Zijn er verschillen in het executief functioneren van jongens en meisjes op
kleuterleeftijd?

Binnen de samenleving bestaan er verschillende stereotype ideeën dat jongens en meisjes elk hun
eigen talenten hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gedacht dat meisjes beter op letten en dat
jongens beter zijn in het gebruiken van strategieën waarbij er gebruik wordt gemaakt van ruimtelijk
inzicht. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat deze vooroordelen de ontwikkeling en het zelfbeeld
van kinderen al op zeer jonge leeftijd (vanaf vijf jaar) kunnen beïnvloeden. Om meer duidelijkheid
te krijgen of deze vooroordelen een kern van waarheid bevatten, is het huidige onderzoek
uitgevoerd. Het presteren van de jongens en de meisjes is vergeleken op vier domeinen van het
zogenaamd executief functioneren. Daarnaast is bekeken of er een verschil is in variatie binnen de
groepen, dus bijvoorbeeld of jongens onderling ook heel erg verschillen.
Executief functioneren, wat bedoelen we daarmee?
Executief functioneren is een overkoepelende term waarmee we duiden op de hogere controle

functies van het brein, welke onderliggend zijn aan het schoolse presteren van kinderen. De
executieve functies kunnen worden verdeeld in vier domeinen, namelijk aandacht, cognitieve
flexibiliteit, informatieverwerking en plannen. Bij het aandacht domein wordt bijvoorbeeld gekeken
naar hoe goed en hoe lang een kind op kan letten. Bij cognitieve flexibiliteit wordt gekeken hoe
goed een kind kan leren van zijn fouten en of het verschillende strategieën toe kan passen om een
probleem op te lossen. Informatieverwerking draait voornamelijk om de snelheid en accuraatheid
waarmee een kind taakjes op kan lossen en bij het domein plannen wordt vooral gekeken of een
kind taken planmatig en strategisch aan kan pakken.
Hoe hebben we de executieve functies getest?
Voor het onderzoek kregen de kinderen een aantal taken voorgelegd. Daarnaast kregen alle ouders
een vragenlijst mee naar huis, die bedoeld is om meer inzicht te krijgen in het executief
functioneren van het kind. De aandacht werd gemeten met een computertaak, waarbij plaatjes van
katten en honden in willekeurige volgorde op het beeldscherm
verschenen. De kinderen werden geïnstrueerd om op een grote
blauwe knop te duwen wanneer de kat in beeld kwam, maar om
níet op de knop te duwen wanneer de hond in beeld kwam. Zowel
de accuraatheid als de reactietijd van de kinderen werden
bijgehouden. Cognitieve flexibiliteit werd gemeten met een
aantal cijferreeksen, welke de kinderen eerst voorwaarts en later
achterwaarts moesten herhalen nadat deze voorgelezen werden
door de onderzoeker. Informatiewerkwerking werd gemeten met
behulp van drie taken. Bij de eerste taak werd aan de kinderen
gevraagd zo veel mogelijk verschillende soorten dieren op te
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noemen in 1 minuut. Bij de tweede taak kregen de kinderen een
blad met daarop vierkanten gedrukt, waarin vijf stippen stonden. De kinderen moesten vervolgens
in 1 minuut zo veel mogelijk vierkanten vullen met tekeningen door de stippen te verbinden. Hierbij
werd de instructie gegeven dat alle tekeningen verschillend moesten zijn. De derde taak bestond uit
een boekje met tekeningen, waaruit telkens een stukje ontbrak. De kinderen moesten telkens uit 6
opties het juiste ontbrekende stukje kiezen. Het domein plannen werd gemeten aan de hand van
twee taken, namelijk een taak waarbij papieren doolhoven moesten worden opgelost en een
planning taak. Deze planning taak bestond uit drie pinnen en drie gekleurde kralen.

Het kind kreeg telkens een plaat te zien waarop de kralen in een bepaalde volgorde op de pinnen
geplaatst zijn, en moest deze binnen een bepaalde tijdslimiet namaken. Hierbij mocht slechts één
kraal tegelijk worden verplaatst.
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Beperkt bewijs voor verschillen tussen jongens en meisjes
De resultaten laten zien dat er geen verschil is tussen jongens en meisjes wat betreft cognitieve
flexibiliteit, informatie verwerking en plannen. Meisjes bleken wel hoger te scoren dan jongens op
het domein aandacht. Er was geen verschil in reactietijd, maar meisjes volbrachten de taak
beduidend accurater dan jongens. Uit de vragenlijst onder ouders kwamen geen verschillen tussen
jongens en meisjes naar voren. Daarnaast bleek het niet het geval te zijn dat de variatie in scores bij
jongens of meisjes altijd groter was, dit verschilde per taak.
Samenvattend laat deze studie zien dat, behalve wat betreft het domein van aandacht, er geen bewijs
is voor verschillen in het executieve functioneren tussen jongens en meisjes op kleuterleeftijd. De
resultaten wat betreft aandacht en opletten, zouden een aanleiding kunnen vormen voor scholen om
hun aanpak nauwkeuriger af te stemmen op de kwaliteiten en behoeftes op dit vlak, jongens en
meisjes respectievelijk. Verder laat deze studie zien dat er binnen de kleuterleeftijd op dit moment
geen bewijs is voor de meeste geslacht gerelateerde stereotypen en ligt de nadruk op het belang van
een aanpak en onderwijs die vrij is van vooroordelen.
Met dit onderzoek heeft Jeanne Lensen, masterstudent, onderzoeksstage voor haar studie
Neuropsychologie succesvol afgerond. We willen alle ouders, kinderen en scholen die deelgenomen
hebben aan dit onderzoek hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen had dit onderzoek niet
kunnen plaatsvinden. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen op het e-mailadres
c.urlings@maastrichtuniversity.nl.

