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Hoogbegaafdheid = IQ (Terman, 1925) 

•  Intellectuele hoogbegaafdheid: IQ ≥ 130 (OC&W) 

Hoogbegaafdheid = intelligentie 

•  Intellectuele hoogbegaafdheid = potentieel-model 
(“belofte voor de toekomst”). 

•  Intelligentie is voor ca. 60% erfelijk bepaald. 
•  Intelligentie is niet trainbaar (“opwrijven van de 

thermometer”). 

 
•  Probleem 1:  hoog-intelligente putjeschepper-op-zee 

(“onvervulde belofte”). 
•  Probleem 2:  minder intelligente leerlingen die het tóch 

zeer goed doen (“onverwachte uitblinkers”). 

Hoogbegaafdheid = potentieel aan IQ + creativiteit 
+ motivatie (doorzettingsvermogen) (Renzulli) 

Hoogbegaafdheid = gerealiseerd potentieel 
(“vroege blijk van excellent presteren”) 

•  Capaciteit om snel en effectief nieuwe informatie te 
verwerken en daardoor goed te presteren op een nieuwe 
taak (Elshout, 1988; Veenman, 2008). 

 
 
 
 
 
 
•  Wat zijn de factoren die voorspellen of iemand zal 

uitblinken in allerlei nieuwe situaties?  
•  Intelligentie en... 

Metacognitie: wat is dat? 

Kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en 
leren te sturen en te controleren. 

 
Guido Gezelle (1893): “Denkt aleer gij doende zijt en doende, 

denk dan nog.” 

!
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Metacognitieve vaardigheden 
Voorbereiding: 
-  Oriëntatie en Taakanalyse (Wat is de aard van de taak? Wat 

wordt er van me verwacht?) 
-  Voorkennis activeren (Wat weet ik al? 2x) 
-  Doelen stellen (Wat moet ik bereiken?) 
-  Plannen (Hoe ga ik de taak aanpakken?) 

Uitvoering: 
-  Plan systematisch uitvoeren (Stap-voor-stap) 
-  Monitoren (Jezelf in de gaten houden) 

Evaluatie: 
-  Taak-evaluatie (Heb ik mijn doel bereikt? 2x) 
-  Recapitulatie en Reflectie (conclusies trekken en 

terugkijken om lering te trekken) 

Cycli van metacognitieve vaardigheden 
bij taakuitvoering 

Voorbereiding:
  Taakoriëntatie
  Doelstellen
  Plannen genereren

Zelf-evaluatie:
  Taakevaluatie
  Reflectie

Uitvoering:
  Plan volgen
  Monitoring

zelf-
correctie

Metacognitie als zelf-instructie  
(Veenman, 2011, naar Nelson) 

Meta-niveau:
Programma van
zelf-instructies

Object-niveau: 
Implementatie van 
zelf-instructies

Controle:
zelf-instructies

Monitoring

Metacognitie en leerprestatie 

Metacognitie bepaalt in hoge mate de leerprestatie, méér dan 
intelligentie, voorkennis, sociaal-economische-status, 
studiemotivatie etc. van de leerling (Wang, Haertel, & Walberg, 
1990). 

 
Bij leerlingen en studenten van verschillende leeftijd (van 9 tot 26 

jr.), die verschillende taken in diverse schoolvakken 
uitvoerden, bleken metacognitieve vaardigheden 40% van de 
leerprestatie te bepalen (Veenman, 2008). 

 
Recentelijk bleek metacognitie 28% van de eind- 

 examencijfers te bepalen (LUMC studie). 

Ontwikkeling van metacognitie 
(Veenman, Wilhelm & Beishuizen, 2004) 

Ontwikkeling van metacognitie vertoont een steile 
groei tussen 8-9 jaar en 26 jaar (en waarschijnlijk 
verdere groei na het 26e jaar). 
Toename is zowel kwantitatief (= hoeveelheid) als 
kwalitatief (= complexiteit). 
 
Maar… op elke leeftijd bestaan er grote individuele 
verschillen tussen lln. (sommigen laten bijna niets zien, 
terwijl anderen juist meer doen dan hun leeftijds-
genoten). 

Metacognitieve ontwikkeling & het brein: 
executieve functies (inhibitie) 
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Ontwikkeling: Domein-specifieke vs. 
Algemene metacognitieve vaardigheden 

•  Tot 12 jr. ontwikkelen metacognitieve vaardigheden zich op 
“verschillende eilandjes van goedgelijkende taken en 
domeinen” (Veenman & Spaans, 2005). 

•  Vanaf 14 jr. zijn metacognitieve vaardigheden taak- en 
domeinoverstijgend van aard => algemeen repertoire (Van der 
Stel & Veenman, 2014). 

•  Sekseverschil: in deze overgang lopen meisjes 1 jaar vooruit 
op jongens. Dus meisjes 13-14 jr. en jongens 14-15 jr. Jongens 
halen deze rijpingsachterstand echter later in => géén blijvend 
verschil (Veenman e.a., 2014). 

Intelligentie ≠ metacognitie (Veenman, 2008) 

•  Het is een misvatting om te denken dat alle intelligente 
leerlingen óók over metacognitieve vaardigheden 
beschikken (r = .45 => 20% overeenkomst; Veenman, 
2008). 

•  Ca. 500 leerlingen/studenten van verschillende leeftijden 
met diverse taken in allerlei domeinen. 

•  Bijdragen aan leerprestatie: 
•  IQ uniek = 10% 
•  Meta uniek = 18% (> bijdrage IQ) 
•  IQ-Meta Gedeeld = 22% 
•  Totaal = 50% 

Metacognitie ≠ intelligentie 

Conclusie: Gerealiseerd potentieel = Metacognitie + IQ +… 
 
In recent onderzoek (Veenman, Van Haaren & Rens, in press) werden 

intellectueel-hoogbegaafde leerlingen (IQ ≥ 130) vergeleken 
met klasgenoten (IQ < 130) uit VWO-5: 

 
 45% van de intellectueel-hoogbegaafde leerlingen scoorden qua 

metacognitieve vaardigheden onder het gemiddelde van de 
totale VWO-5-groep. 

 

Hoge intelligentie ≠ hoge metacognitie 
•  Verklaring: sommige hoog-intelligente leerlingen worden in het 

PO en VO onvoldoende uitgedaagd om metacognitieve 
vaardigheden te ontwikkelen. 

•  Homo-economicus: Als je het PO en VO met gemak doorloopt, 
louter door je hoge intelligentie, waarom zou je dan meta-
cognitieve vaardigheden ontwikkelen? 

•  Risico op studievertraging/uitval later in overgang PO-VO, 
VO3-4 en VO-WO. 

Lagere intelligentie ≠ lage metacognitie 

•  Andere leerlingen compenseren voor hun relatief lagere 
intelligentie met goed ontwikkelde metacognitieve 
vaardigheden. 

•  Minder inteligente lln. met uitstekende metacognitieve 
vaardigheden kunnen het nog ver schoppen => Universiteit. 

 

Wat kan het onderwijs voor leerlingen 
betekenen? 

IQ-hoog IQ-laag (rel.)

Meta
-hoog

Meta
-laag

Slim & Meta-
cognitief geordend 
=> zeer goede leer- 
prestaties.

Minder slim, maar 
Metacognitief 
geordend en 
gedisciplineerd => 
redelijke leer- 
prestaties.

Slim, maar 
chaotisch => 
wisselende leer- 
prestaties.

Minder slim & 
chaotisch => zeer 
zwakke leer- 
prestaties.

X
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Belang van ‘meten = weten’  
voorafgaand aan metacognitieve instructie 

•  Herkennen welke leerling metacognitief zwak is => deze 
leerling moet worden getraind 

•  Metacognitieve instructie & training kan bij metacognitief 
goede lln. zelfs schadelijk zijn => interferentie. 

 
 
Bovendien risico van verveling (“weten we al, kennen we al, 
doen we al”). Maar… neem niet zomaar aan wat lln. zelf zeggen 
over hun eigen metacognitie... 

Meting van metacognitieve vaardigheid 
(Veenman, 2005, 2011, 2019) 

Géén vragenlijsten!  
 
Wat leerlingen zelf rapporteren op vragenlijsten (zoals ILS) 
correspondeert niet of nauwelijks met wat zij daadwerkelijk doen 
tijdens de uitvoering van een leertaak => supermarkt (Nisbett & 
Wilson, 1977) & rijbewijs. 

Observeren van metacognitieve vaardigheid 
(Veenman, 2011, 2015) 

Dus observeren wat leerlingen daadwerkelijk doen tijdens de 
uitvoering van een leertaak. Je laat een (mede-) leerling zelfstandig 
een schooltaak hardop-denkend uitvoeren.  
 
 
Globaal vaststellen of (mede-) leerling  
impulsief of juist bedachtzaam is (qua  
voorbereiding, uitvoering en evaluatie). 

Meting van metacognitieve vaardigheid met 
computerprogramma (logfiles) 

•  Alle handelingen van de leerling in de leeromgeving worden naar 
een logfile weggeschreven (= tracing) en geanalyseerd => één 
globale metacognitiescore (als een ‘thermometer’). 

•  Voordeel: kan groepsgewijs worden afgenomen. 
•  Nadeel: alleen handelingen, geen verklaring door ll. 
 
•  Gevalideerd met hardop-denk protocollen (92%). 
•  Voorspellen leerprestaties (42%). 
•  Kunnen ontwikkeling over leeftijd in kaart brengen. 
•  Bruikbaar om trainingseffect te meten (PO & VO). 

Metacognitieve vaardigheden zijn trainbaar, 
mits... (Veenman, 2013, 2015) 

1) Metacognitieve instructie moet worden geïntegreerd met de 
leertaak om succesvol te kunnen zijn: handen en voeten (géén 
aparte studie-vaardigheidslessen). 
 
2) Het nut van metacognitieve activiteiten moet expliciet 
worden uitgelegd om leerlingen ertoe te brengen de extra 
inspanning van die activiteiten te leveren (Waarom vertalen 
naar bv. tijdswinst, minder fouten, hogere cijfers). 
 
3) Metacognitieve instructie moet over een langere periode 
worden gegeven om een (langdurig) effect te bewerkstelligen 
(oefening baart kunst). 

WWW&H regel voor metacognitieve 
instructie (Veenman, 1998, 2013) 

Wat: welke metacognitieve activiteiten? 
 
Wanneer moeten die activiteiten worden toegepast? 
 
Waarom zijn die activiteiten noodzakelijk? 
 
Hoe moeten activiteiten worden uitgevoerd? 
 
 
(Vooral het Hoe en Waarom schieten vaak tekort.) 
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Individuele instructie: 
Stappenplan probleemoplossen 

(Wat & Wanneer) 

1)  Lees de gehele opgave grondig door.  
2)  Probeer in je eigen woorden te zeggen wat je te weten moet 

komen. 
3)  Welke getallen heb je nodig om dit probleem op te lossen? 
4)  Plan vooraf de stappen die je moet zetten om dit probleem op 

te lossen. 
5)  Ga bij elke stap na of de uitkomst van je berekeningen klopt. 
6)  Ga bij elke stap na of je vooruitgang boekt. 
7)  Kun je aan het eind een conclusie trekken als antwoord op de 

vraag? 

Individuele instructie: 
Stappenplan tekstbestuderen 

(Wat & Wanneer) 

1)  Lees de gehele opdracht grondig door. 
2)  Lees de titel en probeer in je eigen woorden te zeggen wat je 

over dit onderwerp te weten moet komen. 
3)  Ga na wat je al over dit onderwerp weet. 
4)  Bedenk vooraf hoe je het lezen van de tekst gaat aanpakken: 

waarop ga je je aandacht richten? 
5)  Ga bij elke zin of alinea na of je begrijpt wat er staat. 
6)  Ga bij elke alinea na wat je nu meer weet over het onderwerp. 
7)  Maak aan het eind een samenvatting in eigen woorden: weet je 

nu voldoende over het onderwerp van de tekst? 

Individuele instructie stappenplan 
(Waarom & Hoe) 

Modeling:  
 - stap voordoen met uitleg waarom 
 - stap laten uitvoeren met ondersteuning (hulp & correctie) 
 - stap zelfstandig laten uitvoeren 
 - stap laten oefenen (herhaald). 

 
Principes modeling: 
  - stappen één-voor-één aanbieden;  

 - niet teveel stappen per sessie;  
 - bij elke nieuwe sessie eerdere stappen kort herhalen  - 
 - voldoende oefening door de leerling (inslijten). 

Impliciete vs. expliciete instructie: de docent als 
rolmodel (Veenman, Haan, & Dignath, 2009) 

•  Geen instructie: niet zichtbaar/hoorbaar bij enkele docenten. 
•  Impliciete instructie: docenten passen wél zelf metacognitieve 

vaardigheden toe, maar wijzen leerlingen er niet expliciet op 
waarom je dat moet doen. (vb. gemaakte fouten op het bord snel 
uitwissen en ‘stiekem’ corrigeren).  

•  Expliciete instructie (< 3%): hierbij wordt bij elke metacognitieve 
vaardigheid expliciet aandacht besteed aan de WWW&H regel: 
(“Dit is plannen…, dat doe je zo…, en dat doe je hier omdat je 
dan…”). 

•  Monitoring en evaluatie komt te weinig aan bod. 

Recapitulatie: Expliciete instructie 

1)  Wees u bewust van welke meta’s u wél (of juist niet) toepast. 
2)  Laat uw eigen meta’s duidelijk zien in de les (stel uzelf als 

voorbeeld / rolmodel). 
3)  Laat zien wat de aard en functie van een metacognitieve 

activiteit is. 
4)  Leg deze functie aan lln. uit in termen van “Waarom zou je 

dit moeten doen?” 
5)  Vertaal dit ‘Waarom’ in hoe lln. hiervan zullen profiteren (bv. 

tijdwinst, minder fouten, hogere cijfers). 
6)  Wees alert op metacognitieve opmerkingen van lln. in de klas 

(bv., “Dat is handig om te doen…”) => reageer met 
expliciete instructie voor de hele klas. 

Metacognitieve training in Erasmus+ project 
PO-8 (2018) en Leidse Aanpak VO-2 (2019) 

Meta training 
of teachers

Pretest Meta
Plant task

discovery
biology

Meta training 
of students

Posttest Meta
Otter task

math &
reading

discovery
biology
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Resultaten PO en VO (training vs. controle groep) 

PO Leiden (N = 108, Groep 8, duur 3 maanden): significant 
trainingseffect 
PO Tsjechië (N = 148, zelfde leeftijd, duur 10 maanden): 
groot significant trainingseffect 
 
 
VO Kleine school (4 klassen) met een hecht samenwerkend 
team (duur 6 mnd.): groot significant trainingseffect 
 
VO Grote school (13 klassen) met losse samenwerking (duur 
6 mnd.) geen.trainingseffect. (Maar: één klas met samen-
werking van mentor & docenten: zeer groot en significant 
trainingseffect 
 
 
 
 

Conclusies Meta-training PO-8 en VO-2 

•  Metacognitieve training door docenten verbeterde de 
metacognitieve vaardigheden van lln. significant, in 
vergelijking tot controlegroep zonder training. 

•  Des te langer de training periode voor lln., des te sterker het 
effect op metacognitieve vaardigheden. 

•  Transfer van leren van getrainde taken naar andersoortige taak 
met andere inhoud => niet een truukje geleerd, maar een 
toepasbare vaardigheid verworven (algemeen repertoir aan 
zelfinstructies). 

•  Metacognitie toepassen bij verschillende taken (parallel), 
waarbij op overeenkomsten in gebruik van metacognitieve 
vaardigheden wordt gewezen (door docenten schoolbreed). 

Metacognitieve deficiënties 
(Veenman, 2013) 

1) Beschikbaarheidsdeficiëntie: Vaardigheid ontbreekt geheel 
bij de leerling. Ze kunnen het écht niet… 
Wat te doen: Vaardigheid moet van de grond af aan worden 
aangeleerd en getraind (WWW&H). 
 
2) Productiedeficiëntie: De leerling beschikt wel over de 
vaardigheid maar past deze niet toe (wegens gebrek aan 
motivatie, geen relevantie, of wél faalangst). Ze kunnen het 
wel, maar ze doen het niet… 
Wat te doen: De leerling moet worden herinnerd aan het 
gebruik van de vaardigheid door hints of een geheugen-
steuntje tijdens de taakuitvoering. 

Metacognitieve instructies (hints): 
Vraag: Hebben slimme leerlingen met zwak metacognitief gedrag 
nu last van een beschikbaarheids- of productiedeficiëntie? 
 
Aan leerlingen in de instructiegroep werd vooraf een college 
gegeven over de aard en het nut van metacognitie & tijdens de 
taakuitvoering ontvingen zij metacognitieve instructies (hints). 
 
Controle-groep kreeg college over een neutraal onderwerp & geen 
metacognitieve hints. 
 
Resultaat: Leerlingen profiteerden niet van meta-cognitieve hints, 
qua metacognitie en leerprestaties. Ook leerlingen met IQ ≥ 130 
profiteerden niet van hints. 
Beschikbaarheidsdeficiëntie: zij kunnen het echt niet! 

In een notendop… 

•  Hoogbegaafdheid kan worden opgevat als gerealiseerd 
potentieel, gekenmerkt door een hoog niveau van intelligentie + 
metacognitie (+ andere factoren…). 

•  45% van de hoog-intelligente leerlingen scoren ondergemiddeld 
qua metacognitie in het VO => beschikbaarheidsdeficiëntie 
(door gebrek aan uitdaging). 

•  Gebruik géén vragenlijsten => observeer het metacognitieve 
gedrag tijdens de taakuitvoering. 

•  Metacognitie is trainbaar. Maak dan gebruik van expliciete 
metacognitieve instructie van WWW&H (docent = rolmodel). 

•  Pas metacognitie toe bij verschillende taken/vakken/docenten => 
transfer 


