Bewerken en begrijpen:
op de grens van intelligentie
en werkgeheugen
Het onthouden en bewerken van informatie, kort gezegd het werkgeheugen, kan
op verschillende manieren verbeterd worden. Zo kan met gerichte training de
capaciteit van het onthouden vergroot worden en wordt via leerstrategieën de
kwaliteit van het bewerken verbeterd. Hoe beter je het bewerken aanleert, des te
minder het werkgeheugen (over)belast zal raken. Maar hoe doe je dat?

Tekst: Berrie Gerrits en Mariëlle Gerrits-Entken

O

ns werkgeheugen gebruiken we als we informatie een
korte tijd moeten onthouden, om er vervolgens mee te
kunnen werken. Bij werkgeheugen hebben we het dus
over de componenten onthouden en bewerken van informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoofdrekenen: Als
een leerling de verschillende rekenstappen in het hoofd moet
maken (bewerken), moet het de som en de uitkomsten van
voorgaande stappen vasthouden (onthouden) om tot de goede
uitkomst te komen. Kan een kind de som niet vasthouden
(‘Wat was de som ook alweer?’), dan moet het weer opnieuw
beginnen en loopt het in het leren vertraging op. Het werkgeheugen raakt hierdoor nog meer overspoeld.
Het aanleren van leerstrategieën kan de kwaliteit van het bewerken verhogen (de Boer et al., 2013). Minder bekend is dat
ook met computertraining de kwaliteit van het bewerkingsproces verbeterd kan worden (Klingberg, 2011). Je kunt dus ook
werken aan het werkgeheugen door kinderen expliciet te leren
logisch te redeneren.

Relational Frame Theory
Rond het begin van deze eeuw is een stroming binnen het
onderzoek ontstaan waarbij men op zoek is naar de meest
basale bewerkingsvaardigheden die je nodig hebt om tot leren
te komen. Deze basale vaardigheden worden in de volksmond
aangeduid met ‘begrip’ of ‘intelligentie’1. Zo is bijvoorbeeld de

1 Intelligentie kunnen we opvatten als een breed concept met vele facetten.
In dit artikel richten we ons op een zeer specifiek onderdeel van intelligentie. Voor de leesbaarheid gebruiken we echter toch de term intelligentie.
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Relational Frame Theory (RFT) (Hayes et al., 2001) ontstaan.
Begrip of intelligentie wordt binnen deze theorie opgevat als
het beschikken over relationele vaardigheden die het vermogen weerspiegelen om relaties (‘frames’) tussen zaken,
objecten en concepten te kunnen leggen en/of af te leiden.
Beschik je als leerling over deze vaardigheid en kun je makkelijk frames afleiden en toepassen, dan heb je het tijdens de
bewerking van informatie een stuk gemakkelijker en zal het
totale rendement van je werkgeheugen en je leerprestaties
dus toenemen.

Je kunt ook werken aan het
werkgeheugen door kinderen
expliciet te leren logisch te
redeneren
In het onderwijs besteedt men ongemerkt al veel tijd aan het
leren leggen van relaties, bijvoorbeeld als je de leerling een
leerstrategie aanreikt. Je past dan de principes toe van de
gedragswetenschapper Skinner (On Human Verbal Behavior,
1954). Eerst leg je de leerling de strategie uit, je doet deze

voor en herhaalt deze regelmatig. Vervolgens laat je de leerling
stukjes van de strategie zelf uitvoeren en beloon je de leerling
als er een stap in de goede richting wordt gezet. Vervolgens
werk je toe naar het volledig zelfstandig kunnen uitvoeren van
de gehele strategie. Deze werkwijze wordt ‘operante conditionering’ en ‘shaping’ genoemd.
Volgens Skinner kan de vaardigheid om relaties en verbanden
te leren zien, een vaardigheid die we doorgaans aanduiden
als ‘begrip’ of ‘intelligentie’, dus worden aangeleerd. Latere
onderzoekers (o.a. Chomski, 2014) benadrukken dat een kind
ook veel kan leren van leeftijdsgenootjes en daarnaast over
eigen potentieel beschikt om zelf relaties te kunnen leggen en/
of af te kunnen leiden.

Het brein in actie: waar zitten werkgeheugen en
relationele vaardigheden?
Het fascinerende van de huidige technologie is, dat we in
beeld kunnen brengen welke hersengebieden actiever worden
door het oefenen met werkgeheugentaken of met taken
omtrent relationele vaardigheden (zie figuur 1). Onderzoek van
het Karolinska Instituut in Stockholm (Klingberg, 2010) toont
aan dat met name de dorso-laterale prefrontale en de pariëtale
cortex activeren bij werkgeheugentaken. Bij relationele vaardigheden zien we dat dezelfde gebieden activeren, maar dat
tevens de rostro-laterale prefrontale cortex activeert. Dit gebied vormt volgens Burgess (2007) de poort tussen de wereld
en onszelf. Hier vindt een vergelijk plaats tussen onze frames
en de wereld. Frames worden hier aangepast als ze niet ‘op de
wereld’ passen. Mogelijk ligt hier de biologische basis van de
accommodatie- en assimilatieprocessen die door Piaget zijn
beschreven (zie het kader ‘Assimilatie en accommodatie’).

Links: Brodmann area 10 die de rostro-laterale cortex
beslaat. Rechts: Brodmann area 9 die onder andere de
dorso-laterale prefrontale cortex omvat.
Figuur 1: Hersengebieden die actiever worden bij werkgeheugentaken en taken omtrent relationele vaardigheden
(bron: https://commons.wikimedia.org).

Hoe leren we relaties leggen (bewerken) en doorzien
(begrijpen)?
Het leren van de frames en de achterliggende concepten is
iets dat dus ontstaat in de interactie tussen kind en volwassene en tussen kinderen onderling. Doordat het kind talloze
malen regels wordt aangereikt (‘Dat is een poes’, ‘Dit noemen
we een stoel’) en talloze malen wordt beloond als het nieuwe

Assimilatie en accommodatie
Adaptatie bestaat uit assimilatie en accommodatie. Bij assimilatie past het kind zijn omgeving aan
aan zijn mogelijkheden. Bijvoorbeeld: als je een
baby een halfvol luciferdoosje geeft, zal het dat
misschien gebruiken als rammelaar, het doosje
wordt een grijpding. Bij accommodatie past het
kind zich aan zijn omgeving aan. Hij laat zich door
zijn omgeving beïnvloeden. Als je een kleuter een
doosje lucifers geeft, zal het misschien een nieuw
spelletje leren: vuur maken! Nieuw terrein komt
onder handbereik.
In beide gevallen zal het kind verbanden en relaties
leggen of relaties aanpassen. Kortom, het kind is
frames aan het afleiden en toetsen.
Bron: onder andere https://hetnieuweleren.wiki
spaces.com/Jean+Piaget.

regels afleidt uit geleerde regels (‘Dan is dat beest met een
andere kleur ook een poes’, ‘Net als op een stoel kun je ook
op een bank zitten’), bouwt het een netwerk van geleerde
relaties op en wordt het zelf afleiden van relaties door beloning
versterkt.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de ontwikkeling
van frames in dezelfde periode ontstaat als waarin de taal zich
ontwikkelt (Lipkens, Hayes, & Hayes, 1993). Framing komt
slechter tot ontwikkeling bij kinderen die verstoringen in de
taalontwikkeling hebben (Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990;
Devany, Hayes, & Nelson, 1986). De ontwikkeling van framing
is dus gecorreleerd aan de taalontwikkeling en taalontwikkeling wordt gezien als een cruciaal aspect van de intellectuele
ontwikkeling (Smith, Smith, Taylor, & Hobby, 2005).
Dit zien we ook terug in de samenstelling van een aantal testbatterijen voor intelligentie. Cassidy et al. (2010) analyseerde
onder andere de WISC III en vond dat daarin verschillende
soorten frames (meer-minder, hoger-lager, voor-na, eerder-later,
hetzelfde als) worden gemeten. In de net nieuwe WISC V zien
we dat het kind bij taken als ‘matrix redeneren’ zijn relationele
vaardigheden dient aan te wenden.
Deze opsomming hier is natuurlijk verre van compleet, maar
wellicht dat je inmiddels al wel een aardige indruk hebt gekregen van het belang van relationele vaardigheden voor intellectuele vaardigheden.

Framing bij kinderen gericht stimuleren
Uit systematisch onderzoek van de afgelopen twintig jaar
(Parra & Ruiz, 2016) blijkt dat framing heel goed aan te leren
is. Hiervoor is het nodig dat de in de opvoedingssituatie
genoemde principes worden vertaald naar een onderwijssituatie. Het leerproces wordt gestart met het geven van enkele
voorbeeldjes en vervolgens gaat het kind zelf proberen relaties
te ontdekken en af te leiden. Hierbij krijgt het duidelijke feedback of de juiste keuze is gemaakt (ook hier weer: operante
conditionering).
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Het grootste obstakel waar de onderzoekers tegenaanliepen,
was de factor tijd. Er zijn namelijk heel veel leermomenten
nodig om de relationele vaardigheden te verbeteren. De
Maynooth Universiteit in Ierland ontwikkelde derhalve een
computerprogramma waarmee in een korte tijd veel leermomenten aangeboden kunnen worden. Hierdoor is het stimuleren van de ontwikkeling van framing bij kinderen gemakkelijk
in te passen in een onderwijssituatie. Een ander voordeel van
het digitaliseren, is dat de operante conditionering en shaping
systematisch en consequent kan plaatsvinden, zodat het leereffect geoptimaliseerd wordt. Het door de universiteit ontwikkelde leerprogramma heet SMART, dat staat voor Strengthening Mental Abilities through Relational Training.

Het SMART-programma
Het SMART-programma kan door een leerling zelfstandig op
pc, tablet of iPad worden gedaan. Elke leerling begint met een
assessment van ongeveer twintig minuten. Aan de hand van
55 vraagstukjes kan bij de leerling het beginniveau worden
bepaald. Daarna start het eigenlijke leerprogramma met een
basistraining die voor elke leerling hetzelfde is. Op eigen
tempo worden 55 ‘levels’ doorgewerkt.
In figuur 2 zie je drie voorbeelden van vraagstukjes en een
korte toelichting. Het kind kiest een antwoord en ziet direct
of het juist is of niet. Om naar het volgende level te kunnen,
moet een leerling zestien vraagstukjes achter elkaar foutloos
oplossen. Door te oefenen en consequent feedback te krijgen,
gaat een kind steeds meer de juiste verbanden zien.
Doorgaans wordt er drie tot vier keer per week zo’n twintig
tot dertig minuten getraind, maar van scholen in Ierland is het
bekend dat ook tweemaal per week drie kwartier getraind kan
worden. Afhankelijk van het schema en het tempo van de leerling, kan de totale duur van het gehele traject verschillen. Na
het basisprogramma kan de begeleider in het vervolgdeel zelf
specifieke accenten leggen om executieve functies als flexibiliteit, werkgeheugen (vooral de onthoudcomponent) en ook de
verwerkingssnelheid te verbeteren. Het programma kan op dit
moment ingezet worden bij leerlingen vanaf acht jaar en met
een totaal-IQ vanaf 70. Dit jaar nog komt er ook een versie
voor lagere IQ’s en jongere kinderen beschikbaar.

Het SMART-programma in Nederland
SMART wordt nu twee jaar toegepast in Nederland. De ervaring leert dat het programma de
leerling veel oplevert: het heeft sterke effecten op
begrijpend lezen, rekenen, instructies snappen, het
zelfvertrouwen enzovoort. De leerling voelt zich lekkerder in zijn vel, is meer gericht op de wereld om
zich heen, stelt meer vragen en heeft een grotere
interesse in de wereld. Ook zien we dat SMART de
volgehouden aandacht, de nauwkeurigheid van
lezen, het vermogen om sneller diepere verbanden
te zien, verbetert, ook bij kinderen met een begaafd
IQ-niveau.
Leerlingen ervaren het SMART-programma doorgaans als uitdagend en stimulerend. Opmerkelijk
is dat, ondanks dat het programma het nodige
vergt van het kind, frustraties tot nu toe niet hoog
oplopen en kinderen de training tot het einde toe
goed volhouden.
Dit jaar starten er diverse onderzoekpilots, zowel
binnen scholen als in de GGZ.

Welke verbeteringen worden er met SMART bereikt?
In de eerste studie (Cassidy, et al., 2011) kregen vier kinderen
in de basisschoolleeftijd het SMART-programma mét feedback
en vier kinderen kregen het programma zónder feedback. De
kinderen die wel feedback kregen, lieten volgens de leraren
enorme verbeteringen zien in het leervermogen. Bij de kinderen zonder feedback rapporteerden de leraren geen vooruitgang. Zoals bekend kunnen IQ-scores en leerprestaties sterk
samenhangen. Interessant in dit verband is de bevinding dat
de kinderen met feedback gemiddeld 27 punten op het WISC
III totaal-IQ vooruitgingen.

GAUS is hetzelfde als SIAH

SIAH is tegenovergesteld aan PIAZ

SIAH is tegenovergesteld aan PIAZ

SIAH is hetzelfde als PAIZ

GAUS is hetzelfde als SIAH

GAUS is tegenovergesteld aan SIAH

is PAIZ hetzelfde als GAUS?

is SIAH hetzelfde als GAUS?

is SIAH hetzelfde als GAUS?

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Het vraagstukje links begint met twee aannames, die zich laten lezen als ‘Stel dat GAUS hetzelfde is als SIAH én dat SIAH
hetzelfde is als PAIZ, kunnen we dan zeggen dat PAIZ hetzelfde is als GAUS?’ Het gebruik van non-sense woorden is bewust:
het gaat niet om de woorden, het gaat om de aangeduide relatie.
Figuur 2. Voorbeeld van een vraag uit drie verschillende levels.
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Ook bij andere studies werden verbeteringen op schoolvaardigheden gevonden, alsook in de scores op de WISC III. De
gemiddelde stijging bij vijf wetenschappelijke studies was
een kleine achttien punten (van 96,6 naar 114,4 punten) in het
totale WISC III IQ, oftewel meer dan één standaarddeviatie.
Doorgaans verbeterde daarbij het performale IQ iets meer
dan het verbale IQ. De transfer naar schoolse taken is onder
andere gemeten met de zogenoemde Differentiële Aanleg Test
(DAT) (Bennett et al., 1990). Verbaal redeneren en numerieke
vaardigheden bleken significant verbeterd te zijn (respectievelijk zes en dertien standaardpunten).
Verder komt uit de onderzoeken het consistente beeld naar voren dat hoe intensiever en langer je SMART volgt, des te groter de verbeteringen zijn. Voorts is er een eerste pilot gedaan
naar de follow-up-effecten, vier jaar later. De getrainde groep
bleek haar resultaten te hebben behouden. We moeten bij de
bevindingen aantekenen dat de gebruikte onderzoeksgroepen
klein zijn en dat er niet altijd een actieve controlegroep aanwezig is. Positief is wel dat er inmiddels drie onafhankelijke,
succesvolle replicatiestudies zijn gedaan en dat er een aantal
grote studies nog lopen.
Ten slotte blijkt uit onderzoek dat leerlingen na het doorlopen
van het SMART-programma vooruitgaan op werkgeheugen
(cijferreeksen terugwaarts). Onze ervaring is dat, indien bij
de leerling het werkgeheugenprobleem meer aan de ‘bewerkingskant’ zit, een SMART-traject sterke verbetering op

Taalontwikkeling wordt gezien
als een cruciaal aspect van de
intellectuele ontwikkeling
werkgeheugen en leerresultaten (met name rekenen en
begrijpend lezen) laat zien. Het verdient dus aanbeveling om
bij een werkgeheugenprobleem goed te kijken welke component het meest is aangedaan. Op basis daarvan bepaal je welk
programma het best bij de leerling aansluit (werkgeheugen- of
relationele vaardighedentraining). Een SMART-traject kan ook
gestart worden als een leerling worstelt met begrip en het
doorzien van relaties in het algemeen.

Beter begeleiden en SMART
Gezien de effecten die in onderzoek zijn gevonden en de
ervaringen die door vele coaches in Nederland zijn opgedaan,
lijkt dit een programma dat interessant zou kunnen zijn voor
begeleiders in het onderwijs. Er is geen exclusieve indicatie
voor deze training. Daar bedoelen we mee dat elke leerling
zou kunnen profiteren. Het onderzoek toont immers aan dat
kinderen met uiteenlopende startniveaus een aanzienlijke
verbetering in intellectuele vaardigheden laten zien.
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Wat SMART beoogt, is dat leerlingen tijdens en na de training gemakkelijker kunnen leren, beter kunnen redeneren en
vooruitgaan in leerprestaties. Omdat het SMART-programma
doorgaans twintig tot dertig minuten per keer duurt, is het
vrij gemakkelijk in te passen in een onderwijssetting. Er blijft
dan nog volop tijd over voor aanvullende ondersteuning, zodat
opgelopen leerachterstanden bijgewerkt kunnen worden. De
training kan (deels) op school en deels thuis gedaan worden.

Informatie
Informatie over hoe je als begeleider toegang kunt krijgen tot
het SMART-programma en SMART Coach kunt worden, vind je
op www.lerendbrein.nl.
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