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ABSTRACT 
 

Deze studie draagt bij tot het onderzoek naar rekeninterventies op kleuterleeftijd. 

Centraal staat de vraag of interventies op tellen of vergelijken van hoeveelheden via de 

computer de rekenvaardigheden in het eerste leerjaar verbeteren. Er werd eveneens 

nagegaan welke van deze interventies het meest effectief is. Bijkomend werd de relatie 

tussen taal en rekenen enerzijds en tussen intelligentie en rekenen anderzijds nagegaan. 

Het nut van zittenblijven werd eveneens besproken. Het effect van een korte 

computerinterventie werd onderzocht in een pretest-posttest setting. De proefpersonen 

(N=63) werden door de onderzoekers ingedeeld in één van volgende condities: telgroep, 

vergelijkingsgroep of controlegroep. De training werd gegeven door geschoolde 

paraprofessionelen. Beide interventiegroepen behaalden significant hogere scores op de 

rekenvaardigheden in het eerste leerjaar in vergelijking met de controlegroep. Er waren 

echter geen significante verschillen tussen beide interventiegroepen. Daarnaast werd 

een significante positieve correlatie gevonden tussen zowel taal en rekenen, als tussen 

intelligentie en rekenen. Een korte computerinterventie op tellen of vergelijken van 

hoeveelheden heeft een significant effect op de rekenvaardigheden in het eerste 

leerjaar.  

 

This study contributes to research on early mathematic interventions in kindergarten. The 

question was asked whether a limited mathematic computer-based intervention on 

counting on the one hand, and on numerical comparison on the other hand, enhances 

arithmetic performances in first grade, and if so, which of both interventions is more 

effective. Secondly the relation between linguistic and mathematic skills and between 

intelligence and mathematic skills were investigated. Finally the usefulness of grade 

retention was discussed. The effectiveness of the mathematic intervention was assessed 

in a pretest-posttest setting. Sixty-three children were randomly divided into three 

groups: two experimental groups, trained either on counting or on numerical comparison, 

and a control group, on which no intervention was applied. Training was given by skilled 

paraprofessionals. The tests showed that both intervention groups significantly 

outperformed the control group on mathematic skills in first grade. However no significant 

differences between both intervention groups were found. Further there was a significant 

positive correlation between linguistic and mathematic skills, as well as between 

intelligence and mathematic skills. Hence the effectiveness of even a short intervention 

by means of training on both counting and numerical comparison has been proven. 
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1. INLEIDING 

 
Er wordt in onze maatschappij veel belang gehecht aan het rekenen (Kaufmann & 

Dowker, 2009). In het dagelijkse leven komen heel wat situaties voor waarbij getallen 

gebruikt worden. Denk maar aan de koopjes waarbij kortingen in procenten zijn 

weergegeven, het berekenen van wisselgeld, enzovoort. We kunnen ons voorstellen 

dat personen die het moeilijk hebben met rekenen hiervan hinder ondervinden in vele 

dagelijkse activiteiten.  

De basis van het rekenen wordt reeds gelegd in de kleuterklas. Kinderen vertonen al 

op kleuterleeftijd interesse in getallen en beschikken over verschillende 

telvaardigheden (Torbeyns et al., 2002). Dit noemen we ‘prenumerische 

vaardigheden’. Van de Rijt (1996) onderscheidt acht componenten: vergelijken, 

classificeren, correspondentie leggen, seriëren, telwoorden gebruiken, gestructureerd 

tellen, resultatief tellen en het toepassen van algemene kennis van getallen. 

‘Prenumerische vaardigheden’, ‘voorbereidende rekenvaardigheden’ en ‘getalbegrip’ 

worden in deze masterproef als synoniemen gebruikt. 

Uit literatuur blijkt dat deze prenumerische vaardigheden de latere 

rekenvaardigheden kunnen voorspellen (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 

2004; Durand, Hulme, Larkin, & Snowling, 2005; Fuchs et al., 2007). Wanneer we 

deze voorspellers in een vroeg stadium kunnen aanwenden binnen interventies, kan 

een achterstand vermeden worden (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). Het risico op 

latere rekenproblemen zou hierdoor verminderen. Dit is precies wat we met deze 

masterproef beogen. We willen namelijk te weten komen of training van de 

prenumerische vaardigheden in de derde kleuterklas, de rekenvaardigheden in het 

eerste leerjaar kan verbeteren. 

In het volgende hoofdstuk van dit onderzoek verdiepen we ons in de literatuur rond 

de prenumerische vaardigheden ‘tellen’ en ‘vergelijken van hoeveelheden’. Wij gaan 

hierbij in de eerste plaats na of deze vaardigheden wel degelijk van belang zijn voor 

het latere rekenen. We onderzoeken bovendien de effecten van interventies, op 

basis van deze prenumerische vaardigheden, op de latere rekenvaardigheden. 

Bijkomend bestuderen we ook de relatie tussen taal en rekenen enerzijds en tussen 

intelligentie en rekenen anderzijds. Hierbij stellen we ons de vraag of zittenblijven al 
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dan niet zinvol is. Dit hoofdstuk eindigt met een beschrijving van vier 

onderzoeksvragen waarop we vanuit deze masterproef een antwoord trachten te 

formuleren. 

Het derde hoofdstuk heeft betrekking op de methodologie van deze studie. We 

bespreken de rekrutering van de deelnemers, de instrumenten, het interventie-

programma, alsook het verloop van het onderzoek.  

Vervolgens bespreken we in het vierde hoofdstuk de resultaten van dit onderzoek. 

Hierbij maken we een onderscheid tussen een analyse van de pretests en een 

analyse van de posttests.  

Tot slot volgt een algemene discussie in hoofdstuk vijf waarbij we een link leggen 

tussen onze resultaten en de literatuurstudie. We gaan hierbij op zoek naar 

antwoorden op de onderzoeksvragen en eventuele verklaringen. In deze discussie 

wordt ook gereflecteerd over de beperkingen van het huidig onderzoek en de manier 

waarop toekomstig onderzoek aan deze beperkingen kan voldoen.  
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. Prenumerische vaardigheden 

2.1.1. Tellen 

Om latere rekenproblemen te voorkomen, is het van belang om kinderen met een 

risico hiervoor in een vroeg stadium te herkennen, te onderzoeken en eventueel te 

behandelen (Gersten et al., 2005; Hanley, 2005). Om te weten waar de focus moet 

liggen bij de behandeling van kleuters, moeten we achterhalen welke elementen er 

aan de basis liggen van de ontwikkeling van een goed getalbegrip. Als we de vroege 

indicatoren voor rekenmoeilijkheden kunnen aangrijpen om de hoofdcomponenten 

van remediëringsprogramma’s te bepalen, kan het verder achterop raken van het 

kind ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten voorkomen worden (Stock, Desoete, & 

Roeyers, 2009). Wij onderzoeken hier of ‘tellen’ als één van de hoofdcomponenten 

beschouwd kan worden. 

Piaget en Szeminska (1941) menen dat het begrip van getallen zich stap voor stap 

ontwikkelt in nauw verband met de geleidelijke verwerving van de systemen van 

conservatie, seriatie, classificatie en correspondentie. Deze vier logische operaties 

worden door hen beschouwd als voorwaarden voor de ontwikkeling van getalbegrip. 

Ze worden dan ook door Piaget als rekenvoorwaarden benoemd. Neo-Piagetiaanse 

onderzoekers onderstrepen echter vooral het belang van tellen voor de ontwikkeling 

van getalbegrip. Sinds de jaren ‘80 groeit bij vele onderzoekers de belangstelling 

voor de rol van tellen in de ontwikkeling van getalbegrip bij jonge kinderen (Stock, 

Desoete, & Roeyers, 2009). 

In tegenstelling tot Piaget, geloven Gelman en Gallistel (1978) wel in de capaciteiten 

van de kleuter om gehele getalrepresentaties te maken. Deze getalrepresentaties 

worden volgens hen door het kind verworven via tellen. Het was het voorkomen van 

spontaan telgedrag dat Gelman opmerkzaam maakte voor de rol dat tellen kan 

spelen in de manier waarop kinderen denken over getallen. In hun ‘magic studies’ bij 

16 twee-, 56 drie- en 56 vierjarigen zagen ze dat de mogelijkheid van het kind om te 

tellen conceptueel gestuurd werd door verschillende principes, de zogenaamde 

telprincipes. Geleidelijk aan verwerft het kind deze principes tot het tellen volledig 

beheerst is, wat gekenmerkt wordt door de gecoördineerde toepassing van alle 
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telprincipes: het ‘één-op-één correspondentie’-principe (weten dat elk object slechts 

eenmaal geteld mag worden), het ‘stabiele volgorde’-principe (het gebruik van 

telwoorden in een stabiele, herhaalbare volgorde), het principe van kardinaliteit 

(weten dat het laatstgenoemde getal de totale hoeveelheid weergeeft), het 

abstractieprincipe (weten dat de voorgaande principes toegepast kunnen worden bij 

elke reeks of verzameling van entiteiten) en het ‘irrelevante volgorde’-principe (weten 

dat de volgorde waarin men telt niet van belang is voor het bepalen van de totale 

hoeveelheid). Dat tellen en telstrategieën mede aan de basis liggen van de 

vloeiendheid bij het optellen en aftrekken kunnen we afleiden uit het schema van 

Baroody (2010, Figuur 1). 

Heel wat onderzoeken tonen het belang van tellen aan voor de verwerving van 

getalbegrip en het rekenen. Zo kan tellen een bijdrage leveren bij de verwerving van 

conservatie van numerieke gelijkwaardigheden (Fuson, Secada, & Hall, 1983). Dit 

idee ontstond naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek bij 45 

FIGUUR 1: LEARNING TRAJECTORY OF SOME KEY NUMBER, COUNTING & ARITHMETIC 

CONCEPTS AND SKILLS (BAROODY, 2010), P. 7 
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Amerikaanse kinderen uit drie verschillende scholen met een leeftijd tussen 4,6 jaar 

en 5,5 jaar. Men zag tevens dat kinderen die moeite hadden met rekenen ook 

moeilijkheden vertoonden bij verscheidene aspecten van tellen. Later voerden 

Geary, Hamson en Hoard (2000) een onderzoek uit bij 84 kinderen uit vijf 

verschillende lagere scholen uit Colombia, Missouri met een gemiddelde leeftijd van 

6;10 jaar. Zij vonden dat de groep die geclassificeerd werd onder de naam 

‘mathematic disorders’ een zwak begrip vertoonde van het ‘irrelevante volgorde’-

principe en dat zij frequent fouten maakten tegen de telprocedures.  

Andere onderzoekers vonden dat rekenvaardigheden reeds voorspeld kunnen 

worden in de kleuterklas door de telvaardigheden te bekijken. Aunola et al. deden in 

2004 een onderzoek bij 194 kinderen tussen vijf en zes jaar uit Finland waarbij ze 

onder andere de cognitieve antecedenten van rekenvaardigheden nagingen in de 

periode van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar. De resultaten tonen aan dat 

de telvaardigheden in het begin van de derde kleuterklas niet alleen de latere 

rekenvaardigheden voorspellen, maar ook de snelheid waarmee de kinderen deze 

vaardigheden ontwikkelen.  

Tot hiertoe legde men ofwel de nadruk op de logische operaties van Piaget ofwel op 

het tellen. Daarnaast gaat een derde benadering ervan uit dat de Piagetiaanse 

vaardigheden en het tellen niet los van elkaar gezien kunnen worden en samen de 

ontwikkeling van getalbegrip bepalen. Van de Rijt (1996) gebruikt het begrip 

voorbereidende rekenvaardigheid als synoniem voor getalbegrip. Volgens haar 

dragen zowel de Piagetiaanse operaties als de telvaardigheden bij tot de 

ontwikkeling van die voorbereidende rekenvaardigheden. Zij onderscheidt acht 

componenten binnen die voorbereidende rekenvaardigheden: vergelijken, 

classificeren, correspondentie leggen, seriëren, telwoorden gebruiken, gestructureerd 

tellen, resultatief tellen en het toepassen van algemene kennis van getallen. Later 

onderzochten Desoete en Grégoire (2006) in een longitudinale studie 82 kinderen uit 

zes verschillende Vlaamse scholen in de kleuterklas en één jaar later in het eerste 

leerjaar. Ze vonden dat kinderen met rekenproblemen in het eerste leerjaar reeds 

benedengemiddeld scoorden op een test voor prenumerische vaardigheden in de 

kleuterklas. Meer bepaald hadden ze problemen met kennis over de volgorde van 
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getalwoorden, procedurele telkennis en hadden ze een vertraging in het oplossen 

van logische operaties.  

Op basis van de literatuur kunnen we besluiten dat tellen beschouwd kan worden als 

één van de belangrijkste pijlers in de ontwikkeling van getalbegrip (Van de Rijt & Van 

Luit, 1999). Wynn (1990) kwam eerder tot de vaststelling dat tellen deel uitmaakt van 

het vroege rekenen. Het is dus zeker interessant om deze vaardigheid aan te grijpen 

binnen onze interventies. 

2.1.2. Vergelijken van hoeveelheden 

Meer dan een halve eeuw geleden sprak Dantzig (1954) voor de eerste maal over 

het concept van number sense of getalbegrip. In 2005 heeft Berch de relevante 

literatuur in verband met dit concept gebundeld. Ondanks het feit dat er geen 

vastomlijnde definitie voor getalbegrip bestaat, kunnen we deze term het best 

omschrijven als “de vaardigheid om snel numerieke hoeveelheden te begrijpen, te 

schatten en te manipuleren” (Dehaene, 1999). Het getalbegrip ontwikkelt zich reeds 

in een vroeg stadium (Gersten et al., 2005) en kan volgens Berch (2005) beschouwd 

worden als één van de eerste voorbereidende rekenvaardigheden die zich ontwikkelt 

bij het jonge kind. De meeste kinderen verwerven dit getalbegrip informeel door 

interacties met hun ouders en broers of zussen vooraleer zij naar de kleuterklas 

gaan. Anderen, die getalbegrip niet op deze manier verworven hebben, hebben nood 

aan formele instructie (Bruer, 1997).  

Berch (2005) beschouwt twee visies op het concept getalbegrip. Hij stelt getalbegrip 

enerzijds als deel van een aangeboren talent en anderzijds als een verworven 

vaardigheid die zich verder ontwikkelt op basis van ervaringen. De eerste visie 

kenmerkt getalbegrip als een zekere intuïtie rond kwantiteit. Volgens Dehaene (1999) 

wordt deze rudimentaire vorm van getalbegrip verondersteld om spontaan te 

verschijnen, zonder expliciete instructie. Dit spontane getalbegrip wordt ook wel 

subitizeren genoemd. Revkin, Piazza, Izard, Cohen en Dehaene (2008) omschrijven 

het als “het snel en accuraat beoordelen van kleine aantallen (tot drie of vier 

elementen)”. Subitizeren is dus met andere woorden de vaardigheid om snel kleine 

aantallen tot en met vier te overzien. De tweede visie, die getalbegrip ziet als een 

verworven vaardigheid, betreft een meer complex en meervoudig beeld. Hier vindt 

een langzamer proces plaats: het benoemen van meer dan vier elementen, namelijk 
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het ‘tellen’. Het aantal elementen kan niet meer in één oogopslag worden benoemd. 

Ze moeten worden geteld vooraleer er zekerheid bestaat over het aantal elementen 

(Trick & Pylyshyn, 1994). Deze tweede visie heeft te maken met het vergelijken van 

grote aantallen, de groottevergelijking. Deze twee visies die Berch onderscheidt, 

tonen aan dat getalbegrip betrokken is bij zowel het subitizeren als bij de 

groottevergelijking. 

De laatste jaren krijgt het concept van getalbegrip, ook wel ontluikende gecijferdheid 

of voorbereidende rekenvaardigheid genoemd (Torbeyns et al., 2002), steeds meer 

aandacht. In de afgelopen 30 jaar hebben een heleboel experimenten bewijzen 

geleverd dat jonge kinderen, zelfs pasgeborenen, kunnen discrimineren tussen 

kleine hoeveelheden bestaande uit drie tot vier elementen. Zo voerden Antell en 

Keating (1983) een onderzoek uit bij 40 pasgeboren kinderen waarbij ze gebruik 

maakten van het habituatieparadigma. Uit hun onderzoek bleek dat de 

pasgeborenen het onderscheid konden maken tussen twee kleine aantallen (twee 

versus drie). Zij konden met andere woorden subitizeren. Een aantal jaren eerder 

behaalden Starkey en Cooper (1980) al gelijkaardige resultaten.  

Het belang van getalbegrip binnen de rekenproblematiek werd aangekaart door 

Landerl, Bevan en Butterworth (2004). Zij toonden aan dat kinderen met dyscalculie 

trager waren in een groottevergelijkingstaak in vergelijking met een controlegroep en 

dat zij tekorten vertoonden bij het subitizeren. In deze studie werden 31 acht- en 

negenjarige kinderen geselecteerd en verdeeld in drie groepen (een groep met 

rekenproblemen, een groep met leesproblemen en een groep met beide problemen 

samen). Zij werden vergeleken met een controlegroep bestaande uit 28 kinderen 

voor een aantal basisvaardigheden in verband met getallen. Het ging om taken als 

het lezen en benoemen van aantallen, het vergelijken van hoeveelheden, het 

opschrijven van getallen, enzovoort. 

Zoals eerder al werd vermeld, bestaat er momenteel een grote interesse in 

voorspellers van leerproblemen. Deze huidige interesse wordt aangemoedigd vanuit 

de verwachting dat wanneer we deze voorspellers kunnen aanwenden binnen onze 

interventies, deze kinderen niet verder zullen achterblijven (Gersten et al., 2005). In 

tegenstelling tot het lezen zijn er heel weinig studies die op zoek gaan naar 

specifieke voorspellers voor het rekenen. Er bestaat wel een studie van Durand et al. 
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(2005) waar een hele reeks mogelijke voorspellers voor reken- en leesproblemen 

beoordeeld werden bij een groep van 162 kinderen tussen 7;5 en 10;4 jaar. Hieruit 

blijkt dat het vergelijken van hoeveelheden een specifieke voorspeller is voor de 

rekenmogelijkheden. Vooral het identificeren van risicokinderen in de kleuterklas is 

belangrijk zodat deze kleuters al vooraleer uiteindelijke tekorten de kop opsteken de 

nodige interventie kunnen krijgen. In 2007 werd dit aangetoond in een onderzoek 

met 225 kinderen die allen begonnen in het eerste leerjaar en onderworpen werden 

aan vier screeningsmetingen (Fuchs et al.).  

Verschillende studies wijzen op het feit dat de ontwikkeling van getalbegrip 

gestimuleerd kan worden met behulp van specifieke interventies (Griffin, 2004b; 

Ramani & Siegler, 2008; Wilson et al., 2006). Verder is ook uit onderzoek gebleken 

dat de prestaties van kinderen op subitizeer- en groottevergelijkingstaken kunnen 

verbeteren en dit met toenemende leeftijd en ervaring (Laski & Siegler, 2007). In 

deze studie werd een groep van 90 kinderen getest waarvan 30 kinderen uit de 

kleuterklas, 30 kinderen uit het eerste leerjaar en 30 kinderen uit het tweede leerjaar. 

Zij werden allen onderworpen aan drie taken: een numberlinetaak, een taak waarbij 

ze getallen moesten categoriseren en een groottevergelijkingstaak.  

Uit de voorgaande literatuur blijkt dat het subitizeren en de groottevergelijking 

belangrijke voorspellers van rekenproblemen zijn. Aangezien het onderzoek van 

Laski en Siegler uit 2007 heeft aangetoond dat deze vaardigheden te verbeteren zijn 

door eventueel de ervaring op te drijven, zou het zeker zinvol zijn om hiervan gebruik 

te maken binnen onze interventies bij kinderen.  

2.1.3. Rekentaal 

Intuïtief hebben we de idee dat onze gedachten afhankelijk zijn van de woorden die 

we ervoor gebruiken en in het bijzonder voor numerieke cognitie. De idee dat taal 

van cruciaal belang is voor de basisvaardigheden van rekenen wordt gestaafd door 

verschillende bevindingen uit de neuropsychologie, neuro-imaging, studies van 

volkeren uit het Amazonegebied en de ontwikkelingspsychologie (Gelman & 

Butterworth, 2005). Gelman en Butterworth (2005) geloven echter dat numerieke 

concepten een ontogenetische en neurale basis hebben die onafhankelijk is van taal. 

Wat de effecten precies zijn van taal op de ontwikkeling van rekenen, is niet 

helemaal duidelijk. Die effecten lijken te verschijnen en verdwijnen afhankelijk van 
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gebruikte definities en de respectievelijk bijhorende metingen (Mix, Sandhofer, & 

Baroody, 2002). Bovenvermelde onderzoeksvelden worden hieronder verder 

besproken. 

Neuropsychologie en neuro-imaging 

Sommige theorieën beschrijven de specifieke rol van taal bij rekenen bij volwassenen 

(Gelman & Butterworth, 2005). Het ‘Triple Code Model’ (Figuur 2) bijvoorbeeld neemt 

aan dat er drie categorieën van mentale representaties zijn waarin getallen 

gemanipuleerd kunnen worden: de visueel-Arabische getalvorm, het verbaal 

woordframe en de analoge grootte-representaties (Dehaene & Cohen, 1995).  

 

FIGUUR 2: TRIPLE CODE MODEL (DEHAENE & COHEN, 1995), P. 85 

 

Het vergelijken van getallen zou dan gebeuren via de analoge grootte-representatie 

en rekenfeiten zouden opgeslagen zijn in het verbaal woordframe (Figuur 3). 

 

FIGUUR 3: TRIPLE CODE MODEL: FUNCTIONAL ROLE AND ANATOMICAL SUBSTRATES 

(PRESENTI, THIOUX, SERON EN DE VOLDER, 2000), P. 463 
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Een studie waarin twee patiënten (BRI & LEC) met elkaar vergeleken werden, geeft 

anatomische resultaten die overeenkomen met de hypothesen van het Triple Code 

Model (Lemer, Dehaene, Spelke, & Cohen, 2003). BRI is een afatische patiënt die 

moeilijkheden vertoont bij het exact uitvoeren van opgaven. Deze verbale acalculie 

werd geassocieerd met linkshemisferische atrofie en dit vooral in de temporale 

taalzones. LEC, een patiënt met het Gerstmannsyndroom, had daarentegen moeite 

met het vergelijken van hoeveelheden en vertoonde laesies ter hoogte van de 

intrapariëtale sulcus (Figuur 4).  

 

FIGUUR 4: TOP: SAGITAL AND AXIAL CUTS FORM PATIENT BRI’S SPECT, SHOWING A 

MARKED LEFT-HEMISPHERIC HYPOMETABOLISM WITH TEMPORAL AND FRONTAL 

PREDOMINANCE. BOTTOM: AXIAL MRI CUT IN PATIENT LEC (FLAIR ACQUISITION) 

SHOWING THE SEQUELA OF A HEMORRHAGE AFFECTING THE LEFT INTRAPARIETAL 

CORTEX (LEMER ET AL., 2003), P. 1945 

Nochtans zijn er ook verschillende voorbeelden waarbij stoornissen van taal en 

rekenvaardigheden onafhankelijk van elkaar voorkomen (Gelman & Butterworth, 

2005). Zo had IH, een patiënt met semantische dementie, een ernstige stoornis van 

het semantisch geheugen, toch een goed behouden getallenkennis (Cappelletti, 

Butterworth, & Kopelman, 2001). Presenti et al. (2000) onderzochten de anatomische 

veronderstellingen van het Triple Code Model via een PET-studie op acht gezonde 
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rechtshandige mannen tussen 21 en 29 jaar. Bij het ophalen van optelfeiten was er 

activatie in de linkerintrapariëtale en superieure pariëtale zones, alsook in de 

prefrontale regio. De taalzones bleven echter inactief, wat erop zou wijzen dat er voor 

het ophalen van simpele rekenfeiten niet noodzakelijk een soort verbaal proces nodig 

is.  

Verslagen van volkeren uit Amazonegebied  

In 2004 verschenen twee verslagen over volkeren die indifferent lijken voor exacte 

numerieke hoeveelheden en die niet verbaal tellen. Gelman en Gallister (2004) 

geloven dat deze bevindingen bijdragen aan de idee dat het leren van een 

communicatieve cijfernotatie met exacte numerieke referenten een rol zou kunnen 

spelen in de ontwikkeling van een volledig begrip van aantallen. Gordon (2004) 

observeerde de Pirahã. Dit volk communiceert aan de hand van een pidginsysteem. 

Dit is een simpele taal die ontstaat wanneer mensen met verschillende talen 

samenkomen en wordt gekenmerkt door een gereduceerde woordenschat en relatief 

weinig syntactische regels. De Pirahã gebruiken het telsysteem ‘één-twee-veel’. Dit 

verarmde telsysteem zorgt ervoor dat zij niet in staat zijn om exacte hoeveelheden 

aan te duiden die groter zijn dan drie. De analoge schattingsvaardigheden zijn echter 

niet aangetast. Ze zijn in staat om hoeveelheden te vergelijken ondanks de 

numerieke taaldeprivatie.  

Een ander onderzoeksteam observeerde een ander volk uit het Amazonegebied: de 

Mundurukú (Pica, Lemer, Izard, & Dehaene, 2004). Dit volk kent getalwoorden tot vijf 

maar gebruikt deze getalwoorden niet in een telrij, evenmin om te refereren naar 

exacte hoeveelheden. Ze gebruiken meestal een getalwoord zonder een hoeveelheid 

te tellen en kiezen deze aan de hand van een benaderende schatting. Het 

getalwoord voor vijf, dat vertaald kan worden door ‘een handvol’, wordt gebruikt voor 

vijf, maar ook voor zes, zeven, acht en negen. De Mundurukú doen het bij het 

vergelijken van hoeveelheden even goed als de Franse controlegroep, waarmee ze 

vergeleken werden, maar falen bij de exacte rekenopgaven. Pica et al. (2004) 

concluderen dat schattingsvaardigheden een basiscompetentie is, onafhankelijk van 

taal, maar dat de geavanceerde rekenvaardigheden steunen op een goed ontwikkeld 

lexicon van getalwoorden. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat taal een 

speciale rol speelt in de ontwikkeling van het exact rekenen bij het kind.  
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Gelman en Butterworth (2005) zwakken deze conclusies echter af. Zij zijn niet 

volledig overtuigd van de resultaten uit bovenstaande verslagen en geloven niet dat 

de verschillen uitgelegd kunnen worden aan de hand van taal alleen. De tweetalige 

Mundurukú, die ook Portugees kennen, deden het nog steeds minder goed dan de 

Franse controlegroep (Pica et al., 2004). Waarom gebruikten zij dan niet de gekende 

Portugese telwoorden om exacte berekeningen te maken? Gelman en Butterworth 

(2005) vinden dat een verklaring ook kan liggen in de culturele verschillen. 

Ontwikkelingspsychologie 

Het leren van rekenconcepten omvat waarschijnlijk gelijkaardige processen als het 

leren van andere concepten, maar dan met een grotere complexiteit (Mix et al., 

2002). Kinderen moeten numerieke symbolen leren herkennen, verbale processen 

leren gebruiken (zoals tellen) en de verschillende betekenissen en toepassingen van 

die symbolen uitzoeken. Ze moeten ‘drietallen’, ‘vijftallen’ en ‘twintigtallen’ leren 

herkennen in alle mogelijke omstandigheden. Ze moeten dus vijf stippen herkennen 

als vijf, alsook vijf vliegtuigen, vijf sokken,... Maar belangrijker nog is misschien dat ze 

moeten leren dat al deze componenten gerelateerd zijn. ‘Vijf’ begrijpen betekent dus 

dat kinderen weten dat vijf vliegtuigen, vijf planeten, vijf bananen, ‘5’, ‘vijf’ en ‘1-2-3-4-

5’ allemaal hetzelfde concept dragen, namelijk ‘vijf’. Om dit te kunnen begrijpen 

moeten kinderen een reeks situaties, vaardigheden en inputs in kaart brengen. 

Jonge kinderen herkennen al heel vroeg meer-minderrelaties. Bij een studie waar 

124 terme baby’s van 10 tot 12 maanden werden getest, toonden kinderen succes bij 

kleine aantallen en faalden bij grotere (Feigenson, Carey, & Hauser, 2002). Dit 

suggereert dat kinderen geen beroep doen op analoge grootte-representaties. 

Baby’s maken gebruik van het object-filesysteem. Dit systeem geeft aan objecten in 

de ruimte een index of object-file die verwijst naar de interne representatie van het 

fysieke object op een bepaalde plaats (Uller, Carey, Huntley-Fenner, & Klatt, 1999). 

Daar dit systeem beperkt is tot kleine hoeveelheden, kunnen precieze 

getaldiscriminaties gemaakt worden. McCrink en Wynn (2004) vonden echter dat 26 

baby’s van negen maanden in staat waren om hoeveelheden op te tellen en af te 

trekken die het object-file overschrijden. De mens zou dus een vroeg systeem 

bezitten dat numerieke combinatie en manipulatie ondersteunt, en dit nog voor het 

krachtige instrument van de taal zich ontwikkelt.  
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In de kleuterklas leren kinderen de formele telwoorden één, twee, drie, ... (Geary, 

2000). Dit doen ze altijd op dezelfde manier. Eerst leren ze ‘één’, vervolgens ‘twee’ 

en dan ‘drie’, en daarna pas de betekenissen van grotere hoeveelheden in 

combinatie met het principe van kardinaliteit (Wynn, 1992). Dit is misschien wel 

logisch, omdat de betekenis van ‘drie’ steunt op die van ‘twee’ en die van ‘twee’ op 

die van ‘één’. De resultaten uit een ander onderzoek ondersteunen de bovenstaande 

bewering dat kinderen de betekenis van getallen in volgorde leren: de kinderen 

voeren alles perfect uit tot een bepaald getal en maken dan fouten voor elk getal 

daarboven (Sarnecka & Lee, 2009). Dit onderzoek werd gevoerd aan de hand van 

drie datasets: (a) 82 monolinguïstische Engelstalige kleuters (2;11-4;6 jaar) uit 

Californië en Massachusetts (VS); (b) 162 kinderen (2;9-3;7 jaar), waarvan 70 uit de 

Verenigde Staten, 48 uit Japan en 44 uit Rusland; (c) 36 kinderen (2;7-4;1 jaar) uit 

Massachusetts (VS), waarvan 21 Engelstaligen en 15 die Russisch als moedertaal 

hadden.  

Een model dat deze ontwikkeling beschrijft op basis van de resultaten uit dataset (a) 

van bovenstaand onderzoek is deze van de knower-levels-theorie (Sarnecka & Lee, 

2009). Kinderen starten als ‘NN-knowers’ (no number-knowers) of ‘pre-knowers’, 

evolueren naar ‘one-knowers’ wanneer ze ‘één’ begrijpen (rond de leeftijd van 2;6 

jaar), over ‘two-knowers’ (3;0-3;6 jaar), ‘three-knowers’ (3;6-4;0 jaar) en voor 

sommige kinderen ‘four-knowers’ niveau, totdat ze uiteindelijk ‘CP-knowers’ (Cardinal 

Principle) worden (Lee & Sarnecka, 2010).  

De kardinale betekenis van ‘één’, ‘twee’, ‘drie’ en soms ‘vier’ wordt op een andere 

manier aangeleerd dan de betekenissen van ‘vijf’, ‘zes’ en grotere getalwoorden (Lee 

& Sarnecka, 2010). Bij een studie waarin 162 monolinguïstische Engelse (70), 

Russische (44) en Japanse (48) kinderen van gemiddeld 3;2 jaar vergeleken werden, 

konden de Engelse en Russische kinderen sneller ‘één appel versus twee appels’ 

oplossen dan Japanse, die in hun taal geen grammaticale marker hebben voor het 

meervoud (Sarnecka, Kamenskaya, Yamana, Ogura, & Yudovina, 2007). Bij een 

tweede experiment waarin 36 monolinguïstische Engelse (21) en Russische (15) 

kinderen onderzocht werden, werd er geen verschil waargenomen tussen de taken 

‘geef N appels’ en ‘geef N-zonder-substantief’. Deze data suggereren dat de 

vroegste set-size-betekenis van ‘één’, ‘twee’ en ‘drie’ deze zou zijn van een 
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grammaticaal getal: één leren is gelijk aan ‘één = enkelvoud en de rest is meervoud’, 

twee leren is gelijk aan ‘één = enkelvoud, twee = ‘dual marker’ en de rest is 

meervoud’, enzovoort. Deze enkelvouds- en meervoudsmarkeringen zouden niet 

beperkt zijn tot zinnen waar getallen en enkelvouds- of meervoudsinflecties samen 

voorkomen, maar het is een meer algemeen fenomeen. ‘Vijf’, ‘zes’ en grotere 

getallen leren kan pas wanneer de kinderen de impliciete kennis verworven hebben 

over hoe je de ‘successor function’ (n, n+1, (n+1)+1) gebruikt bij het tellen, dus 

wanneer kinderen het principe van kardinaliteit kennen (Sarnecka & Carey, 2008; 

Sarnecka et al., 2007).  

Le Corre en Carey (2007) stelden de leeftijd vast waarop kinderen de verbale 

getallen van ‘vijf’ tot ‘tien’ in kaart brengen, namelijk rond 4;6 jaar. Dit is ongeveer zes 

maanden tot één jaar na de gemiddelde leeftijd waarop kinderen hun eerste 

telprincipes leren. Ze onderzochten dit bij 116 drie-, vier- en vijfjarigen (gemiddeld 

3;11 jaar) uit Boston. Verder zagen ze dat alle kenners van het kardinaalprincipe en 

sommige subset-kenners de grootte van hoeveelheden van één tot vier konden 

schatten zonder te tellen. Dit zou suggereren dat het in kaart brengen van ‘één’ tot 

‘vier’ een deel is van het proces via de welke de telprincipes verworven worden. 

In een studie waarin 58 kinderen van 2;6 tot 4;0 jaar getest werden, slaagden de 

kinderen die het kardinaalprincipe nog niet kenden er niet in om hun getalwoorden 

(‘vier’, ‘vijf’, ‘acht’ en ‘tien’) uit te breiden naar een andere set (Slusser & Sarnecka, 

2011). Dit resultaat geeft evidentie voor de hypothese dat de shift van het vroeg (op 

basis van object-file) naar een later conceptueel systeem (meer abstract, op basis 

van representatie van grotere benaderende hoeveelheden) een voorbeeld is van een 

echt conceptuele verandering. De vraag blijft nog steeds open of het kennen van het 

kardinaalprincipe de oorzaak is van, veroorzaakt wordt door, samenvalt met of 

hetzelfde is als begrijpen dat getalwoorden exacte hoeveelheden representeren.  

Een studie waarin 80 Franse kinderen en 80 Engelse kinderen (de helft gemiddeld 

2;7 jaar en de helft gemiddeld 3;7 jaar) vergeleken werden, toont aan dat hoewel een 

algemene numerieke vaardigheid bestaat bij preverbale kinderen en apen, de 

ontogenese van deze initiële kennis in het menselijk brein verschillende patronen 

volgt, afhankelijk van welke taal het jonge kind spreekt. Door de specifieke 

verschillen bij Engels- en Franstalige kinderen, demonstreert dit onderzoek cross-
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linguïstisch een menselijke shift van visueel-spatiële naar symbool-linguïstische 

gecijferdheid bij peuters/kleuters (Hodent, Bryant, & Houdé, 2005).  

De preverbale getalsystemen zullen integreren met de opkomende taalvaardigheden 

van het kind. Het resultaat daarvan is het verbaal tellen en het gebruik daarvan om 

simpele optel- en aftrekoefeningen op te lossen (Geary, 2000). Zeventien kinderen 

van gemiddeld 3;1 jaar behandelden bij een ‘zes versus veel’-taak de niet-numerieke 

quantifier ‘veel’ als niet specifiek, maar het getalwoord ‘zes’ wel. Het linken van tellen 

aan de getalwoorden is waarschijnlijk de manier waarop kinderen de exacte 

hoeveelheden leren begrijpen. Ze kenden allemaal op zijn minst één en meestal 

twee exacte getalwoorden, dus taal zou nog steeds een belangrijke rol kunnen 

spelen in de ontwikkeling van numerieke concepten (Sarnecka & Gelman, 2004). 

Jonge kinderen weten reeds vroeg dat getalwoorden refereren naar specifieke 

hoeveelheden, wat er op zou kunnen wijzen dat er nooit een periode is waarin 

kinderen geloven dat een getalwoord refereert naar de objecten waaraan het wordt 

toegeschreven (Wynn, 1992).  

Condry en Spelke (2008) toonden met een onderzoek, bestaande uit vijf 

experimenten bij (a) 37 kinderen van 3;1-3;6 jaar, (b) 16 kinderen tussen 3;0 en 3;4 

jaar, (c) 16 kinderen tussen 3;0 en 3;6 jaar, (d) 24 kinderen tussen 3;1 en 3;6 jaar en 

(e) 16 kinderen tussen 3;0 en 3;5 jaar, aan dat getalwoorden van kinderen een 

domein vormen waarin verschillende getalwoorden specifiek contrasteren met elkaar, 

zoals bij kleuren. Verder vonden ze ook evidentie voor de idee dat kinderen begrijpen 

dat ongekende getalwoorden in hun tellijst refereren naar grotere hoeveelheden dan 

hun gekende getalwoorden. Ze concludeerden uit onderzoek dat het verbaal tellen 

sterk verbonden is met natuurlijke getallen, en dat concepten van natuurlijke getallen 

opduiken samen met of na de verwerving van taal, eerder dan ervoor.  

Lipton en Spelke (2006) bewezen verder dat kinderen nog voor ze naar de lagere 

school gaan en de decimale notatie leren, inzicht verwerven in de logica van de 

betekenis van getalwoorden. Ze voerden drie experimenten uit bij 10 vijfjarigen uit 

Groot-Brittannië. Deze kinderen beschouwden grote getallen als specifiek. Ze 

begrepen dat als er een item wordt weggenomen of wordt toegevoegd aan een groot 

aantal objecten, het getalwoord dat voordien gebruikt werd voor die set niet meer 

geldt. Bovendien begrepen ze dat als er een item wordt weggenomen en hetzelfde 
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item opnieuw wordt toegevoegd aan de set, het originele getalwoord wel van 

toepassing blijft. Belangrijk is dat ze deze kennis ook bezitten voor getalwoorden die 

boven hun telrange liggen, in tegenstelling tot kinderen van drie jaar (Condry & 

Spelke, 2008).  

Volgens Miura (1987) speelt taal een belangrijke rol bij het leren rekenen. Hij voerde 

een onderzoek waarbij 21 Japanse kinderen en 20 Engelstalige kinderen van 

gemiddeld 7;0 jaar met elkaar vergeleken werden door middel van een taak waarin 

getallen moesten voorgesteld worden aan de hand van blokjes die eenheden 

voorstelden, en andere tientallen. In het Japans worden getalwoorden voorgesteld 

als structuren van 10-en en 1-en. Deze kinderen waren meer geneigd de blokken die 

tientallen voorstelden te gebruiken om getallen correct te representeren. Engelstalige 

kinderen gebruikten eerder een collectie van eenheden om getallen te vormen. Dit 

zou er op kunnen wijzen dat ze de hoeveelheid die het getalwoord representeert, 

begrijpen, maar dat het begrip van betekenis van eenheden ontbreekt.  

 

Er is nog steeds heel wat onduidelijkheid over hoe taal en rekenen gerelateerd zijn. 

Sommige auteurs zien een cruciale rol van taal bij de basisvaardigheden van 

rekenen (Condry & Spelke, 2008; Miura, 1987), anderen minimaliseren de rol van 

taal bij rekenen (Gelman & Butterworth, 2005). In deze studie willen we dan ook 

nagaan wat de relatie is tussen taal in de kleutertijd en rekenen in het eerste leerjaar. 

2.2. Verklarende factoren voor onvoldoende (pre)numerische 

vaardigheden 

2.2.1. Intelligentie 

Wat is de oorzaak van de relatie tussen IQ en rekenen? Op deze vraag krijgen we 

een antwoord door Alarcón, Knopik en DeFries (2000). Zij selecteerden 555 

tweelingen met leermoeilijkheden en 570 tweelingen die in de controlegroep terecht 

kwamen. De tweelingen waren tussen de 8 en 20 jaar en afkomstig uit de staat 

Colorado (VS). Het rekenen werd getest met de Wide Range Achievement Test 

(WRATA; Jastak & Wilkinson, 1984) en de subtest ‘wiskunde’ van de Peabody 

Individual Achievement Test (PIATM; Dunn & Markwardt, 1970). De intelligentie werd 

gemeten met ofwel de Wechsler Intelligence Scale for Children Revised (WISC-R; 

Wechsler, 1974) ofwel de Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R; 
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Wechsler, 1981). De genetische en omgevingsfactoren, die een rol spelen in de 

relatie tussen IQ en rekenen, waren gelijklopend voor beide groepen. De variabiliteit 

bij rekenen en intelligentie kon grotendeels verklaard worden door genetische 

invloeden, gedeelde omgevingsfactoren waren verwaarloosbaar. Hieruit kon men 

concluderen dat individuele verschillen in rekenen en intelligentie te wijten zijn aan 

erfelijkheid. Negentig procent van de correlatie tussen rekenprestaties en intelligentie 

werd verklaard door de genen. Dit gold zowel voor de tweelingen met 

leermoeilijkheden als voor de tweelingen zonder.  

Kovas, Harlaar, Petrill en Plomin (2005) onderzochten 1500 monozygote tweelingen 

en 1375 dizygote tweelingen uit Engeland en Wales. De tweelingen werden op de 

leeftijd van zeven jaar getest voor rekenen, lezen en algemene intelligentie. De 

rekenprestaties werden door de leerkracht beoordeeld aan de hand van criteria van 

het UK National Curriculum (NC) Key Stage One. De algemene intelligentie werd 

gemeten aan de hand van twee verbale subtests van de Wechsler Intelligence Scale 

for Children (WISC-III-UK; Wechsler, 1992) en twee non-verbale subtests, namelijk 

één subtest van de WISC-III-UK en één subtest van McCarthy Scales of Children’s 

Abilities (MCSA; McCarthy, 1972). Er werd een correlatie gevonden van .67 tussen 

intelligentie en rekenen. Dit resultaat suggereert dat erfelijkheid een rol speelt en de 

relatie tussen rekenen en intelligentie beïnvloedt.  

In 2006 onderzochten Glutting, Watkins, Konold en McDermott de relatie tussen de 

scores op de Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV; 

Wechsler, 2003) en de prestaties voor lezen en rekenen gemeten met de Wechsler 

Individual Achievement Test-Second Edition (WIAT-II; Wechsler, 2002c) bij 498 

proefpersonen tussen 6 en 16 jaar. Men vond dat een algemene factor g (bestaande 

uit subtests van de WISC-IV) een significante invloed had op het rekenen (.77). Het 

Totaal IQ verklaarde 59,7 procent van de variantie in rekenen.  

In een steekproef van 170 kinderen met een gemiddelde leeftijd van zes jaar en vier 

maanden uit Noord-Italië werd onderzocht wat de rol is van cognitieve vaardigheden 

bij het leren rekenen in het eerste leerjaar van de lagere school. De kinderen werden 

in twee fasen getest. In de eerste fase werden hun cognitieve vaardigheden 

geëvalueerd, dit deed men onder andere door de Wechsler Intelligence Scale for 

Children Revised (WISC-R; Wechsler, 1974; Italiaanse normering, 1987) af te 
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nemen. In de tweede fase werd een rekentest (Amoretti, Bazzini, Pesci, & Reggiani, 

1993) afgenomen. Uit dit onderzoek bleek dat het werkgeheugen en het tellen 

significante voorspellers zijn voor het verwerven van rekenen in het begin van de 

basisschool. Intelligentie daarentegen beïnvloedde het leren rekenen niet 

rechtstreeks. Dit besluit verschilt van vorige bevindingen. Dit komt enerzijds omdat 

het onderzoek nadruk legt op het vinden van voorspellers bij het leren rekenen. 

Anderzijds bestond de factor intelligentie slechts uit twee vaardigheden: lexicon en 

blokpatronen (Passolunghi, Vercelloni, & Schadee, 2007).  

Mayes en Calhoun (2007) deden onderzoek naar de relatie tussen de WISC-

III/WISC-IV en de schoolprestaties bij kinderen met ADHD. Hun steekproef bestond 

uit 678 kinderen met ADHD, waarvan de gemiddelde leeftijd negen jaar was. Bij alle 

kinderen werd de Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-III; 

Wechsler, 1991) en de Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition 

(WISC-IV; Wechsler, 2003) afgenomen. Het lezen, rekenen en schrijven werd getest 

met de Wechsler Individual Achievement Test (WIAT; The Psychological 

Corporation, 1992) of de Wechsler Individual Achievement Test-Second Edition 

(WIAT-II; Wechsler, 2002c). De studie toonde aan dat het Totale IQ (berekend zowel 

met de WISC-III als met de WISC-IV) tussen de 22 en 58 procent van de variantie in 

lezen, rekenen en schrijven verklaarde.  

In een vijf jaar durende, longitudinale studie werd de relatie tussen intelligentie op de 

leeftijd van 11 jaar en schoolprestaties op de leeftijd van 16 jaar onderzocht (Deary, 

Strand, Smith, & Fernandes, 2007). Hun steekproef bestond uit data van meer dan 

70.000 Engelse kinderen. De intelligentie werd gemeten met de Cognitive Abilities 

Test-Second Edition (CAT2E; Thorndike, Hagen, & France, 1986). De data van de 

schoolprestaties zijn afkomstig van het nationaal examen in het Verenigd Koninkrijk. 

De correlatiefactor tussen intelligentie en rekenen bedroeg in dit onderzoek .77. 

Een scriptie van De Kock, Desoete en Stock (2008) beschrijft de relatie tussen 

intelligentie en rekenen aan de hand van het intelligentiequotiënt (IQ), berekend met 

de Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-IIINL; Wechsler et al., 

2002). Het rekenen werd getest met de Kortrijkse Rekentest-Revisie (KRT-R; 

Baudonck et al., 2006), Tempo Test Rekenen (TTR; De Vos, 1992) en de TEDI-

MATH (Grégoire et al., 2004). Dit onderzoek gebeurde met een relatief kleine 
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steekproef van 61 kinderen met een gemiddelde leeftijd van zeven jaar en negen 

maanden. Uit de resultaten bleek dat vooral het onderdeel getallenkennis van de 

KRT-R (Baudonck et al., 2006) samenhing met het Totaal IQ. Het Totaal IQ bleek 

een goede voorspeller te zijn van de KRT-R (Baudonck et al., 2006). De totaalscore 

van de TTR (De Vos, 1992) correleerde niet met de IQ-scores. Bij de subtests van de 

TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004) correleerden de subtests telrij en getallenkennis 

met het IQ. Het Totaal IQ wordt als een goede voorspeller beschouwd van de 

subtests telrij, getallenkennis, logisch denken en rekenoperaties. Men concludeerde 

echter dat er slechts zwakke tot matige verbanden gevonden werden tussen het 

Totaal IQ en verschillende rekenscores.  

Taub, Floyd, Keith en McGrew (2008) onderzochten de relatie tussen intelligentie en 

rekenen aan de hand van de Cattell-Horn-Carroll (CHC) theorie. Volgens deze 

theorie bestaan er 10 brede cognitieve vaardigheden. Hun proefpersonen uit de VS 

werden opgedeeld in vier subgroepen volgens leeftijd: 639 kinderen van vijf of zes 

jaar, 720 kinderen van zeven of acht jaar, 1995 kinderen tussen 9 en 13 jaar en 1615 

proefpersonen tussen 14 en 19 jaar. De intelligentie werd gemeten aan de hand van 

18 tests uit de WJ III Tests of Cognitive Abilities (WJ COG), vier tests van de WJ III 

Tests of Achievement (WJ ACH) en zes tests van de WJ III Diagnostic Supplement 

(Woodcock, McGrew, Mather, & Schrank, 2003). De rekenprestaties werden door 

middel van twee tests van de WJ III ACH (Mather & Woodcock, 2001) vastgelegd. De 

cognitieve factoren vloeiend redeneren, gekristalliseerde intelligentie en 

verwerkingssnelheid hadden een onmiddellijk effect op de rekenprestaties bij alle vier 

de leeftijdsgroepen. Auditieve en visuele verwerking hadden zoals verwacht geen 

significant effect op het rekenen. Voor het kortetermijngeheugen vond men evenmin 

een significant effect, dit in tegenstelling tot andere studies die voor deze factor wel 

een effect vonden.  

Van de verschillende onderzoeken vond 83 procent een matig verband tussen 

intelligentie en rekenen (Deary et al., 2007; De Kock et al., 2008; Glutting et al., 

2006; Kovas et al., 2005; Mayes & Calhoun, 2007). Slechts één auteur vond geen 

invloed van intelligentie op rekenen (Passolunghi et al., 2007). De oorzaak van de 

relatie tussen intelligentie en rekenen ligt hoogstwaarschijnlijk in de erfelijkheid 
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(Alarcón et al., 2000). In deze masterproef gaan we na of er een verband is tussen 

intelligentie en rekenen. 

2.2.2. Is een jaartje zittenblijven zinvol?  

Kinderen groeien zowel op academisch als op sociaal gebied niet even snel. Deze 

ongelijkheid wordt vaak opgelost door kinderen een jaartje te laten overzitten. In dit 

beleid doen studenten met een zwakke academische groei hun jaar opnieuw. 

Hierdoor worden klassen meer heterogeen wat betreft de leeftijd maar de 

heterogeniteit wat betreft schoolprestaties zou verminderen. Tegenstanders van 

zittenblijven lossen de ongelijkheid qua schoolse groei op door aan deze studenten 

extra onderwijs aan te bieden (Hong & Raudenbush, 2005)  

In Vlaanderen bleven in het schooljaar 2010-2011 ongeveer 16 procent van de 

kinderen minstens een jaar zitten in de lagere school. In het eerste leerjaar zijn dit 

6,9 procent van de kinderen en in het tweede leerjaar zit vier procent van de 

kinderen over. Daarna neemt het percentage zittenblijvers leerjaar per leerjaar af 

(Departement onderwijs, 2011). Gemiddeld vijf procent van de kleuters zit de derde 

kleuterklas over (Klasse, 2011). In Europa is België één van de landen met een zeer 

hoog cijfer voor zittenblijven (Eurydice Network, 2011). Maar wat is het effect van 

zittenblijven? In de literatuur blijkt dat zittenblijven een controversiële praktijk is. Er 

worden zowel voor- als nadelen van zittenblijven gevonden in verschillende studies 

(Goos, Van Damme, Onghena, & Petry, 2010). 

Reynolds (1992) onderzocht 1255 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 

waarvan 95 procent zwarte kinderen en vijf procent Latijns-Amerikaanse kinderen. In 

1990 zaten de meesten in klas vier en zij die bleven zitten, in klas drie. Voor het 

lezen en rekenen werden ze getest met de Iowa Tests of Basic Skills (ITBS, Form J, 

Level 9 or 10; Hieronymus & Hoover, 1990). Men vroeg aan de leerkrachten om de 

kinderen te beoordelen. Aan de kinderen zelf werd gevraagd om hun 

schoolcompetentie te beoordelen. Van de steekproef bleef minstens 20,4 procent 

eenmaal zitten tussen de kleuterschool en de derde klas. Zittenblijven bleek een 

negatief effect te hebben op de lees- en rekenprestaties. Het effect van zittenblijven 

was wel positief voor de zelfbeoordeling door de kinderen. Het effect op de 

beoordeling door de leerkracht was echter verwaarloosbaar. Met andere woorden: 

deze studie raadt zittenblijven niet aan bij risicokinderen.  
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In een studie werden 190 proefpersonen uit Minnesota (VS) gevolgd, 32 van deze 

kinderen bleven zitten in de kleuterklas (9), de eerste (9), tweede (7) of derde (4) 

klas. Van 29 kinderen waren data beschikbaar. Deze werden onderzocht in de 

kleuterklas, de eerste, tweede, derde en zesde klas en op de leeftijd van 16 jaar. Wat 

betreft zittenblijven in de kleuterklas vonden de onderzoekers geen significante 

effecten op korte termijn. Wanneer de kinderen bleven zitten in de eerste of tweede 

klas werden op korte termijn betere scores vastgesteld wat betreft wiskunde. Op 

lange termijn werden geen significante effecten gevonden. Men vond wel dat de 

groep die bleef zitten lager scoorde op emotionele gezondheid/zelfachting in 

vergelijking met de andere groepen. Men concludeerde dat zittenblijven niet effectief 

was (Jimerson, Carlson, Rotert, Egeland, & Sroufe, 1997). 

In 1999 onderzochten McCoy en Reynolds het effect van zittenblijven op 

schoolprestaties, schoolbekwaamheid en delinquentie. Hun steekproef bestond uit 

1164 kinderen uit Chicago. Van deze groep moesten 296 kinderen een jaar blijven 

zitten, 19 van hen bleven zelfs twee jaar of meer zitten. Het lezen en rekenen werd 

getest met de Iowa Test of Basic Skills (ITBS, Level 13 or 14; Hieronymus, Lindquist, 

& Hoover, 1980). Men vond dat kinderen die bleven zitten lager scoorden op lezen 

en rekenen op de leeftijd van 14 jaar. Ze hadden eveneens lagere scores voor 

schoolbekwaamheid en vertoonden een hogere graad van criminaliteit. 

Pagani, Tremblay, Vitaro, Boulerice en McDuff (2001) volgden 1830 Franstalige 

kinderen uit de Canadese provincie Quebec vanaf het einde van de kleuterklas tot 

het begin van de adolescentie. Voor dit onderzoek moesten leerkrachten 

schoolprestaties schatten op het einde van de tweede, vierde en zesde klas (dit is op 

de leeftijd van 8, 10 en 12 jaar). De resultaten suggereren negatieve effecten op 

schoolprestaties, zowel op korte als op lange termijn.  

In de meta-analyse van Jimerson (2001) werden studies, gepubliceerd tussen 1990 

en 1999, opgenomen. In totaal werden 20 artikels opgenomen in de analyse. Vier 

studies rapporteerden gunstige effecten van zittenblijven. De andere 16 studies (80 

procent) concludeerden dat zittenblijven ineffectief is. Gemiddeld scoorde de groep 

zittenblijvers 0.31 standaarddeviaties lager dan de controlegroep. De grootste 

verschillen tussen beide groepen waren te vinden bij aanwezigheid, lezen, rekenen, 

taal en emotionele aanpassing (respectievelijk -0.65, -0.54, -0.49, -0.36 en -0.28). 
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Hong en Raudenbush (2005) bestudeerden het effect van zittenblijven in de 

kleuterklas op lezen en rekenen aan de hand van data van het Early Childhood 

Longitudinal Study Kindergarten cohort uit de VS. Hun analyse bevat informatie over 

471 kinderen die moesten zittenblijven en 10 255 kinderen die mochten overgaan uit 

scholen die zittenblijven toelaten. De studie bevat eveneens informatie van 1117 

kinderen die mochten overgaan uit scholen die zittenblijven niet toestaan. De twee 

groepen werden met elkaar vergeleken. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat 

blijven zitten in de kleuterklas geen effect had op de verwerving van lezen en 

rekenen.  

In 2008(a) rapporteerden Wu, West en Hughes over de kortetermijneffecten van 

zittenblijven op lezen en rekenen. Er werden 97 paar kinderen, die moesten blijven 

zitten of die mochten overgaan, gematcht. De kinderen waren afkomstig van een 

steekproef uit Texas. Ze behaalden allen scores beneden het gemiddelde voor lezen 

en rekenen. Men onderzocht het lezen en rekenen met de Woodcock-Johnson-III 

Tests of Achievement (Woodcock, McGrew, & Mather, 2001). Uit de resultaten bleek 

dat zittenblijven een negatief effect had op rekenen. Kinderen die bleven zitten 

scoorden gemiddeld 2.88 punten lager per jaar op de WJ Math Test dan kinderen die 

mochten overgaan. Zittenblijven neigde ook een negatief effect te hebben op lezen. 

Dit kon statistisch echter niet aangetoond worden.  

Eveneens in 2008(b) onderzochten Wu, West en Hughes de korte- en 

langetermijneffecten van zittenblijven in de eerste klas op lees- en rekenprestaties 

gedurende vier jaar. Men gebruikte hiervoor dezelfde steekproef en dezelfde test 

(Woodcock-Johnson-III Tests of Achievement; W-scores) als het onderzoek in 

2008(a). Bijkomend werden ook de ‘grade-level standard scores’ gebruikt. Deze 

scores vergelijken studenten met bepaalde normen gebaseerd op het jaar waarin de 

student zit. Wat betreft de ‘W-scores’ had zittenblijven een negatief kortetermijneffect 

op lezen en rekenen. Op lange termijn vond men geen significant effect voor rekenen 

maar voor lezen vond men wel een positief effect. Wat betreft de ‘grade-level 

standard scores’ zorgde zittenblijven voor een positieve groei van lezen en rekenen 

op korte termijn. Op lange termijn werden negatieve effecten, zowel voor rekenen als 

lezen, vastgesteld.  
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Het effect van zittenblijven in de kleuterklas op de sociaal-emotionele ontwikkeling 

werd onderzocht aan de hand van data van het Early Childhood Longitudinal Study 

Kindergarten cohort (ECLS-K) uit de VS (Hong & Yu, 2008). De steekproef bestond 

uit 10 726 kinderen waarvan 471 bleven zitten in de kleuterklas. Men vond dat twee 

jaar na het zittenblijven de kinderen een hogere graad van bekwaamheid hadden en 

meer interesse toonden in lezen en andere schoolonderwerpen dan wanneer ze niet 

waren blijven zitten. Zij die bleven zitten ervaarden ook minder innerlijke 

gedragsproblemen dan wanneer ze waren overgegaan. Deze studie vond geen 

bewijs dat zittenblijven in de kleuterklas de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen schade zou toebrengen.  

Wu, West en Hughes (2010) onderzochten in een vier jaar durende longitudinale 

studie het effect van zittenblijven op gedrag, sociale aanvaarding en engagement. Zij 

selecteerden 784 kinderen uit Texas die beneden het gemiddelde scoorden voor 

lezen en schrijven op school. Hiervan werden 124 kinderen die moesten blijven zitten 

gematcht met 251 kinderen die mochten overgaan. Zij die bleven zitten, hadden 

zowel op korte als op lange termijn een voordeel ten opzichte van kinderen die 

overgingen. Er was sprake van een verminderde hyperactiviteit, minder verdriet en 

terugtrekking en een verhoogd gedragsengagement. Op korte termijn hadden de 

klasgenoten een voorkeur voor de kinderen die bleven zitten. Kinderen die een jaar 

bleven zitten, voelden zich op korte termijn ook beter op school. Al deze voordelen 

werden echter teniet gedaan op lange termijn. Zittenblijven had echter wel een 

positief langetermijneffect op het geloof in de eigen vaardigheden. Uit deze studie 

kunnen we besluiten dat zittenblijven op korte termijn een positief effect kan hebben, 

terwijl er op lange termijn echter nadelige effecten kunnen optreden.  

In Vlaanderen werd in 2010 door Goos et al. een longitudinaal onderzoek naar 

zittenblijven gepubliceerd. Zij analyseerden scores voor rekenen en lezen van 2454 

kinderen. Hiervan bleven er 127 zitten in het eerste leerjaar. De gemiddelde leeftijd 

was zes jaar en drie maanden. Het rekenen werd onderzocht met tests speciaal 

ontwikkeld voor het SiBo-project. Het lezen werd getest met de Drie Minuten Toets 

(Moelands & Rymenans, 2003). Aan de hand van vragenlijsten voor leerkrachten 

werd eveneens het psychosociaal functioneren onderzocht. Na de analyse vond men 

dat de kinderen die bleven zitten beter presteerden voor rekenen en lezen en dat ze 

een gelijkaardig of zelfs beter psychosociaal functioneren hadden ontwikkeld dan 
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wanneer ze toch waren overgegaan naar het volgende leerjaar. De onderzoekers 

besloten echter dat de kinderen niet veel voordeel haalden uit het zittenblijven.  

Dong (2010) deed bij 8672 kinderen uit de VS onderzoek naar het effect van 

zittenblijven in de kleuterklas. Van deze steekproef bleven 281 kinderen zitten en 

8391 kinderen gingen over. De analyse gebeurde aan de hand van resultaten voor 

lezen en rekenen uit de eerste en de derde klas. Kinderen die in de kleuterklas 

bleven zitten, ondervonden positieve effecten wat betreft de academische prestaties. 

Dit wil zeggen dat wanneer deze kinderen niet zouden blijven zitten, zij slechter 

zouden scoren voor lezen en rekenen in de eerste en derde klas. De resultaten 

suggereerden wel dat de effecten van het zittenblijven verminderen met de jaren. 

Dong moedigde op basis van deze resultaten een positieve attitude aan ten opzichte 

van zittenblijven in de kleuterklas. 

Heeft zittenblijven een positief effect op de schoolprestaties in Frankrijk? Deze 

onderzoeksvraag werd beantwoord door Alet (2010). Zij focuste op kinderen die de 

eerste twee jaren van de basisschool moesten overzitten. Hiervoor onderzocht zij 

9600 kinderen die in 1997 voor het eerst in het eerste jaar van de basisschool zaten. 

Data bestonden uit testscores van het eerste, derde en zesde jaar. Zes procent van 

de steekproef bleef zitten in het eerste of tweede jaar van de basisschool. Uit de 

studie bleek dat zittenblijven in de eerste graad van de basisschool op korte termijn 

leidde tot een gematigde stijging van testscores (in het derde leerjaar). Dit positief 

effect verdween echter drie tot vier jaar na het jaar zittenblijven (in het zesde jaar).  

Zittenblijven in de kleuterklas wordt door twee studies positief beoordeeld (Dong, 

2010; Hong & Yu, 2008), één studie staat hier echter negatief tegenover (Hong & 

Raudenbush, 2005). Wanneer we kijken naar studies die het zittenblijven 

onderzoeken in andere jaren van het onderwijs kunnen we concluderen dat 55,5 

procent ervan zittenblijven in een slecht daglicht plaatsen (Goos et al., 2010; McCoy 

& Reynolds, 1999; Pagani et al.,2001; Reynolds, 1992; Wu et al., 2008a). Op korte 

termijn vond 44,4 procent positieve effecten maar op lange termijn werden deze 

teniet gedaan (Alet, 2010; Jimerson et al., 1997; Wu et al., 2008b, 2010).  
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2.3. Behandeling van onvoldoende prenumerische vaardigheden 

2.3.1. Tellen 

Op basis van de literatuur kunnen we besluiten dat tellen beschouwd kan worden als 

één van de belangrijkste pijlers in de ontwikkeling van getalbegrip (Van de Rijt & Van 

Luit, 1999). In wat volgt gaan we op zoek naar de effecten van interventies op de 

latere rekenvaardigheden waarbij in dit deel de nadruk wordt gelegd op het tellen. 

Een gemakkelijke zoekopdracht is dit niet, aangezien het onderzoek rond vroege 

interventie bij kinderen met een risico op rekenproblemen nog in zijn kinderschoenen 

staat (Gersten et al., 2005). Gersten et al. (2005) hebben via een meta-analyse de 

hoofdpunten uit de literatuur rond rekenmoeilijkheden samengevat in het licht van 

vroege identificatie en interventie. Zij vinden volgende elementen als valide en 

betrouwbare indicatoren voor potentiële rekenmoeilijkheden: vergelijken van 

hoeveelheden, gesofisticeerde telstrategieën, vloeiende identificatie van getallen en 

werkgeheugen. Volgens hen moeten volgende doelstellingen nagestreefd worden 

tijdens interventie: (1) de ontwikkeling van elementaire rekencombinaties met 

betrekking tot vloeiendheid en accuraatheid en (2) het gebruik van meer accurate en 

efficiënte telstrategieën. 

Clements (1984) onderzocht de trainingseffecten van twee verschillende interventies 

op de logische operaties van Piaget en op getalbegrip. Hij maakte hiervoor een 

gerandomiseerde selectie uit een kinderdagverblijf en een universitaire kleuterschool 

in Buffalo, New York. Zijn selectie bestond uit 45 kleuters uit de middenklasse met 

een gemiddelde leeftijd van vier jaar en zes maanden. De kinderen werden at 

random in drie groepen verdeeld: (a) interventie op de logische operaties 

(classificatie en seriatie), (b) interventie op getalvaardigheid (tellen) en (c) geen 

interventie. De telvaardigheidstraining had als doel de kinderen te helpen bij de 

ontwikkeling, coördinatie en integratie van een aantal telstrategieën en andere 

getalvaardigheden. Specifiek stelde deze interventie volgende doelstellingen voorop: 

(1) correcte verbale telsequentie, (2) identificatie of productie van de te tellen items, 

(3) verwerving van één-op-één correspondentie tussen elk item en een gesproken 

getalwoord, (4) kardinaliteit en (5) het principe van irrelevante volgorde. De 

interventie duurde acht weken waarbij drie sessies van ongeveer 25 à 30 minuten 

per week werden gegeven. Tijdens een pre- en een posttest werden de ontwikkeling 
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van getallen en logische operaties nagegaan. De telinterventie bleek effectief voor 

een vlottere ontwikkeling van getaltaken en er bleek ook transfer op te treden naar 

de logische operaties. Interventie op classificatie en seriatie verhoogde de prestaties 

op de test voor logische operaties en er trad ook transfer op naar de getaltests, 

weliswaar met minder power. Clements stelt dat classificatie, seriatie en tellen 

interafhankelijk zijn, maar dat het trainen van tellen voorrang moet krijgen. Deze 

studie bewijst de effectiviteit van geïsoleerde telinterventie op getaltaken en logische 

operaties. Tal van andere onderzoekers stelden echter een interventieprogramma 

samen dat zich niet baseert op één welbepaald aspect van de prenumerische 

vaardigheden, maar verschillende elementen aangrijpt die aan de basis liggen van 

het leren rekenen.  

Van de Rijt en Van Luit (1998) baseerden hun ‘Additional Early Mathematics’- 

programma (AEM, vertaald als: “De rekenhulp voor kleuters”) op de acht 

componenten van voorbereidende rekenvaardigheden die Van de Rijt in 1996 voorop 

stelde. Dit programma is bedoeld voor kinderen tussen vier en zeven jaar en omvat 

de Piagetiaanse vaardigheden en telvaardigheden met een licht accent op de 

ontwikkeling en kennis van het gebruik van telvaardigheden. Het doel is het kind te 

helpen in het leren tellen en zo de overgang te maken van de basiscompetenties in 

de kleuterklas naar het formeel rekenonderwijs in het eerste leerjaar. Aan het 

onderzoek naar de effectiviteit van het AEM-programma namen 136 kinderen uit 20 

verschillende scholen in Nederland deel, met een gemiddelde leeftijd van 5;11 jaar. 

Ze werden verdeeld in vier groepen. De activiteiten werden aan de kinderen 

aangeboden op twee verschillende manieren: geleide instructie en gestructureerde 

instructie. Twee van deze vier groepen vormden de experimentele groep, waarvan 

de ene groep het AEM-programma met geleide instructie kreeg en de andere met 

gestructureerde instructie. De twee andere groepen werden de controlegroep. Alle 

kinderen uit de experimentele groep kregen 26 lessen van ongeveer een halfuur en 

dit betreffende de getallen 1 tot 20. Uit de resultaten bleek dat er geen verschil was 

naargelang welke vorm van instructie werd gebruikt, maar dat er wel een positieve 

invloed was van het AEM-programma op de ontwikkeling van getalbegrip. Het AEM-

programma heeft dus een positieve invloed op de ontwikkeling en het gebruik van 

algemene sorterings-, matchings- en ordeningsstrategieën en telstrategieën die 

leiden tot vroege rekencompetentie.  
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In 2000 werd de effectiviteit van het programma nogmaals nagegaan door Van Luit 

en Schopman, deze keer bij 62 Nederlandse kinderen van vijf tot zeven jaar met 

behoefte aan bijzonder onderwijs. De meeste kinderen hadden taal- en 

gedragsproblemen. De geïncludeerde kinderen scoorden beneden het criterium van 

25 procent correct op een gestandaardiseerde test die de telvaardigheden en andere 

voorspellers van rekenen naging: de Utrechtse Getalbegrip Toets (Van Luit, Van de 

Rijt, & Pennings, 1994). Uit de resultaten bleek dat het programma effectief was. 

Meer in detail had het een significant positief effect op de rekenvoorspellers, op de 

telvaardigheden (het gebruik van getalwoorden en het gesynchroniseerd, verkort en 

resultatief tellen) en op het algemeen getalbegrip. Er trad echter geen transfer op 

naar andere getaltaken.  

De bevindingen van Aunio, Hautamäki en Van Luit (2005) bevestigen deze 

resultaten. Zij gingen het effect na van de combinatie van twee programma’s (Let’s 

think! en Maths!) bij 45 kleuters met een gemiddelde leeftijd van 5;6 jaar in Helsinki, 

Finland. Maths! verwijst naar het AEM-programma van Van de Rijt en Van Luit 

(1998). Let’s think! focust op theoretische aspecten die samen een didactisch model 

vormen: concrete voorbereiding, cognitief conflict, metacognitie, transfer en sociale 

constructie. Let’s think! benadrukt de algemene wiskundige mogelijkheden en Maths! 

benadrukt de specifieke wiskundige mogelijkheden. Instructie werd gegeven in 

groepen van vijf tot zes kinderen. Meteen na de interventie verbeterden de scores 

van de experimentele groep significant voor de specifieke wiskundige vaardigheden 

(vooral de telvaardigheden) ten opzichte van de controlegroep. Deze verbetering 

zwakte echter af na zes maanden. Daarnaast was er geen significant verschil tussen 

de twee groepen op gebied van de algemene wiskundige mogelijkheden, wat 

betekent dat er geen transfer optrad.  

Ook Kaufmann, Handl en Thöny (2003) waren benieuwd naar de effecten van hun 

interventieprogramma. Hun doel was om kinderen de basiskennis van getallen en 

conceptuele kennis te helpen verwerven door hen te begeleiden bij de overgang van 

concrete naar abstracte betekenis van getallen. Hiervoor ontwierpen ze een 

programma dat bestaat uit semi-hiërarchisch georganiseerde modules: (1) tellen en 

telprincipes, (2) begrip en gebruik van geschreven wiskundige symbolen, (3) 

onthouden van getalcombinaties die samen 10 vormen, (4) geheugen voor 
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rekenfeiten (optellen), (5) geheugen voor rekenfeiten (aftrekken), (6) verwerving en 

uitbreiding van het base-10 systeem, complexe telstrategieën, rekenen met cijfers 

groter dan 10 en complex rekenen met meerdere stappen, (7) geheugen voor 

rekenfeiten (vermenigvuldigen) en (8) procedurele kennis van delen en 

inversieproblemen. De experimentele groep bestond uit zes kinderen met 

ontwikkelingsdyscalculie die een gemiddelde leeftijd hadden van 9,6 jaar. Allen 

kwamen ze uit dezelfde klas. De controlegroep bestond uit achttien leerlingen uit het 

regulier onderwijs met een gemiddelde intelligentie en een gemiddelde leeftijd van 

9,4 jaar. Het programma werd toegepast bij de interventiegroep gedurende zes 

maanden, dit driemaal 25 minuten per week. Voor de interventie waren de verschillen 

tussen de experimentele en de controlegroep significant voor algemeen getalbegrip, 

kennis van rekenfeiten, procedurele kennis en conceptuele kennis en dit allen in het 

voordeel van de controlegroep. Na de interventie bleek er geen significant verschil 

meer te zijn voor algemeen getalbegrip. Kennis van rekenfeiten, procedurele kennis 

en conceptuele kennis verbeterden ook, maar het grootste effect was te zien bij 

algemeen getalbegrip.  

Bryant et al. (2011) onderzochten de effectiviteit van hun interventieprogramma bij 

204 Amerikaanse kinderen uit het eerste leerjaar met rekenmoeilijkheden. Het 

programma includeert activiteiten gerelateerd aan tellen, vergelijken van getallen en 

hoeveelheden, getallen ordenen, deel-geheel relaties, samenstellen en ontleden van 

getallen en activiteiten om de kinderen een conceptueel begrip van optellen en 

aftrekken bij te brengen. De kinderen kregen 11 keer acht dagen les. Eén les 

bestond uit drie minuten opwarming en tweemaal 10 minuten interventie. Na de 

interventie deden de kinderen uit de interventiegroep het significant beter dan de 

kinderen uit de controlegroep. Er waren echter geen verschillen tussen de groepen 

op de subtest ‘vergelijken van hoeveelheden’. Vijfenveertig procent van de 

interventiegroep en 22 procent van de controlegroep hadden nadien geen risico 

meer op rekenproblemen.  

Dyson, Jordan en Glutting (2011) deden een interventieonderzoek bij 121 kinderen 

uit families met een laag inkomen met een leeftijd van 55 maanden. Deze kinderen 

werden at random geselecteerd uit kleuterklassen van vijf verschillende scholen in de 

Verenigde Staten, waarvan de kinderen uit het derde leerjaar het laagst scoorden op 
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de ‘state mathematics test’. De kleuters werden at random toegewezen aan ofwel de 

interventiegroep ofwel de controlegroep. De kinderen in de controlegroep gingen 

zoals gewoonlijk elke dag naar de kleuterklas, de kinderen in de interventiegroep 

kregen een speciaal programma dat gegeven werd in kleine groepjes van vier 

kinderen gedurende acht weken en dit driemaal een half uur per week. Het 

programma benadrukt gehele getalconcepten gerelateerd aan tellen, vergelijken en 

het manipuleren van objecten. Meer in detail houdt het programma elf deelaspecten 

in: (1) magische getallen (bijvoorbeeld: 11 of 12), (2) een getalherkenningsspel, (3) 

opeenvolgende getallen opnoemen, (4) mondeling subitizeren, (5) het gebruik van 

vingerbeelden, (6) een getal met een hoeveelheid associëren, (7) het getal-‘plus of 

min 1’-principe, (8) getallen vergelijken, (9) deel-geheelrelaties, (10) tellen gebruiken 

om problemen op te lossen en (11) een number board game. Er werd een pretest, 

posttest en late posttest gedaan waarbij getalbegrip (met de Number Sense Brief) en 

algemene wiskundige competentie (met de Woodcock-Johnson III Test of 

Achievement) werden nagegaan. Er werd een significante verbetering gezien op de 

test voor algemeen getalbegrip en zelfs de late posttest toonde nog steeds een 

verbetering ten opzichte van de vroege posttest. Voor algemene wiskundige 

competentie meteen na de interventie deden de kinderen uit de interventiegroep het 

significant beter dan de kinderen uit de controlegroep, maar niet voor conceptuele 

kennis. Telstrategieën hielpen kinderen in beide groepen om problemen en 

getalcombinaties accurater op te lossen. De kinderen uit de interventiegroep bleken 

meer gebruik te maken van de strategie ‘verder tellen’ dan de kinderen uit de 

controlegroep.  

Een volgend programma dat het getalbegrip tracht te verbeteren en hierbij tellen 

implementeert, is ‘Number Worlds’ (voordien beter gekend als ‘Rightstart’). Het werd 

ontwikkeld door Griffin (2004a en 2004b) om kinderen met een tekort aan die cruciale 

kennis nodig voor het rekenen, te helpen vooraleer ze starten in het lager onderwijs. 

Het programma werd initieel ontwikkeld voor de kleuterschool maar werd nadien 

verder uitgebreid. Momenteel is het gericht op kinderen tussen drie en negen jaar. 

Om die cruciale kennis te ontwikkelen, baseert het programma zich op vijf 

instructieprincipes en is het opgebouwd uit een reeks van 30 interactieve spelletjes 

die de intrinsieke motivatie bij het kind verhogen. Op die manier worden de kinderen 

in contact gebracht met de wereld van hoeveelheden, de wereld van tellen en de 
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wereld van formele symbolen. In een longitudinale studie die 47 vijfjarige kinderen uit 

de kleuterschool opvolgde tot in de eerste jaren van het lager onderwijs werd 

aangetoond dat de kinderen die oefenden met het programma ‘Number Worlds’, in 

vergelijking met een controlegroep, significant vooruitgingen op taken die getalbegrip 

meten.  

Geen enkel van bovenstaande interventies is computergestuurd. Nochtans zijn er 

een heleboel voordelen verbonden aan het werken met een computer. Butterworth 

en Laurillard (2010) geven aan dat deze voordelen vooral bestaan in de context van 

interventie en dat ze er zowel zijn voor de kinderen als voor hun begeleiders. Zo 

kunnen computerprogramma’s gebruikt worden voor alle leeftijden, de kinderen 

kunnen er zonder supervisie mee werken maar ook één-op-één instructie is mogelijk. 

Computerinterventies kunnen tevens heel eenvoudig worden aangepast aan de 

noden van de kinderen. Verder is er in een studie van Räsänen, Salminen, Wilson, 

Aunio en Dehaene (2009) eveneens een beschrijving terug te vinden van de 

effectiviteit van computergestuurde interventies (CAI’s = Computer-Assisted 

Interventions) en de verschillende onderzoeken die rond dit onderwerp al gevoerd 

zijn.  

Ortega-Tudela en Gomèz-Ariza (2006) deden een studie waarbij men wilde nagaan 

of de trainingseffecten groter waren bij instructie met behulp van de computer dan bij 

instructie door een leerkracht. Ze onderzochten hiervoor 18 kinderen met het 

syndroom van Down uit de DS associatie ‘Jaén y provincia’ in Spanje. De 

gemiddelde leeftijd was 6,5 jaar. De nadruk van de interventie lag op drie telprincipes 

van Gelman en Gallistel (1978): het één-op-één correspondentieprincipe, het 

‘stabiele volgorde’-principe en het principe van kardinaliteit. Er werden 15 sessies 

gegeven van ongeveer 35 minuten over een periode van 21 weken. De computer gaf 

de opdrachten luidop en gaf nadien ook feedback. Er werden drie 

moeilijkheidsgraden overlopen. Na de interventie werd er een significante verbetering 

gezien van correspondentie, stabiele volgorde en kardinaliteit. Dezelfde interventie-

oefeningen werden ook op papier gegeven aan de hand van een screenshot, waarna 

er eveneens een verbetering te zien was. Deze verbetering werd echter niet 

significant bevonden. De resultaten moeten natuurlijk opgevat worden in het kader 

van het syndroom van Down en er moet rekening gehouden worden met de beperkte 
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steekproefgrootte (N=18) bij de interpretatie van de resultaten. Het zou interessant 

zijn mocht dit onderzoek herhaald worden met een grotere steekproef en bij kinderen 

zonder het syndroom van Down. Het zou namelijk kunnen dat kinderen met een 

risico op latere rekenproblemen ook vooruitgang boeken met behulp van een 

geschikt en effectief computerprogramma die de telvaardigheden traint. 

De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat tellen onderdeel uitmaakt van de 

ontwikkeling van rekenen. Wanneer het tellen moeilijk gaat in de kleuterklas zien we 

rekenproblemen in het eerste leerjaar en wanneer we kijken naar de kinderen met 

problemen in het eerste leerjaar zien we dat er onder andere ook problemen waren 

met tellen in de kleuterklas (Desoete & Grégoire, 2006; Geary et al., 2000). Tellen 

kan dus beschouwd worden als een voorspeller van de latere rekenvaardigheden 

(Aunola et al., 2004). Er is jammer genoeg zeer weinig interventieonderzoek gedaan 

waarbij men specifiek oefent op het tellen om zo latere rekenproblemen te vermijden. 

Vele onderzoekers stelden een volledig programma samen dat zijn pijlen schiet op 

verschillende aspecten van prenumerische vaardigheden (Bryant et al., 2011; Dyson 

et al., 2011; Griffin, 2004a en 2004b; Kaufmann et al., 2003; Van de Rijt & Van Luit, 

1998). Het probleem met het nagaan van de effectiviteit van die programma’s is dat 

we eigenlijk nauwelijks kunnen weten welke training van een deelvaardigheid het 

meeste effect heeft. De effectiviteit van interventies op een breder domein vertoont 

ook minder effectgrootte door de interactie van verschillende variabelen 

(Kroesbergen & Van Luit, 2003). In dit deel van ons onderzoek willen we tegemoet 

komen aan het tekort aan interventiestudies door de effectiviteit van het geïsoleerd 

trainen van tellen op de rekenvaardigheden na te gaan. Omdat verschillende 

onderzoeken wijzen op een positief effect van het gebruik van een computer 

(Butterworth & Laurillard, 2010; Ortega-Tudela & Gomèz-Ariza, 2006), doen we dit 

aan de hand van een computerprogramma. Voor een samenvatting van de 

interventiestudies rond ‘tellen’ verwijzen we naar de Appendix (zie Tabel 8). 

2.3.2. Vergelijken van hoeveelheden 

We wezen eerder al op het gebrek aan onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van 

rekenproblemen en naar mogelijke interventies voor jonge kinderen (Gersten et al., 

2005). Hoewel Dowker (2005) dit enigszins tegenspreekt en vermeldt dat er meer 

interventies bestaan dan wat Gersten et al. (2005) impliceren. Nadat men het belang 
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inzag van het trainen van getalbegrip, meer bepaald het vergelijken van kleine 

hoeveelheden tot en met vier (subitizeren) en het vergelijken van hoeveelheden 

groter dan vier (groottevergelijking), zijn in de loop der jaren een aantal 

trainingsprogramma’s voor jonge kinderen het leven ingeroepen waarin men deze 

twee prenumerische vaardigheden implementeert.  

Een heel interessant rekenprogramma voor jonge kinderen is ‘Number Worlds’, 

voordien beter gekend als ‘Rightstart’ (Griffin, Case, & Siegler, 1994; Griffin, 2004b). 

Dit programma werd reeds beschreven, maar wordt hier opnieuw aangehaald omdat 

het onder andere een positieve vooruitgang teweegbrengt op taken die getalbegrip 

meten. Dit resultaat werd gehaald uit een longitudinale studie waarbij 47 vijfjarige 

kinderen werden opgevolgd van in de kleuterschool tot in de eerste jaren van het 

lager onderwijs. Het programma werd gedurende drie jaar gebruikt binnen kleine 

groepen bestaande uit vier of vijf kinderen en dit ongeveer 20 minuten per dag. 

Kinderen die oefenden met ‘Number Worlds’ deden het significant beter dan de 

controlegroep op de ‘Number Knowledge Test’ en dan voornamelijk op taken die 

getalbegrip meten.  

In een onderzoek in 2008 toonden Siegler en Ramani aan dat het spelen van een 

numeriek bordspel een positieve invloed heeft op het getalbegrip van jonge kinderen. 

Zesendertig kinderen met een gemiddelde leeftijd van 4;6 jaar werden verdeeld over 

twee groepen. De experimentele groep speelde een numeriek bordspel met vakjes 

met getallen van één tot tien waarbij ze al tellend hun pion moesten verzetten. De 

kinderen uit de controlegroep speelden een kleurenbordspel waarbij ze hun pion 

moesten verzetten door de kleur op de dobbelsteen te matchen met de gekleurde 

bordvakjes. Beide bordspelen kregen de naam ‘The Great Race’. Alle kinderen 

kregen gedurende twee weken vier sessies aangeboden met een duur van elk 15 

minuten. Als pretest en posttest werd een numberlinetaak gebruikt waarbij de 

kinderen een getal correct moesten plaatsen op een getallenlijn. De kinderen uit de 

experimentele groep vertoonden een grote vooruitgang op deze taak in tegenstelling 

tot de kinderen uit de controlegroep. Ramani en Siegler (2008) herhaalden deze 

studie bij een grotere groep van kinderen (124 kinderen met een gemiddelde leeftijd 

van 4;9 jaar) en voerden ook drie extra metingen uit, namelijk: het vergelijken van 

hoeveelheden tot negen, het tellen tot tien en het lezen van getallen tot tien. Bij de 
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experimentele groep werd een duidelijke vooruitgang gemeten op alle vier de taken 

na het spelen van het numerieke bordspel.  

Ook hier valt het op dat geen van bovenstaande interventies computergestuurd is. 

We wezen voordien al op de verschillende voordelen van deze computergestuurde 

interventies (Butterworth & Laurillard, 2010; Räsänen et al., 2009).  

Een belangrijk voorbeeld van zo een computergestuurde interventie is ‘The Number 

Race’ die door Wilson en Dehaene werd ontworpen in 2005 (Wilson et al., 2006). 

Deze software is vooral gericht op het verbeteren van getalbegrip bij kinderen tussen 

vijf en acht jaar. Om dit te bereiken vormt het vergelijken van hoeveelheden de 

voornaamste taak. Het is een spel waarbij de kinderen het individueel opnemen 

tegen de computer en bestaat uit twee fasen. In een eerste fase moeten de kinderen 

een numerieke vergelijkingstaak uitvoeren waarbij ze de grootste hoeveelheid uit 

twee hoeveelheden (van één tot negen) moeten kiezen. Aanvankelijk worden de 

hoeveelheden op een niet-symbolische manier (stippen) aangeboden, maar 

naarmate de kinderen vorderen in het spel wordt er gewerkt met symbolische 

representaties (getallen en getalwoorden). Nadat ze een keuze hebben gemaakt, 

worden de hoeveelheden in alle verschillende representaties tegelijk aangeboden en 

nadien komen de kinderen terecht in de tweede fase van het spel. Daar spelen ze 

een bordspel waarbij ze hun pion evenveel vakjes mogen verplaatsen als de 

hoeveelheid munten die ze hebben gewonnen (= de hoeveelheid die ze in de eerste 

fase kozen). In datzelfde jaar publiceerden de ontwerpers van de software een 

begeleidend artikel waarin men het effect van ‘The Number Race’ nader bekeek 

(Wilson, Revkin, Cohen, Cohen, & Dehaene, 2006). Het ging om een kleinschalig 

onderzoek bij negen kinderen met rekenproblemen tussen zeven en negen jaar uit 

drie deelnemende scholen in Parijs. Zij kregen een training aan de hand van deze 

software gedurende vijf weken en dit 30 minuten vier dagen per week. Als pre- en 

posttest werd gebruik gemaakt van een testbatterij op de computer die aangevuld 

werd met drie taken uit de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004): tellen, transcoderen 

en het begrip van het base-10 systeem. Achteraf zag men dat de snelheid van het 

subitizeren en van de groottevergelijking was toegenomen. Daarnaast vond men ook 

een verbetering bij het tellen: de accuraatheid van het aftrekken verhoogde met 23 

procent. In deze studie werd echter geen controlegroep opgenomen, zodat men niet 
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eenduidig kan besluiten dat de vooruitgang in deze studie toe te schrijven is aan het 

spelen van ‘The Number Race’.  

Een meer recenter effectiviteitsonderzoek probeert tegemoet te komen aan dit tekort 

door wel een controlegroep op te nemen (Brankaer, Ghesquière, & De Smedt, 2010). 

Aan deze studie namen 31 kinderen uit het eerste leerjaar deel die verdeeld werden 

over twee groepen. De kinderen uit de experimentele groep oefenden gedurende vier 

weken, vier maal tien minuten per week met ‘The Number Race’. Als pretest en 

posttest kregen alle kinderen, zowel die uit de experimentele als die uit de 

controlegroep, vijf taken op de computer aangeboden (twee daarvan waren een 

vergelijkingstaak: getallen vergelijken en stippen vergelijken). De prestaties van de 

experimentele groep verbeterden maar deze vooruitgang was niet significant 

verschillend met de vooruitgang in de controlegroep. Wanneer daarentegen elk kind 

afzonderlijk werd bekeken, waren er een aantal kinderen uit de experimentele groep 

die toch wel een duidelijkere vooruitgang maakten na de training met ‘The Number 

Race’ in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit de controlegroep. Hieruit is af te 

leiden dat het programma voor bepaalde kinderen wel een gunstig effect heeft. 

In een studie van Räsänen et al. (2009) werd de effectiviteit van twee verschillende 

computergestuurde interventies nagegaan bij zesjarige kleuters met rekenproblemen. 

Eén van de gebruikte programma’s was ‘The Number Race’, zoals hierboven al 

beschreven werd. Het andere programma was ‘Graphogame-Math’, een spel dat 

ontwikkeld werd aan de universiteit van Jyväskylä in Finland. De oorspronkelijke idee 

was om een spel te ontwikkelen waarmee men kon oefenen op de foneem-

grafeemkoppeling. Het kind krijgt auditief een getal aangeboden en moet dit dan 

koppelen aan het juiste visuele beeld. Hiervoor krijgt het twee tot vijf 

keuzemogelijkheden aangeboden die gaan van stippenpatronen, getalsymbolen tot 

zelfs optellingen en aftrekkingen met als uitkomst het getal dat het kind te horen 

kreeg. In het onderzoek naar de effectiviteit van de programma’s werden opnieuw 

twee groepen samengesteld: een experimentele groep bestaande uit 30 kinderen die 

in twee werd gesplitst, één deel oefende met ‘The Number Race’ en het andere deel 

oefende met ‘Graphogame-Math’. Daarnaast was er ook een controlegroep 

bestaande uit 29 kinderen die geen interventie kreeg. Beide interventiegroepen 

kregen training gedurende drie weken en dit dagelijks 10 tot 15 minuten. Als pre- en 

posttest werd gebruik gemaakt van twee types metingen: enerzijds cognitieve testen 
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naar het werkgeheugen en anderzijds vier numerieke testen (groottevergelijking, 

verbaal tellen, objecten tellen en hoofdrekenen). Uit de resultaten bleek dat beide 

computergestuurde interventieprogramma’s een vooruitgang teweegbrachten in de 

groottevergelijking, maar niet in andere numerieke vaardigheden.  

Naast de twee bovenstaande computergestuurde interventies is er nog een ander 

bekend trainingsprogramma dat gebruikt maakt van een computer, namelijk: ‘Building 

Blocks’. In 2007 hebben Clements en Sarama een studie uitgevoerd waarbij ze 

nagingen of het ‘Building Blocks’-programma effectief was om rekenkundige kennis 

te ontwikkelen bij vierjarige kleuters afkomstig uit een gezin met een laag inkomen 

(68 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 4;2 jaar). Het onderzoek werd gevoerd 

op twee verschillende scholen. Binnen elke school werd telkens één klas de 

experimentele groep die getraind werd met ‘Building Blocks’ gedurende één 

schooljaar en een andere klas werd de controlegroep waarbij het gewone leerplan 

van de school werd verdergezet. De kennis van alle kinderen rond rekenen werd 

getest aan het begin en aan het einde van het schooljaar met ‘Building Blocks 

Assessment of Early Mathematics, PreK-K’. Uit de resultaten bleek dat het ‘Building 

Blocks’-programma belangrijke positieve effecten had op bepaalde topics, zoals 

onder andere op het subitizeren, de groottevergelijking en het tellen. Bij de topic 

subitizeren werd echter wel een groter positief effect teruggevonden.  

De bovenstaande opsomming van interventies voor jonge kinderen is helemaal niet 

volledig. Toch proberen we in een tabel de effecten samen te vatten (zie Tabel 9 in 

de Appendix). De bedoeling is vooral om aan te geven dat er een heleboel 

interventieprogramma’s bestaan die een positief effect hebben op de prenumerische 

vaardigheden van kinderen en dan specifiek op het vergelijken van hoeveelheden 

(subitizeren en groottevergelijking). Uit de samenvattende tabel kunnen we 

hieromtrent drie conclusies trekken. Ten eerste blijkt dat het merendeel van de 

programma’s een positieve invloed heeft op zowel het subitizeren als op de 

groottevergelijking. Een tweede conclusie betreft een studie van Räsänen et al. 

(2009) die enkel een verbetering vond qua groottevergelijking en niet qua 

subitizeren. Tot slot, een derde en laatste conclusie is dat het programma ‘Building 

Blocks’ zorgde voor een verbetering op beide vaardigheden maar de verbetering op 

het subitizeren was groter (Clements & Sarama, 2007).  
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Zoals uit voorgaande literatuur blijkt, zijn het subitizeren en de groottevergelijking 

belangrijke voorspellers van rekenproblemen (Durand et al., 2005). Aangezien men 

op basis van onderzoek heeft aangetoond dat men beide vaardigheden kan 

verbeteren door het herhaaldelijk opdoen van ervaring (Laski & Siegler, 2007), is het 

zeker zinvol om deze vaardigheden te trainen. Deze interventies starten het best al 

op kleuterleeftijd om zo latere problemen in de lagere school zoveel mogelijk te 

voorkomen (Fuchs et al., 2007). In de voorbije jaren zijn er een heleboel interventies, 

al dan niet computergestuurd, ontwikkeld om op kleuterleeftijd al te werken aan het 

subitizeren en de groottevergelijking. Onderzoek naar de effectiviteit van deze 

studies tonen aan dat er positieve effecten worden teruggevonden door te trainen op 

deze vaardigheden. We moeten hierbij opmerken dat alle interventies die hier 

werden besproken niet specifiek trainen op het vergelijken van hoeveelheden. Het is 

namelijk zo dat, net zoals dit bij de effectiviteitsstudies van de taak ‘tellen’ het geval 

is, vele onderzoekers een interventieprogramma opstelden waarbij getraind werd op 

verschillende prenumerische vaardigheden tegelijkertijd. Het gevolg is dat we ook 

hier niet precies kunnen nagaan welke training van een prenumerische vaardigheid 

het meeste effect heeft. Onze masterproef probeert tegemoet te komen aan dit 

probleem door de prenumerische vaardigheid ‘vergelijken van hoeveelheden’ 

geïsoleerd te trainen en de effecten van die training na te gaan. 

2.3.3. Rekentaal 

Het is zoals hoger vermeld nog niet duidelijk wat de precieze relatie is tussen taal en 

rekenen. De vraag is verder of een beperkte kennis van rekentaal en -begrippen 

uitgebreid kan worden door training. Hieronder bespreken we een aantal 

trainingsonderzoeken.  

Huang, Spelke en Snedeker (2010) trainden monolinguïstische Engelstalige two-

knowers (N=16, gemiddeld 3;2 jaar) en three-knowers (N=16, gemiddeld 3;7 jaar) op 

respectievelijk ‘drie’ en ‘vier’ en zagen verschillen bij de verwerving van deze 

getalwoorden. De ‘three-knowers’ hadden een ruim begrip van het telwoord ‘vier’ 

verworven en generaliseerden het naar andere situaties. De ‘two-knowers’ 

daarentegen waren zeer beperkt in de generalisatie van ‘drie’. Deze was beperkt tot 

bepaalde getalwoorden (of objectklassen) die als één geheel werden gezien 

gedurende de trainingssessie (bijvoorbeeld: ‘drie honden’, ‘drie vissen’,…). Dit wijst 
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erop dat hun begrip kwalitatief verschilt met dat van ‘three-knowers’ en volwassenen. 

‘Two-knowers’ zouden de gehele zin kwalitatief representeren en daar de informatie 

uithalen op objectniveau. ‘Three-knowers’ zouden een ander conceptueel systeem 

gebruiken dat grotere benaderende hoeveelheden representeert.  

Het bilinguïstisch trainingsonderzoek van Spelke en Tsivkin (2001) bestond uit drie 

experimenten. (a) Acht bilinguïstische volwassenen (Engels-Russisch) tussen de 18 

en 24 jaar (vier mannen en vier vrouwen) kregen twee trainingssessies en een 

testsessie in beide talen (Russische en Engelse les alternerend). (b) Drie vrouwen en 

vijf mannen tussen 18 en 32 jaar die Engels en Russisch spraken kregen vier 

trainingssessies (twee in elke taal) en twee testsessies (één in elke taal). De helft van 

de groep werd getraind op exacte optelsommen en schattende vermenigvuldigingen 

en de andere helft op schattende optelsommen en exacte vermenigvuldigingen. (c) 

Zes vrouwelijke en twee mannelijke bilingualen (Russisch-Engels) tussen 19 en 33 

jaar kregen drie trainingssessies en een testsessie in elke taal (Russische en 

Engelse les alternerend). Russisch-Engelstaligen konden gemakkelijker informatie 

over exacte hoeveelheden ophalen in dezelfde taal waarin ze de informatie 

verworven hadden (zowel voor wiskundige feiten als voor kennis uit andere 

domeinen). Hieruit blijkt dat informatie over even grote hoeveelheden bij 

volwassenen opgeslagen is in een taalspecifieke vorm. Bovendien zou er mogelijks 

al in een vroeger stadium van de menselijke ontwikkeling een interactie zijn tussen 

natuurlijke taal en rekenen voor kleine cijferrepresentaties (Hodent et al., 2005). 

Hoewel het ophalen van nieuwe kennis in verband met benaderende hoeveelheden 

in beide talen even accuraat en snel ging, suggereert experiment (c) dat taalspecifiek 

leren echt uitgebreider zou gebeuren.  

Uit deze trainingsonderzoeken blijkt dat ‘threeknowers’ een ander conceptueel 

systeem gebruiken dan ‘one-‘ en ‘two-knowers’. Verder zou het taalspecifiek trainen 

van rekenvaardigheden bij volwassenen beter en uitgebreider gebeuren. Maar is dit 

ook zo bij kinderen? Speelt taal inderdaad een belangrijke rol bij het leren rekenen 

zoals Miura (1987) beweert? In deze studie willen we dan ook nagaan wat de relatie 

is tussen taal in de kleutertijd en rekenen in het eerste leerjaar.  
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2.4. Onderzoeksvragen 

Op basis van voorgaande literatuurstudie komen we tot volgende onderzoeksvragen:  

1. Heeft training op de prenumerische vaardigheden ‘tellen’ en ‘vergelijken van 

hoeveelheden’ in de derde kleuterklas een significant effect op de 

rekenvaardigheden in het eerste leerjaar?  

2. Is er een significant verschil in efficiëntie tussen de training op ‘tellen’ en de 

training op ‘vergelijken van hoeveelheden’? 

3. Correleren de taalvaardigheden in de derde kleuterklas, zoals gemeten met de 

CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008), op een significante manier met de 

prenumerische vaardigheden, gemeten met de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004), 

en met de rekenvaardigheden in het eerste leerjaar, zoals gemeten met de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006)? 

 4. Correleren de intelligentiescores, zoals gemeten met de WPPSI-IIINL (Pearson 

Assessment, 2009), op significante wijze met de prenumerische vaardigheden, 

gemeten met de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004), en met de rekenvaardigheden 

in het eerste leerjaar, zoals gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 2006)? 
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3. METHODE 

3.1. Participanten 

De deelnemende kleuters (N=68) komen uit twee scholen in de buurt van Zele: De 

Vlinderboom en De Bosstraat. Initieel vielen vijf kinderen uit wegens problemen op 

het moment van de testing, wat ons brengt op een totaal van 63 kinderen (33 

jongens en 30 meisjes) die voor de interventie verdeeld werden over drie groepen: 

een telgroep (N=21), een vergelijkingsgroep (N=19) en een controlegroep (N=23). De 

kinderen hadden op het moment van de pretesting een leeftijd tussen vijf en zes jaar 

met een gemiddelde van 5;8 jaar (SD=4 maanden). Het gaat hier om een autochtone 

groep van kleuters zodat er zich geen extra complicaties rond taal voordeden.  

Om zicht te krijgen op de sociaal economische status (SES) van de gezinnen werd 

geopteerd voor de ‘Hollingshead Four-Factor Index of Social Status’. Dit is een index 

met een waarde tussen 8, wat wijst op een lage SES, en 66, wat overeenkomt met 

een hoge SES (Hollingshead, 2011; Reynders, Nicaise, & Van Damme, 2005). In 

deze studie bedraagt de gemiddelde SES van de vader 35.37 (SD=11.68) en deze 

van de moeder 40.42 (SD=11.80). 

Tien maanden later werden 61 kinderen (32 jongens, 29 meisjes) opnieuw getest. Op 

het moment van deze posttesting zaten alle kinderen in het eerste leerjaar. De 

gemiddelde leeftijd was toen 6;6 jaar (SD=4 maanden). Twee kinderen kregen een 

mengtherapie waardoor met hen geen rekening gehouden werd tijdens de analyse 

van de posttests.  

3.2. Procedure 

In december 2010 werden de scholen gecontacteerd met de vraag of ze wilden 

meewerken aan een onderzoek rond het in kaart brengen van de prenumerische 

vaardigheden bij kleuters. Er werd een brief meegegeven aan alle kleuters van de 

derde kleuterklas waarin in grote lijnen de opzet van het onderzoek werd 

weergegeven. De bedoeling is om deze kleuters gedurende drie jaar te volgen. 

Alleen de kinderen van wie de ouders zich akkoord verklaarden, stapten mee in het 

onderzoek. Er werd geopteerd voor scholen die zich situeren aan de rand van Zele. 

Op deze verschillende scholen wordt vrij onderwijs ingericht en hanteert men 

dezelfde filosofie en hetzelfde onderwijssysteem.  
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Het onderzoek ging van start in maart 2011. Op dat moment werden in de derde 

kleuterklas verschillende pretests afgenomen (zie Tabel 1). De testafnames 

gebeurden allemaal op school waarbij elke kleuter individueel in een apart lokaal 

werd getest. Vervolgens werden de kinderen op basis van de resultaten op de TEDI-

MATH (Grégoire et al., 2004) via matching aan drie verschillende condities 

toegewezen: een conditie waar gewerkt zou worden op het tellen, een conditie waar 

gewerkt zou worden op het vergelijken van hoeveelheden en een controleconditie 

waar geen therapie zou gegeven worden. De eerste en tweede groep kregen, 

eveneens in de derde kleuterklas, therapie aan de hand van het 

computerprogramma Acabo-rekenen voor kleuters. De eerste groep kinderen kreeg 

enkel telinterventie, de tweede groep kreeg enkel interventie op het vergelijken van 

hoeveelheden. In het eerste leerjaar werden bij de kinderen verschillende posttests 

afgenomen (zie Tabel 1). Opnieuw gebeurden deze afnames op school en dit deels 

klassikaal, zoals bijvoorbeeld de KRT-R (Baudonck et al., 2006), en deels individueel 

in een apart lokaal, zoals bijvoorbeeld de twee subtests van de TEDI-MATH 

(Grégoire et al., 2004). 

Deze masterproef beschrijft de eerste fase van een longitudinaal onderzoek naar de 

behandeling van onvoldoende prenumerische vaardigheden. Hierbij worden kinderen 

opgevolgd van de derde kleuterklas tot het derde leerjaar. Deze masterproef 

beschrijft de bevindingen van de derde kleuterklas tot en met het eerste leerjaar.  

In wat volgt beschrijven we de verschillende pre- en posttests, alsook het 

computerprogramma Acabo-rekenen, dat gebruikt werd voor de interventies ‘tellen’ 

en ‘vergelijken van hoeveelheden’. 

TABEL 1 – OVERZICHT TESTS 

PRETESTS POSTTESTS 

CELF- IVNL KRT-R 

Groottevergelijkingstaak Numberlinetaak 

Numberlinetaak TEDI-MATH: ‘tellen’ en ‘logisch denken’ 

Benoemtaak  

TEDI-MATH  

WPPSI-IIINL  
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3.3. Pretests 

3.3.1. CELF-IVNL  

De Nederlandse versie van de Clinical Evaluation of Language Fundamentals IV 

(CELF-IVNL, Pearson Assessment, 2008) is een test die individueel dient afgenomen 

te worden bij kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar om taal- en 

communicatiestoornissen te diagnosticeren. Deze test is een bewerking van de 

Amerikaanse CELF-IV (Semel, Wiig, & Secord, 2003). De CELF-IVNL (Pearson 

Assessment, 2008) werd ontworpen om tegemoet te komen aan het kleine aantal 

beschikbare recente tests om de receptieve en expressieve taalvaardigheden van 

kinderen en jongeren in beeld te brengen (D’Hondt et al., 2008).  

De CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008) omvat 16 subtests. Naast een 

kernscore, kunnen er ook vijf indexscores bepaald worden.  

De test werd genormeerd door in 2007 en 2008 gegevens te verzamelen van 1280 

kinderen, van wie 880 uit Nederland en 400 uit Vlaanderen. De interne consistentie 

werd berekend met de Cronbach’s Alpha. Voor de subtests die samen de kernscore 

bepalen is α > .78. Ook de andere subtests hebben bevredigende waarden (D’Hondt 

et al., 2008).  

3.3.2. Groottevergelijkingstaak 

De groottevergelijkingstaak is een computertaak waarbij gebruik gemaakt wordt van 

twee figuren: een zon en een maan. Het is de bedoeling dat het kind zo snel mogelijk 

bepaalt welke van de twee figuren de meeste stippen heeft. Hiervoor klikt het kind 

ofwel op de linker muisknop, waarop een afbeelding van de zon staat, ofwel op de 

rechter muisknop, waarop een afbeelding van de maan staat. Dit is in 

overeenstemming met de afbeeldingen op het computerscherm.  

Er zijn twee oefenmomenten en één testmoment. Tijdens het eerste oefenmoment 

worden vijf samples gebruikt met een trage aanbieding (5000ms) van de stimuli 

waarbij het kind moet reageren binnen de 5000ms. Tijdens het tweede oefenmoment 

worden tien samples aangeboden en dit sneller (1202ms) dan tijdens de eerste 

oefensessie. Ook hier heeft het kind 5000ms om te reageren. Tijdens de werkelijke 

taak worden 72 samples aangeboden met een even snelle aanbieding als in de 
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tweede oefensessie (1202ms), maar de reactietijd moet korter zijn (500ms). Elke trial 

wordt voorafgegaan door de aanbieding van een fixatiekruis gedurende 500ms.  

3.3.3. Numberlinetaak 

De numberlinetaak is een test die nagaat in hoeverre kinderen numerieke zaken als 

Arabische getallen, getalwoorden en stippenpatronen kunnen schatten (Siegler & 

Booth, 2004).  

De kinderen krijgen een bepaalde stimulus (een Arabisch getal, een getalwoord of 

een hoeveelheid stippen) aangeboden die ze moeten situeren op een lijn. De 

volledige numberlinetaak bevat drie oefentrials (telkens één met een Arabisch getal, 

een getalwoord en een hoeveelheid stippen) en 30 testtrials (telkens tien met een 

Arabisch getal, een getalwoord en een hoeveelheid stippen). De mate van 

correctheid van het antwoord wordt bepaald door het absolute verschil te nemen 

tussen de plaatsing van het antwoord van het kind en de correcte positie van de 

stimulus. 

3.3.4. Benoemtaak 

De benoemtaak is opnieuw een computertaak waarbij het de bedoeling is dat de 

kinderen zo snel mogelijk een aantal vierkanten benoemen door het aantal in een 

microfoon in te spreken. De onderzoeker tikt het antwoord daarna op het toetsenbord 

in.  

Zoals bij de groottevergelijkingstaak wordt hier gewerkt met drie sessies: twee 

oefensessies en één werkelijke testsessie. Ook het aantal trials per oefensessie komt 

overeen met respectievelijk 5, 10 en 72 trials. Bij alle sessies wordt er voor de 

aanbieding van de vierkanten een fixatiekruis gedurende 500ms aangeboden. Bij de 

eerste oefensessie bedraagt de aanbiedingstijd vijf seconden en is de reactietijd 

onbeperkt. Bij de tweede oefensessie en de werkelijke sessie bedraagt de 

aanbiedingstijd 120ms en moet het kind reageren binnen de vijf seconden na 

aanbieding.  
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3.3.5. TEDI-MATH 

De TEDI-MATH (Test voor de Diagnostiek van Mathematische competenties; 

Grégoire et al., 2004) is een testbatterij voor het opsporen van prenumerische en 

numerische gekende indicatoren voor dyscalculie bij kinderen vanaf vijf jaar.  

De test bestaat uit zes subtests die een profiel van sterke en zwakke punten geeft 

over het kennen van de telrij, het tellen, het inzicht in de getalstructuur, het logisch 

denken, de rekenvaardigheden en het schattend rekenen (Grégoire et al., 2004). 

De normering in Vlaanderen gebeurde aan de hand van een aselecte steekproef van 

540 kinderen (272 meisjes en 268 jongens) uit de tweede en derde kleuterklas en het 

eerste, tweede en derde leerjaar (Grégoire et al., 2004). De betrouwbaarheid werd 

berekend aan de hand van de Cronbach’s Alpha. De waarden voor de verschillende 

subtests schommelen tussen .70 en .97 wat zich vertaalt in een goede interne 

consistentie.  

De validiteit werd onderzocht door de correlatie na te gaan (Kruskal-Wallis) tussen 

het oordeel van de leerkracht en de prestatie op de TEDI-MATH (Magez, Grysolle, 

Bos, & De Cleen, 2001). Op het niveau van de kleuterklas blijken vooral de subtests 

‘tellen’ en ‘rekenen met visuele ondersteuning’ maar ook ‘telrij kennen’ en 

‘getalwoorden’ te discrimineren tussen zwakke, matige en goede rekenaars. De 

resultaten van onderzoek van Desoete (2006) steunen de criterium- en 

begripsvaliditeit van de TEDI-MATH. 

3.3.6. WPPSI-IIINL 

De Nederlandse versie van de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 

III (Pearson Assessment, 2009) is een instrument om snel en psychometrisch 

betrouwbaar de intelligentie te meten bij jonge kinderen vanaf 2;6 tot 3;11 jaar 

(jongste leeftijdscategorie) en van 4;0 tot 7;11 jaar (oudste leeftijdscategorie). De 

WPPSI-IIINL (Pearson Assessment, 2009) is de Nederlandse bewerking van de 

Amerikaanse WPPSI-III (Wechsler, 2002b en 2002c).  

De intelligentietest bestaat uit 14 subtests. De prestaties, behaald op deze 

verschillende subtests, resulteren in Verbale en Performale IQ-scores en in een 

Totaal IQ. Daarnaast kan voor de oudste kinderen een Verwerkingssnelheidsquotiënt 
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berekend worden. Voor kinderen uit beide leeftijdscategorieën kan tevens een 

Algemene Taal Index worden berekend.  

De WPPSI-IIINL (Pearson Assessment, 2009) heeft gezamenlijke normen voor 

Nederlandse en Vlaamse kinderen voor de jongste leeftijdscategorie (verzameld uit 

een steekproef van 1672 Nederlandse en Vlaamse kinderen) en aparte normen voor 

de oudste leeftijdscategorie (verzameld uit een steekproef van 825 kinderen voor 

Nederland en 416 voor Vlaanderen).  

Voor de oudste leeftijdsgroep (4;0-7;11 jaar) ligt de betrouwbaarheid op 

subtestniveau tussen .67 en .87 en de betrouwbaarheid van de IQ- en indexscores is 

goed (Magez et al., 2001). De test-hertestbetrouwbaarheid is voldoende. Het 

onderzoek naar de relatie met andere variabelen zoals de SES, schoolresultaten en 

de kenmerken van specifieke doelgroepen ondersteunen de validiteit. 

3.4. Therapie: Acabo 

3.4.1. Instructie 

De kinderen kregen gemiddeld 7,8 sessies van 20 minuten met een range tussen 

vier en negen sessies. De oefeningen op de computer werden op voorhand uitgelegd 

en voorgedaan door de therapeut. Positieve feedback werd gegeven bij het juist 

oplossen van de oefeningen. De therapeuten waren wijzelf, vier studenten uit de 

derde bachelor logopedie, Universiteit Gent en Magda Praet, logopediste, die ons 

tevens begeleidde in de instructie en feedback. 

3.4.2. Het programma 

Acabo is een leer- en spelprogramma op de computer voor lezen en rekenen. De 

programma-inhoud werd bedacht en uitgewerkt in een samenwerkend verband 

tussen Dirk Vermeulen, ingenieur en Magda Praet, logopediste. Kinderen zijn 

geboeid door een computer waardoor het aanbieden van oefeningen ter 

ondersteuning van de schoolse vaardigheden eerder als leuk dan als belerend 

overkomt. De idee om kinderen te laten oefenen op de computer is niet nieuw. We 

zien in verschillende studies dat oefenen met de computer positieve effecten 

teweegbrengt (Butterworth & Laurillard, 2010; Räsänen et al., 2009).  
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In deze masterproef ligt het accent op Acabo-rekenen voor kleuters. Het doel hiervan 

is om kinderen in de derde kleuterklas beter te wapenen om de overstap naar het 

rekenonderwijs in het eerste leerjaar te maken. Uit de literatuur blijkt dat drie tot acht 

procent van de lagere schoolkinderen geconfronteerd wordt met ernstige problemen 

bij het verwerven van de numerieke vaardigheden. Verder blijkt uit de literatuur dat 

getalbegrip een basisprincipe is om rekenkundige problemen te kunnen oplossen. 

Uitgaande van dit gegeven moet er dan ook alles aan gedaan worden om dat 

getalbegrip te maximaliseren en dit is nu net wat Acabo-rekenen probeert te doen.  

3.4.3. Acabo-rekenen voor kleuters 

Acabo-rekenen bestaat uit verschillende onderdelen. Wij gebruikten tijdens de 

therapie, afhankelijk van de interventiegroep, ofwel het onderdeel ‘tellen’, ofwel het 

onderdeel ‘vergelijken van hoeveelheden’. Aangezien het moeilijk was voor de 

kinderen om zich gedurende 20 à 25 minuten te concentreren op de oefeningen van 

één bepaald onderdeel, werden de interventiesessies vaak aangevuld met volgende 

onderdelen: rekentaal en -begrippen (evenveel, één minder en één meer), seriatie en 

patronen. Het accent lag uiteraard op tellen of vergelijken van hoeveelheden. 

Hieronder wordt beschreven uit welke niveaus het onderdeel ‘tellen’ en het onderdeel 

‘vergelijken van hoeveelheden’ bestaat. In de Appendix wordt een voorbeeld 

gegeven van een telinterventie (Tabel 10) en een interventie van vergelijken van 

hoeveelheden (Tabel 11). 

Tellen 

Niveau 1: Synchroon tellen van figuren tot 27. De oefeningen doorlopen in stijgende 

moeilijkheidsgraad de verschillende stadia van procedurele en conceptuele kennis 

van het tellen. Daarbij wordt met ‘stille’ dwang een efficiënte telmethode bijgebracht: 

het maakt niet uit waar je begint te tellen maar het moet gestructureerd gebeuren. Zo 

leren kinderen dat reeksen makkelijker geordend geteld worden en dat tellen in een 

andere volgorde minder efficiënt is. Dit valt onder de conceptuele kennis van tellen. 

Om een chaotische wijze van tellen te reduceren zijn de kinderen bij de eerste 

oefenreeks verplicht om eerst alle dieren van de eerste rij te tellen en aan te klikken 

voor ze aan de volgende rij kunnen starten. Tijdens de tweede oefenreeks valt deze 

ordedwang weg. Het tactiel tellen wordt hier bekrachtigd omdat aanklikken resulteert 

in een auditief signaal en het helderder worden van het dier. 
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Niveau 2: Resultatief tellen. De kinderen oefenen hier op de procedurele kennis van 

het tellen. Daarbij maken ze de koppeling van de hoeveelheid aan het Arabisch cijfer 

door te steunen op het abstractieprincipe (conceptuele kennis van het tellen).  

De oefeningen doorlopen een stijgende moeilijkheidsgraad. Eerst wordt getraind 

door visueel te genereren. Het kind klikt in de linkerbalk een figuur aan die rechts in 

een bepaald aantal op het scherm verschijnt. Het kind moet het aantal (tot zes) tellen 

en het juiste cijfer intikken op het klavier. De oefening wordt moeilijker naargelang de 

achtergrond voor meer afleiding zorgt, bijvoorbeeld door complementaire figuren op 

de achtergrond te plaatsen. Vervolgens wordt geoefend door afwisselend te werken 

op de overkoepelende vorm (bijvoorbeeld: dieren) en het detail (bijvoorbeeld: dieren 

die in de zee leven). Dit verhoogt de moeilijkheidsgraad. Tenslotte wordt geoefend 

op de koppeling van het getalwoord aan de hoeveelheid. Een stem geeft feedback 

over het resultaat. 

Niveau 3: Resultatief tellen met auditieve koppeling en met één-op-één 

correspondentie. Deze oefeningen hebben opnieuw een stijgende moeilijkheidsgraad 

waarbij zowel de achtergrond als de vraagstelling veranderen. Het doel van deze 

oefening is dat het kind beseft dat het aantal onafhankelijk is van de vorm van de 

figuren. Deze oefening is complexer omdat er nu eens naar het detail, dan weer naar 

het overkoepelende geheel gevraagd wordt (bijvoorbeeld: diegene die in het water 

leven; diegene met vier poten, enzovoort). De instructie wordt luidop gelezen. Het 

kind moet de opgave uitvoeren door een aantal sterren aan te klikken. Een lachend 

of huilend gezicht geeft feedback.  

Niveau 4: Waarnemen en imiteren, onbewust tellen van meetkundige vormen in 

rastervorm. De kinderen moeten hierbij een correcte richting gebruiken. De 

oefeningen met rasterhulp werden ontworpen omwille van de problemen die zich 

meestal stellen bij het begin van de oefeningen. Vaak kunnen kinderen geen visuele 

horizontale lijn houden, ze overstijgen deze op bijzonder korte tijd. 

Oefening één is een autogeneratie om zich het systeem eigen te maken. Hier is nog 

geen moeilijkheidsgraad in voorzien. Vanaf oefening twee is er een stijgende 

moeilijkheidsgraad. Het raster biedt tot en met oefening vier een houvast bij de 

steeds complexer wordende oefeningen. De eerste oefeningen zijn zo opgebouwd 

dat er op elke rij één blokje aangeklikt moet worden. Vanaf oefening twaalf stijgt het 



53 
 

aantal aan te klikken blokjes. Feedback wordt gegeven aan de hand van een auditief 

signaal op het einde van de oefening: applaus voor een correcte oplossing en gehuil 

bij het maken van fouten. 

Niveau 5: Rekenkundige bewerkingen op kleuterniveau. Het doel is het verwerven 

van de relatie tussen rekentaal en het uitvoeren van de opgave. De kinderen krijgen 

visueel ondersteunde opgaven waarbij ze figuren moeten bijvoegen, wegnemen of 

verder moeten tellen. Deze oefeningen hebben ook een stijgende 

moeilijkheidsgraad. Feedback wordt gegenereerd door de computer. 

Niveau 6: Achterwaarts tellen. Op dit niveau wordt geoefend op het hoogste niveau 

van de procedurele kennis: het achterwaarts tellen aan de hand van een 

observatietaak.  

Vergelijken van hoeveelheden 

Niveau 1: Beeld-beeld. Het belangrijkste bij deze oefening is niet de grootte, maar 

het aantal. Bovendien moeten de kinderen meer instinctief werken. Er verschijnen 

twee verschillende hoeveelheden van dieren. De kinderen moeten de twee 

hoeveelheden met elkaar vergelijken en de groep met de meeste dieren aanklikken.  

Er zijn zeven verschillende reeksen voorzien die zich opnieuw horizontaal opbouwen 

in moeilijkheidsgraad omdat de hoeveelheden elkaar benaderen. In de eerste reeks 

moeten de kinderen de volgende hoeveelheden vergelijken: 1/7, 4/9, 1/5, 6/2, 7/3, 

1/6, 7/9, 7/3, 1/7, 4/2 en 7/3. De dieren worden at random of in een bepaalde 

volgorde geplaatst. Er wordt gestart met een snelheid van 2000ms waarin de figuren 

zichtbaar zijn. Nadien daalt de snelheid geleidelijk tot 1500ms en kan het kind het 

juiste antwoord aanklikken. De computer wacht op het antwoord voor de volgende 

oefening wordt aangeboden.  

Niveau 2: Beeld-cijfer. Een getalbeeld (geordende of ongeordende stippen) moet 

worden vergeleken met een hoeveelheid geordende of ongeordende dieren. Ook hier 

moeten de kinderen aanduiden welke hoeveelheid het grootst is. Daarbij moeten ze 

abstractie maken van de categorie. De snelheid varieert tussen 2000ms en 1500ms 

en is aanpasbaar. 

Niveau 3: Aantal-auditieve hoeveelheid. Kinderen moeten bij deze oefening een 

visueel aantal in getalbeeld (geordende stippen) vergelijken met een auditief aantal. 
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De kinderen moeten de beide hoeveelheden vergelijken door met de muis te klikken 

op de grootste hoeveelheid.  

Op dit niveau zijn er twee reeksen met oefeningen: A en B. De aantallen die 

vergeleken moeten worden in reeks A zijn: 2/1, 4/6, 2/5, 1/6, 6/4, 3/5, 5/3, 5/2, 3/6, 

6/4 en 6/1. Voor reeks B zijn dat: 3/1, 6/4, 6/3, 5/2, 2/4, 3/5, 6/3, 5/1, 3/5, 6/4 en 6/5.  

De snelheid kan niet aangepast worden en bedraagt 2100ms. De kinderen worden 

niet beperkt in tijd om te antwoorden.  

Niveau 4: Getalbeeld-getalbeeld. Er worden twee getalbeelden (stippen) 

aangeboden die met elkaar vergeleken moeten worden. De beide groepen stippen 

verschillen in grootte. Er wordt gewerkt op flitsniveau. De kinderen selecteren het 

antwoord door de pijlen te gebruiken op het toetsenbord. Feedback wordt gegeven 

door een groen ‘correct’-symbool of een rood kruis.  

Op dit niveau zijn vier reeksen van oefeningen voorzien: reeks A, B, C en D. In reeks 

A moeten de kinderen volgende hoeveelheden vergelijken: 8/3, 1/5, 6/5, 2/5, 8/2, 6/3, 

2/5, 4/7, 1/7, 4/3, 5/8, 6/2, 4/6, 7/3 en 4/3. Voor reeks B zijn dat: 7/4, 1/4, 5/6, 2/4, 

5/3, 5/3, 2/6, 4/7, 1/7, 2/5, 5/4, 5/7, 5/6, 6/4 en 5/6. In reeks C moeten de volgende 

hoeveelheden vergelijken worden: 2/6, 6/4, 5/6, 3/4, 6/3, 5/4, 4/5, 5/4, 1/2, 2/3, 3/4, 

4/5, 5/4, 5/6 en 6/5. Ten slotte in reeks D: 2/4, 4/6, 5/4, 3/4, 6/4, 5/6, 5/4, 5/6, 2/3, 

4/3, 3/4, 5/6, 5/4, 6/5 en 6/5. De snelheid varieert van 1400ms tot 500ms. De laatste 

15 oefeningen worden gebruikt als resultaat van dit niveau.  

Niveau 5: Getalbeeld-getalwoord en cijfer-getalwoord. De kinderen moeten ofwel een 

getalbeeld vergelijken met een getalwoord ofwel een cijfer met een getalwoord. Het 

is opnieuw de bedoeling om de grootste hoeveelheid aan te duiden en dit met de 

muis.  

Op dit niveau zijn er drie reeksen van oefeningen: reeks A, B en C. In reeksen A en B 

moeten de kinderen getalbeelden (stippen) vergelijken met een getalwoord. Reeks A 

bestaat uit volgende oefeningen: 2/5, 2/6, 2/6, 1/6, 6/4, 3/5, 5/3, 5/2, 3/6, 8/4 en 6/3. 

In reeks B moeten volgende hoeveelheden vergelijken worden: 3/5, 6/4, 5/6, 1/2, 6/4, 

3/6, 5/2, 5/2, 3/6, 8/5 en 7/3. In reeks C moeten ze een getalwoord met een cijfer 

vergelijken en bestaat uit volgende oefeningen: 2/5, 6/4, 2/5, 6/4, 5/6, 1/2, 6/4, 3/5, 

5/2, 5/2 en 3/6.  
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Niveau 6: Hoeveelheden at random gegeneraliseerd. De kinderen moeten bepalen 

wie het meest heeft: de hond of de kat? De hoeveelheden worden willekeurig 

gepresenteerd met een bovengrens van zes. De blokken variëren in kleur, grootte en 

hoeveelheid.  

Niveau 7: Werkrichting. Het doel is om twee hoeveelheden gelijk te maken door toe 

te voegen of weg te nemen. De kinderen krijgen twee verschillende hoeveelheden 

waarbij ze de juiste strategie moeten toepassen (bijvoegen of wegnemen) om beide 

hoeveelheden even groot te maken.  

3.5. Posttests 

3.5.1. KRT-R 

De Kortrijkse Rekentest-Revisie (KRT-R; Baudonck et al., 2006) heeft onder andere 

de bedoeling om kinderen met rekenmoeilijkheden of dyscalculie op te sporen. Met 

deze test worden getallenkennis en hoofdrekenen nagegaan, dewelke een basis 

vormen voor andere rekenvaardigheden. Voor het eerste leerjaar werden twee 

aparte tests gemaakt (midden en eind eerste leerjaar). Voor het tweede tot en met 

het zesde leerjaar bestaat slechts één versie. De verschillende items van de test 

worden ingedeeld volgens de cognitieve deelhandelingen van het rekenen (Desoete 

& Roeyers, 2002).  

De oorspronkelijke normering van de KRT-R (Baudonck et al., 2006) vond plaats in 

1993 op ruim 3000 kinderen. De actualisering van de normering vond plaats eind 

januari en eind mei 2005 op meer dan 600 kinderen voor het eerste leerjaar en ruim 

1000 kinderen voor het tweede tot zesde leerjaar. 

Onderzoek van de interne consistentie met Cronbach’s Alpha toont aan dat de KRT-

R een goede tot zeer goede betrouwbaarheid heeft: .83-.94 voor de totale score van 

elke test, gemeten in het midden en op het einde van elk leerjaar (Magez et al., 

2001). De test-hertestbetrouwbaarheid is goed. Ze varieert van .78 tot .85. Voor de 

constructie baseerden de auteurs zich op het nieuwe leerplan wiskunde wat de 

constructvaliditeit waarborgt. Vergelijking met een extern criterium (hier het oordeel 

van de leerkracht over de rekenvaardigheid van de leerling) wijst uit dat de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) een goede validiteit bezit. 
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3.5.2. Numberlinetaak 

Bij de posttests werd de numberlinetaak (Siegler & Booth, 2004) opnieuw 

afgenomen. Voor meer uitleg: zie pretests. 

3.5.3. TEDI-MATH 

De subtests ‘tellen’ en ‘logisch denken’ werden in de posttestfase opnieuw 

afgenomen. Deze werden reeds besproken bij de pretests.  
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4. RESULTATEN 

4.1. Analyse pretestgegevens 

Uit de MANOVA blijkt dat er geen significante verschillen waren wat betreft de 

gemiddelde leeftijd van de kinderen. Er werden ook geen significante verschillen 

gevonden tussen de gemiddelde scores van de drie groepen wat betreft het verbaal 

en performaal IQ gemeten met de WPPSI-IIINL (Pearson Assessment, 2009; 

F(4,118)=0.98 p=.42), de receptieve en expressieve taalindex gemeten met de 

CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008; F(4,118)=0.07, p=.99), de subtaken ‘tellen’ 

en ‘telrij’ gemeten met de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004; F(4,118)=0.61, p=.66) 

en de benoem- en groottevergelijkingstaak (F(4,118)=0.60, p=.66). Voor het 

gemiddelde (M) en de standaarddeviatie (SD) verwijzen we naar Tabel 2. 

TABEL 2: PRETESTGEGEVENS IN DE DRIE CONDITIES 

 Controlegroep 

(N=23) 

Tellen 

(N=21) 

Vergelijken 

(N=19) 

 

   (SD)    (SD)    (SD) F(2,60)= 

Leeftijd 68.26 (4.26) 67.71 (4.47) 68.68 (3.85) 0.27 

Verbaal IQ 100.09 (12.28) 98.33 (13.71) 104.11 (13.71) 1.03 

Performaal IQ 94.78 (14.90) 97.71 (9.81) 100.79 (12.73) 1.16 

Receptieve Taalindex 91.35 (16.76) 92.24 (16.43) 92.58 (11.79) 0.04 

Expressieve Taalindex 95.74 (14.21) 96.62 (13.06) 97.84 (12.43) 0.13 

Tellen 11.13 (2.12) 10.10 (3.82) 10.84 (2.50) 0.74 

Telrij 6.61 (1.31) 6.76 (1.14) 6.53 (1.65) 0.16 

Benoemtaak 29.61 (9.51) 27.10 (9.67) 30.63 (9.66) 0.73 

Groottevergelijkingstaak 46.83 (11.24) 47.90 (9.62) 47.37 (6.22) 0.07 

*p≤.05 

Er waren evenmin significante verschillen voor de SES van vader en moeder, 

gemeten met de ‘Hollingshead Four-Factor Index of Social Status’ (Hollingshead, 

2011; Reynders et al., 2005). Voor de gemiddelden en standaarddeviaties verwijzen 

we naar Tabel 3. 
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TABEL 3: PRETESTGEGEVENS IN DE DRIE CONDITIES VOOR DE SES VAN VADER EN 

MOEDER 

 

 

Controlegroep 

(N=21) 

Tellen 

(N=20) 

Vergelijken 

(N=18) 

 

   (SD)    (SD)    (SD) F(2,56)= 

SES vader 35.76 (10.10) 33.15 (12.13) 36.28 (15.67) .34 

SES moeder 39.71 (11.90) 39.00 (12.61) 43.56 (10.98) .80 

*p≤.05 

De resultaten van de numberlinetaak (Siegler & Booth, 2004) waren niet bij alle 

kinderen betrouwbaar. Onbetrouwbare gegevens werden niet betrokken in onze 

analyse. Opnieuw waren er geen significante verschillen tussen de gemiddelde 

scores van de drie groepen, F(6,76)=0.59, p=.74 (zie Tabel 4).  

TABEL 4: PRETESTGEGEVENS IN DE DRIE CONDITIES VOOR DE NUMBERLINETAAK 

 Controlegroep 

(N=15) 

Tellen 

(N=12) 

Vergelijken 

(N=16) 

 

  (SD)   (SD)   (SD) F(2,40)= 

Arabische getallen 20.98 (9.87) 23.23 (8.27) 21.06 (15.09) .15 

Getalwoorden 21.23 (9.53) 22.92 (12.07) 17.23 (7.87) 1.30 

Stippenpatronen 23.24 (9.01) 23.48 (9.33) 20.54 (7.30) .55 

*p≤.05 

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat er geen significante 

pretestverschillen zijn tussen de controlegroep, de telgroep en de vergelijkingsgroep. 

De groepen waren met andere woorden goed gematcht.  

4.2. Analyse posttestgegevens 

Na de training toonde een MANCOVA met intelligentie als covariate een significant 

verschil aan tussen de gemiddelde scores op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) van 

de drie groepen, F(4,112)=4.44, p=.002. Op het univariate niveau werd duidelijk dat 

er significante verschillen waren tussen de gemiddelde scores van de drie groepen 

op de subtest ‘getallenkennis’, F(2,58)=7.50, p=.001 en de subtest ‘hoofdrekenen’ 

F(2,57)=5.02, p=.01 (zie Tabel 5). Met andere woorden: de telgroep en de 

vergelijkingsgroep deden het beter dan de controlegroep. Er was echter geen 

verschil tussen beide interventiegroepen. 
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TABEL 5: POSTTESTGEGEVENS IN DE DRIE CONDITIES VOOR DE KRT-R 

 Controlegroep 

(N=23) 

Tellen 

(N=21) 

Vergelijken 

(N=17) 

 

  (SD)    (SD)   (SD) F(2,57)= 

Getallenkennis 18.52 (6.73) 22.76 (4.42) 23.41 (4.15) 7.50** 

Hoofdrekenen 17.65 (6.71) 21.76 (4.96) 20.88 (6.03) 5.02** 

*p≤.05 ** p≤.01  
 

Voor de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004) werden significante verschillen gevonden 

tussen de gemiddelde scores van de drie groepen, F(4,104)=2.93, p=.02. Op het 

univariate niveau bleken er significante verschillen te zijn tussen de drie groepen 

voor de subtests ‘tellen’, F(2,53)=3.67, p=.03, en ‘logisch denken’, F(2,53)=3.19, 

p=.05 (zie Tabel 6). De Tukey posthoc-analyse voor ‘tellen’ toonde geen significante 

verschillen aan. Beide interventiegroepen neigden echter wel naar een betere score 

dan de controlegroep op deze subtest (telgroep: p=.07, vergelijkingsgroep: p=.06). 

Bij de posthoc-analyse voor ‘logisch denken’ deed enkel de telgroep het significant 

beter dan de controlegroep (p=.04). Er waren geen significante verschillen tussen de 

vergelijkingsgroep en controlegroep enerzijds en tussen de vergelijkingsgroep en 

telgroep anderzijds.  

TABEL 6: POSTTESTGEGEVENS IN DE DRIE CONDITIES VOOR DE TEDI-MATH EN DE 

NUMBERLINETAAK 

 Controlegroep 

(N=21) 

Tellen 

(N=20) 

Vergelijken 

(N=15) 

 

  (SD)   (SD)   (SD) F(2,53)= 

Tellen  10.71b (2.59) 12.00a (1.17) 12.13a (.92) 3.67* 

Logisch denken 7.29b (3.24) 9.25a (1.68) 7.87ab (2.36) 3.19* 

Arabische getallen 12.86 (3.81) 17.49 (9.51) 15.53 (8.98) 1.75 

Getalwoorden 12.28 (4.54) 17.15 (10.75) 15.72 (9.64) 1.64 

Stippenpatronen 14.23 (5.48) 18.15 (11.78) 18.09 (10.78) 1.05 

*p≤.05 ab= posthoc indexes p<.05 
 

Bij het analyseren van de subtesten ‘Arabische getallen’, ‘getalwoorden’ en 

‘stippenpatronen’ van de numberlinetaak (Siegler & Booth, 2004) vonden we geen 



60 
 

significante verschillen tussen de drie groepen, F(6,102)=0.98, p=.44. Voor de 

gemiddelden verwijzen we eveneens naar Tabel 6.  

De correlatieberekeningen (zie Tabel 7) gebeurden enkel met de controlegroep 

(N=23). Tussen de verschillende subtests van de CELF-IVNL (Pearson Assessment, 

2008) en de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004) zagen we positieve correlaties. Deze 

waren echter niet significant, met uitzondering van de correlatie tussen de subtest 

‘logisch denken’ en de kernscore. Tussen de subtests van de CELF-IVNL (Pearson 

Assesment, 2008) en de KRT-R (Baudonck et al., 2006) vonden we een significante 

positieve correlatie. Na een Fisher r-to-z transformatie voor correlaties vonden we 

geen significante verschillen tussen de verschillende correlaties.  

Tussen het IQ, gemeten met de WPPSI-IIINL (Pearson Assessment, 2009), en de 

prenumerische vaardigheden, gemeten met de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004) 

vonden we positieve correlaties. Deze waren enkel significant voor de correlaties, 

berekend met de subtest ‘logisch denken’, maar niet voor deze die berekend werden 

met de subtest ‘tellen’. Tussen het IQ, gemeten met de WPPSI-IIINL (Pearson 

Assessment, 2009), en de rekenvaardigheden, gemeten met de KRT-R (Baudonck et 

al., 2006) vonden we telkens een significante positieve correlatie.  

 

TABEL 7: CORRELATIES 

  TEDI-MATH KRT-R 

  Tellen Logisch 

denken 

Getallenkennis Hoofdrekenen Totaal 

CELF-IV
NL

 Receptief .21 .36 .44* .45* .45* 

Expressief .42 .40 .67** .72** .71** 

Kernscore .42 .48* .73** .74** .75** 

WPPSI-

III
NL 

Performaal .42 .62* .76** .79** .79** 

Verbaal .34 .45* .83** .80** .82** 

Totaal .38 .53* .82** .82** .83** 

* p≤.05 ** p≤.01 
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5. DISCUSSIE 

Uit de literatuur blijkt dat prenumerische vaardigheden al vanaf de kleuterleeftijd 

aanwezig zijn (Torbeyns et al., 2002). Verder blijken deze ook een belangrijke 

invloed te hebben op de latere rekenvaardigheden van kinderen. In verschillende 

onderzoeken wordt namelijk gesteld dat prenumerische vaardigheden de latere 

rekenvaardigheden kunnen voorspellen (Aunola et al., 2004; Durand et al., 2005). 

Wanneer we deze voorspellers kunnen aanwenden binnen onze interventies, kan het 

achterop raken van het kind ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten vermeden worden 

(Gersten et al., 2005; Stock et al., 2009). In de loop der jaren zijn tal van deze 

interventies ontwikkeld (Bryant et al., 2011; Dyson et al., 2011; Griffin, 2004a en 

2004b; Kaufmann et al., 2003; Ramani & Siegler, 2008; Van de Rijt & Van Luit, 1998; 

Wilson et al., 2006).  

Onderzoeken omtrent vroegtijdige interventie bij jonge kinderen met rekenproblemen 

zijn schaars. Uit de beperkte hoeveelheid literatuur komt echter wel naar voren dat 

het trainen van prenumerische vaardigheden relevant is (Aunio et al., 2005; Brankaer 

et al., 2010; Bryant et al., 2011; Clements & Sarama, 2007; Griffin, 2004; Kaufmann 

et al., 2003; Ortega-Tudela & Gomèz-Ariza, 2006; Ramani & Siegler, 2008; Räsänen 

et al., 2009; Siegler & Ramani, 2008; Van de Rijt & Van Luit, 1998; Van Luit & 

Schopman, 2000; Wilson et al., 2006). Het probleem bij deze studies is dat men 

nauwelijks kan bepalen waaraan de verbetering te wijten is omdat verschillende 

prenumerische vaardigheden tegelijkertijd getraind worden. Er is slechts één studie 

waarbij het tellen geïsoleerd getraind werd (Clements, 1984). Het trainen van tellen 

had in dit onderzoek een positief effect op het tellen zelf en op de logische 

vaardigheden ‘seriatie’ en ‘classificatie’. We moeten hierbij wel rekening houden met 

een beperkte steekproefgrootte (N=45). Op de prenumerische vaardigheid 

‘vergelijken van hoeveelheden’ werd in geen enkele studie geïsoleerd getraind.  

In dit onderzoek gingen we na of de rekenvaardigheden van kinderen in het eerste 

leerjaar verbeterd kunnen worden door het trainen van de prenumerische 

vaardigheden in de derde kleuterklas. We richtten ons hierbij specifiek op de 

vaardigheden ‘tellen’ en ‘vergelijken van hoeveelheden’. Uit diverse studies blijkt dat 

deze twee prenumerische vaardigheden van groot belang zijn voor het latere 

rekenen (Aunola et al., 2004; Baroody, 2010; Desoete & Grégoire, 2006; Desoete & 
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Stock, 2011; Durand et al., 2005; Fuson et al., 1983; Geary et al., 2000; Gelman & 

Gallistel, 1978; Landerl et al., 2004; Van de Rijt, 1996; Van de Rijt & Van Luit, 1999; 

Wynn, 1990). Bovendien wilden we nagaan welke training het grootste effect heeft 

op de rekenvaardigheden in het eerste leerjaar: telinterventie of interventie op 

vergelijken van hoeveelheden.  

Er blijkt nog heel wat onduidelijkheid te bestaan over de relatie tussen taal en 

rekenen. Volgens sommige auteurs speelt taal een belangrijke rol bij het leren 

rekenen (Condry & Spelke, 2008; Miura, 1987). Andere auteurs zien eerder een 

beperkte rol van taal bij de verwerving van de basisvaardigheden van rekenen 

(Gelman & Butterworth, 2005). Verder vertelt de literatuur ons dat het merendeel van 

de onderzoekers, hier 83 procent, een matig verband vindt tussen intelligentie en 

rekenen (Deary et al., 2007; De Kock et al., 2008; Glutting et al., 2006; Kovas et al., 

2005; Mayes & Calhoun, 2007). De oorzaak van dit verband wordt toegeschreven 

aan genetische factoren (Alarcón et al., 2000). In deze masterproef wilden we 

achterhalen of ook wij een relatie zouden vinden tussen taal op kleuterleeftijd en 

rekenen in het eerste leerjaar enerzijds en tussen intelligentie en rekenen anderzijds. 

Uit onze onderzoeksresultaten kwam naar voor dat kinderen die training kregen op 

de prenumerische vaardigheden ‘tellen’ en ‘vergelijken van hoeveelheden’ in de 

kleuterklas significant hogere scores behaalden qua rekenvaardigheden, gemeten 

met de KRT-R (Baudonck et al., 2006) in het eerste leerjaar, dan kinderen die geen 

training kregen. Dit resultaat bevestigt dat prenumerische vaardigheden een 

belangrijke invloed hebben op de latere rekenvaardigheden van kinderen. Uit onze 

resultaten bleek er verder geen significant verschil te zijn tussen beide trainingen. 

Het maakte met andere woorden niet uit of we de kleuters trainden op ‘tellen’ of 

‘vergelijken van hoeveelheden’, beide interventies waren even effectief. We kunnen 

besluiten dat het trainen van de prenumerische vaardigheden ‘tellen’ en ‘vergelijken 

van hoeveelheden’ een gunstig effect heeft op de latere rekenvaardigheden. Het is 

zelfs zo dat we dit gunstig effect zes maanden na de training nog konden opmerken. 

Verder kunnen we uit de onderzoeksresultaten besluiten dat de prenumerische 

vaardigheden ‘tellen’ en ‘logisch denken’, gemeten met de TEDI-MATH (Grégoire et 

al., 2004), kunnen verbeterd worden door training op ‘tellen’ of ‘vergelijken van 

hoeveelheden’. De prenumerische vaardigheid ‘tellen’ kan dus getraind worden, 
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hetzij door tellen, hetzij door vergelijken van hoeveelheden. Hiermee sluiten we aan 

bij de bevinding van Clements (1984) die stelt dat tellen kan verbeterd worden aan 

de hand van een telinterventie. De vaststelling dat we de prenumerische vaardigheid 

‘tellen’ kunnen trainen, is in overeenstemming met de resultaten van het onderzoek 

van Laski en Siegler (2007). Zij tonen aan dat prenumerische vaardigheden 

verbeteren met toenemende leeftijd en ervaring. Daarnaast blijkt ook uit andere 

studies dat prenumerische vaardigheden kunnen getraind worden en dit aan de hand 

van specifieke interventies (Griffin, 2004b; Ramani & Siegler, 2008; Wilson et al., 

2006). In ons onderzoek werd de prenumerische vaardigheid ‘vergelijken van 

hoeveelheden’ na het geven van de training niet meer nagegaan. We kunnen 

hierover dus geen conclusies trekken. 

Wanneer we de resultaten op de subtesten van de numberlinetaak (Siegler & Booth, 

2004) bekijken, kunnen we concluderen dat het geven van training op ‘tellen’ of 

‘vergelijken van hoeveelheden’ geen significant hogere scores met zich meebrengt. 

De subtesten ‘Arabische getallen’, ‘getalwoorden’ en ‘stippenpatronen’ 

weerspiegelen het Triple Code Model van Dehaene (1992). Dit model zegt dat 

getallen in onze hersenen volgens drie codes gerepresenteerd zijn: de Arabische 

getalvorm, de auditieve woordvorm en de analoge representatie van een 

hoeveelheid. De drie subtesten van de numberlinetaak geven een beeld van de 

schattingsvaardigheden van kinderen in deze drie representaties van getallen 

(Siegler & Booth, 2004). Uit onze resultaten blijkt dat deze schattingsvaardigheden 

niet getraind kunnen worden door te oefenen op het tellen of het vergelijken van 

hoeveelheden.  

Bij het berekenen van de correlaties werd enkel de controlegroep gebruikt omdat we 

geen vertekend beeld wilden geven over de relatie tussen taal en rekenen enerzijds 

en de relatie tussen intelligentie en rekenen anderzijds. Uit de resultaten van onze 

studie blijkt namelijk dat het trainen van de prenumerische vaardigheden een gunstig 

effect heeft op de rekenvaardigheden. Door ook de interventiegroepen te betrekken 

bij de berekening van de correlaties zou het verband er misschien anders uit kunnen 

zien. We wilden hiermee een factor uitsluiten die van invloed zou kunnen zijn op 

deze relaties. 
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In deze studie is er een positieve correlatie voor de subtesten van de TEDI-MATH 

(Grégoire et al., 2004) en de scores van de CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008). 

De correlatie tussen de subtest ‘logisch denken’ van de TEDI-MATH (Grégoire et al., 

2004) en de kernscore van de CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008) is significant, 

de andere correlaties niet. We vinden wel een significante positieve correlatie terug 

tussen beide taalindices gemeten met de CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008) en 

de subtesten van de KRT-R (Baudonck et al., 2006). Bovendien bestaat er ook een 

significante positieve correlatie tussen de kernscore van de CELF-IVNL (Pearson 

Assessment, 2008) en de totaalscore van de KRT-R (Baudonck et al., 2006). Uit de 

Fisher r-to-z transformation voor correlaties blijkt dat er geen significante verschillen 

bestaan tussen deze correlaties. Of taal een cruciale rol speelt bij het leren rekenen 

zoals Miura (1987) beweert, kunnen we uit dit onderzoek echter niet besluiten. Uit 

onze resultaten blijkt wel dat er een verband bestaat tussen de taalvaardigheden in 

de kleutertijd en de rekenvaardigheden in het eerste leerjaar.  

Uit onze resultaten komt een positieve correlatie tussen de subtests van de TEDI-

MATH (Grégoire et al., 2004) en het IQ, gemeten met de WPPSI-IIINL (Pearson 

Assessment, 2009), naar voor. Deze zijn echter enkel significant voor de subtest 

‘logisch denken’. Er blijken verder zowel significante positieve correlaties te bestaan 

tussen zowel de subtests getallenkennis en hoofdrekenen van de KRT-R (Baudonck 

et al., 2006) en de intelligentiescores als tussen de totaalscore van de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) en het IQ. Hieruit blijkt dat we dezelfde conclusie kunnen 

trekken als de meeste onderzoekers (Deary et al., 2007; De Kock et al., 2008; 

Glutting et al., 2006; Kovas et al., 2005; Mayes & Calhoun, 2007). Er is namelijk een 

significant verband tussen intelligentie en de rekenvaardigheden in het eerste 

leerjaar.  

Tijdens het schrijven van deze masterproef kwamen enkele beperkingen van ons 

onderzoek aan het licht waardoor deze resultaten met enige voorzichtigheid moeten 

worden geïnterpreteerd. Een eerste belangrijke beperking is de kleine steekproef die 

in ons onderzoek werd opgenomen. In totaal namen 63 kinderen deel aan het 

onderzoek. Deze werden verdeeld over drie groepen, die dan slechts uit een 

twintigtal kinderen bestonden. Wegens praktische redenen kwamen alle kinderen uit 

scholen in Zele. Deze scholen hanteren dezelfde filosofie en hetzelfde 



65 
 

onderwijssysteem, maar toch kunnen we ons afvragen of dit wel een representatieve 

steekproef opleverde.  

In deze masterproef werden enkele testen afgenomen bij kinderen. Testen zijn echter 

momentopnames en zeggen niet alles. Leerkrachten en ouders kunnen vaak een 

breder beeld schetsen van de kinderen aan de hand van bijvoorbeeld een vragenlijst 

of een interview. Om aan deze beperking tegemoet te komen werd in deze 

masterproef een casus geïmplementeerd (zie Appendix). Bovendien werd geen 

rekening gehouden met contextvariabelen zoals school, omgeving en verwachtingen 

enerzijds (Brady & Woolfson, 2008) en betrokkenheid van de ouders anderzijds 

(Reusser, 2000). Deze beperkingen tonen aan dat niet alle aspecten van de 

participanten in rekening gebracht werden. Toekomstige onderzoekers zouden hier 

hun aandacht op kunnen vestigen.  

Twee groepen kinderen kregen training aan de hand van het interventieprogramma 

Acabo-rekenen. Ofwel werd er getraind op ‘tellen’ ofwel op ‘vergelijken van 

hoeveelheden’. Aangezien kinderen het moeilijk hadden om zich gedurende een 

volledige sessie te concentreren op eenzelfde onderdeel werd het trainen van deze 

vaardigheden afgewisseld met andere oefeningen. Bij de analyse van de resultaten 

werd hier echter geen rekening mee gehouden. We vragen ons dan ook af of deze 

andere oefeningen invloed gehad hebben op de eindresultaten. Hierbij moeten we 

tevens opmerken dat niet alle kinderen evenveel trainingssessies kregen. Het aantal 

varieerde van vier tot negen sessies. Opnieuw moeten we ons afvragen of dit de 

onderzoeksresultaten beïnvloedde. 

Niettemin kunnen we uit dit onderzoek besluiten dat prenumerische vaardigheden 

getraind kunnen worden aan de hand van een korte computertraining en dat deze 

training een positief effect heeft op de rekenvaardigheden in het eerste leerjaar. Het 

is bovendien niet nodig om op verschillende prenumerische vaardigheden te oefenen 

want de interventies ‘tellen’ en ‘vergelijken van hoeveelheden’ zijn even effectief. 

Deze bevinding kunnen wij niet verklaren. De overlap tussen de interventies ‘tellen’ 

en ‘vergelijken van hoeveelheden’ is vermoedelijk groot: kinderen vergelijken 

waarschijnlijk door te tellen, al gebeurt het vergelijken eerder op flitsniveau. Dit alles 

is goed nieuws voor risicokinderen zoals bijvoorbeeld siblings van kinderen met 

dyscalculie: aan de hand van een korte training op ‘tellen’ of ‘vergelijken van 
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hoeveelheden’ in de derde kleuterklas kunnen de rekenvaardigheden in het eerste 

leerjaar minder verstoord zijn.  

Bovendien kunnen we ons afvragen hoe groot het belang is van de numberlinetaak 

bij het aanvankelijk rekenen. In de literatuur vinden we dat de accuraatheid van het 

lokaliseren van hoeveelheden op een getallenas correleert met de 

rekenvaardigheden (Booth & Siegler, 2006; Geary, 2011; Siegler & Booth, 2004). 

Onze resultaten ondersteunen deze bevinding echter niet. De korte interventie op 

tellen of vergelijken van hoeveelheden zorgde voor een verbetering van 

getallenkennis en hoofdrekenen, terwijl de scores op de numberlinetaak niet 

verbeterden. We kunnen dus met onze bevindingen de relatie tussen de resultaten 

op de numberlinetaak en de rekenvaardigheden in vraag stellen. 

Uit dit huidige onderzoek kunnen we geen conclusies trekken over de effectiviteit van 

de training op lange termijn. We kunnen ons zeker de vraag stellen of de training 

voor blijvende effecten zal zorgen. Deze masterproef beschrijft slechts een eerste 

deelstudie uit een longitudinaal onderzoek waarbij de kinderen uit de steekproef 

worden opgevolgd vanaf de derde kleuterklas tot in het derde leerjaar. Uit de 

resultaten van het vervolgonderzoek zal moeten blijken of training van de 

prenumerische vaardigheden ‘tellen’ en ‘vergelijken van hoeveelheden’ een effect 

heeft op de rekenvaardigheden van kinderen op lange termijn.  

 



 

 

6. APPENDIX 

6.1. Samenvattende Tabellen – interventie 

TABEL 8: SAMENVATTING VAN DE INTERVENTIESTUDIES MET BETREKKING TOT TELLEN 

Studie N Leeftijd Wie gaf 
interventie? 

Inhoud Intensiteit Resultaat 

Clements (1984) 45  =4;6 

jaar 

-  Groep a: seriatie en 
classificatie 

 Groep b: tellen 

 Groep c: controle 

8 weken (3 x 
25-30 minuten 
per week) 

Interventie van groep a en b beiden 
effectief en een transfer naar niet 
getrainde taken, waarbij 
telinterventie meer power vertoont. 

Additional Early Mathematics 
Intervention Program  
(Van de Rijt & Van Luit, 1998) 

 

136  =5;11 
jaar 

- Training van de acht 
aspecten van 
voorbereidende 
rekenvaardigheden, 
waaronder tellen 

 Groep a: geleide 
instructie + AEM - 
programma 

 Groep b: 
gestructureerde 
instructie + AEM- 
programma 

 Groep c en d: 
controlegroepen 
 

26 lessen (2 x 
30 minuten per 
week) 

Geen verschillen tussen groep a en 
groep b. Significant verschil tussen 
a+b en c+d op posttest en delayed 
posttest. 

Additional Early Mathematics 
Intervention Program  
(Van Luit & Schopman, 2000) 

 

124 5-7 jaar Interventie: 9 
onderzoeks-
assistenten 
gecoacht door de 
onderzoeker 
 
Testing: 12 
onderzoeks-

Training van de acht 
aspecten van 
voorbereidende 
rekenvaardigheden, 
waaronder tellen 

 Experimentele 
groep: AEM-

6 maanden (2 
x 30 minuten 
per week) 

De experimentele groep deed het 
significant beter dan de 
controlegroep bij de posttest voor 
vijf van de acht aspecten, namelijk: 
vergelijken, getalnamen gebruiken, 
gesynchroniseerd en verkort tellen, 
resultatief tellen en algemeen 
getalbegrip. Er trad geen transfer 
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assistenten 
getraind door de 
onderzoeker 
gedurende 3 uur 

programma 

 Controlegroep: 
standaard 
rekenprogramma 

op naar niet -getrainde taken. 

Let’s think! + Maths!  
(Aunio et al., 2005) 

 

45  =5;6 

jaar 

- Training van algemene 
en specifieke 
wiskundige 
vaardigheden met focus 
op transfer 

9 maanden (2 
x 30 minuten 
per week) 

De experimentele groep vertoonde  
een significante verhoging van de 
scores voor specifieke wiskundige 
vaardigheden (vooral tellen) ten 
opzichte van de controlegroep op 
korte termijn, zonder transfer. 

Kaufmann et al. (2003) 

 

24 Experi-
mentele 
groep:  = 
9,6 jaar 
 
Controle-
groep:  = 
9,4 jaar 

-  Training van 
basiskennis van getallen 
(tellen, telprincipes, 
begrijpen en gebruiken 
van rekensymbolen, 
onthouden van 
getalcombinaties tot 
10,...) en conceptuele 
kennis 

6 maanden (3 
x 25 minuten 
per week) 

Voor interventie: verschillen tussen 
experimentele en controlegroep 
significant voor algemeen 
getalbegrip, kennis van rekenfeiten, 
procedurele kennis en conceptuele 
kennis (allen in het voordeel van de 
controlegroep). Na interventie: 
geen significant verschil meer 
tussen de groepen voor algemeen 
getalbegrip. 

Bryant et al. (2011) 204 Eerste 
leerjaar    
(6-7 jaar) 

Research team dat 
door de 
hoofdonderzoeker 
training (uitleg + 
oefening) kreeg 
over de interventie 
en het 
instructiemateriaal 

Activiteiten gerelateerd 
aan tellen, vergelijken 
van getallen en 
hoeveelheden, getallen 
ordenen, deel-geheel 
relaties, samenstellen 
en ontleden  van 
getallen en activiteiten 
om de kinderen een 
conceptueel begrip van 
optellen en aftrekken bij 
te brengen 

11 les-units (1 
unit bestaat uit 
8 dagen les en 
1 lesdag houdt 
23 minuten les 
in: 3 minuten 
opwarming en 
2 x 10 minuten 
les) 

De kinderen uit de interventiegroep 
deden het significant beter dan de 
kinderen uit de controlegroep, 
behalve op de subtest ‘vergelijken 
van hoeveelheden’. 45% van de 
interventiegroep en 22% van de 
controlegroep hadden nadien geen 
risico meer op rekenproblemen.  
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Number Worlds 
(Griffin, 2004) 

47 5 jaar Leerkrachten, 
opgeleid om het 
programma aan te 
brengen 

 Experimentele 
groep: de kinderen 
in contact brengen 
met hoeveelheden, 
tellen en formele 
symbolen 

 Controlegroep: geen 
interventie 
 

3 jaar (20 
minuten per 
dag) 

De experimentele groep scoorde 
significant beter op de Number 
Knowledge Test en specifiek op 
taken die getalbegrip meten. 

 

Ortega-Tudela & Gomèz-Ariza 
(2006) 

18 6,5 jaar - Voor de interventie werd 
de focus gelegd op drie 
telprincipes van Gelman 
en Gallistel: het 1-1 
correspondentieprincipe, 
het ‘stabiele volgorde’-
principe en het principe 
van kardinaliteit 

21 weken (15 
sessies van 35 
minuten) 

Significante verbetering van de 
getrainde taken via computer. Niet 
significante verbetering van de 
getrainde taken via papier. 
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TABEL 9: SAMENVATTING VAN DE INTERVENTIESTUDIES MET BETREKKING TOT VERGELIJKEN VAN HOEVEELHEDEN 

Studie N Leeftijd Wie gaf 

interventie? 

Inhoud  Intensiteit Resultaat 

Number Worlds 

(Griffin, 2004) 

47 5 jaar Leerkrachten die 

opgeleid waren 

om het 

programma aan 

te brengen 

 Experimentele groep: 
de kinderen in contact 
brengen met 
hoeveelheden, tellen 
en formele symbolen 

 Controlegroep: geen 
interventie 
 

3 jaar (20 

minuten per 

dag) 

De experimentele groep scoorde 

significant beter op de Number 

Knowledge Test en specifiek op taken 

die getalbegrip meten, namelijk 

subitizeren en groottevergelijking.  

The Great Race  

(Siegler & Ramani, 2008) 

36  =4;6 

jaar 

Gegradueerde 

studente 

 Experimentele groep: 
numeriek bordspel 
waarbij men al tellend 
de kennis van 
hoeveelheden wil 
verbeteren 

 Controlegroep: 
kleurenbordspel 
 

2 weken (4 

sessies van 

elk 15 

minuten) 

De experimentele groep vertoonde 

een grote vooruitgang op de 

numberlinetaak. Er was verbetering 

merkbaar op de prenumerische 

vaardigheden ‘subitizeren’ en 

‘groottevergelijking’. 

The Great Race 

(Ramani & Siegler, 2008) 

124  =4;9 

jaar 

Gegradueerde 

studente en een 

onderzoeks-

assistente 

 Experimentele groep: 
numeriek bordspel 
waarbij men al tellend 
de kennis van 
hoeveelheden wil 
verbeteren 

 Controlegroep: 
kleurenbordspel 
 

2 weken (4 

sessies van 

elk 15 

minuten) 

De experimentele groep vertoonde 

een grote vooruitgang op zowel de 

numberlinetaak als op de 3 extra 

metingen (vergelijken van 

hoeveelheden, tellen en lezen van 

getallen).  

The Number Race 

(Wilson et al., 2006) 

9 7-9 jaar Neuropsycholoog  CAI bestaande uit 2 fasen 
om het getalbegrip te 
verbeteren: 

1. Numerieke 
vergelijkingstaak 

2. Bordspel  
 

5 weken (4 

dagen per 

week een 

sessie van 30 

minuten) 

De snelheid van de prenumerische 

vaardigheden ‘subitizeren’ en 

‘groottevergelijking’ was toegenomen. 

Daarnaast was er ook een verbetering 

merkbaar op de prenumerische 

vaardigheid ‘tellen’. 
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The Number Race 

(Brankaer et al., 2010) 

31 1ste 

leerjaar 

Leerkracht of 

zorgcoördinator 

 Experimentele groep: 
CAI bestaande uit 2 
fasen om het 
getalbegrip te 
verbeteren: 
1. Numerieke 

vergelijkingstaak 
2. Bordspel  

 Controlegroep: geen 
interventie 
 

4 weken (4 

maal 10 

minuten per 

week) 

De experimentele groep verbeterde 

maar niet significant ten opzichte van 

de controlegroep. Voor bepaalde 

kinderen heeft het programma wel een 

gunstig effect. 

The Number Race 

(Räsänen et al., 2009) 

44 6 jaar -  Experimentele groep: 
CAI bestaande uit 2 
fasen om het 
getalbegrip te 
verbeteren: 
1. Numerieke 

vergelijkingstaak 
2. Bordspel 

 Controlegroep: geen 
interventie 
 

3 weken (10-

15 minuten 

per dag) 

De experimentele groep vertoonde 

een vooruitgang in de taak rond 

groottevergelijking.  

 

Graphogame-Math 

(Räsänen et al., 2009) 

44 6 jaar -  Experimentele groep: 
CAI om koppeling aan 
te leren tussen een 
getal dat auditief 
wordt aangeboden en 
het visuele beeld 

 Controlegroep: geen 
interventie 
 

3 weken (10-

15 minuten 

per dag) 

De experimentele groep vertoonde 

een vooruitgang in de taak rond 

groottevergelijking.  

Building Blocks 

(Clements & Sarama, 2007) 

68  =4;2 

jaar 

Leerkrachten die 

opgeleid waren 

om het 

programma aan 

te brengen 

 Experimentele groep: 
CAI om rekenkundige 
kennis te ontwikkelen  

 Controlegroep: geen 
interventie 
 

gedurende 

één 

schooljaar 

De experimentele groep vertoonde 

een vooruitgang binnen bepaalde 

topics waaronder: subitizeren, 

groottevergelijking en tellen. Het effect 

was wel groter bij het subitizeren. 



72 
 

6.2. Acabo: voorbeeldinterventie 

Er was geen vastliggend protocol over wat in de sessies werd aangebracht. Elk kind 

werd individueel bekeken en werkte op zijn eigen tempo. Na elke sessie werd 

genoteerd wat er werd gedaan om in de volgende sessie daarop verder te werken. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een telinterventie (Tabel 10) en een interventie 

van vergelijken van hoeveelheden (Tabel 11).  

TABEL 10: VOORBEELD TELINTERVENTIE 

Sessie 1 

Tellen  Niveau 2: oefening 1-5 

 Niveau 3: oefening 1-6 

 Niveau 4: oefening 5-7 

Begrippen  Evenveel: oefening 2 

Sessie 2 

Tellen  Niveau 2: oefening 5 

 Niveau 3: oefening 7-9 

 Niveau 4: oefening 8-9 

Begrippen  Evenveel: oefening 2 

Sessie 3 

Tellen  Niveau 2: oefening 6 

 Niveau 3: oefening 9 

 Niveau 4: oefening 10-12 

Begrippen  Evenveel: oefening 3 

Patronen  Oefening 1 

Ordenen   Oefening 1-4 

Sessie 4 

Tellen  Niveau 3: oefening 10-12 

 Niveau 4: oefening 13-14 

Begrippen  Eén meer: oefening 1 

Patronen  Oefening 1 (herhaling) 

Ordenen  Oefening 4-8 

Sessie 5 

Tellen  Niveau 3: herhaling oefeningen 

 Niveau 4: oefening 14 

 Niveau 5: oefening 11-14 

Begrippen  Eén meer: oefening 1 (herhaling) 
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Patronen  Oefening 1 (herhaling) 

 

 
TABEL 11: VOORBEELD INTERVENTIE VERGELIJKEN VAN HOEVEELHEDEN 

Sessie 1 

Vergelijken: beeld/beeld  V = 2000ms: oefening 1-2 

 V = 1900ms: oefening 3-4 

Begrippen  Evenveel: oefening 2 

Sessie 2 

Vergelijken: beeld/beeld  V = 1800ms: oefening 5 

 

Vergelijken: 

cijfer/getalbeeld 

 OK 

Vergelijken: beeld/cijfer  OK 

Begrippen  Eén meer: oefening 1 

Patronen  Oefening 1 

Sessie 3 

Vergelijken: 

getalbeeld/getalbeeld 

 V = 1400ms: reeks A-D 

Begrippen  Eén meer: oefening 1 (herhaling) 

Patronen  Oefening 1 (herhaling) 

Sessie 4 

Vergelijken: 

getalbeeld/getalbeeld 

 V = 1300ms: reeks A-D 

Begrippen  Evenveel: getalbeeld 5 

Sessie 5 

Vergelijken: 

getalbeeld/getalbeeld 

 V = 1200ms: reeks A-D 

Begrippen  Eén meer: oefening 2 

Sessie 6 

Vergelijken: 

getalbeeld/getalbeeld 

 V = 1100ms: reeks A-D 

Begrippen  Eén meer: oefening 2 (herhaling) 

Ordenen   Oefening 1-2 
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6.3. Casus 

Omwille van privacyredenen is de naam ‘Laure’ in de volgende casusbespreking 

fictief. Laure is een meisje, geboren op 17 juli 2004. Zij komt uit een gezin met drie 

kinderen. Ze heeft één broer en één zus, van respectievelijk 11 en 5 jaar ouder. 

Laures ouders zijn beiden arbeider. 

Sinds september 2007 loopt Laure school in ‘De Vlinderboom’ in Zele waar ze naar 

de kleuterschool gaat in de afdeling Huivelde. De leerkrachten van Laure geven aan 

dat zij een meisje is met een positieve ingesteldheid maar dat zij toch vaak nogal 

negatief en uitdagend gedrag stelt. Wat verder vooral opvalt is dat zij nogal 

egocentrisch en impulsief kan zijn. 

Laure is geboren met een palatoschisis van het zachte verhemelte en hiervoor werd 

een palatoplastie uitgevoerd op éénjarige leeftijd. Na deze operatie werd haar spraak 

gekenmerkt door articulatieproblemen en een gestoorde resonantie in het kader van 

velofaryngeale insufficiëntie. Er werd aangeraden om hiervoor logopedie te volgen 

en sinds september 2009 gaat zij voor deze problematiek dan ook naar een 

logopediste.  

In de derde kleuterklas (februari 2010) werd bij Laure de TOETERS (CLB Haacht & 

Lessius Hogeschool, 2005) afgenomen (zie Tabel 12). Hieruit blijkt dat zij voor de 

totale test een ruwe score behaalt van 48, wat overeenkomt met een percentielscore 

van één. Wanneer we de verschillende subtesten bekijken, zien we dat Laure 

signaalscores behaalt op visuele discriminatie, auditief geheugen, tellen, conservatie 

en raamfiguren. Over het algemeen kunnen we besluiten dat Laure klinisch scoort op 

de TOETERS (CLB Haacht & Lessius Hogeschool, 2005) en dat zij zich bevindt in 

risicozone II (< pc 15). 

TABEL 12: TOETERS FEBRUARI 2010 (CLB HAACHT & LESSIUS HOGESCHOOL, 2005)  

Schaal – Subtest Ruwe score Percentielscore 

Visueel 18/25  

Auditief 20/25  

Rekenbasis 10/20  

Visuo-motoriek 0/10  

TOTAAL 48/80 Pc 1 
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In maart 2010 is Laure op consultatie geweest op de afdeling kinder- en 

jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis te Gent, waar ze werd aangemeld 

wegens gedrags- en slaapproblemen. Tijdens die consultatie werd bij Laure de 

WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Revised; Wechsler, 

1989) afgenomen (zie Tabel 13). Zij behaalt een Totale IQ-score van 78, wat volgens 

Resing en Blok (2002) overeenkomt met de classificatie ‘laag begaafd/moeilijk 

lerend’ en dit in vergelijking met leeftijdsgenoten. Meer specifiek behaalt ze een 

verbale IQ-score van 89 en een performale IQ-score van 73. Dit wijst erop dat haar 

intelligentieprofiel disharmonisch is ten voordele van de verbale schaal.  

TABEL 13: WPPSI-R MAART 2010 (WECHSLER, 1989)  

Verbale subtests  Performale subtests  TOTAAL   

Informatie 8 Figuur Leggen 8    

Begrijpen 11 Geometrische Figuren 7    

Rekenen 9 Blokpatronen 1    

Woordenschat 8 Doolhoven 2    

Overeenkomsten 9 Onvolledige tekeningen 11    

Zinnen 6 Dierenhuis 8    

VERBAAL IQ 89 PERFORMAAL IQ 73 TOTAAL IQ  78 

Na deze consultatie werd aangeraden om Laure voor de start van het lager onderwijs 

door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs type één of type acht. Daar zou 

ze extra ondersteuning krijgen op het vlak van taal en spraak maar ook bij het 

verwerken van nieuwe leerstof. In dit verband werd in de derde kleuterklas de 

beslissing genomen dat Laure een jaar zou overzitten. 

Betreffende de gedragsproblemen werd een intensief gedragstherapeutisch 

dagbehandelingsprogramma aangeraden. Men koos voor STOP 4-7 (Steunpunt en 

Trainingscentrum Opvoeding). Er werd beslist dat Laure zou deelnemen aan dit 

STOP-programma vanaf oktober 2010. 

Eén jaar later (februari 2011, derde kleuterklas) werd opnieuw de TOETERS (CLB 

Haacht & Lessius Hogeschool, 2005) afgenomen (zie Tabel 14). Hieruit bleek dat er 

verbetering was opgetreden ten opzichte van de TOETERS (CLB Haacht & Lessius 

Hogeschool, 2005) van vorig jaar in februari 2010. In februari 2011 behaalt zij voor 

de totale test een ruwe score van 57, wat overeenkomt met een percentielscore van 

zeven. Wanneer we opnieuw de verschillende subtesten bekijken, zien we dat Laure 
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minder signaalscores behaalt dan vorig jaar. Er blijven echter wel signaalscores 

optreden op de subtesten visuele analyse en raamfiguren. Over het algemeen 

kunnen we besluiten dat Laure in februari 2011 zwak scoort op de TOETERS (CLB 

Haacht & Lessius Hogeschool, 2005), in vergelijking met een klinische score in 

februari 2010, maar dat zij zich nog steeds bevindt in risicozone II (< pc 15) 

TABEL 14: TOETERS FEBRUARI 2011 (CLB HAACHT & LESSIUS HOGESCHOOL, 2005) 

Schaal – Subtest Ruwe score Percentielscore 

Visueel 18/25  

Auditief 21/25  

Rekenbasis 16/20  

Visuo-motoriek 2/10  

TOTAAL 57/80 Pc 7 

In datzelfde jaar werd op het einde van de derde kleuterklas (juni 2011) de 

KONTRABAS (CLB Haacht, 1996) afgenomen (zie Tabel 15). Dit is een test die 

fungeert als een vervolgtest voor de kinderen die uitvallen op de TOETERS (CLB 

Haacht & Lessius Hogeschool, 2005). Op de totale test behaalt Laure een ruwe 

score van 51, wat overeenkomt met een percentielscore drie ten opzichte van de 

normgroep januari-augustus die overeenkomt met de leeftijdscategorie waarin Laure 

zich bevindt en een percentielscore vijf ten opzichte van de totale groep.  

TABEL 15: KONTRABAS JUNI 2011 (CLB HAACHT, 1996)  

Schaal – Subtest Ruwe score Percentielscore 

Visueel 21/30  

Auditief 24/30  

Visuo-motoriek 6/20  

TOTAAL  51/80 Normgroep januari-augustus: pc 3 

Normgroep totale groep: pc 5 

Ook in de verschillende subtests van de KONTRABAS (CLB Haacht, 1996) vinden 

we nog een aantal signaalscores terug namelijk op visuele analyse, auditief 

geheugen, meervoudige opdrachten en raamfiguren. Samenvattend kunnen we 

zeggen dat Laure klinisch scoort op de KONTRABAS (CLB Haacht, 1996) en dat zij 

zich bevindt in risicozone II (< pc 15). 
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Laure was één van de proefpersonen in onze studie. Wij onderzochten haar voor de 

eerste maal in het tweede semester van de derde kleuterklas waar wij in het kader 

van ons onderzoek een reeks pretests afnamen. Vervolgens werd Laure via 

matching toegewezen aan de controlegroep waardoor zij geen interventie ontving. In 

het eerste leerjaar werden opnieuw een aantal testen afgenomen (zie Tabel 16).  

TABEL 16: OVERZICHT PRE- EN POSTTESTS  

PRETESTS POSTTESTS 

CELF- IV
NL

 KRT-R 

Groottevergelijkingstaak Numberlinetaak 

Numberlinetaak TEDI-MATH: ‘tellen’ en ‘logisch denken’ 

Benoemtaak  

TEDI-MATH  

TOETERS  

WPPSI-III
NL 

 

In mei 2011 werd bij haar de CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008) afgenomen 

(zie Tabel 17). Er werd gekozen om een specifiek aantal subtests af te nemen om 

nadien de kernscore en vier indexscores te kunnen bepalen. Aangezien de 

kernscore beneden 86 ligt, kunnen we besluiten dat Laure spraak- en 

taalmoeilijkheden heeft. We kunnen deze het beste omschrijven met ‘veel minder 

dan gemiddeld’.  

TABEL 17: CELF-IV
NL 

MEI 2011 (PEARSON ASSESSMENT, 2008)  

Kernscore + Indexscore Normscore Percentielscore 

Kernscore  69 1.9 

Receptieve Taalindex  55 0.1 

Expressieve Taalindex  69 1.9 

Taalinhoud Index  66 1.2 

Taalvorm Index  70 2.3 

 

Als we de verschillende indexscores met elkaar vergelijken (Receptieve Taalindex-

Expressieve Taalindex en Taalinhoud Index-Taalvorm Index), vinden we een groot 

verschil terug tussen de Receptieve en Expressieve Taalindex (een scoreverschil 

van 14 punten). Dit verschil is statistisch significant op het .05-niveau en bleek in de 

steekproef van de CELF-IVNL (Pearson Assessment, 2008) voor te komen in 7,3 

procent van de gevallen. 
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Daarnaast werden ook een aantal andere taken afgenomen: een 

groottevergelijkingstaak, een numberlinetaak (Siegler & Booth, 2004) en een 

benoemtaak. Laure behaalt een ruwe score van 40 op de groottevergelijkingstaak. 

Dit houdt in dat ze van de 72 samples er 40 correct heeft benoemd. Wanneer we de 

score van Laure vergelijken met de gemiddelde score van alle deelnemende 

kinderen in dit onderzoek (M=47.35, SD=9.82), kunnen we besluiten dat zij beneden 

het gemiddelde scoort. De resultaten van Laure op de numberlinetaak waren niet 

betrouwbaar waardoor deze niet werden opgenomen in ons onderzoek. Tenslotte 

werd ook een benoemtaak afgenomen waarop zij een ruwe score van 24 behaalt. 

Concreet houdt dit in dat zij van de 72 samples er slechts 24 correct benoemde. In 

vergelijking met de gemiddelde score van alle deelnemende kinderen in dit 

onderzoek (M=29.08, SD=9.57), scoort zij hier opnieuw beneden het gemiddelde. 

In mei 2011 werd eveneens de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004) afgenomen. Wij 

namen vijf van de zes subtests af om zicht te krijgen op de prenumerische 

vaardigheden, namelijk: telrij, tellen, getallenkennis, logisch denken en 

rekenoperaties. We vergeleken telkens de individuele scores van Laure met de 

gemiddelde scores van alle deelnemende kinderen in dit onderzoek voor de 

verschillende subtests (zie Tabel 18). Hieruit kunnen we besluiten dat Laure beneden 

het gemiddelde scoort voor de subtests getallenkennis, logisch denken en 

rekenoperaties. 

TABEL 18: TEDI-MATH MEI 2011 (GRÉGOIRE ET AL., 2004)  

Subtest Ruwe score Gemiddelde score (SD) 

Telrij  6 6.63 (1.35) 

Tellen  10 10.70 (2.88) 

Getallenkennis  10 15.48 (2.98) 

Logisch denken  0 5.44 (3.43) 

Rekenoperaties  2 8.21 (5.51) 

 

Om zicht te krijgen op de intelligentie van Laure en om dit te kunnen vergelijken met 

de andere proefpersonen in dit onderzoek, werd opnieuw een intelligentietest 

afgenomen in mei 2011. Wij kozen voor de WPPSI-IIINL (Pearson Assessment, 

2009). Hierbij namen wij enkel de kernsubtests af om zo tot een verbale, performale 

en totale IQ-score te komen (zie Tabel 19). Laure behaalt een totale IQ-score van 70, 

wat volgens Resing & Blok (2002) overeenkomt met de classificatie ‘laag 
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begaafd/moeilijk lerend’ in vergelijking met leeftijdsgenoten. Meer specifiek behaalt 

ze een verbale IQ-score van 89 en een performale IQ-score van 64. Dit wijst erop dat 

haar intelligentieprofiel disharmonisch is ten voordele van de verbale schaal. 

TABEL 19: WPPSI-III
NL

 MEI 2011 (PEARSON ASSESSMENT, 2009)  

Kernsubtests Geschaalde score   

Woordenschat 8 

VIQ = 89 

TIQ = 70 

Informatie 8 

Woord Redeneren 8 

Blokpatronen 1 

PIQ = 64 Plaatjes Concepten 5 

Matrix Redeneren 6 

Substitutie 3  

Na het afnemen van deze pretests werden de kinderen via matching toegewezen 

aan één van de drie condities. Zoals eerder al vermeld, kwam Laure terecht in de 

controlegroep en kreeg zij dus bijgevolg geen interventie. In het eerste leerjaar 

(oktober 2011) werden opnieuw een aantal testen afgenomen.  

In de eerste plaats werd de Kortrijkse Rekentest-Revisie midden eerste leerjaar 

(KRT-R; Baudonck et al., 2006) afgenomen. Hieruit bleek dat Laure klinisch scoort 

voor de totale test met een ruwe score van 18 wat overeenkomt met een 

percentielscore van drie. Wanneer we de score voor getallenkennis en hoofdrekenen 

afzonderlijk bekijken, vinden we ook hier bij beiden een klinische score terug (zie 

Tabel 20). 

TABEL 20: KRT-R OKTOBER 2011 (BAUDONCK ET AL., 2006)  

Subtest Ruwe score Percentielscore 

Getallenkennis  9 3 

Hoofdrekenen  9 8 

TOTAAL 18 3 

 

Daarnaast werd in oktober 2011 opnieuw de numberlinetaak (Siegler & Booth, 2004) 

afgenomen maar de resultaten van Laure bleken ook hier niet betrouwbaar waardoor 

deze niet in het onderzoek werden opgenomen. 

Tenslotte werd in het eerste leerjaar opnieuw de TEDI-MATH (Grégoire et al., 2004) 

afgenomen. We opteerden voor de afname van twee subtesten: tellen en logisch 
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denken. Opnieuw vergeleken we telkens de individuele scores van Laure met de 

gemiddelde scores van alle deelnemende kinderen in dit onderzoek voor de twee 

subtesten (zie Tabel 21). Hieruit kunnen we besluiten dat Laure beneden het 

gemiddelde scoort voor beide subtesten maar dat voornamelijk haar score op de 

subtest logisch denken zeer laag is in vergelijking met leeftijdsgenoten. 

TABEL 21: TEDI-MATH OKTOBER 2011 (GRÉGOIRE ET AL., 2004)  

Subtest Ruwe score Gemiddelde score (SD) 

Tellen  9 11.55 (1.89) 

Logisch denken  0 8.14 (2.64) 
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