
Move aHead!
Een cognitieve vaardigheidstraining voor studenten
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• Veel studenten ervaren cognitieve problemen > vaak gerelateerd aan 
psychische problemen

o.a.

• Aandacht

• Plannen

• Organiseren

• Concentreren

• Geheugen

Cruciaal voor het 
succesvol doorlopen
van een opleiding!

Aanleiding



Ontwikkeling en evaluatie van een 
cognitieve vaardigheidstraining 

die onderwijsprofessionals kunnen 
gebruiken om studenten met 

cognitieve problemen ‘op maat’ te 
helpen bij het volhouden van hun 

opleiding

Comenius Leadership Fellow 2018-2022



Kick-Off met Victor Mids, oktober 2018
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Opzet
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Toolkit:
-Instrument om cognitieve problemen in kaart te brengen >Move aHead

Assesment Instrument (MAAI)
-Sessies van een uur met compenserende strategieën 

Literatuur

Interviews
Studenten

Experts

Vragenlijst
• Scholing van onderwijsprofessionals 

• Studenten met cognitieve problemen 
volgen de op maat gemaakte 
vaardigheidstraining 

• Evaluatieonderzoek: in kaart brengen 
ervaringen van studenten en trainers,  
cognitieve vooruitgang en functioneren 
op school

• Move aHead-training bijstellen a.d.h.v. de 
ervaringen
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GESLACHT

LEEFTIJD

33,3%
man

66,4%
vrouw

23,9 jaar

2672 studenten

STUDIEJAAR

Survey onder studenten Hanzehogeschool Groningen

1. Flexibiliteit

2. Redeneren

3. Organiseren

4. Werkgeheugen

5. Reactie-inhibitie: eerst nadenken dan doen

6. Timemanagement

7. Taak-initiatie: zonder dralen aan taak beginnen

9. Planning

10. Doelgericht doorzettingsvermogen

11. Niet laten afleiden door ongewilde gedachten

12. Concentratie

13. Leren

14. Metacognitie: vermogen eigen gedrag en situatie te 
overzien
15. Onthouden dat je nog een taak moet uitvoeren
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Cognitieve vaardigheid Percentage studenten die veel tot heel 
veel belemmerd worden

1. Taak initiatie 27,4
2. Concentratie 25,8
3. Cognitieve inhibitie 21,3
4. Planning 19,1
5. Time management 19,0
6. Leren 12,1
7. Organiseren 11,8
8. Werkgeheugen 10,7
9. Prospectief geheugen 10,7
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Taak initiatie
• Zonder treuzelen efficiënt aan een taak beginnen
• Bijv. starten met opdrachten/huiswerk

Concentratie
• Aandacht blijven schenken aan situatie/taak ondanks afleiding
• Bijv. aandacht bij hoorcollege houden

Cognitieve inhibitie
• Niet laten afleiden door ongewilde gedachten/herinneringen
• Bijv. niet denken aan vakantie

https://pixabay.com/nl/illustrations/start-toets-3d-schakelaar-druk-op-4458375/  ; https://svgsilh.com/image/308611.html  ; https://publicdomainvectors.org/en/free-
clipart/Thinking-comic-cloud-vector-image/6817.html
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Planning
• Vermogen plan te bedenken om doel te bereiken
• Bijv. Planning te maken voor project

Time-management
• Vermogen in te schatten hoeveel tijd je hebt
• Bijv. je houden aan deadlines en inschatten wat je hiervoor moet 

doen

Leren
- Verwerven van nieuwe kennis/gedrag/vaardigheden of bestaande kennis aanpassen

- Bijv. stampen van theorie voor een toets

https://pixabay.com/nl/photos/planning-plan-aanpassen-aspiraties-620299/
https://pixabay.com/nl/illustrations/tijdsbeheer-business-planning-tijd-1966396/
https://www.publicdomainpictures.net/nl/view-image.php?image=238778&picture=aan-het-leren
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Organiseren
• Structureren of ordenen volgens een bepaald systeem
• Bijv. ongestructureerde aantekeningen

Werkgeheugen
• Informatie in gedachten houden
• Bijv. onthouden van instructies voor het uitvoeren van opdracht

Prospectief geheugen
• Onthouden dat je taak/actie nog moet uitvoeren
• Bijv. onthouden dat je nog een opdracht moet maken

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/265142/; https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/RAM-geheugen-chip-vector-afbeelding/13456.html
https://pxhere.com/en/photo/1588581



Samenhang met studieachterstand
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• 27 items; 5 punts-schaal

• Taak initiatie
– Ik vind het lastig om aan een 

opdracht te beginnen
– Ik moet aangespoord worden om aan 

een taak te beginnen, zelfs als ik 
daartoe bereid ben

• Werkgeheugen
– Ik vergeet instructies snel

Move aHead Assessment Instrument (MAAI)
Waar heeft de student moeite mee?
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Cognitieve
vaardigheden

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Button_Icon_Red_Start.png  / https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Vector-illustration-of-human-brain-as-RAM-
memory/21895.html



Overzicht vaardigheden en sessies
Cognitieve vaardigheid Mogelijke sessies Deze sessie volg ik
Organiseren 1. Organiseren

8. Plannen; Agenda routine
10. Taakinitiatie, de 7 O’s

Timemanagement 2. Agenda gebruiken
5. Timemanagement
6. Taakmanagement - taken opdelen
7. Taakmanagement - to-do-lijsten

Prospectief geheugen 3. Prospectief geheugen algemeen
4. Geheugensteun gebruiken

Planning 8. Plannen, agenda routine
9. Plannen, een deadline halen

Taakinitiatie 10. Taakinitiatie - de 7 O’s 
Concentratie 11. Concentreren tijdens gesprekken 

12. Concentreren tijdens een taak
13. Concentreren - afleiding reduceren

Leren 14. Onthouden - coderen en namen onthouden
15. Onthouden - uit je hoofd leren en onthouden van lijsten
16. Aantekeningen maken

Werkgeheugen 17. Werkgeheugen
Cognitieve inhibitie 12. Concentreren tijdens een taak

13. Concentreren - afleiding reduceren



Format sessie (1 uur)
1. Terugblik op vorige en bespreking thuisoefening
2. Introductie van de vaardigheid en uitleg (kennis & reden & belang)
3. Bespreken van de huidige situatie
4. Demonstreren van de vaardigheid
5. Oefenen van de vaardigheid
6. Bespreken van de thuisoefening

 Toegespitst op de studie
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• Handleiding voor onderwijsprofessionals

• Werkboek voor studenten 

• Cursus voor trainers

Move aHead-training
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Ook beschikbaar in 
het Engels!
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