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Abstract 

 
 

Sofie Vandekerckhove (20022855) 

3de licentie pedagogische wetenschappen, optie onderwijskunde 

Promotor: Prof. Dr. A. Desoete 

Academiejaar 2007-2008 
 

 

In deze scriptie wordt onderzocht wat de invloed is van de prenumerische vaardigheden 

‘tellen’ en ‘logisch denken’ op aanvankelijk rekenen bij leerlingen in de onderbouw van de 

lagere school. 

 

In de literatuurstudie komt aan bod wat met aanvankelijk rekenen, tellen en logisch denken 

wordt bedoeld en hoe de prenumerische vaardigheden ‘tellen’ en ‘logisch denken’ zich 

ontwikkelen. Piaget stelt de ontwikkeling van het getalbegrip voor als de oorsprong van het 

leren rekenen. Dit getalbegrip ontstaat als kwantificering van logische relaties en ontwikkelt 

zich gelijktijdig met de genese van deze relaties. Er zouden vier voorwaarden bestaan om tot 

getalbegrip te komen. Twee kernvoorwaarden, namelijk classificatie en seriatie, en twee 

psychologische voorwaarden, met name conservatie en correspondentie Piaget kreeg heel 

wat kritiek op zijn model. Het gebrek aan eenduidigheid omtrent het voorwaardelijk karakter 

van de Piagetiaanse vaardigheden heeft ertoe geleid dat er tegenwoordig niet meer over 

‘rekenvoorwaarden’ wordt gesproken, maar eerder over ‘voorbereidende vaardigheden’.  

 

Met het onderzoek werd aangetoond dat het zekerder is om Piagets model niet te volgen. 

Het wordt duidelijk dat, naast logisch denken, ook tellen van belang is en dat de 

Piagetiaanse voorwaarden eerder voorbereidende vaardigheden zijn. De 

onderzoeksresultaten tonen aan dat de prenumerische vaardigheid ‘tellen’ een betere 

voorspeller is dan de prenumerische vaardigheid ‘logisch denken’, zowel voor de Kortrijkse 

Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) als voor de Tempotest Rekenen 

(TTR, De Vos, 1992). Hiermee wordt Piagets theorie, die logisch denken als enige vereiste 

ziet om te leren rekenen, ontkracht.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanvankelijk rekenen 
 

1.1.1    Wat is aanvankelijk rekenen?  
 

Een aantal onderzoekers stellen dat de wiskundige kennis en vaardigheden die kinderen 

voor en tijdens de peutertuin en de kleuterklas verwerven, hun begrip in verband met de 

betekenis van getallen en de relaties tussen getallen zullen vergemakkelijken. Ze stellen ook 

dat deze getallenkennis een invloed zal hebben op de latere wiskundige prestaties 

(Malofeeva, Day, Saco, Young, & Ciancio, 2004).  

 

In eerste instantie wordt er bij aanvankelijk rekenen met benoemde getallen gewerkt; het 

gaat om  ‘vier knikkers’ en ‘drie knikkers’, niet om ‘vier’ en ‘drie’. De vraag; ‘Hoeveel is vier en 

drie?’, heeft voor heel jonge kinderen nog geen betekenis wanneer de getallen nog niet zijn 

losgemaakt van benoemde eenheden. Wanneer we ‘4+3=7’ schrijven, werken we met 

getallen die een op zichzelf staande betekenis hebben. Deze getallen zijn in feite 

generalisaties van tal van situaties waar allerlei zaken als teleenheid worden gebruikt. De 

getallen hebben een kwantitatieve betekenis (Gravemeijer, 1998). 

 

Getallen functioneren in het aanvankelijk rekenen op drie niveaus. Eerst als getallen in een 

telrij. Later ook als benoemde hoeveelheidsgetallen en ten slotte als op zichzelf staande 

objecten. Kinderen die getallen alleen nog maar als ’telrij’-getallen kennen, weten 

bijvoorbeeld nog niet dat het laatstgenoemde getal bij het tellen een specifieke betekenis 

heeft. Tellen is voor hen een procedure en het telresultaat heeft voor hen nog geen op-

zichzelf-staande betekenis. Pas na verloop van tijd ontwikkelt zich het besef dat het laatst 

genoemde getal iets zegt over de getelde hoeveelheid. Zo ontstaan de benoemde getallen. 

De volgende stap is dat de leerling generaliseert over tal van situaties. Deze generalisaties 

betreffen niet zozeer het tellen van hoeveelheden als wel de relaties tussen hoeveelheden. 

‘Vier plus drie is zeven’ is een generalisatie over tal van situaties waarin vier objecten 

vermeerderd met drie objecten, zeven objecten oplevert (Gravemeijer, 1998). 

 

De best bestudeerde ontwikkelings- en schoolgebaseerde verbetering in rekenkundige 

competenties is de verandering in de verspreiding van procedures of strategieën, die 

kinderen gebruiken bij het oplossen van problemen. (Carpenter & Moser, 1984; Geary, 1994; 
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Siegler, 1996). Als kinderen voor het eerst eenvoudige rekenkundige problemen proberen op 

te lossen, zoals ‘5 + 3’, is het typisch dat ze de  twee optellen. De telprocedures worden 

soms uitgevoerd met behulp van vingers (‘finger counting strategy’) en soms zonder (‘verbal 

counting strategy’). De twee meest voorkomende telprocedures, of kinderen nu hun vingers 

gebruiken of niet, worden de ‘min’-strategie of de ‘verder tellen’-strategie en de ‘som’-

strategie of de ‘alles tellen’-strategie genoemd (Groen & Parkman, 1972). Bij de ‘min’-

strategie start men bij  het grootste getal uit de som en telt men een aantal keren, gelijk aan 

het kleinere getal uit de som, verder. Bijvoorbeeld tellen 5, 6, 7, 8 om ‘5 + 3’ op te lossen. Bij 

de somprocedure telt men beide getallen uit de som en start men bij 1. Af en toe zullen 

kinderen starten van het kleinste getal uit de som en het grootste getal erbij tellen, dit heet 

dan de ‘max’-strategie (Geary, Hoard & Hamson, 1999). 

Het frequente gebruik van telprocedures lijkt te resulteren in de ontwikkeling van 

representaties van basisfeiten in het geheugen (Siegler & Shrager, 1984). Eens ze gevormd 

zijn, ondersteunen deze representaties in het lange termijn geheugen het gebruik van 

probleemoplossende processen, die op het geheugen zijn gebaseerd. De meest 

voorkomende hierbij zijn: het direct terugvinden van rekenkundige feiten en ontleding 

(Siegler, 1988). 

Terwijl de mix van strategieën zich verder ontwikkelt, leren de kinderen sneller problemen op 

te lossen omdat ze efficiënter gebruik maken van op het geheugen gebaseerde strategieën 

en omdat het door oefening steeds minder tijd vraagt om elke strategie uit te voeren 

(Delaney, Reder, Staszewski & Ritter, 1998; Geary, Bow-Thomas, Liu & Siegler, 1996; 

Lemaire & Siegler, 1995). 

   

1.1.2 Welke vormen van aanvankelijk rekenen zijn belangrijk voor 
kinderen in het eerste en tweede leerjaar? 

 
 Hoofdrekenen 

 

Onder hoofdrekenen verstaat men alle rekenbewerkingen die men mentaal kan uitvoeren. 

Wat de ene uit het hoofd kan berekenen, zal de andere misschien met schriftelijk 

ondersteuning moeten oplossen (Van de Walle, 2007). Hoewel hoofdrekenen een vrij 

begrensd gebied is, met expliciete regels, feiten en principes, deelt het ook de ontwikkelende 

complexiteit van andere cognitieve taken en lijkt het gebruik te maken van dezelfde mentale 

structuren en geheugensystemen (Destefano & LeFevre, 2004).   

 

Het belang van tellen en logisch denken voor aanvankelijk rekenen in de onderbouw van de lagere school 2



Hoofdrekenen voorziet een waardevol domein in het werkgeheugen waarbinnen kennis 

onderzocht kan worden, om twee verschillende redenen. Ten eerste omdat de meeste 

volwassenen er dagelijks gebruik van maken. En ten tweede omdat hoofdrekenen 

verschillende belangrijke verwerkingstaken oproept.  Onderzoek rond hoofdrekenen is de 

laatste 30 jaar enorm toegenomen (Campbell, 2005).  

Binnen het domein van rekenen met getallen onder twintig  (vb. 3 + 4, 15 - 7, 4 × 9 of 63 + 

9), heeft onderzoek aangetoond dat volwassenen verschillende manieren gebruiken om tot 

oplossingen te komen. Een eerste manier om vragen, zoals ‘3 + 4’  te beantwoorden, is door 

het oproepen van een opgeslagen ‘feit’ uit het geheugen. Deze manier van werken wordt 

vaker gebruikt bij vragen met kleine getallen dan bij vragen met grote getallen en is 

makkelijker te hanteren bij optellen dan bij delen. Kinderen zullen minder gebruik maken van 

deze techniek dan volwassenen. Een tweede manier om rekensommen op te lossen, is door 

procedures te gebruiken die bestaan uit een combinatie van oproepen uit het geheugen en 

andere stappen. Onder deze procedures plaatsen we: tellen (vb. 9 + 2 oplossen door verder 

te tellen 10, 11), transformeren (vb. 5 + 6 is [6 + 6] – 1) en verwijzen naar een andere 

bewerking ( vb. 63/9 herformuleren als 9 × ? = 63) (LeFevre, DeStefano, Penner-Wilger & 

Daley, 2006).  

 

Hoewel de relatie tussen het werkgeheugen en de moeilijkheden bij het uitvoeren van 

rekenkundige procedures nog niet volledig wordt begrepen, is het duidelijk dat kinderen met 

rekenstoornissen een of ander gebrek hebben in het werkgeheugen. Dit gebrek lijkt een 

effect te hebben op de voorstelling van informatie en manipulatie in het taalsysteem – dit is 

het systeem dat ondersteuning biedt aan de voorstelling en de articulatie van getallen 

ondersteunt en aan procedurele vaardigheden, zoals tellen.  Zo zullen kinderen met 

rekenstoornissen op hun vingers tellen om rekenkundige problemen op te lossen, omdat dit 

blijkbaar de vereisten aan het werkgeheugen verkleint in het telproces (Geary, 1990). Het 

werkgeheugen kan ook bijdragen tot neiging van kinderen met rekenstoornissen om teveel of 

te weinig te tellen tijdens het oplossen van problemen.  Deze mistellingen kunnen gebeuren 

als het kind de tel kwijt geraakt (Geary, 2004). 

 

 Getallenkennis 

 

Getallenkennis is moeilijk te definiëren. Verschillende onderzoekers hebben reeds 

verschillende combinaties van conceptuele overeenkomsten en specifieke numerieke 

vaardigheden geïdentificeerd als componenten van getallenkennis. Volgens Gersten en 

Chard (1999) bijvoorbeeld refereert getallenkennis naar: “de vlotheid en flexibiliteit waarmee 

een kind omgaat met getallen, het besef van wat getallen betekenen, de vaardigheid te 
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kunnen hoofdrekenen en om naar de wereld te kijken en vergelijkingen te maken.” Baroody 

(1999) zegt dan weer dat “getallenkennis een concreet verstaan van numerieke relaties 

omvat, zoals ‘evenveel als’ of ‘meer dan’ en de relatieve grootte van getallen.” (Malofeeva, 

Day, Saco, Young , & Ciancio, 1999).  

Getallenkennis kan dus breed omschreven worden als het begrijpen wat getallen betekenen 

en wat de relaties tussen getallen betekenen. Getallenkennis omvat een verzameling van 

begrippen over hoeveelheden (bijvoorbeeld: meer en minder, één-op-één-correspondentie, 

kardinaliteit, begrijpen van de relatieve grootte van getallen, …) en de relaties tussen deze 

hoeveelheden. Deze brede omschrijving van getallenkennis suggereert ook dat 

getallenkennis kan weergegeven worden in een veelheid van taken (bijvoorbeeld: schatten, 

vergelijken, tellen,…), taken die kunnen variëren wat betreft type en wat betreft 

moeilijkheidsgraad.  

Getallenkennis bestaat dus uit een complexe en onderling verbonden  reeks van begrippen 

die veranderen naargelang leeftijd en ervaring. Een groot aantal numerieke taken kunnen 

dus verschillende aspecten van getallenkennis aantonen door een onderscheid te maken 

tussen jongere en oudere kinderen en tussen kinderen met een kleine getallenkennis en 

kinderen met een goed ontwikkelde getallenkennis (Malofeeva, Day, Saco, Young , & 

Ciancio, 1999).  Kinderen beginnen getallenkennis vrij vroeg te verwerven, meestal door 

informele interacties met ouders en andere belangrijke personen in hun leven ( Baroody & 

Wilkins, 1999; Gelman & Gallistel, 1978). 

 

Een getal is een fundamentele parameter aan de hand waarvan we de wereld rondom ons 

beter kunnen begrijpen. Niet alleen kunnen we snel en correct het aantal van kleine 

verzamelingen van dingen waarnemen, maar getallen worden gebruikt in alle talen. We 

hebben allemaal geleerd om, min of meer spontaan, op onze vingers te tellen en de meeste 

onder ons hebben een sterke rekenkundige intuïtie, die ons toelaat om snel in te zien dat 9 

groter is dan 5, dat 3 tussen 2 en 4 ligt of dat 12 + 15 niet gelijk kan zijn aan 96. Dehaene 

(1997) verwijst naar al deze fundamentele en elementaire vaardigheden of intuïties over 

getallen als ‘getallenkennis’.    

 

Kinderen kunnen vanaf vier jaar het globale verschil in hoeveelheden herkennen en 

beschrijven (Griffin, 2004). Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen welke van twee stapels chips het 

grootst of het kleinst is. Volgens Xu & Spelke (2000) baseren deze jonge kinderen zich op 

visuele perceptie om hiertoe te komen en niet op tellen. Kinderen van zes jaar daarentegen 

integreren hun globale hoeveelheidschema’s en telschema’s in een mentale getallenlijn 

(Siegler & Booth, 2004). Deze verheven structuur, die ook de ‘centrale structuur voor gehele 

getallen’ wordt genoemd, laat toe dat kinderen hun kwantitatieve werelden beter begrijpen 
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(Griffin, 2002). Kinderen leren geleidelijk aan dat getallen  later op de getallenlijn groter zijn 

dan vroegere getallen. Ze zien in dat nummers zelf een bepaalde grootte hebben, zo is 8 

bijvoorbeeld groter dan 5 of 6 is kleiner dan 9. Kinderen gebruiken deze vaardigheden in 

verschillende contexten en ordenen uiteindelijk de hoeveelheden om een lineaire 

representatie van de grootte van de getallen te construeren, om de waarde van een plaats te 

begrijpen en om mentale berekeningen te kunnen doen. Getallenkennis helpt kinderen om 

na te denken over wiskundige problemen en de ontwikkeling van deze getallenkennis is 

gevoelig voor de vroege ervaringen van kinderen met getallen (Jordan, Kaplan, Olàh & 

Loucuniak, 2006). 

 

 Temporekenen  

 

Temporekenen heeft betrekking op de snelheid waarop kinderen rekensommen kunnen 

maken. Aan de hand van de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) kan dit voor elk kind 

gemeten worden. De TTR (De Vos, 1992) is gemaakt om de mate van automatisatie van 

rekenfeiten na te gaan. Het is een praktisch instrument om in zeer korte tijd een grote groep 

kinderen te screenen. Zo kun je middels een normgroep vaststellen of het rekenniveau van 

een kind adequaat genoeg is of dat er sprake is van een achterstand (Brunekreef, 2007). 

 

Rekenvaardigheden berusten op ingewikkelde en zeer snel verlopende processen. Een 

belangrijke voorwaarde om vlot te kunnen rekenen, is dat de benodigde rekenkennis 

geautomatiseerd is (Ruijssenaars et al., 2004; Desoete, 2003; Van der Heijden, 1996). Er 

zijn twee processen die het automatiseringsproces bij het leren rekenen sturen: het 

memoriseren van rekenfeiten en het verkorten van rekenkundige procedures (Van Biervliet & 

Van Landschoot, 2001). Het geheugen speelt dus ook een rol want het kind moet vlot en 

accuraat de rekenfeiten kunnen oproepen uit het langetermijngeheugen.  

 

Met getallen kunnen omgaan en begrijpen waar ze voor staan, is een van de meest 

abstracte dimensies in onze omgeving. Ondanks deze abstractheid is het opvallend dat 

mensen heel gemakkelijk getallen waarnemen, gebruiken en manipuleren in het dagelijkse 

leven. Bij volwassenen is de relatie tussen een Arabisch symbool en de betekenis die dit 

symbool bevat zo natuurlijk dat volwassenen automatisch rekenfeiten verwerken (Rousselle 

& Noël, 2008). 

Voor kinderen kwam het eerste bewijs van de automatisatie van rekenfeiten voort uit een 

experiment van Duncan en McFarland (1980). Tijdens dit experiment moesten kinderen van 

een verschillende leeftijd en volwassenen oordelen of twee cijfers gelijk waren of niet. 

Hoewel deze taak slechts een basis aan perceptueel vermogen vraagt, viel het op dat de 
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reactietijd in alle groepen afnam naarmate het verschil tussen de twee getallen toenam. Dit 

suggereerde dat kinderen van zes jaar oud automatisch rekenfeiten kunnen begrijpen 

(Rousselle & Noël, 2008). 

Latere resultaten (Girelli, Lucangeli & Butterworth, 2000) echter stelden het besluit van 

Duncan en McFarland (1980) in vraag. Het onderzoek van Grielli, Lucangeli en Butterworth 

(2000) gaf aan dat de automatisatie van rekenfeiten pas later in de ontwikkeling van start 

ging. Rubinstein, Henik, Berger en Shahar-Shalev (2002) bewezen nog een tijd later 

uiteindelijk dat de automatisatie van rekenfeiten begint rond zeven jaar. We kunnen uit al 

deze resultaten samen besluiten dat de automatisatie van rekenfeiten zich geleidelijk aan 

ontwikkelt tijdens een leerproces en al vrij ver gevorderd is als kinderen naar school 

beginnen gaan. Rousselle en Noël voerden in 2008 enkele experimenten uit en konden uit 

deze experimenten opmaken dat de automatisatie van rekenfeiten zich geleidelijk aan 

voordoet tijdens de ontwikkeling, terwijl de automatische toegang tot perceptuele informatie 

reeds goed ontwikkeld is voor kinderen naar school gaan (Rousselle & Noël, 2008). 

 

In de context van de automatisatie van rekenfeiten en temporekenen, is het belangrijk om 

ook het SNARC effect te vermelden. Dehaene (1993) signaleerde dat grote getallen 30 

milliseconden sneller werden geantwoord door op de rechterhand te tellen  dan door op de 

linkerhand te tellen en het omgekeerde was waar voor kleine getallen (Dehaene e.a., 1993). 

Deze observatie kreeg de naam: ‘spatial-numerical association of response codes’ (SNARC) 

effect. Dit effect wordt gezien als het bewijs dat kleine getallen worden voorgesteld aan de 

linkerkant en grotere getallen verder aan de rechterkant op een ruimtelijk georiënteerde 

“mentale getallenlijn” (Fischer, 2008). Fischer (2008) bestudeerde de invloed van de 

gewoonte om op de vingers te tellen op de associatie van nummers met omgeving (het 

SNARC effect).  Hij begon met een vragenlijst waaruit bleek dat twee derde van de 445 

bevraagde volwassenen is beginnen tellen op zijn of haar linker hand, ongeacht of ze nu 

links- of rechtshandig waren. Vervolgens toonde een groep van 53 ‘links-starters’ een 

SNARC effect aan en een groep van 47 ‘rechts-starters’ toonde dit SNARC effect niet aan. 

Zijn onderzoek doet dus vermoeden dat er effectief een invloed bestaat: tellen op de vingers 

draagt bij tot de associatie tussen getallen en ruimte bij volwassenen.  

Het typische SNARC effect associeert kleine getallen (die gebruikt worden om te beginnen 

tellen) met de linkerkant van iets, waar men ook start bij het lezen van een stuk tekst. Dit is 

de reden waarom men dacht dat het SNARC effect oorspronkelijk was overgenomen uit 

leesgewoontes. Tegenwoordig is er echter voldoende bewijs om leesgewoontes niet als 

enige invloed te zien voor het SNARC effect bij volwassenen. Een alternatieve verklaring 

voor het SNARC effect kan bijvoorbeeld zijn dat de gewoonte om op de vingers te tellen de 

associatie aantoont tussen getallen en omgeving tijdens de kindertijd. Op de vingers tellen is 
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een universele manier om te leren omgaan met cijfers. Zoals Dehaene (1997) schreef: “All 

children spontaneously discover that their fingers can be put into one-to-one correspondence 

with any set of items’’ . 

 

1.1.3    Het verschil tussen rekenkundige problemen en rekenkundige   
   stoornissen. 

 
Om een onderscheid te maken tussen rekenstoornissen, rekenproblemen en 

rekenmoeilijkheden, beroep ik me op Dumont (1994). Dumont (1994) gebruikt de term 

rekenstoornis voor 'primaire' stoornissen op het gebied van rekenen. Rekenmoeilijkheden 

zijn dan 'secundaire' rekenproblemen waar de oorzaak gelegen is in de omgeving of in een 

andere primaire (zintuiglijk, mentaal, emotioneel, neurologisch) stoornis. Rekenproblemen 

gebruikt Dumont als verzamelterm voor alle kinderen die, omwille van welke reden ook, niet 

goed kunnen rekenen. 

 

Tabel 1: verschil tussen rekenproblemen, rekenstoornissen en rekenmoeilijkheden (Dumont, 

1994) 

Rekenproblemen 
Primair: 

 Rekenstoornissen 
= 

dyscalculie 

Secundair:  
Rekenmoeilijkheden 

= gelegen in de cognitieve ontwikkeling van 
het  kind 

= gelegen in de omgeving van het kind: 
- gezin 
- school 
- milieu 
- cultuur 

 
of gelegen in een ander probleem van het 
kind: 

- zintuiglijke handicap 
- neuromotorische stoornis 
- emotionele ontwikkelingsstoornis 
- intelligentietekort 

 

 

Rekenproblemen en rekenmoeilijkheden zijn met andere woorden nog geen 

rekenstoornissen. Rekenproblemen horen bij het leren rekenen: ze horen bij het 

ontwikkelende getalbegrip en de ontwikkelende reken- en probleemoplossende 

vaardigheden. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemend inzicht van de rekenaar. 

Andere rekenproblemen zijn na een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate 

didactische begeleiding goed te behandelen (Ruijssenaars, 1992). 
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DSM-IV, het handboek van psychische stoornissen beschrijft een rekenstoornis als: 

‘rekenvaardigheden die duidelijk beneden het verwachte niveau liggen, met inachtneming 

van de leeftijd, de intelligentie en het gevolgde onderwijs, leidend tot flinke problemen op 

school of in het dagelijkse leven en zonder dat dit het gevolg is van zintuiglijke tekorten.’ 

(DSM-IV, 1995). 

Hoewel er geen algemeen geaccepteerde criteria zijn die scherp afgrenzen wat wel en wat 

geen rekenstoornis mag worden genoemd, is er over de mate waarin het voorkomt wel een 

redelijke overeenstemming. In internationaal onderzoek worden percentages rond de 6% 

genoemd. Rekenstoornissen zouden daarmee ongeveer net zo vaak voorkomen als 

leesstoornissen. Een belangrijk verschil met dyslexie is dat rekenstoornissen zelden alleen 

lijken voor te komen. Vaak is er ook sprake van bijvoorbeeld een taalstoornis, een 

geheugenstoornis, een rijpingsstoornis, een aandachtsstoornis of een visueel- ruimtelijke 

stoornis. Een ander verschil is dat bij dyslexie doorgaans een duidelijke plaats in de 

hersenen aan te wijzen is (m.n. het planum temporale van de linker hersenhelft). Terwijl dat 

bij rekenstoornissen nog veel ongewisser is (Badian, 1991; Dehaene, 1999; Geary, 1993). 

 

1.1.4    Wat is dyscalculie? 
 
De term ‘dyscalculie’ – van het Griekse ‘dys’ en het Latijnse ‘calculia’ – betekent slecht 

kunnen tellen en wordt gebruikt om de mensen te omschrijven die problemen hebben met 

getallen. Dyscalculie verwijst meestal naar een specifiek ontwikkelingsprobleem. Maar 

dyscalculie is niet zomaar een aanwijzing van een algemeen cognitief gebrek en het is zeker 

niet hetzelfde als de veel voorkomende ervaring van ‘slecht zijn in wiskunde’. Om 

onderverdeeld te worden bij mensen met dyscalculie moet het gebrek specifiek zijn voor 

numerieke vaardigheden. Andere factoren, zoals educatie, intelligentie, motivatie of andere 

stoornissen kunnen geen mogelijke verklaring bieden voor het ondermaats presteren op 

numerieke vaardigheden. Mensen met dyscalculie kunnen dus heel getalenteerd zijn in 

gebieden die niet afhangen van numerieke vaardigheden (Kadosh  & Walsh, 2007). 

In de actuele definiëring van de DSM-IV (1995) stelt men dat men kan spreken van 

dyscalculie als aan volgende drie criteria voldaan is. Ten eerste moet voldaan zijn aan het 

discrepantiecriterium. Hierbij ligt de rekenkundige begaafdheid, gemeten met een individueel 

afgenomen gestandaardiseerde test, aanzienlijk onder het te verwachten niveau dat hoort bij 

de leeftijd, de gemeten intelligentie en de bij de leeftijd passende opleiding van betrokkene. 

Vervolgens moet ook voldaan zijn aan het resistentiecriterium. Het resistentiecriterium houdt 

in dat een kind er meerdere jaren last van heeft. Korte periodes van extra begeleiding leiden 

er niet toe dat het weer goed kan met rekenen in de klas. 
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Ten slotte moet ook aan het exclusiecriterium voldaan zijn. De problemen zijn 

kindgebonden en dus niet te verklaren vanuit andere oorzaken. Een kind met dyscalculie 

is zeker niet dom (bij een IQ lager dan 70 spreek je van een algemeen leerprobleem). 

Ook worden de rekenproblemen niet verklaard door andere handicaps die het kind heeft, 

zoals bijvoorbeeld ernstige aandachtsproblemen, taalproblemen of problemen met horen 

of zien (Philips, 2008). 

 
1.1.5   Met welke tests kan men aanvankelijk rekenen meten? 

 
Twee tests zijn belangrijk om te vermelden als het gaat om het meten van aanvankelijk 

rekenen.  

 

 Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) 

 

Door het nieuwe leerplan wiskunde en de invoering van de euro zijn de oorspronkelijke 

Kortrijkse Rekentest Midden 1ste leerjaar (KRT M1), de KRT eind 1ste leerjaar (KRT E1) en 

de KRT Midden 2de leerjaar (KRT 2) niet meer bruikbaar. Dat de test echter nog altijd actueel 

is, blijkt evenwel uit het feit dat de test op het overzicht goede Vlaamse rekentests 

(Intervisiewerkgroep Rekenstoornissen, 2004) en op de limitatieve lijst van tests staat  

(RIZIV, s.d.). Daarom werd de Kortrijkse Rekentest aangepast en opnieuw genormeerd. Het 

vooronderzoek met de KRT-R M1 en KRT-R E1 vond plaats in 2003. Op basis van dit 

vooronderzoek werden een aantal aanpassingen gemaakt aan de KRT-R zoals het 

verduidelijken van de vraagstelling en het aanpassen van de vormgeving. In mei 2004 werd 

de KRT-R E1 afgenomen en definitief genormeerd. De KRT-R M1 en de KRT-R Midden en 

Eind 2, 3, 4, 5 en 6 werden afgenomen in januari en mei 2005 (Debusschere, Baudonck, 

Desoete, Dewulf, Samyn, & Vercaemst, 2006). 

 

De Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a, 2006) is dus op deze manier 

ontstaan. De KRT-R is (zoals de KRT) bedoeld om een volledig beeld te krijgen van het 

rekenen van kinderen. Men wil nagaan hoe goed kinderen hoofdrekenen en hoe goed de 

getallenkennis is van kinderen van het eerste leerjaar tot en met zesde leerjaar. De KRT-R is 

in de eerste plaats bedoeld om in centra voor ambulante revalidatie in het kader van een 

totaaldiagnostiek af te nemen. Om die reden krijgt men met de KRT-R een percentiel voor 

hoofdrekenen, getallenkennis en voor de totale test in vergelijking met midden en eind van 

het eerste tot en met zesde leerjaar (Debusschere, Baudonck,   Desoete, Dewulf, Samyn, & 

Vercaemst, 2006). 
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De Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a, 2006) bestaat uit een reeks 

van zeven tests die het hoofdrekenen en de getallenkennis nagaat bij kinderen vanaf midden 

eerste leerjaar tot en met eind zesde leerjaar. De Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, 

Baudonck e.a, 2006) bevat een aantal vernieuwingen zoals de normering van de 

moeilijkheidsgraad van de leerstof, de normering van de cognitieve deeltaken  en de 

foutenanalyse.  Hierdoor stijgt de diagnostische waarde van de test. De test geeft 

aanwijzingen voor het opstellen van een therapieplan (Baudonck e.a,, 2006). 

 

De oorspronkelijke normering van de KRT vond plaats in 1993 op ruim 3000 kinderen. De 

actualisering van de normering vond plaats eind januari en eind mei 2005 op ruim 1000 

kinderen voor het tweede tot en met het zesde leerjaar. Er werden 22 scholen gecontacteerd 

in de regio Deinze, Kortrijk en Roeselare om mee te werken aan de normering van de KRT-

R. Voor het eerste leerjaar waren er meer dan 600 kinderen. Het ging over een evenredige 

verdeling jongens/meisjes (Baudonck, Debusschere, Desoete, Dewulf, Samyn, & Vercaemst, 

2006). 

 

Om de validiteit van de test te onderzoeken werd aan de leerkracht gevraagd om per kind 

een vragenlijst in te vullen waarin de volgende gegevens aan bod kwamen: de 

geboortedatum van het kind, een schatting (op een zevenpuntenschaal) van de intelligentie, 

de concentratie en de inzet van het kind, de rekenvaardigheid, de taalvaardigheid en de 

resultaten op de laatste belangrijke toets voor rekenen en taal (Baudonck, Debusschere, 

Desoete, Dewulf, Samyn, & Vercaemst, 2006). 

 

De betrouwbaarheidscoëfficiënten van de testitems voor de totale score werden berekend 

met de Cronbach’s alpha. De waarden variëren van 0.83 voor E6 tot 0.94 voor E1 en zijn dus 

vrij hoog. 

De test-hertest betrouwbaarheid varieert van 0.78 (zesde leerjaar) tot 0.85 (vierde leerjaar) 

voor de totale uitslag. Dat wijst op een goede psychometrische waarde van de Kortrijkse 

Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a, 2006). Om na te gaan of de scores op de 

rekentaken overeenstemmen met het oordeel van de leerkracht berekenden Baudonck, 

Debusschere, Desoete, Dewulf, Samyn & Vercaemst (2006) een aantal correlaties. Ze 

gingen na of het oordeel van de leerkracht inzake rekenen (op een zevenpuntenschaal) 

overeenkwam met de scores op de KRT-R (Baudonck e.a, 2006) hoofdrekenen en de KRT-

R (Baudonck e.a, 2006) getallenkennis. Ze vonden een significante samenhang tussen de 

KRT-R en het oordeel van de leerkracht. De correlatie tussen de KRT-R (Baudonck e.a, 
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2006)  Hoofdrekenen en het oordeel van de leerkracht bedraagt 0.64 en de correlatie tussen 

de KRT-R (Baudonck e.a, 2006) Getallenkennis en het oordeel van de leerkracht 0.66. 

 
We kunnen dus stellen dat de KRT-R (Baudonck e.a, 2006) een hoge validiteit bezit. Ook 

alle afzonderlijke correlaties tussen de KRT-R M1 tot KRT-R E6 en het oordeel van de 

leerkracht situeren zich tussen de 0.64 en de 0.66 (Baudonck, Debusschere, Desoete, 

Dewulf, Samyn, & Vercaemst, 2006). 

 

 Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) 

 

De tweede vermeldenswaardige test is de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992). De 

Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) is bedoeld om te onderzoeken in welk tempo een 

leerling eenvoudige rekenkundige bewerkingen kan uitvoeren. Uit de uitslag van deze 

gegevens kan afgeleid worden in hoeverre er bij de leerling sprake is van automatisering van 

eenvoudige bewerkingen beneden de 100 (de bewerkingen zijn: optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen). Het afnemen van de test kan individueel en in groepsverband 

gebeuren. Zo kun je middels een normgroep vaststellen of het rekenniveau van een kind 

adequaat genoeg is of dat er sprake is van een achterstand. Een achterstand wil niet per 

definitie zeggen dat er een probleem is, maar een grote achterstand kan wel degelijk een 

mogelijk probleem blootleggen (Brunekreef, 2007). 

 

De uitgangspunten van de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) worden door  COTAN 

(2000) bij de testconstructie en kwaliteit van het testmateriaal als goed beoordeeld. De 

kwaliteit van de handleiding wordt als voldoende beoordeeld door COTAN (2000). Wat 

betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit betreft, is er nog maar weinig 

onderzoek gedaan. De normen werden onvoldoende bevonden door COTAN omwille van 

het gebruik van didactische leeftijdsequivalenten en het tekort aan informatie over 

leerjaarnormen. In Nederland werd de TTR (De Vos, 1992) genormeerd in een steekproef 

van 4804 leerlingen uit 54 basisscholen. Ghesquière en Ruijssenaars (1994) maakten een 

aangepaste normering met decielen, C-waaren en Cumm-procent voor Vlaanderen voor het 

tweede tot en met het zesde leerjaar. Deze waarden bieden meer mogelijkheden voor de 

interpretatie van geautomatiseerde kennis dan de oorspronkelijke didactische leeftijden en 

leeftijdsequivalenten (Oud & Mommers, 1990; Haghedooren, 2006).  
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1.2 Tellen en logisch denken als prenumerische rekenvaardigheden 
 

 1.2.1   Wat is tellen?  
 

Tijdens de jaren ’80 is er een grote interesse ontstaan in het onderzoek naar procedurele en 

conceptuele kennis van het tellen (Le Corre, Van de Walle, Brannon & Carey, 2006). 

Procedurele kennis wordt gedefinieerd als de mogelijkheid van kinderen om een 

rekenkundige taak uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kind succesvol vijf 

objecten in een rij kan vaststellen (LeFevre et al., 2006). Procedurele kennis is eerder de 

kennis over de regels en de procedures die worden gebruikt bij het oplossen van routine 

wiskundige taken. Procedurele kennis houdt ook de stap-voor-stap procedures in om tot 

oplossingen te komen. Procedurele kennis kan beoordeeld worden door de nauwkeurigheid 

van het tellen van objecten na te gaan (Van de Walle, 2007). Conceptuele kennis geeft weer 

of een kind begrijpt waarom een procedure werkt of waarom een procedure gerechtvaardigd 

is (LeFevre et al., 2006). Conceptuele kennis is kennis die bestaat uit rijke relaties of 

connecties tussen ideeën. Conceptuele kennis is meer dan een idee, het is ‘kennis die wordt 

begrepen’ (Van de Walle, 2007). Wat tellen betreft, houdt conceptuele kennis het begrip van 

vijf principes in (Stock, Desoete & Roeyers, 2007). 

 

Gelman & Gallistel (1978) beschreven deze vijf impliciete principes. Het eerste principe is het 

één-op-één of correspondentie principe, dit houdt in dat slechts één getal aan een voorwerp 

wordt toegewezen. Je mag elk voorwerp maar één keer tellen. Kinderen leren objecten 

correct aanwijzen met een overeenstemming tussen het aanwijzen en het benoemen (tactiel 

tellen). Het tweede principe is dat van de stabiele volgorde, dit wil zeggen dat getallen altijd 

in dezelfde volgorde worden toegewezen. Het derde principe is dat van de kardinaliteit; het 

laatst getelde/opgenoemde getal geeft aan hoeveel voorwerpen er zijn (resultatief tellen). 

Kinderen leren dat het laatst opgenoemde getalwoord de eindhoeveelheid aangeeft. Ze 

moeten niet opnieuw tellen om te weten hoeveel voorwerpen er zijn, als ze dat zopas 

hebben gedaan. Het volgende principe is dat van  de abstractie (abstractie maken van de 

aard van de getelde voorwerpen), dit houdt in dat alle soorten objecten kunnen verzameld en 

geteld worden. Het laatste principe is dan dat van irrelevantie van de volgorde, hiermee 

wordt bedoeld dat voorwerpen in willekeurige volgorde kunnen geteld worden. Je kunt van 

links naar rechts en van rechts naar links voorwerpen tellen en dezelfde eindhoeveelheid 

uitkomen (Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent & Numtee, 2007; Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004). Conceptuele kennis kan vastgesteld worden door de kinderen 
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te vragen om oordelen te vellen over de soorten tellingen die ze hebben gemaakt (Stock, 

Desoete & Roeyers, 2007). 

  

Tellen bevat zowel conceptuele als procedurele aspecten. Procedurele regels zouden nooit 

mogen aangeleerd worden, zonder de kennis van de noodzakelijke concepten. Procedures 

zonder een conceptuele basis zijn de regels zonder reden en dit zal dan weer leiden tot 

fouten en een misgenoegen ten opzichte van wiskunde (Van de Walle, 2007). Ook bij tellen 

is het dus zo dat kinderen eerst de conceptuele kennis in verband met tellen moeten 

verwerven, alvorens ze procedures zullen kunnen uitvoeren. Kinderen moeten zich dus 

zeker eerst bewust zijn van de vijf principes van Gelman & Gallistel (1978) om telprocedures 

te kunnen toepassen.  

 

1.2.2   Hoe ontwikkelt tellen zich?  
 

Sommige voorstanders van de continuïteitshypothese (Gallistel & Gelman, 1992) beweren 

dat kinderen reeds conceptuele kennis hebben alvorens hun procedurele telvaardigheden 

goed ontwikkeld zijn. Jonge kinderen zouden aangeboren bekwaamheden bezitten die tot 

het uiteindelijke tellen zouden leiden. Bijgevolg, zou de ontwikkeling van het tellen bestaan 

uit de verbinding van de principes tussen de aangeboren bekwaamheden en hun toepassing 

in meer en meer complexe situaties (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004).  Andere 

onderzoekers rapporteerden net het omgekeerde (Frye, Braisby, Lowe, Maroudas, & 

Nicholls, 1989), namelijk dat er geen conceptuele kennis kan ontstaan alvorens de 

procedurele kennis volledig ontwikkeld is. De timing van de twee types kennis kan echter 

enorm afhangen van de particuliere taak of de ontwikkeling kan herhalend zijn (Rittle-

Johnson, Siegler, & Wagner, 2001). 

 

De ontwikkeling van tellen is een belangrijke weg naar het leren over getallen. Problemen 

met tellen worden vaak gelinkt aan latere rekenproblemen (Geary, 2003). Kinderen leren 

aanvankelijk de telvolgorde vanbuiten en ontdekken pas achteraf de telprincipes door 

informele ervaringen met cijfers en tellen. Als kinderen verdergaan in de kleutertuin en de 

lagere school, ontwikkelen ze meer en meer telvaardigheden. Ze leren achteruit tellen, per 

twee tellen en getallen groter dan tien optellen. Ze leren ook wat tientallen en honderdtallen 

zijn en wat de regels zijn om getallen te combineren (als je bijvoorbeeld 30 en 3 combineert, 

kom je tot het grotere getal 33). Vroege moeilijkheden met tellen, voorspellen latere 

moeilijkheden met rekenkundige handelingen (Jordan, Kaplan, Olàh & Locuniak, 2006). 
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Het is duidelijk dat vroege rekenkundige strategieën voor optellen en aftrekken vooral de 

‘som’-strategie of de ‘tel alles’-strategie zijn, waarin het kind eerst elke verzameling telt en 

dan de combinatie van twee verzamelingen telt, te beginnen bij de eerste. Als een kind 

bijvoorbeeld moet oplossen ‘2 + 5’ zal dit als volgt gebeuren: 1, 2 …1, 2, 3, 4, 5…1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7. Naarmate men meer oefent, zullen oudere kinderen meer effectieve strategieën 

gebruiken, zoals de ‘verder tellen’-strategie of de ‘min-strategie’. Bij de ‘min’-strategie begint 

een kind te tellen bij het eerste cijfer van de som en daar telt hij of zij het tweede cijfer bij. Als 

een kind dus in dit geval ‘2 + 5’ moet oplossen, gebeurt dit als volgt: (2), 3, 4, 5, 6, 7. Bij de 

‘min-strategie’ begint het kind met het grootste getal en daar telt hij of zij het andere getal bij. 

Bij ons voorbeeld ‘2 + 5’ gebeurt dan het volgende: (5), 6, 7. Er wordt verondersteld dat de 

‘strategie van het terughalen’ - waarbij men zegt: ‘2 + 5 = 7’, ik weet dit uit het hoofd – 

mogelijk wordt gemaakt door geheugenassociaties tussen vragen en antwoorden te leren en 

te versterken als resultaat van het herhaalde gebruik van berekeningen (Stock, Desoete & 

Roeyers, 2007). 

 

Het begrip van kinderen over de principes die gelinkt worden aan rekenen, lijkt te ontstaan 

door een combinatie van inherente beheersing en telervaring. Vroege inherente beheersing, 

is terug te vinden in Gelman & Gallistel’s (1978) vijf impliciete principes (één-op-één 

correspondentie, stabiele volgorde, kardinaliteit, abstractie, irrelevantie van de volgorde). 

Kinderen lijken, naast deze inherente beheersing ook basiskarakteristieken van tellen te 

verwerven, door standaard telgedrag te observeren. (Geary, 2004). Deze verworven kennis 

geeft zowel essentiële eigenschappen, zoals deze gedefinieerd door Gelman & Gallistel 

(1978), als niet essentiële eigenschappen van tellen weer. Deze niet-essentiële 

eigenschappen van tellen bevatten: begin- en eindpunt, aangrenzendheid, aanduiding en 

standaardrichting. Vijfjarigen kennen vaak al de essentiële eigenschappen van tellen maar zij 

geloven dat aangrenzendheid en het begin- en eindpunt essentiële kenmerken van tellen 

zijn. Dit geeft aan dat de kennis van jonge kinderen over tellen onvolwassen is en beïnvloed 

wordt door de observatie van telprocedures (Geary, Hoard & Hamson, 1999).  

 

De telprincipes worden op het eind van het kleuteronderwijs nog niet door alle kinderen 

beheerst en gecoördineerd. Dit geldt ook voor de kennis van de volgorde van getalwoorden 

als telrij. Veel kinderen van vijf jaar maken nog fouten tegen de één-op-één correspondentie 

tussen voorwerpen en getalwoorden, ze begrijpen de kardinale waarde van het 

laatstgenoemde getalwoord niet, tellen heterogene verzamelingen op een incorrecte manier 

en/of beseffen niet dat het niet uitmaakt in welke volgorde je telt. Dit betekent dat wanneer 

het formele rekenonderwijs start in het eerste leerjaar, deze interindividuele verschillen een 

grote rol spelen (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004).  
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Peuters beseffen rond de leeftijd van twee jaar dat er hoeveelheden zijn. Dit besef is nog 

geen echt tellen, maar eerder een ‘herkennen van een hoeveelheidsbeeld’ (je ‘ziet’ dan dat 

er twee, drie of vier voorwerpen zijn). Kinderen begrijpen wel al dat telwoorden 

hoeveelheden aangeven, maar ze maken nog niet de juiste koppeling tussen getal en 

hoeveelheid.  

 

Kleuters van ongeveer drie jaar bevinden zich als het ware in de fase van de eerste 

rekenrijpheid, waarbij ze echt beginnen te tellen. Ze beginnen echter vaak niet met één en 

houden evenmin de volgorde van de getallen aan.  

Vanaf de leeftijd van vier jaar zien we een meer gevorderde vorm van tellen waarbij echter 

nog steeds voorwerpen overgeslagen of meerdere keren geteld worden.  

Rond vier en een half jaar gaan kinderen ordenend tellen, waarbij ze voorwerpen 

verschuiven of samen leggen om ze te tellen. Hier is dan sprake van tellen met een doel 

(resultatief tellen). Nu is er een elementair getalbegrip mogelijk. Kinderen weten nu dat tellen 

met één moet beginnen, dat je voorwerpen maar één keer mag tellen en dat het 

laatstgenoemde telwoord de totale hoeveelheid aangeeft.  

Als kinderen vijf en een half à zes jaar oud zijn, kunnen ze verkort tellen en doortellen vanuit 

een kleine starthoeveelheid. Ze slagen erin om het aantal mensen aan tafel te tellen. Als opa 

en oma komen logeren komen er twee bij (kinderen tellen dan 4,5,6; we zijn nu met 6 aan 

tafel). 

Het leren tellen tot tien in de kleuterklas is essentieel. Tellen is meer dan de getallenrij 

opzeggen. Belangrijk is dat kinderen leren een bepaalde hoeveelheid overzien onafhankelijk 

van hoe die hoeveelheid is voorgesteld (het aantal vingers, kinderen, stippen, …). We leren 

kinderen best hoeveelheden vergelijken met als regel : leeftijd +1. Een kleuter van 4 kan dus 

best hoeveelheden vergelijken tot 5 (Philips, 2008).  

 

1.2.3    Wat is logisch denken?  
 

 Volgens Piaget 

 

Het constructivisme stelt dat het kind zelf de bouwer is van het object. Dit constructivisme 

bepaalt de visie op rekenen en de ontwikkeling van het getalbegrip van Piaget nauwkeurig. 

Volgens deze theorie, zou het kind zijn eigen weg bouwen van het getal naar de steeds 

complexere en meer operationele numerieke concepten (rekenvaardigheden). Het getal is 

geen externe realiteit die het kind passief opneemt. Integendeel, het getal wordt door het 
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kind gevormd dankzij zijn logische capaciteiten. Het getal bestaat dus slechts vertrekkend 

van de mentale aanleg van het kind om te redeneren. 

Piaget legt zich toe op het verduidelijken van twee logische capaciteiten. Piaget (1941) stelt 

dat logische vaardigheden, waaronder ‘seriatie’, ‘classificatie’ en ‘conservatie’ belangrijke 

voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van rekenen (Piaget & Szeminska, 1941). Deze 

capaciteiten moet het kind geleidelijk aan verwerven en coördineren om het getalconcept te 

kunnen beheersen (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004). Maar hierover bestaat veel 

discussie en tot  nu toe blijft het debat rond de Piagetiaanse vaardigheden om te kunnen 

rekenen onopgelost. Naast de logische vaardigheden, focussen onderzoekers zich nu ook 

op het belang van ‘procedurele’ en ‘conceptuele’ telvaardigheden.  

 

Piaget en Szeminska (1941) gaven een zeer specifieke omschrijving van de logische 

vaardigheden die een kind geleidelijk aan moet verwerven om het getalconcept te kunnen 

beheersen. Seriatie is de vaardigheid om voorwerpen te rangschikken op basis van één of 

meer kenmerken (Piaget & Szeminska, 1941). Er kunnen series worden gemaakt van klein 

naar groot, van licht naar donker, van lichter naar zwaarder, van dun naar dik enz. 

Bij seriatie gaat het niet om het ordenen naar het aantal, maar naar het meer of minder 

aanwezig zijn van een bepaalde eigenschap bij voorwerpen. Voorwerpen worden “geordend” 

op basis van toeval of op basis van bepaalde kenmerken (grootte, lengte, gewicht, dikte, 

hoeveelheid). Het is het vermogen om objecten in stijgende of dalende reeks (serie) te 

rangschikken volgens het aspect waarop deze objecten onderling verschillen (Philips, 2008). 

Op numeriek niveau, wordt seriatie geïllustreerd door het verwerven van een inzicht in de 

volgorde van natuurlijke gehele getallen (ordinale getallen) (Bijvoorbeeld: vijf is groter dan 

vier en vier is groter dan drie) (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) . 

 

Een tweede logische vaardigheid  die het kind moet verwerven, is classificatie. Kunnen 

classificeren houdt in dat men de vaardigheid bezit om voorwerpen te kunnen groeperen op 

basis van één of meerdere gelijke eigenschappen (Piaget & Szeminska, 1941). Een groep 

dieren kan bijvoorbeeld geordend worden naargelang ze : twee poten hebben, vier poten 

hebben, kunnen vliegen enz (Philips, 2008). 

De gecreëerde relatie is hier gelijkwaardig. Op het numerieke niveau, is de classificatie de 

basis van het kardinale aspect van het getal, men gaat resultatief tellen. De 

classificatievaardigheden evolueren via het vermogen om hiërarchische classificaties te 

maken. Het kind klasseert een verzameling elementen van de reeks volgens een permanent 

criterium. Op numeriek niveau, begrijpt het kind de inclusie van numerieke klassen: 1 zit in 2, 

dat op zijn beurt in 3 zit, … De kinderen kennen de getallen dan als afzonderlijke en 

geordende klassen. Door het klassensysteem, zit elk element ingepakt in de klasse die het 

Het belang van tellen en logisch denken voor aanvankelijk rekenen in de onderbouw van de lagere school 16



zelf vormt samen met zijn opvolgers. Door het systeem van de orde, heeft elk element een 

vaste plaats. De hoogste graad van classificatie is de numerieke inclusie. Het beheersen van 

het inclusieprincipe verwijst naar het feit dat de getallen functioneren als reeksen die in 

elkaar vervat zitten. De bekroning van de beheersing van de hoogste vorm van classificatie 

situeert zich in het beheersen van het inclusieprincipe. Het kind is dan in staat om 

hiërarchische classificaties te maken. Het kind begrijpt dat de klassen in elkaar kunnen 

vervat zijn (zo is 4 vervat in 6) en het leert om te redeneren over de details tussen de delen 

en het geheel. Om getallen te kunnen splitsen, moet het kind het numerieke inclusie principe 

verworven hebben. Om te begrijpen dat een geheel gesplitst kan worden in twee delen, moet 

het kind weten dat de twee delen ingesloten zitten in het geheel. Het kind moet zich bewust 

worden dat het totaal, gevormd door de reeks, groter is, dan de delen die ingesloten zijn 

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004).  

 

Eens een kind de seriatie en classificatie beheerst, ontwikkelt hij of zij het besef dat het 

aantal objecten in een verzameling enkel verandert als een of meerdere objecten worden 

toegevoegd of worden verwijderd. Deze vorm van logisch denken wordt conservatie 

genoemd (Piaget & Szeminska, 1941). Alle andere veranderingen zijn geen 

wezenskenmerken en hebben dus geen invloed op de hoeveelheid. Het kind dat de logisch-

rekenkundige structuur van het getal heeft opgebouwd, is in staat om conservatieproblemen 

te benaderen vanuit een logisch standpunt, los van de waarneembare verschijningen 

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004). Conservatie is dus het inzicht dat twee op het 

eerste gezicht verschillende hoeveelheden, gewichten of volumes toch gelijk kunnen zijn. 

Kinderen begrijpen dan dat in een groot smal glas cola evenveel cola kan zijn dan in een 

breed kleiner glas (Philips, 2008).    

 

Sinds de publicatie van het werk van Piaget, hebben onderzoekers zijn werk bekritiseerd. 

Piaget blijft nog steeds een essentiële referentie voor mensen die werken met kinderen met 

rekenkundige problemen (Grégoire, 2005). Maar de Piagetiaanse vaardigheden worden niet 

langer gezien als ‘voorwaarden’ maar eerder als ‘voorbereiding’ op rekenkundige 

ontwikkeling (Stock, Desoete & Roeyers, 2007). 

 

 Neo-Piagetiaanse visie 

 

In de neo-Piagetiaanse theorie worden de vaardigheden, die Piaget zag als ‘voorwaarden’ 

dus beschouwd als voorbereidende vaardigheden. Deze voorbereidende rekenvaardigheden 

bevatten meer elementen dan seriatie, classificatie en conservatie alleen. Wat verstaat men 

nu precies onder deze ‘voorbereidende rekenvaardigheden’? 
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“Rekenen” start al voor het eerste leerjaar. Men spreekt soms over ‘ontluikende 

gecijferdheid’ en over ‘prenumerieke of prenumerische vaardigheden’.  

Vooraleer een kind een eigen rekenboek bezit heeft het al heel wat vaardigheden verworven. 

Deze vaardigheden ontwikkelen zich verder tijdens het lager onderwijs. Om echt te kunnen 

rekenen heeft het kind inzicht nodig in getallen (getalbegrip). Om tot een volwaardig 

getalbegrip te kunnen komen moet het kind reeds een aantal zaken vooraf verworven 

hebben in zijn peuter- en kleutertijd. Dit noemt men ‘voorbereidende rekenvaardigheden’ 

(Philips, 2008).   

 

 Piaget was van die mening dat een kind eerst moest kunnen seriëren en classificeren, 

alvorens het tot conservatie kon komen. Pas daarna is het mogelijk om tot een getalconcept 

te komen. Kunnen seriëren, classificeren en conserveren waren dus ‘voorwaarden’ om tot 

logisch denken te komen.  

Volgens de neo-Piagetiaanse theorie zijn deze vaardigheden geen voorwaarden meer maar  

‘voorbereidende rekenvaardigheden’ (zie onderstaand kader), nodig om uiteindelijk tot 

getallenkennis te komen.  

 

Figuur 1: voorbereidende rekenvaardigheden (Dumont, 1994) 

 

 Classificatie Kardinatie 
 

  Operatietekens

Conservatie + Paarsgewijze  

correspondentie 

 Tellen  Getalbegrip 

  

Splitsen 

  

Hoofd- 

bewerkingen 
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Ordinatie 

   

Memoriseren 

 

Naast conservatie, seriatie en classificatie horen bij de ‘voorbereidende rekenvaardigheden’ 

ook correspondentie, tellen en meten. 

 

Correspondentie is de vaardigheid om hoeveelheden te vergelijken qua aantal, op basis van 

de één op één relatie: het kind begrijpt dan dat er evenveel blokjes als cirkels zijn (figuur 2).  
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Figuur 2 
  

 

 

 

Dit is een vaardigheid om te komen tot seriatie en classificatie (Philips, 2008).   

 

Tellen kreeg in de laatste jaren een meer centrale plaats in het leren rekenen. We kunnen bij 

het leren tellen een onderscheid maken tussen het kennen van de telrij (getalwoorden 

opsommen: 1 2 3 4 5  6) en het tellen zelf. Met tellen zelf bedoelen we dat kinderen weten 

dat het laatste telwoord (hier 6) verwijst naar het aantal getelde voorwerpen en dat het niet 

uitmaakt of je nu van rechts naar links of van links naar rechts telt (Philips, 2008). 

 

Het meten van een bepaald voorwerp kan verschillende resultaten opleveren al naargelang 

de maat die men gebruikt. We moeten dus een maat hebben en die maat kan verschillend 

zijn. Naargelang de maat die we gebruiken kunnen we bijvoorbeeld de tijd op verschillende 

manieren meten in: seconden, minuten, uren. Ook het cijfer 1 is een maat, een eenheid. Elk 

getal bestaat uit een aantal eenheden, een vermenigvuldiging is bv een aantal keer de maat. 

Om te weten hoeveel zes is, moet ik weten wat de maat is: zes uren, zes blokken, zes paar 

schoenen, zes dagen ... . Essentieel is dus het begrip van eenheid. Een eenheid is zo groot 

of klein als wij hemzelf kiezen, afhankelijk van de maat. We weten dus wat “zes” is als we 

weten wat de maat is: “zes keer deze eenheid”. Eén is dus niet één object, één is de maat 

(Philips, 2008). 

 

Als we de term ‘logisch denken’ gebruiken in het dagelijkse leven, bedoelen we eigenlijk 

bijna alle soorten gedachten, zowel zeer eenvoudige gevolgtrekkingen als de complexe 

ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën. Met logisch denken wordt bedoeld: een 

gevolgtrekking waarin een of meerdere stelling(en) waar zijn als andere stellingen waar zijn. 

De stellingen die als vanzelfsprekend worden gezien, noemt men premisses. De stellingen 

die worden afgeleid uit de premisses worden conclusies genoemd (Knauff, 2007). Vele 

studies hebben aangegeven dat men logisch denken niet afgezonderd kan zien van de totale 

intellectuele capaciteit. Leerlingen die logisch kunnen denken en problemen kunnen 

oplossen, presteren beter in om het even welk wetenschappelijk gebied, dus ook op 

rekenkundig gebied (Holvikivi, 2007). Wat rekenen betreft heeft logisch denken dus een iets 

specifiekere betekenis dan wanneer we ‘logisch denken’ gebruiken in het dagelijkse leven. 
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1.2.4    Hoe ontwikkelt logisch denken zich? 
 

Het logistieke groeimodel is een universeel model van organische verandering, toepasbaar 

op biologische, economische en psychologische verschijnselen. Het gaat uit van een aantal 

basisveronderstellingen.  

De eerste veronderstelling is dat leer- en ontwikkelingsprocessen neerkomen op de groei 

van een bepaalde variabele, bijvoorbeeld inzicht van een kind in het hoeveelheidbegrip. Het 

model richt zich dus met name op kwantitatieve of kwantificeerbare aspecten van de 

ontwikkeling.  

De tweede veronderstelling is dat de groei wordt bepaald door de reeds aanwezige kennis of 

inzichten. Dus, hoe meer je over iets weet, hoe makkelijker het wordt om bij te leren.  

De derde veronderstelling is dat leren en ontwikkelen afhankelijk zijn van beschikbare 

hulpmiddelen. Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn de hulp die het kind bij het leren 

krijgt van meer competente kinderen of van volwassenen, maar ook de aanwezigheid van 

ondersteunende kennis of vaardigheden bij het kind. Deze hulpmiddelen zitten dus zowel in 

het kind zelf als in zijn omgeving. De hulpmiddelen zijn beperkt hoezeer een kind ook wordt 

geholpen, die hulp is toch altijd beperkt in intensiteit of kwaliteit. De hulp is niet altijd even 

adequaat (en soms zelfs negatief). De beperkte hulpmiddelen stellen een grens aan kennis- 

of vaardighedenniveau dat iemand kan bereiken.  

De laatste veronderstelling is dat leerprocessen waarbij een bepaald principe moet worden 

verworven – bijvoorbeeld dat hoeveelheden bij overgieten gelijk blijven als er tenminste niet 

wordt gemorst – een conservatief karakter hebben. Dat wil zeggen dat kinderen geneigd 

zullen zijn vast te houden aan hun huidige inzicht in het probleem in kwestie. Stel dat een 

kind gelooft dat hoeveelheden veranderen als ze in een beker met een andere vorm worden 

overgegoten. Iedere keer als het kind gaat experimenteren met overgieten ziet het deze 

overtuiging bevestigd: de vloeistof heeft nu een andere hoogte- en breedteverhouding en dat 

staat voor het kind gelijk met een andere hoeveelheid.  De verwachting bepaalt de 

waarneming. Hoe leren kinderen dan uiteindelijk toch het conservatieprincipe (of enig ander 

principe)? Het idee is dat de kans op een positieve leerervaring, bijvoorbeeld een ervaring 

met bekers die slecht een beetje van elkaar verschillen die het kind toch aan het denken zet 

in de goede richting, evenredig is met het inzicht dat je al in het (conservatie)principe hebt 

(Verhofstadt-Denève, Van Geert & Vyt, 2003).  

 

In de neo-Piagetiaanse visie komen verschillende voorbereidende vaardigheden aan bod, 

waaronder ook de voorwaarden die Piaget beschreef: seriatie, classificatie, correspondentie 

en conservatie. De neo-Piagetiaanse visie haalt echter ook nog andere vaardigheden aan: 
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tellen en meten. In wat volgt  komt dus de ontwikkeling van logisch denken volgens de neo-

Piagetiaanse visie aan bod, omdat in deze visie alle vaardigheden – ook die van Piaget –  

van tel zijn. 

 

Men zou op jonge leeftijd zien/ervaren dat bijvoorbeeld drie stuks meer is dan twee stuks. Dit 

‘snel overzien’ van kleine hoeveelheden blijkt een aangeboren vaardigheid te zijn, die ook in 

beperkte mate aanwezig is bij dieren. We zouden in staat zijn om het verschil te herkennen 

tussen 1 en 3 en 1 en 4, maar daar stopt dit aangeboren vermogen ook. Later leren we ook 

woorden voor die basiservaringen. Ze leren het woord ‘meer’ voor wat ze zagen (nl. dat 3 

meer is dan 1). Het woordje ‘meer’ krijgt daardoor betekenis. Als bij dit vergelijken en 

overzien van hoeveelheden iets fout loopt steunt de rekentaal niet op heel vroege 

basisbelevingen, waardoor deze kinderen meer moeite hebben om deze begrippen te 

onthouden. Zij zullen hierdoor in de lagere school blijvend uitvallen op schattend rekenen en 

vergelijken van hoeveelheden. De voorbereidende rekenvaardigheden (subiteren én 

hoeveelheden vergelijken, conservatie, correspondentie, classificatie, seriatie, meten) 

ontwikkelen zich reeds van kleinsaf gedurende de hele peuter- en kleutertijd (Philips, 2008).  

 

1.2.5    Hoe kunnen we tellen en logisch denken onderzoeken?   

 
De TEDI-MATH (Test voor de Diagnostiek van MATHematische competenties) (Grégoire, 

Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) is een geschikte manier om tellen en logisch denken te 

onderzoeken. De TEDI-MATH is niet bedoeld als niveau- of criteriumtoets. Deze test is een 

instrument met klinische bedoelingen. Hij maakt het mogelijk de rekenmoeilijkheden van 

kinderen te beschrijven (classificerende diagnostiek), te begrijpen (verklarende diagnostiek) 

en uiteindelijk te komen tot een indicatieanalyse (handelingsgerichte diagnostiek). De TEDI-

MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) is een diagnostische test, bestemd voor 

het evalueren van kinderen die geconfronteerd worden met problemen bij het verwerven van 

de wiskundige basisvaardigheden. De test integreert de verschillende facetten die de 

wiskundige (rekenkundige) basisvaardigheden uitmaken. Deze zes facetten zijn: (1) telrij 

kennen, (2) tellen, (3) getallenkennis, (4) logisch denken, (5) rekenoperaties en (6) schattend 

rekenen. Deze facetten maken de verschillende subtests binnen de TEDI-MATH (Grégoire, 

Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) uit. 
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 Tellen 

 

De studies van Gelman en Gallistel (1978) benadrukken het belang van het tellen als 

indicator voor de latere wiskundige competenties van jonge kinderen en als mogelijk 

belangrijke factor van de numerieke conceptualisering. Het tellen wordt vandaag beschouwd 

als een vroeg-rekenkundige of prenumerische competentie, noodzakelijk om waar te nemen 

en om de problemen te begrijpen. Om tellen te onderzoeken, gebruikt de TEDI-MATH 

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) enkele specifieke subtests, voor de vijf 

principes van Gelman en Gallistel.  
 

Om het principe van de één-één correspondentie te onderzoeken, gebruikt men in de TEDI-

MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) de tests van lineaire patronen. De 

kinderen moeten een gerichte reeks van negen konijnen en zes leeuwen tellen. Bij de tests 

in verband met niet-lineaire patronen, moeten de kinderen twaalf schildpadden en vijf haaien 

tellen. Voor de vier tests wordt de strategie geobserveerd (het correct aanwijzen van de 

objecten, de correcte telvolgorde in de verbale sequentie, overeenstemming tussen 

aanwijzen benoemen of de coördinatie van beiden).  

 

Om het principe van de stabiele volgorde te onderzoeken, hanteert men in de TEDI-MATH  

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) de telrijtaken. Deze telrijtaken maken het 

mogelijk om  de beheersingsgraad van de numerieke verbale volgorde te beheersen. Bij 

deze tests, moet het kind zover mogelijk tellen, tellen tot een gegeven grens, tellen 

vertrekkend van een gegeven grens, tellen in afgebakend interval, tellen met sprongen van 

twee en tien en terugtellen. Met behulp van deze tests, kan men het verwerkingsniveau en 

de ontwikkeling van de numerieke ketting bepalen.  

 

Om na te gaan of het kind de relatie tussen tellen en kardinaliteit begrijpt, vraagt men 

meestal aan het kind om een reeks voorwerpen te tellen. Volgend op het tellen van het kind, 

zoals voor de test van het tellen van lineaire patronen en deze van het tellen van niet-lineaire 

patronen, vraagt ment het kind: “Hoeveel X zijn er samen?”. We weten dat we op deze 

manier slechts het eerste niveau van kardinaliteitsverwerving evalueren. Daarom is er nog 

een andere test opgenomen in de testbatterij. Deze test vraagt het kind om een numerieke 

reeks te construeren die gelijk is aan een gegeven reeks (12 schijfjes).  

 

Volgens het abstractieprincipe, wordt een verzameling van heterogene voorwerpen als een 

eenheid geteld. Het kind moet dus het belangrijkste kenmerk van het voorwerp negeren en 

de verschillende voorwerpen als één groep zien (tellen). Het abstractieprincipe wordt 
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geëvalueerd aan de hand van het tellen van een heterogene verzameling, bestaande uit 

twee leeuwen en drie schildpadden.  

 

Om het principe van de irrelevantie van de telvolgorde te onderzoeken, vraagt men het kind, 

volgend op de test van het tellen van de lineaire en niet-lineaire patronen, hoeveel konijnen 

het zou hebben wanneer het bij een ander element (konijn) van de reeks zou beginnen 

tellen.  

 

Zelfs wanneer het kind correct telt, gebruikt het deze vaardigheid niet altijd bij het oplossen 

van bepaalde problemen.  Het functionele gebruik van tellen vloeit dus niet automatisch voort 

uit de beheersing van deze vaardigheid. Bij de test, die wordt gehanteerd om dit principe na 

te gaan, worden twee identieke reeksen met één-op-één correspondentie aan het kind 

voorgesteld (sneeuwmannen en hoeden). Zonder het kind de kans te geven om de twee 

reeksen te tellen, worden de hoeden weggenomen. Er wordt aan het kind gevraagd hoeveel 

hoeden er weggenomen zijn. Het kind moet zo het functionele tellen om de kardinaal van de 

reeks te vinden (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004).  

 

 Logisch denken 

 

Ook logisch denken kan ingedeeld worden in verschillende capaciteiten, die kunnen worden 

getest. Een eerste logische capaciteit (voorbereidende rekenvaardigheid) die een kind moet 

verwerven is seriatie. Op dit numerieke niveau, wordt seriatie geïllustreerd door het 

verwerven van een inzicht in de volgorde van natuurlijke gehele getallen (ordinale getallen) 

(Bijvoorbeeld: vijf is groter dan vier en vier is groter dan drie). In de testbatterij kan men de 

numerieke seriatie, als voorbereidende rekenvaardigheid, evalueren aan de hand van twee 

tests: de test van seriatie van bomen en de test van seriatie van Arabische cijfers. Bij de 

eerste subtest worden vijf kaarten met boomfamilies aan het kind getoond. Er wordt aan het 

kind gevraagd: “Orden de bomen. Begin met de prent met het minste bomen  en ga zo 

verder naar de meeste bomen.” Wanneer we het goede begrip van het kind vaststellen, 

wordt gevraagd om een extra kaart in de reeks te voegen. De tweede subtest heeft 

betrekking op de seriatie van Arabische cijfers. Het kind krijgt vijf kaarten te zien en er wordt 

gevraagd de kaarten te ordenen van het kleinste cijfer naar het grootste cijfer.  

 

Een tweede logische capaciteit die het kind moet verwerven is het classificeren. De subtest 

hiervoor binnen TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) voorziet twee 

taken om de numerieke classificatie, als voorbereidende rekenvaardigheid te evalueren. Bij 

de eerste test worden negen kaarten met verschillende symbolen aan de kinderen 
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aangeboden. Er wordt het kind gevraagd om de kaarten die samen horen, samen te leggen. 

Het enige toegelaten criterium om de kaarten samen te leggen is het numeriek criterium. Het 

kind mag verscheidene keren proberen. Als het kind mislukt, wordt een andere proef 

aangeboden. Bij deze proef moet het kind kaarten met identieke symbolen samen leggen die 

volgens hem samen horen. Ook hier is enkel het numeriek criterium juist.  

 

De TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) test de inclusie op een 

originele manier. Een omslag en schijfjes worden aan het kind aangeboden. Men vraagt het 

kind om 6 schijfjes in de omslag te stoppen. Vervolgens vraagt de volwassene hem/haar: 

“Heb je nu genoeg schijfjes in de omslag om er (8, 4 of 7) schijfjes uit te halen? Waarom?”.  

Om getallen te kunnen splitsen, moet het kind het numerieke inclusie principe verworven 

hebben. Binnen het kader van de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) 

werd gekozen om een nieuwe proef te ontwikkelen voor het splitsen. Deze test bestaat eruit 

het kind een blad voor te leggen waarop twee weiden staan. De proefleider legt uit aan het 

kind “dat een schaapherder zes schapen heeft en dat hij er vier op de ene weide zet en twee 

op de andere weide”. Vervolgens vraagt hij het kind: “Kan je de schapen nog op een andere 

manier verdelen over de weiden?”. Het kind wordt uitgenodigd om verschillende splitsingen 

te geven. In het tweede deel van de test, wordt hetzelfde gevraagd aan het kind, maar de 

weiden worden niet meer getoond en het moet de splitsingen mentaal uitvoeren.  

 

Een volgende logische capaciteit is het in staat zijn om conservatieproblemen te benaderen 

vanuit een logisch standpunt, los van de waarneembare verschijningen. Bij de TEDI-MATH 

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) wordt dit als volgt getest: er liggen twee rijden 

met zes schijfjes. Daarna worden twee transformaties genomen (verder uit elkaar en door 

elkaar gemengd) nadat de kinderen erkennen dat de twee rijen even lang zijn (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004). 
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1.3 Relatie tussen prenumerisch en aanvankelijk rekenen? 
 

 

1.3.1   Piaget 
 
In de vroege jaren zeventig en tachtig werd de ontwikkeling van Piagetiaanse operaties 

benadrukt als eerste vereiste voor de ontwikkeling van vroege wiskundige competenties 

(Van De Rijt & Van Luit, 1998). Piaget stelt de ontwikkeling van het getalbegrip voor als de 

oorsprong van het leren rekenen. Dit getalbegrip ontstaat als kwantificering van logische 

relaties en ontwikkelt zich gelijktijdig met de genese van deze relaties. Er zouden vier 

voorwaarden bestaan om tot getalbegrip te komen. Twee kernvoorwaarden, namelijk 

classificatie en seriatie, en twee psychologische voorwaarden, met name conservatie en 

correspondentie (Desoete, 2003).  

Volgens Piaget was getalbegrip dus een samenvatting van seriatie, classificatie en 

correspondentie. Maar het criterium voor dit begrip was voor Piaget conservatie: het in staat 

zijn om te beseffen dat een hoeveelheid kan worden behouden na zichtbare transformaties 

(Piaget, 1965). Een voorbeeld hiervan is dat kinderen die nog niet naar school gaan, niet 

weten dat ze, om de lengte van twee stokken te vergelijken, de stokken van eenzelfde punt 

moeten laten vertrekken. Ze zullen ook zeggen dat een rij voorwerpen meer voorwerpen 

bevat als de rij langer lijkt. Pas als kinderen in staat zijn om bepaalde operaties te gebruiken 

om deze problemen op te lossen, hebben ze, in de ogen van Piaget, kennis van 

hoeveelheid. De Piagetiaanse operaties moeten zich ontwikkelen in een vaste volgorde en 

elke operatie wordt gelinkt aan een bepaalde leeftijd (Van De Rijt & Van Luit, 1998). 

Piaget en Szeminska (1941) zijn van de mening dat het getalbegrip afhangt van logische 

operaties met getallen. Meer specifiek gaat het om de logische vaardigheden die kinderen 

geleidelijk aan verwerven om met getallen te kunnen omgaan. Coördinatie van classificatie 

en seriatie zijn belangrijk om logisch na te denken over getallen (Desoete & Grégoire, 2006).  

 

Het conservatiebegrip speelt een belangrijke rol binnen Piagets theorie. De ontwikkeling van 

het rekenen zou zich niet kunnen manifesteren zonder dat het kind eerst conservatie 

verworven heeft. Piaget is tevens van mening dat conservatie de basis vormt voor het 

uitrekenen van sommen. Eens het kind weet dat een bepaald aantal gelijk blijft, ook al wordt 

het verdeeld, kan het sommen oplossen (Saesen, 2005). 

  

Een volgende pijler die bij Piaget aan bod komt, is de correspondentie of paarsgewijze 

correspondentie. Deze vaardigheid betreft het vermogen om één-één relaties te leggen 
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tussen verschillende objecten, het bepalen dus of twee hoeveelheden overeenkomen of niet. 

Dit paarsgewijze vergelijken van hoeveelheden moet mogelijk zijn ongeacht de plaats en de 

ruimte die de elementen innemen. Het kind moet hiervoor nog niet kunnen tellen, maar het 

principe van paarsgewijze overeenstemming vormt wel de basis voor het tellen van 

hoeveelheden (Dumont, 1994; Ruijssenaars, 1992). 

 

Het classificeren, i.e. het kunnen ordenen en sorteren van voorwerpen of elementen op 

grond van overeenkomsten, is tevens een voorwaarde voor de ontwikkeling van het logisch 

denken. Evenals seriatie, i.e. het gebruiken van een ranggetal. Dit veronderstelt het 

aanbrengen en doorzien van rangorderelaties. Seriatie betreft het vermogen om objecten in 

een stijgende of dalende reeks te rangschikken volgens het aspect waarop deze objecten 

onderling verschillen (Cuyvers, 1998). De volgorde waarin het kind voorwerpen ordent wordt 

bepaald door het in meer of mindere mate aanwezig zijn van een bepaald criterium (Piaget, 

1941). Seriatie zou de basis vormen voor het gebruik van ordinale getallen of ranggetallen. 

Inzicht in de ordeningsprincipes wordt beschouwd als de basis voor het inzicht n de relaties 

binnen de getallenrij. Kinderen die dit inzicht missen, kunnen vaak wel de getallenrij 

reproduceren, maar daarbij ontbreekt elk begrip van het belang van de volgorde van deze 

getallenrij (Ruijssenaars et al., 2004). 

 

1.3.2 Na Piaget 
 
Hoewel het werk van Piaget nog vaak wordt gebruikt als referentie, hebben recente studies 

in verband met wiskunde andere inzichten toegevoegd aan de prenumerische vaardigheden 

van jonge kinderen (Donaldson, 1978; Grégoire, 2005; Grégoire, Van Nieuwenhoven, & 

Noël, 2004; Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2004; Van Luit, 2002).  In deze studies 

werden de feitelijke context van de studies, de taal en het tellen ook belangrijk (Desoete & 

Grégoire, 2006).  

 

Er is heel wat discussie rond de assumptie van Piaget dat conservatie volledig verworven 

moet zijn vooraleer men kan beginnen rekenen (Ruijssenaars, 1992; Grégoire, 2004). Men 

spreekt daarom tegenwoordig eerder over conservatie als voorbereidende vaardigheid dan 

als rekenvoorwaarde. Ook wat correspondentie betreft, mag men niet besluiten dat 

correspondentie noodzakelijk is voor het tellen, want soms komt het vermogen om via tellen 

hoeveelheden te achterhalen tot stand vooraleer het kind een volledig conservatiebegrip 

verworven heeft (Ruijssenaars, 1992).  
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Ook omtrent classificatie en seriatie als voorwaarden voor het leren rekenen bestaat er 

discussie. Zelfs na veelvuldig empirisch onderzoek kan men niet met zekerheid zeggen dat 

er een voorwaardelijk verband bestaat tussen classificatie of seriatie en de ontwikkeling van 

rekenvaardigheden (Ruijssenaars et al.; 2004) 

 

Het gebrek aan eenduidigheid omtrent het voorwaardelijk karakter van de Piagetiaanse 

vaardigheden heeft ertoe geleid dat er tegenwoordig niet meer over ‘rekenvoorwaarden’ 

wordt gesproken, maar eerder over ‘voorbereidende vaardigheden’. Hiermee wordt het 

voorwaardelijk karakter van de betreffende begrippen afgezwakt (Desoete, 2004). Men mag 

er wel van uitgaan dat de Piagetiaanse rekenvoorwaarden gerelateerd zijn aan rekenen. 

Over de aard van dit verband heerst er echter nog onduidelijkheid (Saesen, 2005). 

Verder mogen we niet stellen dat de Piagetiaanse rekenvoorwaarden de enige voorwaarden 

zijn om tot getalbegrip te komen (Bouwers & Van Goor, 1999). Desondanks kunnen ze toch 

een belangrijke bijdrage leveren tot het voorspellen en het diagnosticeren van 

rekenproblemen. Het onderzoek van Grégoire (2004)  toonde aan dat de Piagetiaanse 

vaardigheden nog steeds te rechtvaardigen zijn binnen de diagnostiek van dyscalculie. Hij is 

van mening dat het model van Piaget van belang is voor het begrijpen van het rekenen, 

maar dat men andere theorieën inzake de rekenontwikkeling ook in beschouwing moet 

nemen (Saesen, 2005).  

 

Volgens Desoete en Grégoire (2006) is er, naast het logisch denken van Piaget, ook sprake 

van een tweede prenumerische vaardigheid, namelijk de telprocedures. Er zijn twee 

vaardigheden betrokken bij deze procedures: conceptuele en procedurele kennis van het 

tellen. Eerst hangt tellen af van de prenumerische vaardigheid: tellen met een telrij 

(conceptuele kennis) (Gelman & Butterworth, 2005). Vervolgens kan tellen ook gezien 

worden als een instrument om het essentiële uit een serie te halen (procedurele kennis) 

(Briars & Siegler, 1984; Gelman & Meck, 1986; Kaye, 1986). 

 

Mc Shane (1991) onderzocht verschillende studies en kwam tot de conclusie dat conservatie 

een minder belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van getalleninzicht dan Piaget 

suggereerde. Conservatie van getallen lijkt de belangrijkste toepassing van conservatie en 

zelfs kinderen van twee jaar lijken in staat te zijn om een eenvoudige en alledaagse oefening 

rond conservatie van getallen op te lossen, volgens McShane. 

Tellen kon volgens Piaget niet echt bijdragen aan de ontwikkeling van het inzicht in getallen 

omdat het slechts een akoestische actie is zonder enige betekenis (Piaget, 1965). 

Later onderzoek geeft meer specifieke informatie over deze opinie. Op basis van zijn 

onderzoek naar de effecten van een trainingprogramma voor classificatie en seriatie en een 
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trainingprogramma voor telvaardigheden, besloot Clements (1984) dat noch seriatie noch 

classificatie vereisten zijn om te tellen. In zijn onderzoek vond hij een significant effect van 

trainen op telvaardigheden in een test op tellen, en ook in een test op seriatie en classificatie. 

Fuson, Secada en Hall (1983) vonden een gelijkaardig resultaat. Hun studie toonde een 

effect van tellen aan op de ontwikkeling van de conservatie van getallen (Van De Rijt & Van 

Luit, 1998). 

 

Als het over de ontwikkeling van telvaardigheden gaat, bestaat er zeer veel 

overeenstemming onder de onderzoekers wat betreft de verschillende telvaardigheden die er 

bestaan en de volgorde waarin deze zich ontwikkelen (Frank, 1989; Fuson, 1988; Gelman & 

Gallistel, 1978; Ginsburg, 1977; Van den Brink, 1984). Rond drie jaar beginnen kinderen met 

akoestisch tellen. Dit gaat in het algemeen gepaard met korte liedjes of rijmpjes. Rond de 

leeftijd van vier jaar, beginnen kinderen te tellen, meestal asynchroon. Ze beginnen te 

beseffen dat getallen kunnen gebruikt worden om objecten te tellen. Ze zijn echter nog niet in 

staat om een voorwerp aan te wijzen, terwijl ze aan het tellen zijn. Vaak missen ze een 

voorwerp bij het tellen of wijzen ze meer dan een keer naar hetzelfde voorwerp. Als kinderen 

in staat zijn om te tellen en tegelijk naar voorwerpen te wijzen, dan kunnen ze synchroon 

tellen. Deze ontwikkeling vindt plaats tussen vier en vijf jaar. Een manier om het synchroon 

tellen te bevorderen, is het rangschikken van de voorwerpen tijdens het tellen. Als ze dit 

doen, zijn de kinderen zeker dat elk voorwerp slechts een nummer krijgt. Als een kind 

ongeveer vier en half jaar oud is, begint het verschillende manieren te zoeken om 

voorwerpen te rangschikken. Rond vijf jaar bereiken kinderen het stadium waarin ze 

resultatief kunnen tellen. Dit betekent dat ze er zich van bewust zijn dat tellen begint met het 

nummer 1, dat elke object slechts een keer wordt geteld, en dat het laatste getal het totaal 

aantal voorwerpen weergeeft. Na resultatief tellen, leren kinderen een andere strategie 

waardoor ze minder moeten tellen. Van een aantal voorwerpen herkennen de kinderen de 

voorstelling, bijvoorbeeld, van de vijf op een dobbelsteen. Ze tellen dan gewoon verder vanaf 

dit getal: vijf, …, zes, zeven, etc.. Kinderen van rond de zes jaar zouden op deze manier 

moeten kunnen tellen. Als kinderen op een flexibele manier kunnen tellen, hebben ze een 

volledig en goed besef van de getallenvolgorde (Van De Rijt & Van Luit, 1998).  

 

Overzichten van ontwikkelingsstudies (Fuson, 1988; Geary, 1995; Steffe & Cobb, 1988) en 

de resultaten van empirische studies tonen aan dat de Piagetiaanse operaties (seriatie, 

classificatie, correspondentie en conservatie van getallen) waarschijnlijk geen vereisten zijn 

voor telvaardigheden, maar dat ze onderling verbonden zijn en dat ze samen een 

prenumerische vaardigheid vormen, namelijk. de ‘vroege wiskundige competentie’. Vroege 

wiskundige competentie kan gezien worden als een cognitieve structuur die het hele domein 
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van prenumerisch rekenen, waarbinnen zich verschillende vaardigheden en kennis 

bevinden, omvat (Van De Rijt & Van Luit, 1998). 

 

Een heel belangrijk onderscheid in de studie over het wiskundige begrip van kinderen is het 

onderscheid tussen in staat zijn een berekening uit te voeren en in staat zijn om 

onderliggende principes van wiskundige relaties te gebruiken. Bij het leren rekenen moeten 

kinderen principes leren begrijpen, zoals de omgekeerde relatie tussen optellen en aftrekken 

en de onbelangrijkheid van de volgorde waarin de getallen zich voordoen bij een optelling 

(Gilmore & Bryant, 2006).  

 

1.3.3 Onderzoeksvragen 
 

Om een antwoord te zoeken voor bovenstaande onduidelijkheden, werkte ik mee aan een 

longitudinaal onderzoek.  Ik wilde nagaan of de resultaten van dit onderzoek meer aansloten 

bij Piagets manier van denken of eerder bij de recentere onderzoeken.  

Daarom ging ik eerst na of de vaardigheid van het kind om logisch te denken in de 

kleuterklas een invloed had op latere rekenvaardigheden.  

Vervolgens onderzocht ik of de vaardigheid van het kind om te tellen in de kleuterklas een 

invloed heeft op latere rekenvaardigheden. 

Mijn derde onderzoeksvraag ging dan weer over de relatie tussen tellen en logisch denken, 

zowel in de derde kleuterklas als in het tweede leerjaar.  
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2. Methode 

 
 
2.1 Participanten 
 

 

Het gaat in dit onderzoek om een steekproef van 44 kinderen (n = 44). Zelf testte ik 35 

kinderen op twee verschillende scholen. Deze steekproef werd uitgebreid met 9 kinderen uit 

gelijklopend onderzoek van een medestudent. Zo kwam ik uiteindelijk tot de steekproef van 

44 kinderen (19 jongens en 25 meisjes) op 3 verschillende scholen in Oost-Vlaanderen. Alle 

kinderen werden getest tijdens het derde trimester in de derde kleuterklas (2005) (M = 5,8 

jaar en SD = 3,5 maanden) en nogmaals tijdens het derde trimester in het tweede leerjaar 

(2007) (M = 7,9 jaar en SD = 4,1 maanden). De ouders van de kinderen werden steeds 

geïnformeerd en tekenden ook telkens een formulier waarin ze de toestemming gaven om 

hun kind te laten deelnemen aan de testen.  

De gemiddeld behaalde totale score op de WISC-test (Wechsler Intelligence Scale for 

Children) van de leerlingen uit de steekproef bedroeg in het tweede leerjaar 11,4 met een 

standaarddeviatie van 2,7.  

 

2.2 Opzet 
 

 

Het betreft hier een onderzoek dat wordt georganiseerd vanuit de vakgroep Experimenteel-

Klinische en Gezondheidspsychologie, aan de faculteit Psychologie en Pedagogische 

wetenschappen in Gent. Het is een follow-up met de TEDI-MATH met leerlingen die dan in 

het tweede leerjaar zullen zitten. 

 

We willen  het belang van tellen en logisch denken voor aanvankelijk rekenen in de 

onderbouw van de lagere school nagaan. Het gaat dus om een longitudinaal onderzoek, dat 

de testgegevens uit het vooronderzoek van de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & 

Noël, 2004) in 2005 vergelijkt met deze uit de follow-up studie van 2007. Tijdens het eerste 

onderzoeksmoment werd van alle proefpersonen de TEDI-MATH (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004) afgenomen in de derde kleuterklas. Bij het tweede 

onderzoeksmoment werd de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) 

opnieuw afgenomen van bijna alle proefpersonen in het tweede leerjaar. Daarnaast werd op 
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een tweede meetmoment de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) en de Kortrijkse 

Rekentest-Revised (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) klassikaal afgenomen.  

 

2.3 Materialen 
 

 

Er worden verschillende tests afgenomen en de resultaten van deze testen worden achteraf 

geanalyseerd.  

De instrumenten die voor deze thesis worden gehanteerd zijn: de Tempotest Rekenen (TTR, 

De Vos, 1992), de Kortrijkse Rekentest-Revised (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) en de Test 

voor de Diagnostiek van Mathematische competenties (TEDI-MATH, Grégoire, Van 

Nieuwenhoven, & Noël, 2004). Hierna worden de instrumenten besproken en beoordeeld op 

basis van psychometrische criteria. 

 

2.3.1 Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) 
 

De Tempotest rekenen (TTR, De Vos, 1992) meet de geautomatiseerde rekenvaardigheid of 

getalfeiten voor elementaire bewerkingen. De TTR (De Vos, 1992) kan individueel of in 

groep worden afgenomen bij kinderen vanaf het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar.  

 

De Tempotest rekenen (TTR, De Vos, 1992) bestaat uit een handleiding, formulier en twee 

correctiemallen. Het formulier bestaat uit vijf kolommen met 40 eenvoudige rekenoefeningen. 

De eerste kolom bestaat uit zeer eenvoudige optellingen, de tweede uit aftrekkingen, de 

derde uit vermenigvuldigingen, de vierde uit delingen en de vijfde bevat alle voorgaande 

bewerkingen door elkaar. Per kolom krijgt het kind exact 1 minuut tijd. Er is een variant 

beschreven waarbij 3 minuten per kolom wordt gegeven om de betrouwbaarheid te 

verhogen. Voor de Tempotest Rekenen opteer ik voor de originele afname van 1 minuut per 

kolom. Zo duurt de klassikale afname om en bij de 5 minuten en wordt de les minder 

gestoord (Naveau, 2005) .   

 

In het eerste leerjaar worden alleen de eerste twee kolommen afgenomen. Vanaf het tweede 

leerjaar worden alle kolommen afgenomen. De berekening van het totaal aantal goede 

antwoorden gebeurt over alle kolommen.  

 

Per kolom en voor het totaal worden de juiste antwoorden opgeteld. Deze vormen de ruwe 

score. De didactische leeftijd (DL) is gelijk aan het aantal maanden rekenonderwijs dat de 
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kinderen genoten hebben. Op basis van het aantal juiste antwoorden per kolom kan men de 

didactische leeftijdsequivalent (DLE) berekenen. Door DL te vergelijken met de landelijk 

genormeerde DLE-schalen (Didactische LeeftijdEquivalent) is het mogelijk om vroeg te 

signaleren of leerlingen een achterstand hebben en om de vooruitgang van de leerlingen 

(zowel individueel als groepsgewijs) te bewaken (Naveau, 2005). 

 

De uitgangspunten van de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) worden door  COTAN 

(2000) bij de testconstructie en kwaliteit van het testmateriaal als goed beoordeeld. De 

kwaliteit van de handleiding wordt als voldoende beoordeeld door COTAN (2000). Wat 

betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit betreft, is er nog maar weinig 

onderzoek gedaan. De normen werden onvoldoende bevonden door COTAN omwille van 

het gebruik van didactische leeftijdsequivalenten en het tekort aan informatie over 

leerjaarnormen. In Nederland werd de TTR (De Vos, 1992) genormeerd in een steekproef 

van 4804 leerlingen uit 54 basisscholen. Ghesquière en Ruijssenaars (1994) maakten een 

aangepaste normering met decielen, C-waaren en Cumm-procent voor Vlaanderen voor het 

tweede tot en met het zesde leerjaar. Deze waarden bieden meer mogelijkheden voor de 

interpretatie van geautomatiseerde kennis dan de oorspronkelijke didactische leeftijden en 

leeftijdsequivalenten (Oud & Mommers, 1990; Haghedooren, 2006).  

 

2.3.2 Kortrijkse Rekentest-Revised (KRT-R, Baudonck e.a, 2006) 
 

Deze test werd gerealiseerd door het KRT-R team van het Revalidatiecentrum Overleie, 

o.l.v. Prof. Dr. A. Desoete en in samenwerking met Arteveldehogeschool. Ten gevolge van 

de aanpassing van het leerplan wiskunde en het gebruik van de euro werd in 2005 de KRT 

herzien. 

De KRT-R (Baudonck e.a, 2006) bestaat uit een reeks van zeven tests die het hoofdrekenen 

en de getallenkennis nagaat bij kinderen vanaf midden eerste leerjaar tot en met eind zesde 

leerjaar. 

• Midden eerste leerjaar M1 

• Eind eerste leerjaar E1 

• Midden en einde tweede leerjaar M2 en E2 

• Midden en einde derde leerjaar M3 en E3 

• Midden en einde vierde leerjaar M4 en E4 

• Midden en einde vijfde leerjaar M5 en E5 

• Midden en einde zesde leerjaar M6 en E6 
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De KRT-R (Baudonck e.a, 2006) bevat een aantal vernieuwingen zoals: de normering van de 

moeilijkheidsgraad van de leerstof, de normering van de cognitieve deeltaken en de 

foutenanalyse. Hierdoor stijgt de diagnostische waarde van de test. De test geeft 

aanwijzingen voor het opstellen van een therapieplan. 

 

De uitgave bestaat uit twee delen: een boek met de handleiding, correctiesleutels, 

normtabellen, ... en een losbladige bijlage met alle test- en scoreformulieren, te kopiëren 

voor individueel gebruik. Er is ook een CD met deze formulieren in een elektronische versie. 

De test is enkel op zijn geheel te verkrijgen. 

 

De KRT-R (Baudonck e.a., 2006) wordt gestandaardiseerd afgenomen volgens de richtlijnen 

van de handleiding. 

De duur van de afname wordt beperkt tot 45 minuten wat voor de meeste leerlingen ruim 

voldoende is. 

De actualisering van de normering vond plaats eind januari en eind mei 2005 op ruim 1000 

kinderen voor het tweede leerjaar tot en met het zesde leerjaar. Voor het eerste leerjaar 

waren er meer dan 600 kinderen. Aan dit project namen 22 scholen deel uit de regio Deinze, 

Kortrijk en Roeselare (Baudonck e.a, 2006) . 

 

De betrouwbaarheidscoëfficiënten van de testitems voor de totale score werden berekend 

met de Cronbach’s alpha. De waarden schommelen tussen 0.83 voor E6 en 0.94 voor E1 en 

zijn dus vrij hoog. 

De KRT-R (Baudonck e.a., 2006) werd geconstrueerd als een niveautest die de bedoeling 

heeft de rekenvaardigheid van de leerlingen in het lager onderwijs te meten. De coëfficiënten 

voor de validiteit zijn op zijn minst middelmatig en in de meeste gevallen zelfs hoog 

(Baudonck e.a, 2006). 

 

2.3.3 Test voor de Diagnostiek van Mathematische competenties (TEDI-
MATH, Grégoire, Van Nieuwenhoven, & Noël, 2004) 

 

De Test voor de Diagnostiek van Mathematische Competenties (TEDI-MATH, Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004) is een diagnostische test, bestemd voor het evalueren van 

kinderen die geconfronteerd worden met problemen bij het verwerven van de wiskundige 

basisvaardigheden. De TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) is niet 

bedoeld als niveau- of criteriumtoets. Deze test is een instrument met klinische bedoelingen. 

Hij maakte het mogelijk de rekenmoeilijkheden van kinderen te beschrijven (classificerende 

diagnostiek), te begrijpen (verklarende diagnostiek) en uiteindelijk te komen tot een 
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indicatieanalyse (handelingsgerichte diagnostiek). De test integreert de verschillende 

facetten die de wiskundige (rekenkundige) basisvaardigheden uitmaken. Deze zes facetten 

zijn: (1) telrij kennen, (2) tellen, (3) getallenkennis, (4) logisch denken, (5) rekenoperaties en 

(6) schattend rekenen. Deze facetten maken de verschillende subtests binnen de TEDI-

MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) uit. De test is bedoeld om bij 

rekenzwakke kinderen een beter zicht te krijgen op specifieke uitvallen op die verschillende 

facetten. 

 

De TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) bestaat uit 3 prenumerische en 

3 numerische subtests, gebaseerd op deze  facetten. De prenumerische subtests zijn: ‘telrij 

kennen’, ‘tellen’ en ‘logisch denken’. De numerische subtests zijn ‘getallenkennis’, 

‘rekenoperaties’ en ‘schattend rekenen’.  

De eerste subtest ‘Telrij kennen’ omvat verschillende onderdelen waarin aan het kind 

gevraag wordt om zo ver mogelijk te tellen, te tellen met een bovengrens, te tellen met een 

benedengrens, te tellen met boven- en benedengrens, verder te tellen van een getal midden 

in de telrij (bijvoorbeeld: 8), terug te tellen en te tellen met sprongen (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004).  

De tweede subtest ‘Tellen’ bevat items waar kinderen lineaire patronen (opvallende 

correspondentie) en niet-lineaire patronen (verwarrende correspondentie) moeten tellen. Met 

deze subtest meet men ook de classificatievaardigheden van het kind, door na te gaan of het 

kind een abstractie kan maken van de aard van de getelde voorwerpen. Men meet met deze 

subtest ook de kardinaliteit (Gallistel & Gelman, 1978). Volgens Gallistel en Gelman (1978) is  

tellen gebaseerd op vijf principes. Deze principes zijn: het principe van de stabiele orde, het 

één-één-correspondentieprincipe, het kardinaliteitsprincipe, het abstractieprincipe en het 

principe van de irrelevante volgorde (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004). 

De derde subtest is ‘getallenkennis’. Deze subtest richt zich vooral op het inzicht in de 

getalstructuur en de getalopbouw.  In deze subtest zijn items opgenomen die nagaan of 

kinderen het Arabisch lexicon en de Arabische syntax kennen. Andere items gaan na of de 

kinderen het fonologisch lexicon, het lexicon voor grafemen en de verbale syntax kennen. 

Daarnaast gaat men ook de kennis van getalverwerking via getalwoorden en het inzicht van 

de kinderen in de getalstructuur en het getallenstelsel na. Tenslotte bestaat deze subtest nog 

uit een getaldictee en het lezen van getallen (verbale syntax) om na te gaan of het kind kan 

transcoderen (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) .  

De vierde subtest meet het  ‘logisch denken’ van de kinderen. De items van deze subtest 

gaan om te beginnen na of de kinderen kunnen seriëren met objecten en cijfers, en of de 

kinderen kunnen classificeren. Vervolgens kijkt men hoe de  conservatie is, of de kinderen 
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hoeveelheden kunnen vergelijken (numerieke inclusie) en of de kinderen kunnen splitsen 

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004).  

De vijfde subtest ‘Rekenoperaties’ meet hoe goed de kinderen kunnen rekenen met visuele 

ondersteuning. Vervolgens gaat deze subtest de automatisering van rekenfeiten en 

rekenoperaties na. Verder worden er in deze subtest contextrijke toepassingen 

(vraagstukjes) voorgelegd aan de kinderen en meet men de conceptuele kennis (Grégoire, 

Van Nieuwenhoven & Noël, 2004).  

De laatste subtest is deze van ‘schattend rekenen’. Aan de kinderen wordt gevraagd om te 

vergelijken en er wordt gepeild naar hun kennis over relatieve grootte (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004).  

  
Er zijn per subtest en hun onderdelen afzonderlijke percentielscores beschikbaar. Het 

normeringsonderzoek rond TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) in 

Vlaanderen gebeurde in mei 2003 en november 2003. Deze normering vond plaats bij 540 

kinderen uit de tweede kleuterklas tot en met het derde leerjaar gespreid over landelijk en 

stedelijk gebied en de drie onderwijsnetten (Desoete, 2004). De betrouwbaarheid van TEDI-

MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) wordt gegarandeerd door de 

representatieve steekproef, door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en door de 

betrouwbaarheidscoëfficiënt. De betrouwbaarheidscoëfficiënten van de testitems werden 

berekend met de Chronbach’s Alpha methode. De Chronbach’s Alpha waarden schommelen 

tussen .70 en .97. De TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) heeft dus 

een goede interne consistentie (Haghesooren, 2006). 

 
2.4 Procedure 
 
 

Ik  nam alle bovenvermelde tests af bij 35 verschillende leerlingen. In de periode maart-mei 

2007 vond de afname van de Kortrijkse Rekentest-Revised (KRT-R, Baudonck e.a, 2006) en 

de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) plaats. Dit gebeurde klassikaal in 4 

verschillende klassen, op twee verschillende scholen bij leerlingen uit het tweede leerjaar. In 

totaal werd deze test bij 35 leerlingen afgenomen. De leerlingen uit de klassen die niet 

deelnamen aan het onderzoek, maakten deze testen ook, zodat de sfeer in de klas rustig 

was en alle leerlingen zich even goed konden concentreren.  

Ik nam ook de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) af bij deze 35 

leerlingen. Deze test werd individueel afgenomen. De afname duurde ongeveer een uur en 

vond plaats in een rustig lokaal in de school.  
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De TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) werd reeds een keer 

afgenomen bij deze leerlingen door een andere student, toen zij in de derde kleuterklas 

zaten. Zo kan onderzocht worden of de resultaten op de TEDI-MATH (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004) van toen (de prenumerische vaardigheden) bepalend zijn voor 

de latere wiskundige vaardigheden van een kind. Meer concreet kan op deze manier 

nagegaan worden wat het belang van tellen en logisch denken is voor aanvankelijk rekenen 

in de onderbouw van de lagere school.   
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3. Resultaten 
 

 

3.1  Heeft de vaardigheid van het kind om logisch na te denken in 

de kleuterklas een invloed op latere rekenvaardigheden? 
 
Om een antwoord te vinden op deze eerste onderzoeksvraag, wordt nagegaan welke invloed 

het logisch denken van een kind in de derde kleuterklas kan hebben op de mogelijkheden tot 

hoofdrekenen en getallenkennis van hetzelfde kind in het tweede leerjaar. We maken bij het 

‘logisch denken’ uit de derde kleuterklas een onderscheid tussen seriatie en classificatie.  

Om dit te onderzoeken, wordt een multipele regressie-analyse uitgevoerd.  

De onafhankelijke variabelen zijn seriatie en classificatie. Zowel seriatie als classificatie 

maken deel uit van de subtest ‘logisch denken’ van de  TEDI-MATH (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004), afgenomen in de derde kleuterklas. De afhankelijke variabele 

is de score die het kind behaalt op de totale Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, 

Baudonck e.a., 2006) in het tweede leerjaar.  

 
Model 1: de voorspellende waarde van seriatie en classificatie in de derde kleuterklas voor 

de behaalde score op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck, 2006) in het 

tweede leerjaar. 

 

Classificatie   

  KRT-R 

Seriatie   

 
 

Bij het volgende model (2) is het de bedoeling te onderzoeken welke invloed het logisch 

denken van een kind in de derde kleuterklas kan hebben op de capaciteiten tot 

temporekenen van hetzelfde kind in het tweede leerjaar. We maken bij het ‘logisch denken’ 

hetzelfde onderscheid tussen seriatie en classificatie.  Om dit te onderzoeken, wordt alweer 

een multipele regressie-analyse uitgevoerd.  

De onafhankelijke variabelen zijn ook hier seriatie en classificatie. Zowel seriatie als 

classificatie maken deel uit van de subtest ‘logisch denken’ uit de  TEDI-MATH (Grégoire, 

Van Nieuwenhoven & Noël, 2004), afgenomen in de derde kleuterklas. De kwantitatieve 

afhankelijke variabele is nu het totaal aantal juiste antwoorden van het kind op de Tempotest 

Rekenen (TTR, De Vos, 1992)  in het tweede leerjaar. 

Het belang van tellen en logisch denken voor aanvankelijk rekenen in de onderbouw van de lagere school 37



Model 2: de voorspellende waarde van seriatie en classificatie in de derde kleuterklas voor 

de behaalde score op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992)  in het tweede leerjaar. 

 

Classificatie   

  TTR 

Seriatie   

 
Zowel model 1 als model 2 zijn als totale modellen niet significant. Als we echter de 

parameters apart bekijken, kunnen we zien dat in model 1 de onafhankelijk variabele 

‘seriatie’ wel significant is (F (1,40) = 4.182, p = .047). In model 2 is er dan weer bijna sprake 

van een trend bij de onafhankelijke variabele ‘seriatie’ (F (1,40) = 2.662, p = .111). 

 
Tabel 2: De voorspellende waarde van seriatie en classificatie in de derde kleuterklas op 

basis van de resultaten op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 

2006) en de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992). 

 

                                            KRT-R                                                      TTR 
 Unstandardised 

Coefficients 
β t p Unstandardised 

Coefficients 
β T p 

 
Constant  
 
Seriatie  
 
Classificatie  
 

 
32.858 

 
3.765 

 
-1.820 

 
2.797

 
1.841

 
1.956

 
11.749

 
2.045 

 
- .930 

 
.000

 
.047

 
.358

 
61.819 

 
6.986 

 
-.662 

 
6.525 
 
4.282 
 
4.526 

 

 
9.475

 
1.631

 
-.146 

 
.000

 
.111

 
.884
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3.2 Heeft de vaardigheid van het kind om te tellen in de kleuterklas 
een invloed op latere rekenvaardigheden? 
 

Om deze eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt onderzocht welke invloed de 

telcapaciteiten van een kind in de derde kleuterklas hebben op de capaciteiten tot 

hoofdrekenen en getallenkennis van hetzelfde kind in het tweede leerjaar. Bij de 

telcapaciteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen conceptuele (telrij kennen) en 

procedurele kennis (tellen). Om dit te onderzoeken, wordt een multipele regressie-analyse 

uitgevoerd.  De onafhankelijke variabelen zijn procedurele kennis en conceptuele kennis van 

de telrij. Beide subtesten maken deel uit van de TEDI-MATH, afgenomen in de derde 

kleuterklas. De afhankelijke variabele is de score die het kind behaalt op de totale Kortrijkse 

Rekentest Revisie 2006 (Baudonck e.a., 2006) in het tweede leerjaar.   

 

Model 3: de voorspellende waarde van conceptuele kennis en procedurele kennis in de 

derde kleuterklas voor de behaalde score op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 

(Baudonck e.a., 2006) in het tweede leerjaar. 

 

Conceptuele kennis (telrij)   

  KRT-R  

Procedurele kennis 

(tellen) 

  

 
 
In dit model is er een trend (F (2,40) = 2,506, p = 0.09). 
 
 
Vervolgens onderzoeken we met een ander model (4) welke invloed de telcapaciteiten van 

een kind in de derde kleuterklas hebben op de capaciteiten tot temporekenen van hetzelfde 

kind in het tweede leerjaar. We maken, zoals reeds gezegd, bij de telcapaciteiten uit de 

derde kleuterklas een onderscheid tussen conceptuele (telrij kennen) en procedurele kennis 

(tellen). Om dit te onderzoeken, wordt eveneens een multipele regressie-analyse uitgevoerd.  

De onafhankelijke variabelen zijn opnieuw procedurele kennis en conceptuele kennis van de 

telrij. Beide subtesten maken deel uit van de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & 

Noël, 2004), afgenomen in de derde kleuterklas. De afhankelijke variabele is nu het totaal 

aantal juiste antwoorden van het kind op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992)  in het 

tweede leerjaar.  
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Model 4: de voorspellende waarde van conceptuele kennis en procedurele kennis in de 

derde kleuterklas voor de behaalde score op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992)  

in het tweede leerjaar. 

 

Conceptuele kennis (telrij)   

  TTR  

Procedurele kennis 

(tellen) 

  

 

Dit model is significant (F(2,39) = 6,789, p ≤ .005).  

 
 
Tabel 3: De voorspellende waarde van hoofdrekenen, getallenkennis en temporeken in de 

derde kleuterklas op basis van de resultaten op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-

R, Baudonck e.a., 2006) en de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) . 

 

                                            KRT-R                                                      TTR 
 Unstandardised 

Coefficients 
β t p Unstandardised 

Coefficients 
β T p 

 
Constant  
 
Procedural 
knowledge 
 
Conceptual 
knowledge 
 

 
29.367 

 
 

.073 
 
 

1.178 
 

 
4.766

 
 

.435 
 
 

.548 

 
6.162

 
 

.167 
 
 

2.149

 
.000

 
 

.868
 
 

.038

 
44.151 

 
 

.467 
 
 

4.015 

 
10.616 

 
 

.962 
 
 

1.145 

 
4.159

 
 

.486 
 
 

3.507

 
.000

 
 

.630
 
 

.001
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3.3 Wat is de relatie tussen tellen en logisch denken in de derde 
kleuterklas en in het tweede leerjaar? 

 

Om deze laatste onderzoeksvraag te beantwoorden, worden de correlaties berekend tussen 

de vaardigheden rond tellen en logisch denken in de kleuterklas en in het tweede leerjaar.  

 

Tabel 4: Intercorrelatie matrix (3de kleuterklas + 2de leerjaar) 

                                  Vaardigheden 3de kleuterklas 
Vaardigheden 

3de kleuterklas 

CK PK Se Cl  

 

PK 

 

Se 

 

Cl   

 

 

.082 

 

.211 

 

.146 

 

 

- 

 

.188 

 

.085 

 

 

- 

 

- 

 

.511* 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

   Vaardigheden 2de leerjaar 

Vaardigheden 

2de leerjaar 

CK PK Se Cl 

 

PK 

 

Se 

 

Cl  

 

 

.251 

 

-.059 

 

-.194 

 

 

- 

 

.679* 

 

.437* 

 

 

- 

 

- 

 

.334** 

 

 

- 

 

- 

 

- 
* p < .01  
** p < .05  
Nota: PK = procedurele kennis, CK = conceptuele kennis, Se = seriatie en CL = classificatie 
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4. Conclusie 
 

4.1 De invloed van logisch denken en tellen in de kleuterklas op  
       latere rekenvaardigheden 
 

Om een antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag: ‘Heeft de vaardigheid van het 

kind om logisch na te denken in de kleuterklas een invloed op latere rekenvaardigheden?’, 

baseren we ons op het hierboven beschreven eerste en het tweede model. 

 

Alleen de onafhankelijke variabele ‘seriatie’  blijkt significant te zijn voor model 1 (t = 2,045, p 

= 0,047). Dit wil dus zeggen dat de totale score op de subtest ‘seriatie’ in de derde 

kleuterklas een goede voorspeller is voor de ruwe score op de Kortrijkse Rekentest Revisie 

2006 (KRT-R, Baudonck, 2006) in het tweede leerjaar. Als de totale score op de subtest telrij 

in de derde kleuterklas hoog is, zal ook de score op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 

(KRT-R, Baudonck, 2006) in het tweede leerjaar hoog zijn.  

De variabele ‘classificatie’ is niet significant voor dit model. Dit wil zeggen dat de totaalscore 

van ‘classificatie’ in de derde kleuterklas geen goede voorspeller is voor de score die een 

kind zal behalen op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck, 2006) in het 

tweede leerjaar.  

Met het eerste model konden we 4,9 % van de variantie van de Kortrijkse Rekentest Revisie 

2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) voorspellen.   

 

Alleen bij de onafhankelijke variabele ‘seriatie’  is er bijna een trend in model 2 (t = 1.631, p = 

0,111). Dit wil dus zeggen dat de totale score op de subtest ‘seriatie’ in de derde kleuterklas 

bijna een goede voorspeller is voor de ruwe score op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 

1992)  in het tweede leerjaar.  

De variabele ‘classificatie’ is niet significant voor dit model en er is ook geen trend. Dit wil 

zeggen dat de totaalscore van ‘classificatie’ in de derde kleuterklas geen goede voorspeller 

is voor de score die een kind zal behalen op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) in 

het tweede leerjaar.  

Met het tweede model konden we 2,8% van de variantie van de Tempotest Rekenen (TTR, 

De Vos, 1992) voorspellen.  

 
In beide modellen heeft enkel ‘seriatie’ een voorspellende waarde. Maar in beide gevallen is 

de geschatte variantie vrij laag, waardoor de voorspellende waarde van deze onafhankelijke 
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variabele niet zo hoog is. De totaal score die een kind dus behaalt op de subtest ‘seriatie’ 

van de TEDI-MATH in de derde kleuterklas heeft dus niet zo een grote invloed op de score 

die een kind later zal behalen op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck 

e.a., 2006) en de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992). 

 

Om een antwoord te vinden op de tweede onderzoeksvraag: ‘Heeft de vaardigheid van het 

kind om te tellen in de kleuterklas een invloed op latere rekenvaardigheden?’, baseren we 

ons op het hierboven beschreven derde en het vierde model. 

 

Alleen de onafhankelijke variabele ‘conceptuele kennis’ (totale score subtest telrij) blijkt 

significant te zijn voor het derde model (t = 2,149, p = 0,038). Dit wil dus zeggen dat de totale 

score op de subtest telrij in de derde kleuterklas een goede voorspeller is voor de ruwe score 

op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) in het tweede 

leerjaar. Als de totale score op de subtest telrij in de derde kleuterklas hoog is, zal ook de 

score op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) in het tweede 

leerjaar hoog zijn.  

De variabele ‘procedurele kennis’ (totaalscore tellen) is niet significant voor dit model (t = 

0,167, p = 0,868). Dit wil zeggen dat de totaalscore van tellen in de derde kleuterklas geen 

goede voorspeller is voor de score die een kind zal behalen op de Kortrijkse Rekentest 

Revisie 2006 (KRT-R Baudonck e.a., 2006) in het tweede leerjaar.   

Met het derde model konden we 6,7% van de variantie van de KRT-R (KRT-R, Baudonck 

e.a., 2006) verklaren.   
 

Alleen de onafhankelijke variabele ‘conceptuele kennis’ (totale score subtest telrij) blijkt 

significant te zijn voor het vierde model (t = 3,507, p = .001). Dit wil dus zeggen dat de totale 

score op de subtest telrij in de derde kleuterklas een goede voorspeller is voor de totale 

score op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) in het tweede leerjaar. Als de totale 

score op de subtest telrij in de derde kleuterklas hoog is, zal ook de score op de Tempotest 

Rekenen (TTR, De Vos, 1992) in het tweede leerjaar hoog zijn.  

De variabele ‘procedurele kennis’ (totaalscore tellen) is niet significant voor dit model. Dit wil 

zeggen dat de totaalscore van tellen in de derde kleuterklas geen goede voorspeller is voor 

de score die een kind zal behalen op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) in het 

tweede leerjaar.  

We kunnen voor 22% voorspellen wat de variantie zal zijn in de Tempotest Rekenen (TTR, 

De Vos, 1992). 
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In beide modellen heeft enkel de conceptuele kennis een voorspellende waarde. Maar in 

beide gevallen is de geschatte variantie vrij laag, waardoor de voorspellende waarde van 

deze onafhankelijke variabele niet zo hoog is. De totaal score die een kind dus behaalt op de 

subtest ‘telrij’ van de TEDI-MATH in de derde kleuterklas heeft dus niet zo een grote invloed 

op de score die een kind later zal behalen op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, 

Baudonck e.a., 2006) en de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992). 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de prenumerische vaardigheid ‘tellen’ bij het 

voorspellen van hoofdrekenen en getallenkennis (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) een betere 

voorspeller is dan de prenumerische vaardigheid ‘logisch denken’ (4,9% < 6,7%). Ook bij het 

voorspellen van temporekenen (TTR, De Vos, 1992) in het tweede leerjaar, is ‘tellen’ een 

beter voorspeller dan ‘logisch denken’ (2,8% < 22%). 

Er moet wel nogmaals vermeld worden dat de geschatte variantie in alle modellen vrij laag 

is, waardoor de voorspellende waarde van deze onafhankelijke variabelen ook niet zo hoog 

is.  

 

4.2 De relatie tussen tellen en logisch denken 
 

Uit tabel 4 kunnen we besluiten dat er een significante relatie bestaat tussen classificatie en 

seriatie, zowel in de derde kleuterklas als in het tweede leerjaar. Als leerlingen dus een 

goede score behalen op de subtest ‘seriatie’ van de TEDI-MATH, bestaat er een grote kans 

dat ze ook op de subtest ‘classificatie’ een goede score zullen behalen. Omgekeerd geldt dit 

uiteraard ook: als leerlingen slecht scoren op de ene subtest, zullen ze meestal ook slecht 

scoren op de andere subtest.  

 

In het tweede leerjaar blijft de significante relatie tussen seriatie en classificatie bestaan. Er 

is nu echter ook sprake van een significante relatie tussen procedurele kennis en seriatie en 

tussen procedurele kennis en classificatie. Als leerlingen dus goed scoren op de subtest 

‘tellen’ van de TEDI-MATH, bestaat er een grote kans dat zij ook goed zullen scoren op de 

subtesten ‘seriatie’ en ‘classificatie’. Ook hier geldt eveneens het omgekeerde.  
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5. Discussie 

 
Met betrekking tot de voorbereidende rekenvaardigheden bestaan er verschillende 

theoretische stromingen. In de literatuur wordt ruim aandacht besteed aan de 

ontwikkelingspsychologische theorie van Piaget over de ontwikkeling van het getalbegrip. 

Zijn leer vormt een belangrijk startpunt waarop andere theorieën zijn geënt (Saesen, 2005).  

Piaget stelt de ontwikkeling van het getalbegrip voor als de oorsprong van het leren rekenen. 

Dit getalbegrip ontstaat als kwantificering van logische relaties en ontwikkelt zich gelijktijdig 

met de genese van deze relaties. Er zouden vier voorwaarden bestaan om tot getalbegrip te 

komen. Twee kernvoorwaarden, namelijk classificatie en seriatie, en twee psychologische 

voorwaarden, met name conservatie en correspondentie (Desoete, 2003).  

 

Piaget kreeg heel wat kritiek op zijn model. Hij stelt dat conservatie de voorwaarde is voor 

classificatie en seriatie. Over deze relatie lopen meningen nogal uiteen. 

Dumont (1974) sluit waarschijnlijk het dichtst aan bij Piaget wat betreft de opvatting over het 

verband tussen conservatie, classificatie en seriatie. Wanneer een kind in gedachten iets kan 

laten veranderen, maar dat tegelijkertijd hetzelfde kan laten blijven, met andere woorden ‘op 

twee factoren kan redeneren’, beheerst hij het conservatieprincipe en beschikt hij over 

getalbegrip.  

Het gebrek aan eenduidigheid omtrent het voorwaardelijk karakter van de Piagetiaanse 

vaardigheden heeft ertoe geleid dat er tegenwoordig niet meer over ‘rekenvoorwaarden’ 

wordt gesproken, maar eerder over ‘voorbereidende vaardigheden’. Hiermee wordt het 

voorwaardelijk karakter van de betreffende begrippen afgezwakt (Desoete, 2004). Men mag 

er wel van uitgaan dat de Piagetiaanse rekenvoorwaarden gerelateerd zijn aan rekenen. 

Over de aard van dit verband heerst er echter nog onduidelijkheid (Saesen, 2005). Verder 

mogen we niet stellen dat de Piagetiaanse rekenvoorwaarden de enige voorwaarden zijn om 

tot getalbegrip te komen (Bouwers & Van Goor, 1999). Desondanks kunnen ze toch een 

belangrijke bijdrage leveren tot het voorspellen en het diagnosticeren van rekenproblemen. 

Het onderzoek van Grégoire (2004)  toonde aan dat de Piagetiaanse vaardigheden nog 

steeds te rechtvaardigen zijn binnen de diagnostiek van dyscalculie. Hij is van mening dat 

het model van Piaget van belang is voor het begrijpen van het rekenen, maar dat men 

andere theorieën inzake de rekenontwikkeling ook in beschouwing moet nemen (Saesen, 

2005).  

 

Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de geformuleerde onderzoeksvragen, 

die te maken hebben met bovenstaande discussies tussen Piagetiaanse en de neo-
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Piagetiaanse aanpak. In wat volgt, interpreteren en bespreken we de verkregen 

onderzoeksresultaten.  

 

Om de invloed van logisch denken en tellen op aanvankelijk rekenen na te gaan, vond het 

hierboven beschreven onderzoek plaats.  

 

Bij de eerste onderzoeksvraag gingen we na of de vaardigheid van een kind om logisch na te 

denken in de kleuterklas een invloed heeft op de latere rekenvaardigheden van dat kind. De 

twee modellen uit de eerste onderzoeksvraag zijn als totale modellen niet significant. Als we 

echter de parameters apart bekijken, kunnen we zien dat in model 1 de onafhankelijk 

variabele ‘seriatie’ wel significant is. In model 2 is er dan weer bijna sprake van een trend bij 

de onafhankelijke variabele ‘seriatie’. 

We konden uit het eerste model bij deze onderzoeksvraag besluiten dat de totale score op 

de subtest ‘seriatie’ in de derde kleuterklas een goede voorspeller is voor de ruwe score op 

de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck, 2006) in het tweede leerjaar. Als 

de totale score op de subtest telrij in de derde kleuterklas hoog is, zal ook de score op de 

Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck, 2006) in het tweede leerjaar hoog zijn. 

Met het eerste model konden we 4,9 % van de variantie van de Kortrijkse Rekentest Revisie 

2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) voorspellen.   

Ook bij het tweede model is er alleen bij de onafhankelijke variabele ‘seriatie’  bijna sprake 

van een trend. Dit wil dus zeggen dat de totale score op de subtest ‘seriatie’ in de derde 

kleuterklas bijna een goede voorspeller is voor de ruwe score op de Tempotest Rekenen 

(TTR, De Vos, 1992)  in het tweede leerjaar.  Met het tweede model konden we 2,8% van de 

variantie van de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) voorspellen.  

In beide gevallen is de geschatte variantie vrij laag, waardoor de voorspellende waarde van 

deze onafhankelijke variabele niet zo hoog is. De totaal score die een kind dus behaalt op de 

subtest ‘seriatie’ van de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004)in de 

derde kleuterklas heeft dus niet zo een grote invloed op de score die een kind later zal 

behalen op de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) en de 

Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992). 

 

Bij de tweede onderzoeksvraag gingen we na of de vaardigheid van een kind om te tellen in 

de kleuterklas een invloed heeft op de latere rekenvaardigheden van dat kind. In het eerste 

model van deze onderzoeksvraag (model 3) was er een trend. Het vierde model was 

significant.  

Alleen de onafhankelijke variabele ‘conceptuele kennis’ (totale score subtest telrij) blijkt 

significant te zijn voor het derde model. Dit wil dus zeggen dat de totale score op de subtest 
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telrij in de derde kleuterklas een goede voorspeller is voor de ruwe score op de Kortrijkse 

Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) in het tweede leerjaar. Als de totale 

score op de subtest telrij in de derde kleuterklas hoog is, zal ook de score op de Kortrijkse 

Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) in het tweede leerjaar hoog zijn.  

Met dit model (3) konden we 6,7% van de variantie van de KRT-R (KRT-R, Baudonck e.a., 

2006) verklaren.   

Alleen de onafhankelijke variabele ‘conceptuele kennis’ (totale score subtest telrij) blijkt 

significant te zijn voor het vierde model. Dit wil dus zeggen dat de totale score op de subtest 

telrij in de derde kleuterklas een goede voorspeller is voor de totale score op de Tempotest 

Rekenen (TTR, De Vos, 1992) in het tweede leerjaar. Als de totale score op de subtest telrij 

in de derde kleuterklas hoog is, zal ook de score op de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 

1992) in het tweede leerjaar hoog zijn.  

We kunnen voor 22% voorspellen wat de variantie zal zijn in de Tempotest Rekenen (TTR, 

De Vos, 1992). 

In beide modellen heeft enkel de conceptuele kennis een voorspellende waarde. Maar in 

beide gevallen is de geschatte variantie vrij laag, waardoor de voorspellende waarde van 

deze onafhankelijke variabele niet zo hoog is. De totaal score die een kind dus behaalt op de 

subtest ‘telrij’ van de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) in de derde 

kleuterklas heeft dus niet zo een grote invloed op de score die een kind later zal behalen op 

de Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) en de Tempotest 

Rekenen (TTR, De Vos, 1992). 

 

We kunnen hieruit besluiten dat het zekerder is om mee te gaan in de neo-Piagetiaanse 

visie. Neo-Piagetianen benadrukken dat ook tellen van belang is en dat de Piagetiaanse 

voorwaarden (voor dit onderzoek: seriatie en classificatie) eerder voorbereidende 

vaardigheden zijn.  

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de prenumerische vaardigheid ‘tellen’ bij het 

voorspellen van hoofdrekenen en getallenkennis (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) een betere 

voorspeller is dan de prenumerische vaardigheid ‘logisch denken’ (4,9% < 6,7%). Ook bij het 

voorspellen van temporekenen (TTR, De Vos, 1992) in het tweede leerjaar, is ‘tellen’ een 

beter voorspeller dan ‘logisch denken’ (2,8% < 22%). 

Er moet wel nogmaals vermeld worden dat de geschatte variantie in alle modellen vrij laag 

is, waardoor de voorspellende waarde van deze onafhankelijke variabelen ook niet zo hoog 

is.  

 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Een eerste beperking is dat onze steekproef uit 

een klein aantal kinderen bestond (n = 44). De conclusies die getrokken werden, zijn dus 
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enkel gebaseerd op deze groep kinderen. Een grotere steekproef is dus zeker aangewezen 

om meer betrouwbare conclusies te trekken naar de populatie toe. De betrokken scholen 

bevinden zich allemaal in Oost-Vlaanderen, en dit vormt dus een tweede beperking. Om de 

validiteit te verhogen, zou het interessant zijn om scholen te bevragen uit gans Vlaanderen 

en niet alleen uit Oost-Vlaanderen. Alle bevraagde scholen bevinden zich ook in of nabij een 

stad. Plattelandsscholen bevragen, zou zeker en vast ook een verrijking zijn voor dit 

onderzoek.  

 

Wat betreft de testafnames zelf kunnen ook verschillende factoren een invloed spelen op de 

resultaten. Eerst en vooral is er de omgeving. Om de TEDI-MATH (Grégoire, Van 

Nieuwenhoven & Noël, 2004) rustig te kunnen afnemen, moest er regelmatig verhuisd 

worden. Het ene kind zat dus in een rustigere en serenere omgeving dan het andere kind.  

Dan is er ook nog de motivatie van de kinderen. Het ene kind is veel gemotiveerder dan het 

andere kind en zal dus ook veel meer zijn best doen en meer juiste antwoorden geven. 

Kinderen die niet gemotiveerd zijn, geven sneller een antwoord zonder hierbij na te denken.  

Ook het zelfbeeld van de kinderen speelt een beïnvloedende rol bij het testen. Kinderen met 

rekenproblemen of andere problemen hebben vaak een laag zelfbeeld. Bij testafnames kan 

dit zich uiten in een soort houding van aangeleerde hulpeloosheid. Deze kinderen zeggen 

vaak zonder nadenken dat ze het antwoord op de vraag toch niet weten.  

Ook de mate van aandacht en concentratie speelt een rol. De Kortrijkse Rekentest Revisie 

2006 (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) en de Tempotest Rekenen (TTR, De Vos, 1992) werden 

in vrij grote groepen (10-15 kinderen) afgenomen. Altijd zijn er dan wel kinderen die willen 

opvallen en daardoor de aandacht van anderen trekken. Op zulke momenten zijn fouten snel 

gemaakt. De TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) gebeurde dan wel 

individueel, maar deze test neemt veel tijd in beslag. Tegen het einde van de test vermindert 

de concentratie van de kinderen dus ook vaak.  

 

Een sterkte van dit onderzoek is dan weer dat het een longitudinaal onderzoek is. De 

kinderen die in het tweede leerjaar zijn getest, werden ook al in de derde kleuterklas getest. 

Er worden dus gegevens verzameld op lange termijn en in de toekomst zullen deze 

gegevens steeds waardevoller worden, aangezien men dezelfde kinderen blijft opvolgen.  

 

Wat vervolgonderzoek betreft, is het noodzakelijk om zeker de kinderen te blijven volgen en 

testen, die ofwel als kleuter uitvielen op één of meerdere subtests van de TEDI-MATH 

(Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004)  ofwel zwak (pc < 15) presteerden op één van 

de rekenvaardigheidstest. Deze kinderen zouden binnen twee jaar opnieuw aan dezelfde 

tests, aangepast aan hun leeftijd, moeten onderworpen worden. Indien zij opnieuw zwak 
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presteren, is het dan misschien interessant om nog verdere tests te ondernemen, die zoeken 

naar de reden van hun zwakke prestaties.  

 

Als onderwijskundige zijn dit soort onderzoeken zeer interessant. Als je als pedagoge of 

studiebegeleidster op een school staat, kan je heel veel te weten komen uit deze testen.  

Tijdens het testen was er een meisje dat bijzonder laag scoorde op alle testen en daar heel 

onverschillig tegenover stond. Meermaals kreeg ik het zinnetje: “Ik kan het toch niet” te 

horen. Het was duidelijk dat dit meisje heel veel last had van een bijzonder laag zelfbeeld en 

zich wentelde in zelfmedelijden. De juffrouw bevestigde ook dat ze een van de zwakste 

leerlingen was en gaf toe dat ze daar zelf niet veel aandacht aan gaf. Als pedagoge of 

studiebegeleidster van een school kan je op basis van dit soort onderzoek en de resultaten 

van dit soort testen deze leerlinge (en andere leerlingen) beter opvolgen.  Je kan ten eerste 

nagaan waar de leerlinge het meeste problemen mee heeft. Is dit hoofdrekenen of 

getallenkennis (KRT-R, Baudonck e.a., 2006) of temporekenen (TTR, De Vos, 1992). Je kan 

vervolgens ook de gegevens van de voorgaande TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven 

& Noël, 2004) bekijken, van toen het meisje nog in de derde kleuterklas zat. Indien het 

meisje toen ook al zwak scoorde, kan er sprake zijn van een rekenprobleem of misschien 

zelfs een rekenstoornis. Indien de leerlinge op de voorgaande testen niet zwak scoorde, is er 

misschien iets anders aan de hand. Dit kan dan eventueel verder onderzocht worden. 

Problemen op school hebben immers niet altijd met stoornissen te maken. Er kunnen 

verschillende andere oorzaken zijn. 

 

Dit was, voor een toekomstige onderwijspedagoge, een zeer boeiend onderwerp om een 

thesis over te schrijven. Als pedagoge op een school is het zeker de moeite om dit soort 

onderzoeken op te volgen en de resultaten grondig bekijken. Bij problemen is het dan de 

taak van deze pedagoge om in te grijpen. Het was interessant om te leren hoe dergelijke 

testen moeten afgenomen worden. Zowel de KRT-R (Baudonck e.a., 2006), als de TTR (De 

Vos, 1992) als de TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) zijn waardevolle 

testen en zeer bruikbaar om tellen te onderzoeken. Bij het testen van leerlingen, is het 

belangrijk om hen altijd eerst gerust te stellen. Ze moeten weten dat het niet om een toets 

gaat maar dat het wel belangrijk is dat ze hun best doen. Eens ze horen dat het geen toets 

is, zijn de leerlingen meestal gerustgesteld en vinden ze het gewoon leuk dat ze even niet 

naar de les moeten. Kinderen van die leeftijd hebben nog steeds de neiging om hun best te 

doen. Het enige probleem dat soms wel voorkwam is dat leerlingen (zoals bovenstaande 
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casus) al onmiddellijk denken dat ze het toch niet gaan kunnen. Dan is het aan de persoon 

die de testen afneemt om deze kinderen te motiveren en gerust te stellen.  

 
Dit onderzoek geeft dus aan dat conceptuele kennis en seriatie goede voorspellers zijn voor 

latere rekenvaardigheden. Maar bij beide variabelen is de geschatte variantie vrij laag, 

waardoor de voorspellende waarde van deze onafhankelijke variabelen niet zo hoog is. 

Verder onderzoek is zeker aangewezen met een grotere steekproef om een grotere power te 

bekomen.  
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