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Er bestaan grote individuele verschillen in schoolprestatie tussen leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, zelfs als ze in dezelfde klas zitten en dezelfde lessen volgen. Waardoor ontstaan 
deze verschillen? In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag of sekseverschillen, 
ontbijtgedrag en slaap determinanten zijn van individuele verschillen in schoolprestatie van 
adolescenten. Ook zijn een aantal neuropsychologische mechanismen onderzocht die mogelijk 
de invloed van deze determinanten kunnen verklaren. Zie Hoofdstuk 1 voor een introductie.  

In Hoofdstuk 2 wordt in twee studies onderzocht of een verschil in woordenschat kan verklaren 
waarom meisjes hogere cijfers halen voor Nederlands dan jongens. In de eerste studie maakten 
123 adolescenten van 14–20 jaar een woordenschattest die bestond uit open vragen. In de 
tweede studie werd dezelfde test gemaakt door 556 adolescenten van 12–18 jaar, nu met 
meerkeuzevragen. In beide studies lieten jongens meer kennis van abstracte zelfstandige 
naamwoorden zien dan meisjes, maar voorspelde woordenschat alleen bij meisjes het cijfer voor 
Nederlands. Dit geeft aan dat woordenschat niet het mechanisme is waarmee sekseverschillen 
in cijfers voor Nederlands verklaard kunnen worden. 

Naar aanleiding van de eerste studies is nader onderzoek gedaan naar het mechanisme dat 
ten grondslag ligt aan sekseverschillen in woordenschat. Uit het onderzoek in Hoofdstuk 3 
bleek vervolgens dat sekseverschillen op een woordenschattest verdwijnen als de woorden 
worden gepresenteerd in een zin. Dit was de uitkomst van een within-subject experiment bij 87 
adolescenten van 13–15 jaar. Zij maakten een meerkeuze woordenschattaak met 20 abstracte 
zelfstandige naamwoorden, waarvan de ene helft wel en de andere helft niet in een zin werd 
gepresenteerd. Als de woorden niet in een zin stonden, haalden jongens een hogere score dan 
meisjes. Als de woorden wel in een zin stonden, gingen de scores van meisjes omhoog naar 
het niveau van de jongens. Bij jongens bleven de scores gelijk. 

In Hoofdstuk 4 is een ander mechanisme onderzocht dat ten grondslag zou kunnen liggen 
aan sekseverschillen in schoolprestaties. Nu werd de relatie tussen executief functioneren en 
schoolprestatie bekeken. Bij 173 gezonde adolescenten van 12–18 jaar van het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (vwo) bleken de scores op twee objectieve executieve functietests 
(de Sorting Test en de Tower Test van de Delis-Kaplan Executive Function System, D-KEFS) niet 
gerelateerd te zijn aan rapportcijfers. Een zelfrapportage-vragenlijst over executief functioneren 
(Behavior Rating Inventory of Executive Function – Self-Report Version, BRIEF-SR) was wel 
gerelateerd aan rapportcijfers, maar voorspelde geen rapportcijfers nadat was gecontroleerd voor 
schooljaar, geslacht en opleidingsniveau. Bovendien waren deze resultaten niet verschillend voor 
jongens en meisjes. In gezonde, bovengemiddeld presterende adolescenten zijn deze executieve 
functiematen dus geen betere voorspellers van schoolprestatie dan demografische variabelen.
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In Hoofdstuk 5 werd bij 1630 14–15 jarige adolescenten onderzocht hoe goed ze zelf 
vinden dat ze kunnen samenwerken. Samenwerkingsvaardigheden kunnen als maat voor 
schoolprestatie worden beschouwd, omdat veel scholen als doel hebben om hun leerlingen 
goed te leren samenwerken. Uit de studie bleek dat meisjes betere samenwerkingsvaardigheden 
rapporteerden dan jongens. Adolescenten die op de Amsterdam Executive Function Inventory 
(AEFI) aangaven dat ze beter waren in planning en initiatief nemen, rapporteerden ook 
betere samenwerkingsvaardigheden. Het executief functioneren kon de sekseverschillen in 
samenwerkingsvaardigheden echter niet verklaren.

In Hoofdstuk 6 is onderzocht of regelmatig ontbijten gerelateerd is aan schoolprestatie. Ontbijt 
overslaan komt veel voor bij adolescenten. Toch is er weinig onderzoek gedaan naar de effecten 
ervan op schoolprestatie. Uit deze vragenlijststudie bij 605 adolescenten van 11–18 jaar bleek 
dat adolescenten die regelmatig het ontbijt overslaan minder goed presteren op school dan 
adolescenten die elke dag ontbijten. Deze bevindingen waren hetzelfde voor jonge en oude 
adolescenten, en voor jongens en meisjes. Adolescenten die een avond-chronotype hadden ( 
‘avondmensen’), bleken vaker het ontbijt over te slaan, maar chronotype was niet gerelateerd 
aan schoolprestatie. Daarnaast medieerden aandachtsproblemen gedeeltelijk de relatie tussen 
ontbijt en schoolprestatie.

In Hoofdstuk 7 is onderzocht of de relatie tussen slaap en schoolprestatie bij adolescenten 
afhankelijk is van hoe schoolprestatie is gemeten. Er werden diverse maten voor schoolprestatie 
vergeleken: objectieve schoolcijfers, zelf-gerapporteerde schoolprestatie, of door ouders 
gerapporteerde schoolprestatie. Op basis van de gegevens van 561 adolescenten van 11–18 
jaar bleek dat door ouders of adolescenten gerapporteerde schoolprestatie matig correleerde 
met objectieve schoolcijfers. Slaperigheid voorspelde zowel schoolcijfers als zelfgerapporteerde 
schoolprestatie. Slaapkwaliteit voorspelde enkel door ouders gerapporteerde schoolprestatie. 
De relatie tussen slaap en schoolprestatie hangt dus af van de wijze waarop schoolprestatie 
wordt gemeten. 

In Hoofdstuk 8 vonden we bewijs voor de hypothese dat slaap schoolprestatie van adolescenten 
beïnvloedt via executieve functies. Dit bleek uit een cross-sectionele studie bij 2842 derdeklassers 
van 14–15 jaar oud. Slaapkwaliteit was gerelateerd aan schoolprestatie gemeten met 
standaardtoetsen voor taal en wiskunde. Dit effect werd gemedieerd door zelf-gerapporteerd 
executief functioneren op de AEFI. Er werd geen relatie gevonden tussen slaperigheid en 
schoolprestatie. Wel was er een significant indirect effect van slaperigheid op schoolprestatie 
via executieve functies. Voor de prestatie op taal waren deze relaties sterker bij jongens dan 
bij meisjes.
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De conclusie van dit proefschrift (Hoofdstuk 9) is dat sekseverschillen, ontbijt en slaap 
allemaal determinanten zijn van individuele verschillen in schoolprestatie van adolescenten. 
Dit proefschrift vergroot de kennis over de neuropsychologische mechanismen die deze 
relaties kunnen verklaren. De benadering die in dit proefschrift gebruikt is, kan ook wel 
‘onderwijsneuropsychologie’ worden genoemd. Dit is een veelbelovende aanvulling op 
reeds bestaande disciplines in het onderwijsveld, omdat het toegang heeft tot kennis uit de 
neurowetenschappen en een taal heeft om deze bevindingen naar gedrag in de klas te vertalen.


