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1. Bij het onderzoeken van de factoren die ten grondslag liggen aan effectief 
dan wel ineffectief leren moeten naast ‘motivationele variabelen’ ook kind-
gerelateerde,  test-gerelateerde en context-variabelen gewogen worden. 
 
2. Naarmate schoolgaande kinderen effectiever zijn in het gebruik van 
geheugenstrategieën, zijn zij beter in het verbaal leren. 
 
3. Als woorden in een verbale leertest in de vorm van plaatjes worden 
aangeboden leidt dit tot een betere prestatie in geval van free recall, maar tot 
een slechtere prestatie in geval van een seriële recall.  
 
4. Door het spelen van computergames kunnen het strategiegebruik en de 
planningsvaardigheden van kinderen worden bevorderd. 
 
5. Inzichten uit de neuropsychologie en de  gedragsneurowetenschappen 
dienen op korte termijn te worden ingezet in onderwijsinnovaties in primair en 
voortgezet onderwijs. 
 
6. In onderzoek naar neurocognitieve vaardigheden van kinderen dient de 
testprestatie te worden afgezet tegen normgroepen waarin, naast leeftijd, 
rekening is gehouden met geslacht en met het opleidingsniveau van de 
ouders.   
 
7. Gebruik van toegespitste computerspellen tijdens het onderwijs zorgt niet 
slechts voor toegenomen kennis over de schoolvakken, maar ook voor 
toegenomen neuropsychologische vaardigheden zoals oog-hand coördinatie, 
spatiële vaardigheden en reactiesnelheid. 
 
8. Als bij testnormering met de invloed van gezinsgerelateerde factoren 
rekening moet worden gehouden, wordt gewoonlijk de ‘hoogst genoten 
opleiding van de moeder’ gebruikt. Een betere proxy is echter de ‘hoogst 
genoten opleiding van één der ouders’.  
 
9. Ieder schoolkind is gebaat bij gericht onderwijs in ‘leren te leren’ waarin 
informatie is opgenomen over onthouden en vergeten, planning en over 
factoren die de aandacht en het fysiek functioneren beïnvloeden.  
 
10. Bij onderwijsinnovatie moet de nadruk liggen op ‘talentontwikkeling’. Dit 
geldt voor alle kinderen ongeacht potentiële begaafdheid of probleem in de 
cognitieve ontwikkeling. 
 


