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Inleiding

Mijn oma is toen ze 65 jaar werd, gaan sporten. 

Ze ging elke dag 5 km joggen. Ze is nu 83 jaar en we 

weten bij God niet waar ze is…..
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Cognitieve 
kennis & 
vaardighed
en
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LEZEN



LEZEN

Weten waar je extra aandachtig moet zijn?

Voorkennis activeren, relaties leggen

Metacognitie
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83-65=18 jaar sporten…

Gedurende 18 x 365 dagen telkens 5 km joggen = 32.850 km

De omtrek van de wereld is op de evenaar ongeveer       

40.000 km…

A. Desoete 20.4.2007
Ugent anne.desoete@ugent.be    WOLAV

Is oma in Tibet? Of in New York (met de W-wind mee)?



Metacognition / EF/ persoonlijkheid ?
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Executieve functies

� Executieve functies zijn een variëteit van vaardigheden die ons helpen 
om ons aan nieuwe of veranderende situaties aan te passen. 

� Hierdoor stellen ze ons in staat om flexibel te reageren zonder slaaf te 
worden van onze omgeving. 

� Bovendien zijn ze noodzakelijk om doelgericht en toekomstgericht � Bovendien zijn ze noodzakelijk om doelgericht en toekomstgericht 
gedrag op een effectieve manier uit te voeren. 
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EF – EC – metacognitie - zelfregulering

� EC = temperament component

� EF = cognitieve component

� EF = overkoepelend concept voor emotieregulatie en

metacognitiemetacognitie

� Warme component : Regulering van affect, emotie… 

� Koude component :  Metacognitie/ Regulering van cognitie
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Flavell (1976) ‘one’s knowledge concerning one’s own 
cognitive processes and products and anything 
related to them…’
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Declaratieve kennis: wat

Conditionele kennis: wanneer, waarom

Procedurele kennis : hoe

Metacognitieve kennisMetacognitieve kennis

Procedurele kennis : hoe

Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs"  - Metacognitie, EF en persoonlijkheid



• Oriënteren/voorspellen

• Plannen

• Monitoring

• Evalueren (klopt dit antwoord wel, geef ik zo een antwoord op de vraag)

Metacognitieve vaardighedenMetacognitieve vaardigheden

•

• Elaboratie (reflectie hoe deed ik het, wat leer ik eruit voor de volgende keer)
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Feeling Of Confidence: fouten detecteren

Metacognitieve ervaringenMetacognitieve ervaringen
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Metaniveau
Programmeren van 

zelfinstructie

Metaniveau
Programmeren van 

zelfinstructie

Monitoring: 
wanneer? Waarom?

Monitoring: 
wanneer? Waarom?

Controle
wat? hoe?
Controle
wat? hoe?

zelfinstructiezelfinstructie

Objectniveau
Implementatie van 

zelfinstructie

Objectniveau
Implementatie van 

zelfinstructie
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PersoonlijkheidPersoonlijkheid
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STUDIE STUDIE 11
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EF = systeem in ‘ontwikkeling’

Aanvankelijk is EF een primitief systeem van inhibitie naar een complex systeem van planning, 

zelfregulatie en probleemoplossen. 

� INHIBITIE

� In de peutertijd kent de inhibitievaardigheid een grote evolutie tussen 7-12 maand. 

� Tegen 5 à 6 jaar bereikt het inhibitievermogen van een kind een plafond. 

� FLEXIBILITEIT/ SHIFTING

� Pas tussen 3 en 4 jaar ontstaat flexibliteit (shifting) 

� Dit evolueert sterk tussen 6 en 10 jaar. 

� PLANNEN, PROBLEMEN OPLOSSEN

� Rond 4 jaar begint een kind vooruit te denken en kunnen eenvoudige problemen opgelost 
worden. 

� Deze vaardigheden kennen een groeispurt tussen 7 en 9 jaar 

� Ook een groeispurt tussen 11 en 13 jaar. 

� LASTIGE EF’s ONTWIKKELEN LAATST (tot in de adolescentie) bv. zelfregulering/controle
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Baddeley en Hitch (2000): EF.Baddeley en Hitch (2000): EF.

Inhibitie, werkgeheugenInhibitie, werkgeheugen
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STUDIE 2: DOCTORAATSSTUDIE FRAUKE STUDIE 2: DOCTORAATSSTUDIE FRAUKE 

DE WEERDTDE WEERDT

Hebben kinderen met DL EF-probl?

° werkgeheugen?

° inhibitie?      
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FL: cijfers en woorden herhalen

CE: CIJ en woorden omgekeerd

CE: Listening span dubbeltaak

Werkgeheugen WG 

kinderen met DL

500 ms 500 ms 2000 ms

Leeuwen hebben 4 poten

500 ms

Juist/fout

Laatste woord?
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WG  DL – geen DL

Centraal 

executief

Werkgeheugen

Fonologische lus Visuospatiaal 

schetsblok
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IN. 

kinderen met DL?

IN problemen 

bij  DL …
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Besluit

Doctoraatsonderzoek  

F. De Weerdt

Inhibitie, werkgeheugen

F. De Weerdt

Kinderen met DL deficits op vlak van:

� Werkgeheugen

� Gedragsinhibitie
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STUDIE 3STUDIE 3

Kun je EF/ mc trainen?

Desoete, A., Roeyers, H. , De Clercq, A. (2003). Can off-line metacognition enhance 

mathematical  problem solving? Journal of Educational Psychology, 95, 188-200. doi: 

10.1037/0022-0663.95.1.188 
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EF kun je trainen!EF kun je trainen!

� Helft van kinderen met leerstoornissen heeft problemen met EF

� Vnl ‘koude’ EF kun je trainen: instructie in leertaak (‘embedded’ instruction)

� Zoek naar iets wat kinderen ’aanspreekt’ (‘informed’ training)

� Ga voldoende lang door (‘prolonged’ training)� Ga voldoende lang door (‘prolonged’ training)

� Hou rekening met grenzen/ STICORDI
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STUDIE 4STUDIE 4

Hebben zwak spellende adolescenten ook 

metacognitieve problemen?metacognitieve problemen?

° mc kennis?

° mc vaardigheden?      
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SpellenSpellen in het in het hogerhoger onderwijsonderwijs n = 2095n = 2095

Mc K en Mc Vaard voorspellen 16% van de variantie van het maken van

fouten tijdens het spellen met MK een sterkere voorspeller , β = -.375, t = -

18.229, p < .001, dan mc vaardigheden, β = -.073, t = -3.531, p < .001.

Sterke stud. controleren zichzelf meer dan zwakke spellers. F(3, 2067) =Sterke stud. controleren zichzelf meer dan zwakke spellers. F(3, 2067) =

25.36, p < .00

Zwakke spellers hebben ‘dubbel probleem’: spellen zwak + zijn zich er niet

bewust van .
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STUDIE 5STUDIE 5

Kun adolescenten met DL ‘andere’ EF?

° mc kennis

° mc ervaringen

° koude EF?

° warme EF?

13
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LASSI: mc kennis

Zelfrapportering 

Attitude

Motivatie

Tijdsbeheer

ZelfregulatieZelfregulatie

Faalangst

Concentratie

Informatieverwerking

Studietechnieken

Hoofdideeën selecteren

Zelftesting

Teststrategieën
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LASSI subscales Dyslexia No dyslexia  Effect size 

 M (SD) M (SD) t p d 

Will component        

Attitude 31.03 -4.25 31.92 -3.84 -1.55 0.12 .20 

Motivation 27 -4.99 26.71 -4.41 0.43 0.66 -.20
 
 

 Anxiety for failure 24.71 -5.06 26.08 -5.46 -1.84 0.68 .22
 
 

Self-regulation component       

Time management 23.09 -5.41 22.83 -5.5 0.34 0.74 -.08
 
 

Concentration 24.85 -4.83 24.64 -4.96 0.30 0.76 -.00
 
 

Self-testing 24.13 -3.77 23.84 -4.58 0.49 0.63 -.06
 
 

Study techniques 25.07 -4.47 25.68 -4.14 -0.10 0.32 .12
 
 

Skill component        

Selecting main ideas 16.85 -3.11 17.58 -3.54 -1.55 0.12 .30
 
 

Information elaboration 29.1 -4.45 27.94 -4.61 1.80 0.07 -.24
 
 

Test strategies 26.73 -4.25 29.39 -4.1 -4.50 0.00 .63
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LASSI: bevindingen mc kennis

Geen ≠ voor mc kennis van motivatie, attitude 

en tijdsbeheer

Wel ≠ voor mc kennis van teststrategieën
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Mc ervaringen: 

�

GL&SCHR: mc ervaringen (De Pessemier & 

Andries, 2009)

Woordspelling

�
�

Woordspelling

Spelregels
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Controle Dyslexie

M1 SD1 M2 SD2

Metacognitieve

ervaringenervaringen

Productie task 121.40 12.84 91,59 15.87 F(1, 197) = 6.52**

Verificatie niet complex 62,45 13.59 50,83 11.74 F(1, 197) = 41.52**

Verificatie wel complex 59,93 13.73 49,92 11.23 F (1, 197) = 21.65**

Metacognitieve

vaardigheden

1,53 1.38 1,89 1.36 F(1, 198) = 3.46*
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Mc ervaringen: woord spelling & spelregels

GL&SCHR (De Pessemier & Andries, 

2009)

Geen ≠  qua mc ervaringen, als voor spelling 

�
�

Geen ≠  qua mc ervaringen, als voor spelling 

gecontroleerd wordt
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BRIEF

� Soorten EF die gemeten worden: 
� Inhibitie

� Cognitieve flexibiliteit

� Emotieregulatie

Initiatief neming

Warm?koud?

� Initiatief neming

� Werkgeheugen

� Plannen/organisatie

� Ordentelijkheid/netheid

� Gedragsregulatie

� Gedragsregulatieindex = inhibitie+cognitive flexibilitie + emotieregulatie

� Metacognitieve index = initiatief nemen + werkgeheugen + plannen/organiseren + 

ordelijkheid/netheid + gedragsevaluatie

� Totale score (GEC) = gedragsregulatieindex + metacognitieve index
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PREF

Soorten vaardigheden die gemeten worden: 
� Activatie, initiatie

� Afremming, inhibitie

� Flexibitliteit

� Planning en organisatie

� Werkgeheugen

� Emotionele zelfregulatie
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dyslexie geen dyslexie T (115,113,197)

                M (SD )                    M (SD)

BRIEF gedragsregulatie   50.80 (10.372) 49.11 (8.707)    -.956, p=.341

BRIEF inhibitie 14.13 (3.043) 13.76 (3.023)    -.657, p=.512

BRIEF cognitieve flexibiliteit   9.84 (2.355)   9.35 (2.174)  -1.150, p=.253

BRIEF emotieregulatie 16.75 (5.651) 16.21 (4.432)    -.574, p=.567

BRIEF zelfevaluatie 10.09 (2.737)   9.79 (2.034)    -.679, p=.498

PREF warm          23.6091 (4.83974)          25.1500 (4.34849)   1.798, p=.075

PREF inhibitie   7.14 (2.140)   8.05 (1.979)   2.395, p=.018*

WARME EX FUNCTIES Warm

PREF inhibitie   7.14 (2.140)   8.05 (1.979)   2.395, p=.018*

PREF flexibiliteit    9.19 (1.901)   9.52 (2.125)     .868, p=.387

PREF emotieregulatie   7.28 (2.301)   7.60 (1.959)     .801, p=.425

LASSI kunnen          72.6768 (8.49709)          74.9192 (9,64754)   1.736, p=.084

LASSI informatie 29.10 (4.448) 27.94 (4.613) -1.804, p=.073

LASSI hoofdideeën 16.85 (3.111) 17.58 (3.540)   1.548, p=.123

LASSI teststrategieën 26.73 (4.252) 29.39 (4.102)   4.496, p=.000**

LASSI willen          82.7374 (9.37385)          84.7100 (9.08912)   1.507, p=.133

LASSI motivatie 27.00 (4.988) 26.71 (4.414)    -.434, p=.664

LASSI attitude 31.03 (4.251) 31.92 (3.839)   1.550, p=.123

LASSI faalangst 24.71 (5.063) 26.08 (5.462)   1.838, p=.068

Noot: ** p  ≤ .01

            * p  ≤ .05



dyslexie geen dyslexie T (197,115,113)

                M (SD)                    M (SD)

LASSI informatie 29.10 (4.448) 27.94 (4.613) -1.804, p=.073

LASSI hoofdideeën 16.85 (3.111) 17.58 (3.540)  1.548, p=.123

LASSI teststrategieën 26.73 (4.252) 29.39 (4.102)      4.496, p=.000**

LASSI kunnen          72.6768 (8.49709)          74.9192 (9.64754) 1.736, p=.084

LASSI attitude 31.03 (4.251) 31.92 (3.839) 1.550, p=.123

LASSI motivatie 27.00 (4.988) 26.71 (4.414)  -.434, p= .664

LASSI faalangst 24.71 (5.063) 26.08 (5.462) 1.838, p=.068

LASSI willen          82.7374 (9.37358)          84.7100 (9.08912) 1.507, p=.133

LASSI tijdbeheer 23.09 (5.414) 22.83 (5.503)  -.337, p=.736

LASSI concentratie 24.85 (4.828) 24.64 (4.966)  -.300, p=.764

LASSI studietechnieken 25.07 (4.468) 25.68 (4.139)                 .998, p=.319

KOUDE EX FUNCTIES Koud

LASSI studietechnieken 25.07 (4.468) 25.68 (4.139)                 .998, p=.319

LASSI zelftesting 24.13 (3.773) 23.84 (4.585)               -.489, p=.625

LASSI zelfregulatie             97.1414 (13.44149)             96.9900 (13.52252)               -.079, p=.937

BRIEF initiatief nemen 14.09 (3.250) 13.32 (2.957)             -1.339, p=.183

BRIEF werkgeheugen 15.58 (2.820) 13.00 (3.259)             -4.554, p=.000**

BRIEF planning 17.25 (3.465) 16.02 (3.262)             -1.990, p=.049*

BRIEF taakevaluatie 11.58 (2.658) 10.68 (2.171)             -2.024, p=.045*

BRIEF ordelijkheid 14.58 (3.645) 14.45 (3.615)               -.194, p=.847

BRIEF metacognitie   73.09 (12.068)    67.47 (11.669)             -2.560, p=.012*

PREF activatie   6.95 (2.361)   7.86 (2.476)               2.024, p=.045*

PREF planning    8.06 (2.169)   8.60 (1.976)               1.388, p=.168

PREF werkgeheugen    7.75 (1.818)   8.93 (1.903)               3.416, p=.001**

PREF metacognitie           22.7636 (4.85708)          25.3583 (5.29078)               2.732, p=.007**

Noot: ** p  ≤ .01

            * p  ≤ .05



Unstandardised β t p

 Coefficients

Included

constant 2.046 3.882  .000*

omkeringtijd GL&SCHR   .002 .147 2.113 .037*

woorddictee GL&SCHR -.039 -.394 -4.758     .000*

totaalaantalgoed EMT -.010 -.359 -4.124   .000*

metacognitieve component   .000 -.006 -.102          .919metacognitieve component   .000 -.006 -.102          .919

Noot: * p≤ .05

Unstandardised β t p

 Coefficients

constant 2.443 4.900  .000*

omkeringtijd GL&SCHR   .002 .147 2.131 .035*

woorddictee GL&SCHR -.039 -.405 -4.905 .000*

totaalaantalgoed EMT -.010 -.344 -3.952  .000*

warme component -.002 -.064 -1.027      .307

Noot: * p ≤ .05



Besluit: DL/ geen DL adolescentenBesluit: DL/ geen DL adolescenten

Studenten met DL warme EF: zwakker op ‘inhibitie’ en ‘teststrategieën’ 
Studenten met DL koude EF: zwakker op WG, planning, organisatie en 
taakevaluatiezijn 

Studenten met DL: minder ontwikkelde mc vaardigheden en mc ervaringen
(fouten detecteren). 
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Maar: heel veel

EF : geen aanvullende waarde categoriale diagnostiek DL/geen DL 



Dank u wel voor uw

aandacht!

www.dyslexie.ugent.be/ (film dyslexie)

www.studerenmetdyscalculie.be (film dyscalculie )

annemie.desoete@ugent.be
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PauzePauze
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