijfer te zetten. De betekenis van de cijfers staat steeds bovenaan elke bladzijde. 

Sla geen vragen over en blijf niet te lang nadenken bij een vraag. 

 

 

Voorbeeld 
 

In deel A hebben de cijfers achter een uitspraak de volgende betekenis: 

 

 1 = Zeer ernstig probleem 

 2 = Matig ernstig probleem 

 3 = Gemiddeld ernstig probleem 

 4 = Niet zo ernstig probleem 

 5 = Geen probleem 

 

 

Als de volgende uitspraak helemaal lijkt op hoe je zelf werkt, dus als je je altijd impulsief gedraagt, zet 

je een rondje om het cijfer 1 

 

01 Ik gedraag me impulsief. 1  2  3  4  5 

 
SUCCES MET INVULLEN !!! 
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DEEL A: LEER-ACTIVITEITEN 

 

 

Kennis en inzicht ontstaan niet vanzelf: er is moeite voor nodig om je de leerstof eigen te maken. Deel 

A van deze vragenlijst gaat over de verschillende activiteiten die je bij het leren kunt ontplooien. Het 

gaat daarbij zowel om theorielessen als om praktijklessen en stages. Als er in een uitspraak iets gezegd 

wordt over `het boek', dan kan dat net zo goed een schrift of diktaat zijn. 

 

Lees elke uitspraak en geef daarbij aan in hoeverre die uitspraak van toepassing is op jezelf. Houd 

altijd in gedachten hoe jij zelf leert. 

 

De cijfers hebben in dit deel de volgende betekenis: 

1 

Zeer 

ernstig 

probleem 

2 

Matig 

ernstig 

probleem 

3 

Gemiddeld 

ernstig 

probleem 

4 

Niet zo 

ernstig 

probleem 

5 

Geen 

probleem 

 

1 Ik gedraag me impulsief 1  2  3  4  5 

2 Ik krijg problemen omdat ik teveel praat tijdens de les 1  2  3  4  5 

3 Ik zeg dingen zonder eerst na te denken 1  2  3  4  5 

4 Ik zeg ‘Ik doe het later wel’ en vergeet het vervolgens 1  2  3  4  5 

5 Ik vergeet huiswerkopdrachten of vergeet benodigd materiaal 

mee naar huis te nemen 

1  2  3  4  5 

6 Ik raak mijn spullen kwijt of leg ze op de verkeerde plaats, 

bijvoorbeeld jas, handschoenen, sportmateriaal, enzovoort 

1  2  3  4  5 

7 Ik erger me als huiswerk te moeilijk of te verwarrend is of als 

het teveel tijd vergt om af te maken 

1  2  3  4  5 

8 Ik heb een kort lontje; raak snel gefrustreerd 1  2  3  4  5 

9 Ik ben snel ontdaan als dingen niet gaan zoals gepland 1  2  3  4  5 

10 Ik heb moeite met concentreren; ben snel afgeleid 1  2  3  4  5 

11 Ik heb al snel geen zin meer voordat het huiswerk of andere 

taken af zijn 

1  2  3  4  5 

12 Ik heb problemen om net zo lang door te werken aan huiswerk 

of huishoudelijke klusjes tot ze af zijn 

1  2  3  4  5 

13 Ik stel huiswerk of huishoudelijke klusjes tot het laatst toe uit 1  2  3  4  5 

14 Ik vind het moeilijk om leuke activiteiten uit te stellen om aan 

het huiswerk te beginnen 

1  2  3  4  5 

15 Ik moet er vaak aan herinnerd worden om met huishoudelijke 

klusjes of huiswerk te beginnen 

1  2  3  4  5 

16 Ik vind het moeilijk om aan grote opdrachten te beginnen 

(weten wat het eerste gedaan moet worden, wat daarna, 

enzovoort) 

1  2  3  4  5 

17 Ik het moeite met het stellen van prioriteiten als ik veel te doen 

heb 

1  2  3  4  5 

18 Ik raak snel overweldigd door lang termijn projecten of grote 

huiswerkopdrachten 

1  2  3  4  5 
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19 Mijn tas/rugzak en aantekeningen zijn een rommeltje 1  2  3  4  5 

20 Mijn werktafel thuis en op school zijn rommelig 1  2  3  4  5 

21 Ik heb moeite om mijn slaapkamer en kastje op school 

opgeruimd te houden 

1  2  3  4  5 

22 Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe lang iets duurt 

(bijvoorbeeld het maken van huiswerk) 

1  2  3  4  5 

23 Ik krijg mijn huiswerk vaak ’s avonds niet af en haast me dan 

om het vlak voor de les af te maken 

1  2  3  4  5 

24 Het kost me veel moeite om op tijd ergens klaar voor te zijn 

(bijvoorbeeld op tijd op school of bij afspraken komen) 

1  2  3  4  5 

25 Als de eerste oplossing voor een probleem niet werkt, kost het 

me moeite om een tweede te bedenken 

1  2  3  4  5 

26 Ik vind het moeilijk om met veranderingen in plannen of 

activiteiten om te gaan 

1  2  3  4  5 

27 Ik heb moeite met open huiswerk of projectopdrachten (weet 

bijvoorbeeld geen oplossing te bedenken) 

1  2  3  4  5 

28 Ik weet niet hoe ik het effectiefst kan studeren 1  2  3  4  5 

29 Ik controleer mijn huiswerk niet op fouten, ook al hangt er veel 

vanaf 

1  2  3  4  5 

30 Ik evalueer mijn huiswerk niet en verander mijn aanpak niet 

om de kans op succes te vergroten 

1  2  3  4  5 

31 Het lukt me maar niet om geld te sparen om iets te kopen wat 

ik graag wil hebben 

1  2  3  4  5 

32 

 

 

33 

Ik zie niet in waarom ik goede cijfers moet halen om een lange 

termijndoel te realiseren 

Als ik moet studeren en er iets leuks te doen is, vind ik het 

moeilijk om mezelf te dwingen om te gaan studeren 

 

 

CONTROLEER NOG EVEN OF JE BIJ ELKE UITSPRAAK 

EEN CIJFER HEBT OMCIRKELD 

1  2  3  4  5 

 

 

1  2  3  4  5 
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Deel B: 

 

 

 Scorebladen 
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SCOREBLAD DEEL A: Executieve functies 

 

 

Reactie-Inhibitie     Werkgeheugen 
EF nr.oordeel 

 

1... 

2... 

3... 

 

Totaal... 

 EF nr.oordeel 

 

4... 

5... 

6... 

 

Totaal... 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 
  

Score... 

 

Zelfregulatie van affect    Volgehouden aandacht 
EF nr.oordeel 

 

7... 

8... 

9... 

 

Totaal... 
 

 EF nr.oordeel 

 

10... 

11... 

12... 

 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 

  

Score... 

 

Taakinitiatie      Planning/prioritisering 
ILS nr.oordeel 

 

13... 

14... 

15... 

 
Totaal... 

 ILS nr.oordeel 

 

16... 

17... 

18... 

 

Totaal... 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 

  

Score... 
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Organisatie      Timemanagement 

ILS nr.oordeel 

 

19... 

20... 

21... 

 

Totaal... 
 

 ILS nr.oordeel 

 

22... 

23... 

24... 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 
Score... 

  
Score... 

 

 

Flexibiliteit      Metacognitie 
ILS nr.oordeel 

 

25... 

26... 

27... 

 

Totaal... 

 

 ILS nr.oordeel 

 

28... 

29... 

30... 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 

 

  

Score... 

Doelgericht doorzettingsvermogen 

ILS nr.oordeel 

 

31... 

32... 

33... 

 

Totaal... 
 

  

1 2 3 4 5       

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

      

 

Score... 
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Bijlage C: 

 

 

 Executieve functieprofiel 
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Executieve functieprofiel EF-MBO 

 

Naam:  ........................................ 

 

Datum: .............. 

 

Klas:  .............. 

 

      EXECUTIEVE FUNCTIEPROFIEL 

 

 

      1 2 3 4 5 

 

 Reactie-inhibitie   + + + + + 

 

 Werkgeheugen    + + + + + 

 

 Zelfregulatie van affect   + + + + + 

 

 Volgehouden aandacht   + + + + + 

 

 Taakinitiatie    + + + + + 

 

 Planning/prioritisering   + + + + + 

 

 Organisatie    + + + + + 

 

 Timemanagement   + + + + + 

 

 Flexibiliteit    + + + + + 

 

 Metacognitie    + + + + + 

 

 Doelgericht doorzettingsvermogen + + + + + 
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Bijlage D: 

 

 

 Blad mondelinge instructie 
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Blad mondelinge instructie 

 

 

Voor de docent: 

 

Hieronder volgt de instructie van de vragenlijst "Executieve functies". Het is de bedoeling dat u de 

instructie zo letterlijk mogelijk weergeeft. Gaarne bij het inleveren controleren of de naam van de 

leerling is ingevuld op het voorblad. 

 

 

Mondelinge instructie: 

 

1 De vragenlijst die jullie nu gaan invullen is bedoeld om te achterhalen hoe jullie te werk gaan bij 

het leren, hoe jullie denken over leren en wat jullie voor ogen staat bij het leren. 

 

2 Het gaat er niet om of een antwoord goed of fout is. Ieder eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

3 Neem de tijd om de vragenlijst in te vullen want de vragen zijn niet altijd even gemakkelijk. 

 

4 Vul, voordat je begint met het beantwoorden van de vragenlijst, eerst de gegevens in op het 

voorblad. 

 

5 Lees de instructie van de vragenlijst goed door. 

 

6 De vragen hebben betrekking op de manier waarop je gewoonlijk leert, een soort gemiddelde van 

hoe je te werk gaat bij alle vakken. Dus het gaat niet alleen om het vak van het lokaal waarin we 

toevalig zitten. 

 

7 Als er geen vragen zijn, kunnen jullie nu beginnen met het invullen van de lijst. 

 

 

 "Succes met het invullen." 
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Bijlage E: 

 

 

 Scoringsaanwijzingen 

 Executieve functies 
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Scoringsaanwijzingen van de Executieve Functies 

 

 

1 Bekijk scoreblad A (bijlage B). 

 

2 Zoek het nummer van de uitspraak (ILS nr.) op in de uitsprakenlijst. 

 

3 Kijk welk cijfer bij de betreffende uitspraak is omcirkeld. 

 

4 Noteer vervolgens het cijfer naast het nummer van de uitspraak (A). 

 

5 Als alle getallen van een groep uitspraken zijn genoteerd, telt u het geheel op (B). 

 

6 In de tabel die onder elke groep uitspraken staat, leest u af welke "Score" bij het "Totaal" hoort 

(C). 

 

7 Deze "Score" neemt u over op het executieve functieprofiel (D). 

 

8 Verwerk op deze manier de gehele executieve functie inventaris. 

 

9 Verbind de punten in het profiel met een lijn (E). 

 
 Organisatie 

 

 EF nr.oordeel  

 

 34..3..   A 

 40..4.. 

 42..3.. 

 47..5.. 

 49..2.. 

 59..4.. 

 

 Totaal.21.   B 

 

1 2 3 4 5 

6

-16 

1

7-18 

1

9-20 

2

1-22 

2

3-30 

 

 Score.4.    C 

 

      1 2 3 4 5 

         D 

             E  

  Organisatie   + + +      + 

 

  Timemanagement   + +  + + 
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