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Abstract 

 

 In een studie van McCrinck, Dehaene en Dehaene-Lambertz (2007) toonden 

onderzoekers voor het eerst aan hoe participanten in hun experiment de tendens bleken te 

hebben om de uitkomst van een optelprobleem te overschatten en aftrekproblemen te 

onderschatten. Nieuwsgierig naar de verklaringen van dit effect, baseerden de onderzoekers zich 

op het alom gekende SNARC-effect en verklaarden ze hun pas ontdekte operational momentum 

(OM) effect als een shift op de intern gerepresenteerde mentale getallenlijn naar rechts of links, 

veroorzaakt door het respectievelijke voorgaande optel- of aftrekprobleem. In een poging een 

co-evolutie te zoeken tussen de ontwikkeling van het OM-effect en het SNARC-effect bij 

kinderen en ons baserend op de recente studies die de verklaring in termen van een getallenlijn 

voor het SNARC eerder tegenspreken (Imbo et al., 2012), vonden wij in deze studie dat de 

effecten een verschillende basis hadden. Via een eerst rekenexperiment waarin de kinderen van 

6 tot 12 jaar zo snel en accuraat mogelijk de uitkomst van een bewerking moesten beoordelen, 

vonden we dat jonge kinderen inderdaad meer moeite hadden met overgeschatte 

optelproblemen. In een tweede getallenlijnexperiment dat gebaseerd was op de experimenten uit 

Pinhas en Fischer (2008) moesten kinderen de uitkomst zelf aanduiden op een fysieke 

getallenlijn en vonden we ook hier dat kinderen (hoe jonger, hoe meer) de optelproblemen leken 

te overschatten en de aftrekproblemen te onderschatten. Echter, dit bleek heel sterk af te hangen 

van het soort stimuli waarmee de kinderen geconfronteerd werden en hoe de daarbij horende 

interne voorstelling die ze zich van hun getallenlijn maakten, eruitzag. Wanneer de focus lag op 

de getallenlijn en wanneer de grenzen van deze intern gerepresenteerde liniaal open waren, trad 

een groot OM-effect op bij kinderen die jong waren (6 jaar), maar nam dit geleidelijk aan af 

naarmate kinderen ouder werden (tot 12 jaar). We konden besluiten dat het OM-effect niet 

afhankelijk was van eenzelfde verbale codering van de grootte van de getallen zoals Imbo et al. 

(2012) wel vonden bij het SNARC-effect bij kinderen. 
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Inleiding 

 

De  mentale  representatie  van  aantallen  was  al  vaak  het  onderwerp  van  talloze 

studies. Zo definieerde en exploreerde Dehaene (1997) in zijn gelijknamige boek het concept 

‘number sense’. Een begrip dat reeds vaak in numerieke cognitieve studies gebruikt wordt  en 

bijgevolg ook heel breed te interpreteren  valt.  ‘number  sense’  zouden  we  in  het  Nederlands  

kunnen  vertalen  als  ‘een  aanvoelen voor  aantallen/getallen  en  voor  alles  in  onze  

omgeving  wat  een  kwantiteitsaspect  bevat’.  In  de studie van Dehaene, Piazza, Pinel en 

Cohen (2003)  echter  werd  het  concept  ietwat  anders  gedefinieerd.  Volgens  hen  is  

‘number  sense’  een vaardigheid om aantallen te representeren én verwerken op een 

taalonafhankelijke manier. De grenzen tussen het aanvoelen van, het representeren van, het 

verwerken van en het maken van bewerkingen op aantallen en getallen zijn dus niet exact 

bepaald. Om de helderheid te bewaren, zullen we in deze studie dit  continuüm  opsplitsen  en  

als  dichotoom  beschouwen:  enerzijds  zullen  we  de  effecten  beschouwen van de loutere 

representatie van getallen en anderzijds zullen we de effecten nagaan van het rekenkundig 

bewerken van die getallen. Het concept van ‘number sense’ rekenen we daarbij tot de kant van 

de representatie van getallen.  

 

Representatie van aantallen 

De taalonafhankelijkheid die volgens Dehaene et al. (2003) de ‘number sense’ 

kenmerkt, werd reeds in heel  wat  studies  onderzocht  en  bevestigd.  Zo  rapporteerden  Xu  en  

Spelke  (2000)  dat  6-maand-oude baby’s  het  onderscheid  konden  maken  tussen  8  en  16  

stippen,  gepresenteerd  onder  de  vorm  van  een poppentheater  en  gecontroleerd  voor  

mogelijke  perceptuele  cues  zoals  de  helderheid,  contourlengte, grootte  van  de  elementen  

en  de  grootte  van  de  display  waarop  de  stippen  verschenen.  Er  is  zelfs evidentie  uit de 

dierenwereld die de taalonafhankelijkheid van een mentale representatie van  aantallen kan 

bevestigen.  Duiven  bijvoorbeeld  kunnen  inschatten  hoeveel  keer  ze  gepikt  hebben  naar  

een  bepaalde target en kunnen een onderscheid maken tussen 45 keer en 50 keer pikken 

(Gallistel, Brannon, Gibbon, & Wusthoff, 2001). Ook ratten bleken het aantal beloningen en 

straffen die ze hebben gekregen in een bepaalde situatie te kunnen herinneren (Platt & Johnson, 

1971). Bijkomende evidentie  bij  dolfijnen,  leeuwen,  primaten  en  papegaaien  suggereert  dat  

er  zelfs  een  gemeenschappelijke fylogenetische basis is voor ‘number sense’ voor mens en 

dier (Dehaene, 1997). 
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SNARC-effect 

In een groot deel van de studies waarin ‘number sense’ onderwerp van onderzoek was, 

werden de mentale getalrepresentaties in verband gebracht met het bestaan van een mentale 

getallenlijn, meer bepaald door de observatie van een ‘Spatial-Numerical Association of 

Response Codes Effect’ of kortweg SNARC-effect. Dehaene, Bossini en Giraux (1993) 

rapporteerden bijvoorbeeld in hun studie dat volwassen proefpersonen veel sneller reageerden 

op kleine aantallen die zich aan de linkerkant van de ruimte bevonden en grotere aantallen die 

zich aan de rechterkant van de ruimte bevonden, dan omgekeerd. Kleine aantallen bleken de 

tendens te hebben om geassocieerd te worden met de linkerkant van een ruimte, terwijl grotere 

aantallen eerder met de rechterkant werden gerelateerd. Het SNARC-effect tekende zich reeds 

af in responsselectie, toewijzing van aandacht, het aanwijzen van een bepaalde locatie en de 

eindpunten van bewegingen (Fischer, 2001, 2003, Song & Nakayama, 2008; Fias & Fischer, 

2005; Hubbard, Piazza, Pinel & Dehaene, 2005). In de studie van Fischer, Castel, Dodd en Pratt 

(2003) bijvoorbeeld gebruikte men cijfers als irrelevante cue. De cijfers dienden slechts als cue 

voor een perifere target die er net na aan de linker- of rechterkant van de display verscheen en 

die de participanten zo snel mogelijk moesten detecteren. Hoewel de cijfers dus irrelevant waren 

voor het detecteren van de uiteindelijke target vonden de auteurs dat een SNARC-effect in die 

mate optrad dat het een verschuiving van de aandacht induceerde: kleine cijfers zorgden voor 

een aandachtsverschuiving naar links, terwijl de grote cijfers de aandacht naar de rechterkant 

van de display deden verschuiven. Ook Zorzi, Priftis en Umiltà (2002) beargumenteerden met 

hun studie dat cijfers op een mentale getallenlijn gerepresenteerd worden en daarbij ook een 

aandachtsaspect inhouden. Neglectpatiënten, (voor een review, zie: Halligan, Fink, Marshall, & 

Vallar, 2003) wiens aandacht enkel op één helft van de ruimte gericht is, bleken zowel een 

fysieke lijn als een numeriek gevormd interval (vb 1 – 5 ) fout in twee gelijke helften te delen. 

Bij de bissectie trad namelijk een verschuiving op naar die kant van de ruimte waarop ze wel 

hun aandacht konden vestigen.  De evidentie dat ook de bissectie van een numeriek interval 

onderhevig was aan de aandachtsstoornis van de patiënten, suggereerde de aanwezigheid van 

een intern gerepresenteerde mentale getallenlijn die de externe ruimte, en meer bepaald de 

aandacht die een subject gaf aan die ruimte, kon modificeren. Het lijkt dus heel erg aannemelijk 

dat een interne representatie van een getallenlijn aan de basis ligt van het vaak geobserveerde 

SNARC-effect. Echter, deze benadering kreeg ook heel wat kritiek.  In navolging van een 

mogelijke gelijkenis tussen dit SNARC-effect en het effect dat we in deze studie onderzochten, 

worden kritieken op de visuo-spatiale benadering van het SNARC-effect verder in deze studie 

uitgebreid besproken. 
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Het Operatum Momentum effect (OM-effect) bij volwassenen met niet-symbolische 

stimuli 

De mentale representatie van aantallen is dus al veelvuldig onderwerp geweest van 

allerhande studies. Heel wat minder studies echter onderzochten de andere kant van ons eerder 

voorgestelde continuüm: wat zijn de effecten wanneer mensen bewerkingen gaan uitvoeren op 

aantallen en deze werkelijk manipuleren? McCrinck, Dehaene en Dehaene-Lambertz (2007) 

probeerden dit te achterhalen. In hun studie werden volwassen participanten blootgesteld aan 

een reeks optel- en aftrekproblemen samen met een range van mogelijke uitkomsten, gaande 

van een halve keer de uitkomst tot een verdubbeling van wat de echte oplossing moest zijn. In 

deze studie werd gebruik gemaakt van niet-symbolische stimuli, in dit geval, stippen. De 

onderzoekers wouden achterhalen wat de gemiddelde uitkomst was die participanten als correct 

beschouwden voor een bepaald probleem. Participanten zagen kleine video’s waarin een aantal 

stippen tevoorschijn kwam en vervolgens terug achter een kadertje verdween (figuur 1). Bij de 

optelproblemen kwam daar dan nog een set van stippen bij die ook achter het kadertje 

verdwenen en bij de aftrekproblemen vertrok er een deel stipjes van achter het kadertje naar 

buiten.  

 

 
 

Figuur 1. Stippenprocedure uit McCrinck, Dehaene en Dehaene-Lambertz (2007). Schematische voorstelling van de 

optel-  en aftrekvideo’s en de twee uitkomsttypes.  Een set van n1 objecten schuift op het scherm, vertraagt en 

versnelt dan tot achter het vierkant. In de aftrekvideo’s beweegt een subset objecten (n2) zachtjes verder vanonder het 

vierkant naar de buitenkant van het scherm (bovenste rij).  In de optelvideo’s (2de rij) komt een set n2 objecten te 

voorschijn aan de rechterkant en schuift bij de eerste set onder het vierkant. In beide video’s verkleint daarna het 

vierkant en zagen participanten een aantal stippen die de uitkomst moesten voorstellen (n3). 

 

Wat betreft de variabiliteit, vonden McCrinck et al. (2007) een bevestiging van de wet 

van Weber: de variabiliteit van het antwoord verhoogde wanneer de grootte van het probleem 
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vergrootte (Whalen, Gallistel en Gelman, 1999; Cordes, Gelman, Gallistel, en Whalen, 2001): 

hoe meer stippen er dus in de problemen betrokken waren, hoe moeilijker de participanten het 

hadden om een zuivere inschatting te maken van het uiteindelijke aantal en hoe breder de range 

van de als correct beschouwde antwoorden was. Wat betreft de gemiddelde uitkomst, stelden de 

onderzoekers voor het eerst vast hoe het oplossen van een optelprobleem leidde tot een 

systematische bias naar grotere geschatte waarden dan de échte uitkomst en een aftrekprobleem 

net tot kleinere geschatte uitkomstwaarden leidde: het Operational Momentum (OM) effect. 

Deze bevindingen werden zichtbaar na het uitplotten van het percentage trials waarin 

participanten elke mogelijke uitkomst als correct zagen voor een bepaalde bewerking. De curve 

voor de rekenkundige problemen bleek unimodaal te zijn en een piek te vertonen op de locatie 

waar de correcte uitkomst zich bevond. Echter, hoe groter de rekensommen werden, hoe schever 

ze werden aan één bepaalde kant: naar rechts bij optelproblemen en naar links bij 

aftrekproblemen (figuur 2). Participanten bleken de uitkomst dus vaker te overschatten wanneer 

deze uitkomst het resultaat was van een optelprobleem, terwijl ze de uitkomst vaker leken te 

onderschatten wanneer deze uitkomst het resultaat was van een aftrekprobleem. 

 

  
 
Figuur 2. Overgenomen uit McCrinck, Dehaene en Dehaene-Lambertz (2007). LINKS: Grafieken voor de 

voornaamste optel- en aftrekproblemen. Voor elke operatie en voor elke waarde van de echte uitkomst, toont de 

figuur het percentage trials die de participanten als correct zien, in functie van de voorgestelde uitkomsten (x-as) n3. 

RECHTS: De grafieken zijn geplot op een logaritmische schaal. De figuur toont het percentage trials dat de 

participanten de bewerkingen als correct zagen als functie van de positie van de voorgestelde uitkomst (n3) op een 

logaritmische schaal. 
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Verklaringen voor OM-effect 

McCrinck et al. (2007) stelden naast de observatie van het fenomeen ook meteen een 

drietal mogelijke verklaringen voor. Het OM-effect zou, ten eerste, het resultaat kunnen zijn van 

het hanteren van de simpele strategie die op een korte, heuristische manier kan bepalen of de 

uitkomst van een probleem klopt of niet. Wanneer de voorgestelde uitkomst kleiner of groter is 

dan één van de twee operatoren bij een optelprobleem of aftrekprobleem respectievelijk, dan 

kunnen deze sowieso verworpen worden. Echter, voor een probleem zoals ‘8 + 8’ verkozen de 

participanten nog altijd 20 boven 13 als uitkomst, ook al waren beide antwoordmogelijkheden 

groter dan de operatoren. Hetzelfde gold ook voor het aftrekprobleem ‘16 – 8’, waarbij 6 toch 

nog verkozen werd boven 10, terwijl beide uitkomsten kleiner waren dan 16. Binnen dit type 

van bewerkingen troffen de onderzoekers dus nog steeds een OM-effect aan, wat er op duidt dat 

deze eerste mogelijke verklaring verworpen kon worden. 

Een tweede, meer voor de hand liggende verklaring die McCrinck et al. (2007) gaven, 

wordt ook wel de ‘compressie-interpretatie’ genoemd. Participanten zouden, ten gevolge van 

het feit dat hun voorstelling van de mentale getallenlijn logaritmisch en dus niet-lineair is, een 

soort van in- en uitdrukkingen hanteren bij het optellen en aftrekken, wat dan op zich weer 

resulteert in het over- en onderschatten van de respectievelijke optel- en aftrekproblemen. Deze 

verklaring lijkt logisch, al blijkt het dat deze logaritmisch gevormde mentale getallenlijn enkel 

bij kinderen, en meer bepaald, bij die kinderen die nog geen lagere school genoten hebben, 

voorkomt en dat volwassenen getuigen van een lineaire mentale getallenlijn. Zowel Pinhas en 

Fischer (2008) als Cohen Kadosh en collega’s (2010) vonden evidentie voor dit aspect. In dit 

opzicht kan de compressie-interpretatie geen duidelijke verklaring bieden voor de resultaten die 

McCrinck et al. (2007) vonden bij hun volwassen participanten. De auteurs gaven zelf ook aan 

dat hun verklaring slechts een speculatie is, waarvoor toekomstig onderzoek de echte waarde 

ervan nog moet uitwijzen. 

Een derde en laatste mogelijke verklaring voor het OM-effect die ook wel de 

‘Momentum-interpretatie’ wordt genoemd, leek de meest compatibele en meest aanvaarde. Het 

is deze interpretatie die zijn naam ontleedde aan het effect dat we observeerden als het 

Operatum-Momentum Effect, in die zin dat het gelijkenissen vertoont met het perceptuele 

fenomeen dat Freyd en Frinke ontdekten in 1984. Wanneer participanten in deze studie een 

bewegend object plots zagen verdwijnen, hadden ze vooreerst de neiging om de locatie waar het 

object zich net voor het verdwijnen bevond, fout te rapporteren. Verrassend genoeg echter was 

deze bias telkens in die richting waarin het object uit het scherm verdwenen was (Halpern & 

Kelly, 1993; Hubbard, 2005; Kerzel, 2003). Analoog aan dit perceptuele verschijnsel ofte het 

‘Representationeel Momentum effect’ noemden McCrinck et al. (2007) hun geobserveerde 
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numerieke effect het ‘Operational Momentum effect’: de richting van de foute beoordeling van 

de problemen is afhankelijk van het rekenkundige probleem dat uitgevoerd wordt. Als het om 

een optelprobleem gaat, wordt de uitkomst overschat, terwijl de uitkomst eerder onderschat 

wordt als het rekenkundig probleem een aftrekprobleem is. Dit suggereerde volgens de auteurs 

dat hun participanten zich te ver bewogen op hun intern gerepresenteerde mentale getallenlijn. 

De auteurs maakten vervolgens de gevolgtrekking dat het OM-effect in een bepaalde mate 

analoog kon gezien worden aan het reeds eerder aangehaalde concept van de mentale 

getallenlijn bij de representatie van getallen en het daarbij horende SNARC-effect.  Bij het OM-

effect zou het dan zo zijn dat de locus van activatie verschoven wordt op de mentale getallenlijn 

in de richting van de bewerking. 

Opmakend uit de studie van McCrinck et al. (2007), kunnen we dus besluiten dat 

participanten een systematische bias vertoonden bij het schatten van de uitkomst voor niet-

symbolische (stippen) optel- en aftrekproblemen. Zo demonstreerden de auteurs dat een 

optelprobleem resulteerde in een overschatting van de uitkomst, terwijl een aftrekprobleem tot 

een onderschatting ervan leidde. Drie verklaringen werden hiervoor aangereikt. Als laatste, 

meest aannemelijke verklaring, suggereerden ze dat dit OM-effect, net zoals bij het SNARC-

effect, een verschuiving/beweging  veroorzaakte op de intern voorgestelde mentale getallenlijn. 

 

Het OM-effect bij volwassenen met symbolische stimuli 

Pinhas en Fischer (2008) en Knops, Viarouge en Dehaene (2009) probeerden na te gaan 

of het OM-effect ook stand zou houden met symbolische stimuli (geen stippen of blokjes, maar 

Arabische cijfers).  Het was een onderzoeksvraag die tot stand kwam op basis van verscheidene 

reeds genoemde studies (McCrinck et al. 2007; Zorzi, Prfitis en Umiltà, 2002) en wat reeds 

gerapporteerd werd over de invloed van het waarnemen van getallen op aandacht (Zorzi, Priftis 

en Umiltà, 2002). Gecombineerd met de mogelijke verklaringen voor het OM-effect in termen 

van eenzelfde ‘mechanisme’ als voor het SNARC-effect, voerden Pinhas en Fischer (2008) een 

experiment uit waarbij participanten blootgesteld werden aan een visueel gepresenteerde lijn. 

De onderzoekers observeerden hierbij hoe participanten de locatie van het resultaat van een net 

getoonde symbolische bewerking aanduidden op een visueel gepresenteerde lijn die een interval 

aanduidde van 0 tot 10 (figuur 3). Als het waar was dat het mentaal uitvoeren van rekenkundige 

bewerkingen voor spatiale vertekeningen zorgde, dan zou het optellen en aftrekken immers tot 

een systematische verschuiving naar respectievelijk rechts en links moeten leiden. Pinhas en 

Fischer (2008) bevestigden deze hypothese. Participanten duidden hun geschatte uitkomst 

significant meer naar rechts aan op de getallenlijn na een optelprobleem en significant meer naar 

links na een aftrekprobleem.  
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Figuur 3. Uit Pinhas & Fischer, 2008. Illustratie van de experimentele procedure, niet op schaal. 

 

Ook Knops et al. (2009) konden het onderzoek van McCrinck et al. (2007) verder 

uitbreiden. In hun studie werden de bewerkingen gepresenteerd in twee verschillende modi: via 

stippenpatronen en via Arabische cijfers. Op elke trial werden zeven dichtbij elkaar geplaatste 

alternatieve uitkomsten random sequentieel gepresenteerd en moesten de participanten deze 

telkens evalueren met een ja/nee antwoord (figuur 4). De ware uitkomst maakte geen deel uit 

van de mogelijke antwoorden. Resultaten bevestigden dat de uitkomsten die participanten als 

juist beschouwden, vertekend waren door de bewerking die ervoor uitgevoerd werd. Wanneer 

een participant bijvoorbeeld een optelprobleem ’54 + 20’ gepresenteerd kreeg, bleek de door de 

participant aangeduide locatie van de uitkomst voor dit probleem een stuk boven de werkelijke 

plaats op de getallenlijn te liggen, ten gevolge van het OM-effect. Dit OM-effect werd zowel bij 

non-symbolische als bij symbolische stimuli teruggevonden. 

 

 

Figuur 4. Uit Knops, Viarouge en Dehaene, 2009. Illustratie van de epxerimentele procedure voor niet-symbolische 

stimuli. Op het voorbeeld zien participanten achtereenvolgens 2 maal een aantal stippen. Op het laatste scherm komt 

dan een range van mogelijke uitkomsten, voorgesteld in een cirkel. Cruciaal was dat de ware uitkomst hier niet 

bijgevoegd werd. 
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Een recente studie die eveneens zijn licht wierp op het OM-effect bij symbolische 

stimuli (Arabische cijfers) was de studie van Seyll en Content (2011). Zij gingen namelijk nog 

iets verder door een verklaring in termen van een aandachtsverschuiving te suggereren. Net 

zoals ook bij het SNARC-effect studies konden aantonen dat aandachtsverschuivingen (Fischer, 

Castel, Dodd en Pratt, 2003) aan de basis lagen van het SNARC-effect en ook uit neglectstudies 

bleek dat aandacht een invloed had op de interpretatie van getallen (Zorzi, Priftis en Umiltà, 

2002), getuigden Seyll en Content (2011) hoe het detecteren van een target stimulus (een bol) 

aan de linker- of rechterkant van een centraal op het scherm gepresenteerd optelprobleem 

gefaciliteerd werd wanneer de target aan de rechterkant verscheen. Participanten moesten 

telkens mondeling het optelprobleem beoordelen met juist of fout en daarna de target zo snel 

mogelijk detecteren. Het verschil in reactietijden tussen targets gepresenteerd aan de linkerkant 

en targets gepresenteerd aan de rechterkant werd zelfs groter wanneer de 2de operand in het 

optelprobleem (vb. 36 in het probleem ’15 + 36’) groter werd. Een grotere 2de operand 

induceerde dus een grotere aandachtsverschuiving. Opmerkelijk was dat beide effecten slechts 

optraden wanneer participanten gevraagd werden om een geschat probleem (56 + 23 is about 

80), in tegenstelling tot een exact probleem (56 + 23 = 80), te beoordelen. 

We kunnen dus besluiten dat het OM effect zich voordoet bij volwassenen voor 

symbolische en voor niet-symbolische stimuli. Wat betreft de verklaringen voor dit OM-effect, 

lijkt het heel aannemelijk om op basis van bovenvermelde studies de verklaring in termen van 

de intern-gerepresenteerde mentale getallenlijn naar voor te schuiven. We moeten echter 

voorzichtig zijn. De idee dat het SNARC-effect het bewijs is voor het bestaan van de intern 

gerepresenteerde mentale getallenlijn, kreeg ook heel wat tegenstand. Als het SNARC-effect 

bijgevolg kan verklaard worden door andere factoren dan de getallenlijn, is het niet zeker dat 

deze getallenlijn wél het OM-effect zou kunnen verklaren. 

 

Kritiek op de verklaring van de interne mentale getallenlijn voor het SNARC-effect 

De verklaring van het SNARC-effect aan de hand van de intern gerepresenteerde 

mentale getallenlijn kreeg recent heel wat kritiek (Santens & Gevers, 2008; Nunez, 2011; Imbo, 

De Brauwer, Fias en Gevers, 2012). Santens en Gevers (2008) bijvoorbeeld introduceerden in 

hun studie een éénhandige dicht/ver dimensie in plaats van de klassieke tweehandige 

links/rechts antwoord dimensie. Aan de hand van dit paradigma konden ze aantonen dat er een 

spatiaal-numerieke associatie was tussen de grootte van het cijfer (klein of groot) en de 

nabijheid van de knop die moest ingedrukt worden (respectievelijk dichtbij of veraf), 

onafhankelijk van de richting waarin de beweging gebeurde (links of rechts). Santens en Gevers 

(2008) stelden hierbij het idee van de directe associatie tussen de spatiale positie op een 
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ingebeelde lijn (de mentale getallijn) en de spatiale respons in vraag door een alternatieve 

verklaring te suggereren. Gebaseerd op eerder onderzoek (Gevers, Verguts, Reynvoet, 

Caessens, & Fias, 2006; Proctor & Cho, 2006), opperden ze een verklaring waarbij bij het 

verwerken van cijfers via een intermediaire stap of categorisatie gebeurt. Dat de mentale 

getallenlijn niet de juiste verklaring was, toonden de resultaten duidelijk aan. Een directe 

mapping van de getalrepresentatie op de lijn en de corresponderende locatie in de externe ruimte 

veronderstelde namelijk dat getallen die dichtbij de standaard op de getallenlijn lagen 

geassocieerd moesten worden met een responsknop die dichtbij lag en anderzijds dat locaties 

veraf van de standaard geassocieerd moesten worden met een verafgelegen responsknop. Dit 

effect observeerden Santens en Gevers (2008) niet. 

Ook auteurs Proctor en Cho (2006) suggereerden een alternatieve verklaring voor het 

SNARC-effect. In drie eenvoudige experimenten probeerden zij een verklaring in termen van 

een interne spatiale representatie te onderscheiden van een verklaring in termen van een binaire 

representatie met een dominante pool. Dit deden ze door in een eerste experiment –zoals in het 

originele experiment van Dehaene, Bossini en Giraux (1993)- participanten te laten reageren op 

getallen met even of oneven via links/rechts knoppen en in het tweede experiment hetzelfde te 

doen, maar dan via niet-spatiale asymmetrische verbale responsen ja en nee. Een SNARC-effect 

was zichtbaar in beide experimenten: participanten antwoordden sneller wanneer ze rechts 

moesten drukken of ‘ja’ moesten zeggen bij grote getallen en links moesten drukken of ‘nee’ 

moesten zeggen bij kleine getallen. De afwezigheid van het spatiale element duidde dus niet op 

een afwezigheid van het SNARC-effect en trials bleken gemakkelijker wanneer –op welke 

manier dan ook- de dominante waarden van een variërende stimulus overeenkwamen met een 

dominante respons (rechts of ja) (Proctor & Cho, 2006). Een gelijkaardige conclusie kon 

gemaakt worden in de studie van Gevers, Santes, Dhooge, Chen, Van den Bossche, Fias en 

Verguts (2010). Zij konden aantonen dat in een parity-judgment taak (waarbij een getal als even 

of oneven moest beoordeeld worden) er nog steeds een SNARC-effect optrad wanneer er slechts 

een spatiaal-verbale codering was (participanten moesten een verbaal oordeel vellen door met 

de woorden links of rechts, staande voor even of oneven, te antwoorden op een getal dat centraal 

op het scherm stond) en wanneer er slechts een visueel-spatiale codering was (participanten 

moesten met hun vinger de woorden even of oneven – die zich aan de random wisselende 

linkerkant of rechterkant van een touchscreen als antwoord op een getal dat centraal stond 

bevonden- aanduiden). Een klein (versus groot) getal faciliteerde dus louter het woord  ‘links’ 

(versus rechts) bij de spatiaal-verbale taak en een klein (versus groot) getal faciliteerde louter de 

woorden even en oneven wanneer deze aan de linkerkant (versus rechterkant) van het scherm 

stonden in de visuo-spatiale taak. Een directe vergelijking in een experiment waarin beide taken 
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gecombineerd werden (figuur 5), bewees zelfs dat een verbaal-spatiale codering de meest 

aannemelijke verklaring was en het visuo-spatiale effect oversteeg. 

 

 

Figuur 5. Uit Gevers et al. (2010). Illustratie van de hypotheses voor zowel de visuo-spatiale als de verbaal-spatiale 

verklaring wanneer de posities van de woorden congruent zijn (bovenste helft), dan wel incongruent (onderste helft). 

Posities van de handen tonen de kant waar de hand respons zou komen volgens de twee respectievelijke verklaringen. 

Links boven zien we bijvoorbeeld dat het cijfer 1 volgens de visuo-spatiale verklaring een spatiale shift naar links 

veroorzaakt en 9 een spatiale shift naar rechts. Rechts boven zien we dat het cijfer 1 een verbale shift naar het woord 

‘links’ veroorzaakt, en het cijfer 9 een verbale shift naar het woord ‘rechts’.  

 

Ook Gevers, Reynvoet en Fias (2003) en Ito en Hatta (2004) suggereerden alternatieve 

verklaringen voor het geobserveerde SNARC-effect. Zij argumenteerden dat het effect eerder 

resulteerde vanuit de ordinale eigenschap van een getal dan vanuit zijn numerieke eigenschap. 

In de studie van Itto en Hatta (2004) werd tegelijk ook een soort ‘verticaal’ SNARC-effect 

aangetoond. In tegenstelling tot de verwachting dat er door de Japanse schrijfstijl (waarbij van 

boven naar onder geschreven wordt) een associatie zou optreden tussen kleine getallen en 

‘boven’ en grote getallen en ‘onder’, vonden de onderzoekers zowel bij de Belgische, 

Nederlandse als Japanse deelnemers net het omgekeerde: ‘boven’ werd geassocieerd met grote 

getallen en ‘onder’ met kleine getallen. Van Galen en Reitsma (2008) denken dat ervaringen uit 

het dagelijks leven hiertoe geleid hebben. Zo gaat het niveau van het water in een glas omhoog, 

wanneer je er meer water in giet. Kwantiteit en hoogte worden volgens hen door deze ervaring 

aan elkaar gerelateerd. Echter, in tegenstelling tot het feit dat het schrijfsysteem geen effect 

bleek te hebben op het verticale SNARC-effect, kon Zebian (2005) aantonen dat er wel een 

invloed is op het horizontale SNARC-effect. Hung, Hung, Tzeng, en Wu (2008) bevestigden dit 

feit. Blijkbaar hebben lezen en schrijven dus wel degelijk een invloed op de associaties tussen 

de ruimte en de aantallen. Afhankelijk van de context (Arabisch dan wel Chinees) waarin de 

aantallen verschenen, werden andere associaties gevonden (Hung et al., 2008). 
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Een belangrijke studie van Bächtold et al. (1998) gaf aan hoe een links-rechts 

representatie eerst automatisch wordt opgehaald, en pas daarna door instructies -die met deze 

automatische representatie interfereren- wordt omgedraaid om tot een correct besluit te komen. 

Dit konden de auteurs besluiten op basis van een studie waarbij ze het SNARC-effect 

observeerden in die situaties waarin de participanten de instructie kregen om zich een gewone 

liniaal voor te stellen, dan wel een klok. Bij de klok staan kleine cijfers rechts en grote aan de 

linkerkant. Het bleek dat reactietijden in dit laatste geval trager waren dan bij de liniaal-

instructie. Dit suggereerde dat eerst een automatische links-rechts representatie geactiveerd 

werd, maar dat deze onderdrukt moest worden, omdat bij een klok deze representatie net 

omgekeerd is. Dit feit zette Van Galen en Reitsma (2008) aan om het SNARC-effect te 

onderzoeken bij kinderen en zo na te gaan vanaf wanneer de automatische relatie tussen getallen 

en een bepaalde kant van de ruimte ‘ontstaat’. Dit deden ze door 7, 8 en 9-jaar oude kinderen en 

volwassenen te onderwerpen aan twee verschillende taken: een taak waarin de grootte van een 

cijfer moest bepaald worden (groter of kleiner dan 5) en een detectietaak, waarbij de getallen 

slechts dienden als fixatiepunt en dus irrelevant waren (figuur 6). 

 

 

Figuur 6. Uit Van Galen en Reitsma (2008). Sequensen van de grootte-bepalingstaak (links) en de detectietaak 

(rechts). In een grootte-bepalingstaak moesten participanten rechtstreeks aangeven hoe groot het getal was dat 

verscheen, terwijl dit in de detectietaak slechts een irrelevante cue was. In detectietaak moesten participanten zo snel 

mogelijk reageren op de plaats van het grijze vierkant: links of rechts. 

Op de eerste taak, waarbij de grootte van de getallen behoorde tot de expliciete 

taakinstructies, bleek dat zowel de kinderen als de volwassenen het SNARC-effect vertoonden. 

Echter, wanneer de grootte van de getallen irrelevant was, bleek het SNARC-effect enkel op te 
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treden bij de 9-jaar-oude kinderen en de volwassenen, terwijl het afwezig was bij de 7- en 8-

jarigen. Hieruit maakten de auteurs op dat er bij kinderen inderdaad een relatie bestaat tussen 

Arabische cijfers (symbolische aantallen) en de linker- en rechterkant van de ruimte, hoewel dit 

enkel bij de 9-jarige kinderen als een automatisch interfererend effect optreedt. Bij 7- en 8-

jarigen was er in deze studie dus nog geen automatische link tussen getalgrootte en ruimte. 

 

De ontwikkeling van het SNARC-effect 

 Refererend naar laatstgenoemd onderzoek (Van Galen en Reitsma, 2008), belanden we 

bijgevolg bij de vraag naar hoe het SNARC-effect zich manifesteert bij kinderen en welke 

ontwikkeling het kent. Een studie van Berch, Foley, Hill en Ryan (1999) toonde via een parity-

judgement taak aan dat, in lijn met Van Galen en Reitsma (2008), kinderen vanaf 9 jaar een 

SNARC-effect vertoonden, maar dat het naarmate kinderen ouder werden, terug afnam. Net 

zoals in Van Galen en Reitsma (2008) ging het hier om een taak waarin de cruciale info in 

verband met de grootte van getal irrelevant was. Echter, in lijn met de detectietaak van Van 

Galen en Reitsma toonden ook Bachot, Gevers, Fias, en Roeyers (2005) aan dat 9-jarige 

kinderen met visuo-spatiale moeilijkheden (die in vergelijking met een controlegroep significant 

slechter scoorden op visuo-spatiale taken, zoals de spatiale taak van de Primary Mental 

Abilities, taken waarin de oriëntatie van een lijn beoordeeld moest worden en op een 

ontwikkelingstest waarin visuele motorintegratie gemeten werd) geen SNARC-effect 

vertoonden op een grootte-detectietaak, waarin de focus wel op de grootte van de getallen lag. 

Steunend op dit onderzoek, onderzochten Imbo, De Brauwer, Fias en Gevers (2012) in een 

recente studie of het SNARC-effect bij kinderen verklaard kon worden in termen van visuo-

spatiale, dan wel spatiaal-verbale factoren Om deze twee soorten factoren van elkaar te 

onderscheiden, gebruikten ze dezelfde opzet zoals in het 3de experiment van de eerder vermelde 

studie van Gevers et al. (2010) (figuur 5). Verrassend genoeg vertoonden zowel kinderen van 9 

als van 11 jaar oud een verbaal-spatiaal gebaseerd SNARC-effect. Het bleek hieruit opnieuw dat 

een verklaring in termen van een intern gerepresenteerde mentale getallenlijn moest onderdoen 

voor reeds aangeleerde verbale coderingen. 

 

Zijn het SNARC-effect en het OM-effect gerelateerd?  

In tegenstelling tot het enorme aantal –en vaak tegenstrijdige- onderzoeken die 

ondernomen zijn met betrekking tot het SNARC-effect en het weinige aantal studies in verband 

met de ontwikkeling ervan over leeftijden heen, is over de ontwikkeling van het OM-effect nog 

niets geweten. Speculerend over een antwoord op deze onderzoeksvraag die deze studie 

aankaart, valt het bijgevolg ook heel moeilijk hypotheses naar voor schuiven over hoe het OM-
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effect zich zal evolueren bij kinderen. Echter, als het SNARC- en OM-effect inderdaad 

gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke basis, is een co-evolutie van beide effecten bij 

kinderen niet uitgesloten en kunnen we bijgevolg ook enkele verklaringen bevestigen of 

suggereren voor het OM-effect. Dat is ook wat we probeerden te onderzoeken in deze studie. 

We exploreerden in een pilootexperiment of en hoe het OM-effect zich ontwikkelde bij 

kinderen van 6 tot 12 jaar en onderzochten vervolgens in twee andere experimenten of een 

intern gepresenteerde getallenlijn en eventuele aandachtsverschuivingen aan de basis lagen. Op 

die manier konden we nagaan hoe het SNARC- en OM-effect ontwikkelingsgewijs (bij kinderen 

van 6 tot 12 jaar) en met betrekking tot hun oorzaken (via een mentale getallenlijn en/of een 

aandachtsverschuiving) gerelateerd waren aan elkaar.  

 

Huidige studie 

Om de ontwikkeling en de basis van het OM-effect te onderzoeken, ondernamen we 

drie verschillende experimenten bij kinderen van 6 tot 12 jaar. We beperkten ons in deze studie 

tot het onderzoeken van de effecten bij Arabische cijfers. Op die manier konden we bij onze 6 

tot 12 jarige proefpersonen die doorheen deze periode hun rekenvaardigheden met Arabische 

cijfers ontwikkelen, ook de ontwikkeling van de rekenkundige effecten die daarmee gepaard 

gaan, exploreren. 

In een pilootonderzoek onderzochten we hoe kinderen van gemiddeld 7, 8, 9 en 11 jaar 

presteerden op een taak waarin optel- en aftrekproblemen samen met hun uitkomst aangeboden 

werden en waarbij, zoals in de studie McCrinck et al. (2007), deze uitkomst zo snel mogelijk als 

juist of fout beoordeeld moest worden. Foute uitkomsten konden een overschatting (ware 

uitkomst plus één, twee of drie eenheden)  of onderschatting (ware uitkomst min één, twee of 

drie eenheden) zijn van de werkelijke oplossing. Op die manier konden we een eerste exploratie 

ondernemen naar de zuivere aanwezigheid van het OM-effect nog zonder effectief na te gaan of 

een intern gerepresenteerde getallenlijn dit kon verklaren. In een tweede experiment, het 

getallenlijnexperiment (zoals in Pinhas en Fischer, 2008), gingen we hier wél naar op zoek. Zo 

testten we opnieuw kinderen van dezelfde leeftijdsgroepen, maar was het nu aan hen om zelf de 

uitkomst in te schatten en aan te geven op een gegeven fysieke getallenlijn.  Door enerzijds het 

pilootonderzoek zonder fysieke lijn aan te bieden en anderzijds ook na te gaan hoe kinderen de 

oplossing van een aftrek- of optelprobleem op een getallenlijn inschatten zoals in de studie van 

Pinhas en Fischer (2008), konden we een dissociatie maken tussen het al dan niet verschuiven 

op de getallenlijn bij een confrontatie met optellen of aftrekken. We stelden daarbij enkele 

mogelijke hypotheses voorop. 
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 Vooreerst kon het zijn dat kinderen allen het OM-effect in eenzelfde mate zouden 

vertonen in beide experimenten. Anders dan in Imbo et al. (2012) waar kinderen (vanaf de 

leeftijd van 9 jaar) een SNARC-effect vertoonden ten gevolge van een verbale codering en niet 

ten gevolge van een visuo-spatiale associatie, zouden deze resultaten hier wel wijzen in de 

richting van het gebruik van de representatie van een getallenlijn en een spatiale shift in de 

richting van het soort probleem. Uiteraard kon het ook zijn dat we dit resultaat pas zien vanaf 

een bepaalde leeftijd. Het gebruik van de getallenlijn en het bijhorende OM-effect dat ook 

aanwezig zou zijn in het pilootexperiment, zouden dan nog niet zichtbaar zijn in de eerste jaren 

waarin kinderen leren aftrekken en optellen, maar pas vanaf een bepaalde oudere leeftijd. Een 

gebrek aan de mogelijkheid om schattend te rekenen zou hier een argument kunnen zijn (Seyll 

& Content, 2011). Kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar (6 – 8 jaar) leren immers eerst hoe ze 

zuivere rekensommen moeten oplossen, terwijl ze pas later ook met praktische schattingen in 

aanraking komen (van den Heuvel-Panhuizen, 2001). 

 Vervolgens waren er uiteraard ook nog een aantal andere, minder robuuste scenario’s 

mogelijk. Zo maakten we ook de hypothese dat alle kinderen (of pas vanaf een bepaalde 

leeftijdscategorie) wél een OM-effect zouden kunnen vertonen in het pilootexperiment, maar 

niet meer in het getallenlijnexperiment. In lijn met wat Imbo et al. (2012) en Gevers et al. 

(2010) vonden bij het SNARC-effect, zou er net zoals er bij het SNARC-effect een associatie 

gevonden werd tussen de grootte van de getallen (die de labels klein en groot oproepen) en de 

verbale labels links en rechts  hier ook een gelijkaardige alternatieve verklaring voor het 

aanwezige OM-effect in het pilootexperiment gevonden kunnen worden: optellen en aftrekken 

zouden dan, net zoals bij het SNARC-effect geassocieerd kunnen worden met verbale labels 

links en rechts.  

Een derde mogelijkheid die we naar voor schoven was dat het OM-effect slechts zou 

voorkomen in het getallenlijnexperiment, maar niet in het pilootexperiment -al dan niet slechts 

aanwezig bij bepaalde leeftijden. Dit zou namelijk wijzen op een duidelijke afhankelijkheid van 

een fysiek gepresenteerde getallenlijn bij de kinderen. Het zou bewijzen dat in tegenstelling tot 

wat Imbo et al. bij kinderen van 9 en 11 jaar had aangetoond bij het SNARC-effect, het OM-

effect niet gebaseerd is op een verbale codering –althans niet bij de kinderen vanaf 9 jaar, 

aangezien Imbo et al. (2012) slechts kinderen van 9 jaar en 11 jaar getest hadden. 

 Tot slot ondernamen we een 3de experiment, het aandachtsexperiment, waarbij we 

wilden nagaan of het OM-effect, net zoals bij het SNARC-effect, ook een aandachtsshift kon 

induceren en of deze zich ook op een bepaalde manier ontwikkelde over de leeftijdsgroepen 

heen. Gebaseerd op wat Seyll en Content (2011) vonden over de invloed van het OM-effect op 

aandacht en wat er bij de studie van Van Galen en Reitsma (2008) kon aangetoond worden over 
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de ontwikkeling van het SNARC-effect bij kinderen waarin de getallen irrelevant waren, 

vroegen we ons ook hier af of (1) ten eerste het OM-effect in een taak waarbij optel- en 

aftrekproblemen irrelevant waren, zich nog steeds zou manifesteren in een aandachtsshift, en (2) 

ten tweede, of deze invloed ook een gelijkaardige ontwikkeling zou vertonen zoals werd 

aangetoond met het SNARC-effect (Van Galen en Reitsma, 2008). Kinderen van 7 à 8 jaar 

zouden daarbij in het aandachtsexperiment nog geen OM-effect mogen vertonen terwijl dat wél 

het geval zou moeten zijn bij kinderen vanaf 9 jaar.  

Samengevat ondernamen we een studie waarin kinderen uit de lagere school van 

verschillende leeftijdsgroepen onderworpen werden aan drie verschillende taken. Ten eerste 

werden de kinderen blootgesteld aan een rekentaak waarin bewerkingen (een optel- of 

aftrektaak) met een mogelijk antwoord werd aangeboden . Proefpersonen moesten enkel zo snel 

mogelijk juist of fout indrukken bij elke bewering die op het scherm verscheen. Op die manier 

konden we nagaan of het OM-effect aan- of afwezig was op de verschillende leeftijden en hoe 

het zich daarbij ontwikkelde, zonder nog de verklaring in termen van een eventuele getallenlijn 

of aandachtsverschuiving in acht te nemen. Ten tweede ondernamen we (enkele maanden later) 

een studie waarin de kinderen opnieuw aan bewerkingen werden blootgesteld, maar waarbij nu 

de geschatte uitkomst op een fysieke lijn moest aangeduid worden, zoals ook het geval was in 

de studie van Pinhas en Fischer (2008). Tot slot ondernamen we ook een detectietaak, waarin de 

bewerkingen slechts als fixatiepunt dienden en waarin de aandacht ten gevolge van het soort 

bewerking (optel vs aftrek) ten opzichte van een externe stimulus werd nagegaan.  

 

Methode 

Deelnemers 

Om het effect van ontwikkeling na te gaan in de drie experimenten (pilootexperiment, 

getallenlijnexperiment en aandachtsexperiment) werkten we telkens met vier verschillende 

leeftijdsgroepen uit het lager onderwijs. Voor het pilootonderzoek konden per studiejaar acht 

kinderen geselecteerd worden. Hun gemiddelde leeftijden waren 6 jaar en 9 maand (1ste 

leerjaar), 8 jaar en 1 maand (2de leerjaar), 8 jaar en 10 maand (3de leerjaar) en 11 jaar en 1 maand 

(5de leerjaar). Voor het getallenlijnexperiment en het aandachtsexperiment (die pas 4 maanden 

later plaatsvonden in september, na de zomervakantie) zijn we op zoek gegaan naar kinderen uit 

dezelfde klassen die inmiddels al een jaar hoger zaten, maar gedurende de vier tussentijdse 

maanden (door ‘examens’ en zomervakantie) weinig tot bijna geen nieuwe leerstof hadden 

gekregen. Hun gemiddelde leeftijden waren op dat moment 7 jaar (2de leerjaar), 8 jaar en 5 

maand (3de leerjaar), 9 jaar en 2 maand (4de leerjaar) en 11 jaar en 6 maand (6de leerjaar).  
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We kozen voor deze studiejaren omwille van drie verschillende redenen. Ten eerste kon 

de school op de dagen waarop getest moest worden enkel deze studiejaren ter beschikking 

stellen. Ten tweede baseerden we ons uiteraard ook op de resultaten uit de studie van Van Galen 

en Reitsma (2008) en Imbo et al. (2012) die de ontwikkeling van het SNARC-effect 

onderzochten op leeftijden van 7 tot 11 jaar, waardoor we gemakkelijker eventuele parallellen 

konden trekken tussen het SNARC- en OM-effect. Een derde reden waarom we voor deze 

leeftijden kozen was omdat de ontwikkelingen op het vlak van optellen en aftrekken immers 

vooral in de beginjaren van de lagere school cruciaal zijn. Eindtermen voor het lager onderwijs 

zijn niet per studiejaar exact bepaald, maar in de school waaruit de kinderen werden 

gerekruteerd, worden de standaardprocedures gebruikt. Kinderen uit het 1ste leerjaar leren 

optellen en aftrekken van 0 tot 20, terwijl kinderen uit het 2de leerjaar reeds leren optellen en 

aftrekken van 0 tot 100. Kinderen uit het 3de leerjaar leren optellen en aftrekken van 0 tot 1000 

en vanaf het 4de leerjaar leren ze optellen en aftrekken met alle soorten cijfers (breuken, gehele 

getallen en kommagetallen) zonder vastgelegde limiet.  

Voor het getallenlijnexperiment namen vanuit het 2de leerjaar 16 kinderen deel, vanuit 

het 3de leerjaar 14 kinderen, vanuit het 4de leerjaar opnieuw 16 kinderen en vanuit het 6de leerjaar 

12 kinderen. Diezelfde kinderen namen ook deel aan het aandachtsexperiment, uitgezonderd 

twee van hen uit het 4de leerjaar die wegens tijdsgebrek slechts aan één experiment konden 

meedoen (tabel 1). 

 

Tabel 1. 

Aantal kinderen volgens leerjaar en experiment. 2 kinderen die meededen aan het getallenlijnexperiment konden niet 

meedoen aan het aandachtsexperiment. 

 

Piloot-

experiment 

Getallenlijn- 

experiment 

Aandachts- 

experiment 

 
(Mei 2012) 

 

(Sept. 2012) 

 

(Sept. 2012) 

 

 

2de leerjaar  

 

N = 8 

 

N = 16 

 

N = 16 

 

3de leerjaar 

 

N = 8 

 

N = 14 

 

N = 14 

 

4de leerjaar 

 

N = 8 

 

N = 16 

 

N = 14 

 

6de leerjaar 

 

 

N = 8 

 

 

N = 12 

 

 

N = 12 

 

 

Allen kwamen uit dezelfde West-Vlaamse lagere school. Afhankelijk van welk kind op 

welk moment kon gemist worden tijdens de lessen, beslisten de leerkrachten welke kinderen 

konden deelnemen aan de experimenten. 20 van de 24 kinderen die meededen aan het 
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pilootexperiment namen ook deel aan het getallenlijn- en aandachtsexperiment. Kinderen die 

aan zowel het getallenlijn- als het aandachtsexperiment meededen (56 kinderen), kregen 

afhankelijk van de volgorde beide experimenten -met een pauze tussen beide- na elkaar 

aangeboden. Volgorde werd gebalanceerd, zodat er evenveel kinderen eerst het 

aandachtsexperiment moesten volbrengen als kinderen die eerst het getallenlijnexperiment 

aangeboden kregen. Kinderen met specifieke leer- of gedragsmoeilijkheden (dyslexie, 

dyscalculie, aandachtstekort, hyperactiviteitsstoornis -kortweg ADHD- of autisme-

spectrumstoornis) werden uitgesloten. Zowel de kinderen zelf, hun ouders als hun leerkrachten 

gaven hun toestemming om de kinderen aan het experiment te laten meedoen. 

 

Procedure 

 Voor alle drie de experimenten werden kinderen tijdens de schooluren uit de lessen 

gehaald en per twee getest in een leslokaal waar afleiding zo minimaal mogelijk was (figuur 7). 

Experimenten werden geprogrammeerd en gerund in E-prime® software (Psychology Software 

Tools, Pittsburgh, PA) op 16” laptops. Voor het getallenlijnexperiment gebruikten we een 17” 

touchscreen die het scherm van de laptop dupliceerde en aanrakingen kon registreren. 

Pilootexperiment. In het pilootexperiment werd in elke trial een optel- of 

aftrekprobleem, samen met een bepaalde uitkomst, in gewone Arabische cijfers getoond. De 

kinderen moesten daarbij telkens zo snel mogelijk bepalen of de voorgestelde oplossing juist of 

fout was. Het experiment bestond telkens uit een oefenfase, waarbij het de bedoeling was dat de 

kinderen wenden aan het materiaal (juist/fout knoppen) en de manier van testen (zo snel en 

accuraat mogelijk zijn), en vervolgens de eigenlijke testfase. Bij kinderen uit het 1ste leerjaar 

bestond deze testfase slechts uit één deel met 36 trials. Bij kinderen uit het 2de, 3de en 5de leerjaar 

bestond de testfase uit twee delen van elk 64 trials, gescheiden door een pauze. Dit verschil was 

er omdat het voor kinderen uit het 1ste leerjaar veel moeilijker en lastiger was om het rekenen zo 

lang vol te houden.  

Een trial was vrij eenvoudig (figuur 8). Kinderen kregen telkens eerst een fixatiepunt te 

zien. Om de test wat aantrekkelijk te maken voor de kinderen, was dit fixatiepunt een tekening 

van een juf die aankondigde dat er een opgave op komst was. De tekening van de juf bleef 

2500ms op het scherm, waarna de eigenlijke stimulus verscheen: een rekenopgave, voorgesteld 

in Arabische cijfers. De kinderen kregen per stimulus een maximale tijd van 7000ms. Indien we 

deze tijd korter maakten, werden kinderen ontmoedigd, omdat ze vaak niet genoeg tijd hadden 

om de oefening op te lossen en we daardoor heel veel ontbrekende waarden (‘missing values’) 

zouden creëren. 
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Figuur 7. Van links naar rechts: opstelling van computers (voor het pilootexperiment en aandachtsexperiment) en 

touchscreens (voor het getallenlijnexperiment).  

 

Responsknoppen f en j werden aangeduid met stickertjes, zodat het voor de kinderen 

heel eenvoudig werd om de juiste knoppen te gebruiken. Responstoekenning aan de knoppen - f 

voor fout en j voor juist, of net omgekeerd - werd gecontrabalanceerd over proefpersonen. 

 

 

Figuur 8. Procedure van een trial in het pilootexperiment. Proefpersonen kregen eerst voor 2000ms een fixatiepunt 

(tekening van een juffrouw) te zien, waarna de eigenlijke stimulus (7000ms) op het scherm verscheen. De kinderen 

moesten bepalen met toetsen j (juist) en f (fout) of het probleem correct of incorrect was. 

 

Getallenlijnexperiment. Net zoals in pilootexperiment werden ook in het 

getallenlijnexperiment opnieuw optel- en aftrekproblemen aangeboden, echter ditmaal zonder 

hun uitkomst. Kinderen zaten op een afstand van 30 cm van de touchscreen (figuur 7) en 

moesten bij elke trial zelf de oplossing van de getoonde bewerking inschatten. Net zoals in de 

studie van Pinhas en Fischer (2008), moesten ze vervolgens hun ingeschatte uitkomst zo 

accuraat mogelijk aanduiden op de gegeven fysieke getallenlijn op het scherm. Enkel het begin 
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(0) en het einde (20 voor kinderen uit het 2de leerjaar, 100 voor kinderen uit de oudere leerjaren) 

van de getallenlijn werden via Arabische cijfers aangegeven. Een trial bestond uit een reeks van 

beelden (figuur 9). Eerst zagen de kinderen voor 500 ms een rode balk die de getallenlijn 

voorstelde. Direct daarna kwam een fixatiekruisje boven de balk (1000ms) dat de bewerking 

aankondigde. Vervolgens kwam op de plaats van het fixatiekruis de target, het optel- of 

aftrekprolbeem, tevoorschijn. Vanaf dat moment mochten kinderen hun hand opheffen vanop 

het bureaublad en de uitkomst op de getallenlijn aanduiden door het scherm met hun vinger aan 

te raken op die plaats waar ze dachten dat de uitkomst lag. Doordat de focus in dit experiment 

op de spatiale inschatting van een geschatte uitkomst lag, was de periode waarin kinderen 

konden antwoorden eerder kort (3000ms) en waren reactietijden van minder belang, omdat 

kinderen vooral moesten proberen een zo accuraat mogelijke schatting binnen dit time window 

van 3000ms te maken. Vanaf het moment dat een antwoord geregistreerd werd of de periode 

waarbinnen de kinderen mochten antwoorden overschreden was, begon de volgende trial. 

Uiteraard boden we de kinderen eerst een tiental oefentrials aan voor de start van de effectieve 

testtrials om hen vertrouwd te maken met de procedure en het aanraken van het scherm. Ook 

instructies werden nog voor de oefentrials op het scherm kwamen, via eenvoudige zinnetjes 

uitgelegd en tegelijk mondeling uiteengezet door de proefleidster. De bewerking werd telkens in 

het midden van het scherm getoond, terwijl de getallenlijn op random wijze in zijn geheel een 

aantal mm kon opschuiven naar links of rechts. Zo controleerden we voor de invloed van het 

scherm of andere cues in de omgeving rond het scherm als cue voor hun inschatting. 

 

 

Figuur 9. Procedure van het getallenlijnexperiment. Een welkomstscherm wekte hun aandacht waarna de instructies in heel 

eenvoudige zinnetjes verschenen. Samen met de proefleidster lazen de kinderen ze hardop. Een aantal oefentrials erna 

maakten duidelijk hoe de trials in het experiment in zijn werk zouden gaan. Een nieuw welkomstscherm kondigde aan dat de 

echte test ging beginnen. Een trial bestond uit een rode getallenlijn (500ms), een fixatiekruis samen met de rode getallenlijn 

(1000ms) en vervolgens de stimulus die op de plaats kwam van het fixatiekruis (3000 ms). Kinderen konden antwoorden 

zolang de getallenlijn en de stimulus aanwezig bleven (het time window van 3000ms). Daarna startte de volgende trial. 

Kinderen uit het 2de leerjaar kregen slechts 1 blok van 36 trials, terwijl kinderen uit het 3de, 4de en 6de leerjaar 4 blokken 

kregen van elk 36 trials. Tussen de blokken kregen kinderen een Waar is Wally puzzel te zien. 
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Kinderen uit het 2de leerjaar kregen opnieuw een verkorte versie. Zij werden slechts met 

1 blok van 36 stimuli geconfronteerd, terwijl de meisjes en jongens uit het 3de, 4de en 6de leerjaar 

4 blokken (van 36 trials) moesten doorlopen. Blokken werden gescheiden door een Waar-is-

Wally puzzel, die in elke pauze terugkwam en waar kinderen zich tijdens de drie pauzes van het 

experiment mee konden bezighouden. Zo bleven ze gemotiveerd tot op het einde van het 

experiment, waarbij dan ook de antwoorden van de puzzel gegeven werden. Hoewel de blokken 

vrij lang waren, bleef de motivatie van de kinderen vrij hoog. 

Aandachtsexperiment. In het 3de en laatste experiment werd aan de kinderen een 

detectietaak gegeven waarin het fixatiepunt een optel- of aftrekprobleem was, opnieuw 

voorgesteld door Arabische cijfers en zonder uitkomst. Links en rechts van het fixatiepunt 

stonden tegelijk twee lege kaders waarin later de target (een rode bol) verscheen (figuur 10). Het 

was aan de kinderen om binnen het time window zo snel mogelijk te reageren op de target door 

aan te geven aan welke kant van het scherm de bol zich bevond. Links en rechts moesten met de 

respectievelijke toetsen f en j aangegeven worden. Responstoekenning was hier altijd hetzelfde, 

omdat een omgekeerde mapping waarbij f en j voor respectievelijk rechts en links zouden staan, 

te moeilijk was.  

 

 

Figuur 10. Procedure van het aandachtsexperiment. Kinderen kregen eerst een welkomstscherm te zien. Vervolgens 

volgen een aantal instructies en oefentrials en worden kinderen pas daarna met de echte trials geconfronteerd. In elke 

trial (links onderaan) zagen kinderen eerst een juf die de trial aankondigde (1500ms). Daarna kwam het ‘fixatiepunt’ 

die de bewerking voorstelde met links en rechts ervan twee lege kaders (4000ms voor kinderen uit het 2de leerjaar, 

2000 ms voor kinderen uit het 3de, 4de en 6de leerjaar). Een rode bol, de target, verscheen daarna. De kinderen kregen 

daarbij 2000 ms om zo snel mogelijk links (f) of rechts (j) te duwen afhankelijk van waar de rode bol verschenen 

was. Binnen elke blok waren er 8 trials waarin kinderen ook het antwoord op de eerder getoonde bewerking moesten 

neerschrijven (rechts bovenaan). Daarvoor kregen ze telkens 8000ms. Kinderen uit het 2de leerjaar kregen slechts 1 

block met 36 trials, terwijl kinderen uit het 3de, 4de en 6de leerjaar 4 blokken van 36 trials kregen. 
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Een trial behelsde maximum 7500 ms: een tekening van een juffrouw van 1500 ms 

kondigde de trial aan, waarna vervolgens de stimulus met de lege vierkanten voor 2000 ms 

verscheen (4000 ms voor kinderen uit het 2de leerjaar) en daarna uiteindelijk gevolgd werd door 

de target die 2000 ms (het time window) op het scherm bleef staan. Vanaf het moment waarop 

de 2000 ms voorbij waren of wanneer het kind gedrukt had op één van de knoppen, startte de 

volgende trial. Kinderen uit het 2de leerjaar kregen opnieuw slechts 1 blok van 36 trials, terwijl 

kinderen uit het 3de, 4de en 6de leerjaar 2 blokken kregen van 72 trials. Cruciaal was dat binnenin 

elk blok op random wijze bij kinderen uit het 2de leerjaar in vijf van de 36 trials en bij kinderen 

uit het 3de, 4de en 6de leerjaar in 10 van de 72 trials na het antwoord van het kind een tekening 

verscheen die aangaf dat de kinderen de oplossing van de eerder getoonde bewerking moesten 

opschrijven. Door de kinderen te motiveren met het geven van punten op zowel het correct 

aanduiden van de plaats van de rode bol op de trial, als op de correcte antwoorden op 

bewerkingen die af en toe gevraagd werden na een trial, vermeden we dat kinderen enkel 

aandachtig bleven voor de stimuli (de rode bollen) en niet meer voor de prime (de 

bewerkingen). Omdat kinderen per twee getest werden en dus samen in één lokaal zaten, 

konden we ze het antwoord op de bewerking niet mondeling laten zeggen, maar moesten ze het 

opschrijven op een blad dat naast hen lag. Tussen de blokken kregen kinderen even de tijd om 

even te pauzeren. 

 

Materiaal 

 Stimuluslijsten voor het pilootexperiment zijn te vinden in de bijlage, achteraan deze 

thesis. Aangezien stimuluslijsten van het getallenlijnexperiment en het aandachtsexperiment 

hierop gebaseerd waren, beschrijven we deze enkel in deze sectie en zijn ze niet in de bijlage 

toegevoegd. 

 Pilootexperiment.  Stimuli voor de kinderen van het 1ste leerjaar (groep 1) waren anders 

dan de stimuli voor de kinderen van het 2de, 3de en 5de leerjaar (groep 2). Kinderen van het 1ste 

leerjaar werden geconfronteerd met een eendelige testfase die bestond uit 36 verschillende 

stimuli, terwijl kinderen van het 2de, 3de en 5de leerjaar een testfase kregen die uit twee delen van 

elk 72 stimuli bestonden. Het verschil in stimuli bestond erin dat de kinderen uit het 1ste leerjaar 

enkel stimuli kregen waarvoor de correcte uitkomst onder de 20 lag, terwijl de stimuli voor de 

kinderen uit het 2de, 3de en 5de leerjaar een correcte uitkomst hadden die tot 100 ging. Binnen 

deze stimuli zaten logischerwijs ook stimuli waarvan de uitkomst van 0 tot 20 ging. Voor deze 

laatste groep werden er 4 types experimenten opgesteld om de diversiteit in de stimuli te 

bewerkstelligen. Elk type bevatte twee stimuluslijsten a en b die in de volgorde ‘a b’ of ‘b a’ 

konden gegeven worden. Zo controleerden we voor de volgorde van de stimuluslijsten en 
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vormden we in het totaal 8 verschillende versies: type 1 in volgorde ‘a b’ en volgorde ‘b a’, type 

2 in volgorde ‘a b’ en volgorde ‘b a’, type 3 in volgorde ‘a b’ en volgorde ‘b a’ en type 4 in 

volgorde ‘a b’ en volgorde ‘b a’. Binnen elk type hielden we telkens rekening met een aantal 

aspecten. Vooreerst zaten in elke stimuluslijst evenveel stimuli van de vorm ‘even cijfer –/+ 

even cijfer’ of ‘oneven –/+ oneven’, als van de vorm ‘even –/+ oneven’ of ‘oneven –/+ even’. 

Ook waren er telkens evenveel aftrek- als optelproblemen en evenveel juiste als foute 

problemen. We controleerden ook voor probleemgrootte (size-effect) door ervoor te zorgen dat 

de ene helft van de stimuli een correcte uitkomst had die kleiner was dan 50, terwijl de andere 

helft een correcte uitkomst had die groter was dan 50. Tot slot zorgden we er ook voor dat we 

controleerden voor de tientaloverschrijdende factor. De ene helft van de stimuli waren 

tientaloverschrijdende bewerkingen (vb. 54 + 35 = 89), terwijl de andere helft niet-

tientaloverschrijdende problemen bevatten (vb. 16 – 8 = 8). We definieerden onze foute 

problemen volgens 6 categorieën. Dit deden we door telkens de juiste uitkomst van het 

probleem op te tellen of af te trekken met een bepaald aantal. Categorieën 1, 2 en 3 hadden een 

uitkomst die groter was dan de werkelijke uitkomst, terwijl categorieën 4, 5 en 6 net kleiner 

waren dan de werkelijke uitkomst. Categorie 1 werd gevormd door de correcte uitkomst op te 

tellen met 1 (vb. 14 – 6 = 9), categorie 2 werd gevormd door de correcte uitkomst op te tellen 

met 2 (vb. 4 + 7 = 13) en categorie 3 door de correcte uitkomst op te tellen met 3 eenheden (vb. 

73 + 18 = 94). Categorieën 4, 5 en 6 werden op dezelfde manier gevormd, maar dan telkens 

door de correcte uitkomst te verminderen met 1 (vb. 33 + 44 = 76), 2 (vb. 83 – 15 = 66) of 3 

eenheden (vb. 53 – 29  = 21). Het verschil in een afwijking van 1, 2 of 3 eenheden zorgde 

ervoor dat we zoals ook in de studie van McCrinck et al. (2007) een brede range van over- en 

onderschattingen in rekening namen. Correcte problemen werden met de geconstrueerde foute 

problemen gematcht. Door de categorieën foute problemen en de gematchte juiste problemen te 

contrabalanceren over de stimuluslijsten heen, zorgden we ervoor dat eenzelfde probleem 7 keer 

voorkwam, telkens met een andere uitkomst binnen in één stimuluslijst. We zorgden er wel voor 

dat er in elke stimuluslijst evenveel problemen van elke categorie voorkwamen. Binnenin elke 

stimuluslijst namen we vervolgens een random selectie van de trials die we uiteindelijk in onze 

experimentlijsten in de experimenten in E-prime ® invoegden en die we gebruikten voor ons 

pilootexperiment. 

We pasten dit alles ook toe op de stimuli voor de kinderen van het 1ste leerjaar. Bij deze 

leeftijdsgroep moesten er maar 4 versies experimenten zijn, omdat het experiment hier maar uit 

één deel bestond en er dus niet gecontrabalanceerd moest worden over de volgorde waarin 

stimuluslijsten zouden aangeboden worden. Stimuli hadden nu een correcte uitkomst die tussen 

0 en 20 lag. 
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 Getallenlijnexperiment en aandachtsexperiment. Voor deze twee experimenten 

gebruikten we dezelfde experimentlijsten als diegene die gekozen waren (uit de stimuluslijsten) 

voor het pilootexperiment, al werden de stimuli in deze experimenten zonder uitkomst 

aangeboden. Zo elimineerden we eerst slechts types 1, 3, 5 en 7, omdat de respectievelijke types 

2, 4, 6 en 8 in het pilootexperiment slechts herhalingen waren, maar met a en b lijsten in een 

andere volgorde. Vervolgens elimineerden we types 3 en 7, omdat deze dezelfde opgaven 

bevatten als types 1 en 5 en de verschillende soorten over- en onderschatte oplossingen uit het 

pilootexperiment hier niet meer nodig waren. In het getallenlijnexperiment werden de 

bewerkingen immers zonder uitkomst getoond. 2 types bleven bijgevolg over. Daarbij splitsten 

we het totaal aan stimuli bij elk type (2 keer 72 trials = 144 trials) op in 4 blokken (4 keer 36 

trials). Opnieuw waren stimuli (logischerwijs) gecontroleerd voor uitkomstgrootte, 

tientaloverschrijding, het even of oneven zijn van de operanten en het optellen- versus het 

aftrekken. De 2 types van dit experiment werden afgewisseld over proefpersonen: de ene helft 

kreeg het 1ste type, terwijl de andere helft het 2de type kreeg. De getallenlijn was een rode balk 

die telkens in het midden (mits enkele random verplaatsingen doorheen het experiment) van het 

scherm verscheen. Aan het uiteinde van de balk werden de grenzen aangeduid met Arabische 

cijfers: 0 en 20 voor kinderen uit het 2de leerjaar en 0 en 100 voor kinderen uit het 3de, 4d en 6de 

leerjaar. Voor het aandachtsexperiment kregen kinderen opnieuw dezelfde experimentlijsten, 

maar ditmaal slechts verdeeld in twee grote blokken van 72 trials. De volgorde waarin blok 1 en 

blok 2 werd aangeboden, werd gebalanceerd over proefpersonen: de ene helft kreeg de ene 

volgorde, terwijl de andere helft de omgekeerde volgorde moest doorlopen.  

 

Resultaten 

 

Bij de analyses van de drie experimenten haalden we die trials eruit die op meer dan 

drie standaarddeviaties van het gemiddelde lagen van de conditie waarin ze zich bevonden. Bij 

het analyseren van de reactietijden in het pilootexperiment en het aandachtsexperiment 

gebruikten we ook enkel die trials die correct beantwoord werden.  

 

Pilootexperiment.  

Om te weten of een algemeen (i.e., over leeftijden heen) Operational Momentum effect 

aanwezig was, voerden we een 2 (‘Bewerking’: optelproblemen vs. aftrekproblemen) x 2 

(‘Uitkomst’: onderschatte uitkomst vs. overschatte uitkomst) ANOVA uit met herhaalde 

metingen op beide factoren en als afhankelijke variabelen de reactietijden en percentages fouten 

van de kinderen uit het 2de, 3de en 5de leerjaar. Zij hadden immers (in tegenstelling tot het 1ste 
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leerjaar) allen stimuli gekregen met een uitkomst gaande van 0 tot 100. Door de interactie tussen 

het soort bewerking en het soort uitkomst na te gaan, konden we bepalen of de kinderen een 

OM-effect vertoonden: maakten ze meer fouten en hadden ze meer tijd nodig op de 

overgeschatte optelproblemen en onderschatte aftrekproblemen? Hoewel het interactie-effect 

tussen ‘uitkomst’ en ‘bewerking’ geen significantie bereikte bij zowel foutenpercentages      

(F(1, 23) = .511, p = .482) als reactietijden (F(1,23) = .965, p = .337), konden beide 

hoofdeffecten dat wel (hoofdeffect van ‘bewerking’ bij foutenpercentages: F(1,23) = 6.199,      

p = .021, hoofdeffect van ‘bewerking bij reactietijden: F(1,23) = 11.189, p = .003, hoofdeffect 

van ‘uitkomst’ bij foutenpercentages: F(1,23) = 6.080, p = .022, hoofdeffect van ‘uitkomst’ bij 

reactietijden: F(1,23) = 7.758, p = .011). Kinderen maakten meer fouten en waren trager op 

aftrekproblemen (in vergelijking met optelproblemen) en bewerkingen die een overgeschatte (in 

vergelijking met onderschatte) uitkomsten hadden (figuur 11). Ongeacht of het probleem dus 

een optel- dan wel aftrekprobleem was, bleken kinderen meer moeite te hebben met 

overschattingen dan met onderschattingen. 

Om tegemoet te komen aan de vraag hoe het OM-effect zich ontwikkelt over leeftijden 

heen, onderzochten we ook de reactietijden en foutenpercentages bij elke leeftijd apart. Daarbij 

voerden we opnieuw telkens een 2 x 2 ANOVA uit met herhaalde metingen op de factoren 

‘soort bewerking’ (optellen versus aftrekken) en ‘soort uitkomst’ (overgeschatte vs onderschatte 

uitkomst). Wat betreft het percentage fouten, vonden we in het 1ste leerjaar geen significante 

effecten (hoofdeffect ‘bewerking’: F(1,7) = .061 , p = .813, hoofdeffect ‘uitkomst’:            

F(1,7) = 2. 476, p = .160 , interactie-effect ‘bewerking x uitkomst’: F(1,7) = 1.188, p = .312). 

Eenzelfde 2 x 2 ANOVA op de reactietijden leverde een significant verschil op tussen 

overschattingen en onderschattingen van de uitkomst (F(1,7) = 21.827, p = .002): kinderen 

reageerden sneller wanneer de uitkomst een onderschatting was, dan wanneer de uitkomst een 

overschatting was. Dit verschil bleek zelfs significant te zijn binnen de aftrekproblemen            

(t(7) = -2.201, p = .064) - terwijl dit niet zo was bij de optelproblemen (t(7) = -.378, p = .716) - 

en getuigde dus van een omgekeerd OM-effect bij het aftrekken: er worden minder fouten 

gemaakt bij het beoordelen van onderschattingen ten opzichte van overschattingen in het 

aftrekken. 

Wanneer we de foutenpercentages nagingen bij kinderen uit het 2de leerjaar, konden we 

geen significante effecten vinden (hoofdeffect ‘bewerking’: F(1,7) = .030, p = .969, hoofdeffect 

‘uitkomst’: F(1,7) = .794, p = .407, interactie-effect ‘bewerking x uitkomst’: F(1,7) = 3.191,     

p = .124). Reactietijden echter toonden wel een significant verschil tussen aftrek- en 

optelproblemen (F(1,7) = 6.264, p = .046). Kinderen waren trager bij het beoordelen van 

aftrekproblemen in vergelijking met optelproblemen. Hoewel het hoofdeffect van ‘uitkomst’ 
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geen significantie bereikte (F(1,7) = 2.986, p = .135)  was er wel een trend zichtbaar (figuur 11) 

waarin de kinderen trager bleken te zijn op die problemen die een overschatte uitkomst toonden 

dan bij die problemen die een onderschatte uitkomst hadden. Deze trend was zelfs significant 

binnen de optelproblemen (t(7) = -2.017, p = .09). Het detecteren van een overgeschatte 

uitkomst bij een optelprobleem bleek dus meer moeite te kosten dan het detecteren van 

onderschat optelprobleem en wees dus op de aanwezigheid van een OM-effect bij 

optelproblemen bij reactietijden van kinderen uit het 2de leerjaar. Het interactie-effect tussen het 

soort bewerking en de over- of onderschatting van de uitkomst was niet significant           

(F(1,7) = .003, p = .957). 

De analyse van de foutenpercentages van kinderen uit het 3de leerjaar op het 

pilootexperiment leverde een marginaal significant hoofdeffect van ‘uitkomst’ op (F(1,7) = 

4.070, p = .083). De deelnemers maakten meer fouten wanneer ze overgeschatte problemen 

moesten beoordelen, dan wanneer de problemen een onderschatte uitkomst hadden. Echter, 

zowel het verschil tussen optel- en aftrekproblemen en de interactie tussen het soort bewerking 

en de uitkomst –die het OM-effect naging- bleken beiden geen significantie te bereiken 

(hoofdeffect ‘bewerking’: F(1,7) = 2.874, p = 0.134, interactie-effect ‘bewerking x uitkomst’: 

F(1,7) = 2.188, p = .183). 

Ook op de reactietijden van de kinderen uit het 3de leerjaar werd opnieuw eenzelfde 2 x 

2 ANOVA uitgevoerd. Net zoals bij de foutenpercentages, was er ook hier weer een significant 

effect van het soort uitkomst (F(1,7) = 4.007, p = .083. ): een overschatte uitkomst vergde meer 

tijd dan een onderschatte uitkomst (figuur 11). Noch het hoofdeffect van het soort bewerking 

(optel- versus aftrekproblemen (F(1,7) = .830, p = .393), noch de interactie (het OM-effect) 

tussen het soort bewerking en de soort uitkomst (overschatting of onderschatting van de 

werkelijke uitkomst) (F(1,7) = 2.186, p = .183) bleken significant. Frappant was dat bij zowel 

foutenpercentages (t(7) = -4.146, p = .004) als bij de reactietijden (t(7) = -4.194, p = .004) , het 

verschil tussen de overgeschatte en onderschatte optelproblemen significantie bereikte, terwijl 

dit niet het geval was bij de aftrekproblemen (foutenpercentages: t(7) = .716, p = .497, 

reactietijden: t (7) = -.074, p = .943) . Wanneer kinderen dus geconfronteerd werden met een 

optelprobleem, bleken ze inderdaad een soort OM-effect te vertonen: overschattingen gaven 

meer fouten en tragere reactietijden dan onderschattingen. 
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Figuur 11. Resultaten van het pilootexperiment. Gemiddelde foutenpercentages en reactietijden per leerjaar, per 

conditie: aftrekproblemen met een onderschatting (MIN), aftrekproblemen met een overschatting (PLUS), 

optelproblemen met een onderschatting (MIN) en optelproblemen met een overschatting (PLUS). Resultaten van de 

gepaarde t-testen waarin we ofwel aftrekproblemen met een onderschatting vergeleken met aftrekproblemen met een 

overschatting ofwel optelproblemen met een onderschatting vergeleken met optelproblemen met een overschatting 

staan aangeduid met ofwel een * (p < .05) of ‘n.s’ (p >.10). 
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Komende bij het 5de leerjaar, waarbij we opnieuw dezelfde 2 x 2 ANOVA uitvoerden op 

hun foutenpercentages en reactietijden, vonden we dat onze proefpersonen significant meer 

fouten maakten bij aftrekproblemen dan bij optelproblemen: F(1,7) = 9,681, p = .017. Het 

verschil tussen foutenpercentages met een overschatte uitkomst en onderschatte uitkomst en de 

interactie tussen de bewerking en de uitkomst konden beiden geen significantie aantonen 

(hoofdeffect ‘uitkomst’: F(1,7) = 1.944 , p = .206, interactie-effect ‘uitkomst x bewerking’: 

F(1,7) = .527, p = .492). Het kostte de kinderen uit het 5de leerjaar duidelijk significant meer tijd 

om aftrekproblemen op te lossen in vergelijking met de optelproblemen (F(1,7) = 10.948,          

p = .013), maar er was geen significant verschil tussen de snelheid waarmee ze onderschatte en 

overgeschatte problemen beoordeelden (F(1,7) = 1.348, p = .284). Ook het OM-effect kon door 

een gebrek aan een significante interactie tussen het soort bewerking en de soort uitkomst niet 

hardgemaakt worden (F(1,7) = .134, p = .725). 

Hoewel we hier wel een trend zien in de richting van een OM-effect bij het optellen en 

een omgekeerd OM-effect bij het aftrekken, waarbij bij beide bewerkingen de overgeschatte 

uitkomsten duidelijk trager en vaker fout beantwoord werden dan de onderschatte uitkomsten, 

waren de verschillen tussen de over- en onderschatting zowel bij het optellen als bij het 

aftrekken niet significant (foutenpercentage optelproblemen: t(7) = -1.312, p = 0.231, 

foutenpercentage aftrekken: t(7) = -1.283, p = .240, reactietijden optelproblemen: t(7) = -.992,   

p = .354, reactietijden aftrekproblemen: t(7) = -.471, p = .652). 

Tot slot kwamen we ook tegemoet aan onze onderzoeksvraag en gingen we na of de 

leeftijd als tussen-subjects factor ook effectief een invloed had op de effecten die we bij de 

verschillende leeftijden geobserveerd hebben. Daarvoor voerden we een ANOVA uit met 

herhaalde metingen op ‘bewerking’ en ‘uitkomst’ en ‘leerjaar’ als tussen-subject variabele.  

Omdat kinderen uit het 1ste leerjaar enkel met uitkomsten van 0 tot 20 geconfronteerd werden, 

vergeleken we hier enkel het 2de, 3de en 5de leerjaar (figuur 12). Het bleek dat de leeftijd noch 

op beide hoofdeffecten (‘Leerjaar’ x ‘Bewerking’: F(2,21) = .503, p = .612, ‘Leerjaar’ x 

‘Uitkomst’: F(2,21) = .802, p = .462), noch op het interactie-effect (‘Leerjaar’ x ‘Bewerking x 

Uitkomst’: F(2,21) = .560, p = .580) een significante invloed had. Ondanks dit vonden we wel 

een duidelijke trend in de grafiek wanneer we de 3 leerjaren naast elkaar uitplotten. Hoe ouder 

kinderen worden, hoe sneller ze bleken te zijn in het correct beoordelen van de verschillende 

bewerkingen. Echter, wanneer we de uitgeplotte foutenpercentages van dichterbij bekeken, 

bleek dat deze snelle reactietijden in het 5de leerjaar ten koste gingen van het maken van meer 

fouten. Kinderen uit het 5de leerjaar waren dus sneller met hun antwoorden, maar maakten 

daardoor ook meer fouten in vergelijking met kinderen uit het 3de leerjaar. Ook in het 2de 

leerjaar maakten kinderen veel fouten. In combinatie met ook de hoogste reactietijden in 
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vergelijking met de andere twee leerjaren, kon dit heel eenvoudig verklaard worden als het 

gevolg van de leeftijd, de daarbij horende ervaring die deze jonge kinderen nog niet hebben 

opgedaan op school en de lagere wiskundige kennis. 

Samenvattend konden we op basis van de reactietijden van kinderen uit het 2de, 3de en 

5de leerjaar in dit pilootexperiment besluiten dat de kinderen niet geneigd waren om 

aftrekproblemen te onderschatten, maar wel duidelijk geneigd waren om een overschatting te 

maken bij optelproblemen (en vaak ook bij aftrekproblemen, hoewel dit slechts in het 1ste 

leerjaar een significante t-test opleverde). Een ‘gedeeltelijk’ OM-effect (overschattingen bij het 

optellen) was dus zichtbaar. Wat betreft de leeftijdsverschillen, vonden we dat hoewel kinderen 

wel sneller bleken te reageren naarmate ze ouder werden, ‘leeftijd’ geen significant bepalende 

factor was bij reactietijden, noch bij foutenpercentages. Kinderen uit het 3de leerjaar maakten 

wel –onverwacht- veel minder fouten dan kinderen uit het 5de leerjaar. Snellere reactietijden bij 

kinderen uit het 5de leerjaar lagen hiervoor waarschijnlijk aan de basis. Tot slot konden we ook 

besluiten dat op basis van de reactietijden te zien op figuur 11 het verschil tussen over- en 

onderschatting bij de aftrekproblemen afnam naarmate kinderen ouderen werden en dat ook de 

overschatting bij de optelproblemen nog significant verschilde van de onderschatting bij 

kinderen van het 2de en 3de leerjaar, terwijl dit niet meer het geval bleek te zijn bij kinderen uit 

het 5de leerjaar. 

 

Figuur 12. Gemiddelde reactietijden en foutenpercentages per leerjaar en per conditie naast elkaar geplaatst. Het 2de 

leerjaar (blauw), het 3de leerjaar (rood) en het 5de leerjaar (groen). 
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Getallenlijnexperiment 

Om te weten of de kinderen bij het aanduiden van de oplossing van een optel- of 

aftrekprobleem op de getallenlijn deze uitkomst als correct dan wel hoger of lager inschatten, 

berekenden we de gemiddelde afwijking voor beide soort bewerkingen (tabel 1).  

 

Tabel 1 

 

Gemiddelde afwijkingen per leerjaar (Standaarddeviaties staan tussen haakjes naast de gemiddelden). 

 

AFTREKPROBLEMEN 

 

Gemiddelde afwijking  

(eenheden) 

 

 OPTELPROBLEMEN 

 

Gemiddelde afwijking  

(eenheden) 

 

 

2de LEERJAAR  

 

1.73 (2.37)  
 

 2de LEERJAAR 

 

-3.22941 (2.68) 

 

3de LEERJAAR 

 

4.54 (4.35)  
 

 3de LEERJAAR 

 

-8.48 (4.27) 

 

4de LEERJAAR 

 

3.64 (4.24) 
 

 4de LEERJAAR 

 

-8.49 (3.65) 

 

6de LEERJAAR 

 

1.87 (4.53) 
 

 6de LEERJAAR 

 

-8.36 (3.31) 

    

 

Omdat kinderen uit het 2de leerjaar nog maar in het begin van het schooljaar getest 

werden en dus ook nog maar konden rekenen tot aan 20, kregen zij enkel rekensommen tussen 0 

en 20 en bijgevolg ook een getallenlijn die met 0 en 20 begrensd was. Uit twee gepaarde t-

testen, waarbij we de gemiddelde afwijkingen van de kinderen ten opzichte van een afwijking 

gelijk aan nul plaatsten, bleek dat bij de kinderen van het 2de leerjaar zowel de aftrekproblemen 

als de optrekproblemen respectievelijk significant hoger en lager dan de ware uitkomst werden 

ingeschat (aftrekproblemen: t(15) = 2.926, p = .010, optelproblemen: t(15) = -4.665, p = .000) 

(figuur 13). 

 

Figuur 13. Gemiddelde afwijking voor aftrek- en optelproblemen bij het 2de leerjaar.  
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Ook bij kinderen uit het 3de en 4de leerjaar zien we afwijkingen in dezelfde richting naar 

voor komen (figuur 14): optelproblemen werden onderschat terwijl aftrekproblemen als te hoog 

ingeschat werden (aftrekproblemen 3de leerjaar: t(13) = 3.908, p = .002, optelproblemen 3de 

leerjaar: t(13) = -7.431, p = .000, aftrekproblemen 4de leerjaar: t(15) = 3.435, p = .004, 

optelproblemen 4de leerjaar: t(15) = -9.298, p = .000). In het 6de leerjaar is de afwijking bij de 

aftrekproblemen niet significant verschillend van nul (t(11) = 1.430, p = .180) en waren de 

kinderen hier dus heel precies in het inschatten van de uitkomst op de getallenlijn. Echter, bij de 

optelproblemen vinden we opnieuw een significante onderschatting: t(11) = -8.762, p = .000.  

 

 

Figuur 14. Gemiddelde afwijkingen in eenheden per leerjaar (blauw: 3de leerjaar, rood: 4de leerjaar, groen: 6de 

leerjaar) voor aftrek- en optelproblemen.  

 

Het leek er dus op dat onze kinderen een omgekeerd OM-effect vertoonden. Echter, een 

mogelijke verklaring kon ook liggen aan het feit dat kinderen moeite hadden om de grenzen van 

de getallenlijn te gebruiken. Hoewel de grootte van de ware uitkomsten van de problemen 

gebalanceerd was over optel- en aftrekproblemen, hadden we het vermoeden dat kinderen 

inderdaad telkens bij een aftrekproblemen aan een lage uitkomst dachten en bij optelproblemen 

aan een hogere uitkomst dachten, maar deze bij een lage uitkomst niet té laag of bij een hoge 

uitkomst niet té hoog konden aanduiden op de getallenlijn omwille van de aanwezigheid van de 

grenzen (0 en 100). De grenzen remden hen in hun over- of onderschatting en zorgden bijgevolg 

voor het omgekeerde effect dan wat we normaal verwachtten. Om deze hypothese te staven, 

splitsten we onze resultaten op volgens de grootte van de ware uitkomst, die vooraf via het 

design bepaald was. Zo verkregen we de gemiddelde afwijking volgens 4 condities per leerjaar: 
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aftrekproblemen kleiner dan 50, optelproblemen kleiner dan 50, aftrekproblemen groter dan 50 

en optelproblemen groter dan 50 (figuur 15).  

Vanuit de grafiek konden we besluiten dat bij uitkomsten kleiner dan 50 de kinderen 

sowieso overschattingen maakten, terwijl dit net omgekeerd was wanneer de uitkomsten van de 

bewerkingen groter waren dan 50 (figuur 15). Een gepaarde t-test ten opzichte van 0 voor elke 

conditie leverde voor het 3de leerjaar significante resultaten op: aftrekproblemen kleiner dan 50: 

t(13) = 16.865, p = .000, optelproblemen kleiner dan 50: t(13) = 5.491, p = .000, 

aftrekproblemen groter dan 50: t(13) = -5.634, p = .000, optelproblemen groter dan 50:        

t(13) = -19.462, p = .000. Bij kinderen uit het 4de leerjaar waren de onderschattingen bij de 

problemen met een uitkomst groter dan 50 wel beide significant (aftrekproblemen:               

t(15) = -3.613, p = .003, optelproblemen: t(15) = -11.270, p = .000), terwijl binnen de 

problemen met een uitkomst kleiner dan 50 enkel de overschatting bij het aftrekken significant 

was (aftrekken: t(15) = 6.183, p = .000, optellen: t(15) = .939, p = .363). In het 6de leerjaar 

werden zowel optelproblemen met een uitkomst kleiner dan 50 als met een uitkomst groter dan 

50 significant onderschat (optelproblemen kleiner dan 50: t(11) = -2.596, p = .025, 

optelproblemen groter dan 50: t(11) = - 10.975, p = .000). Hoewel op figuur 15 te zien is dat 

aftrekproblemen met een uitkomst groter dan 50 onderschat werden, bleek deze onderschatting 

niet significant verschillend van 0 te zijn (t(11) = -1.263, p = .233).  Aftrekproblemen met een 

uitkomst kleiner dan 50 werden dan wel weer significant overschat: t(11) = 4.456, p = .001.  

 Hoe de gemiddelde afwijkingen per conditie evolueerden over leeftijd, onderzochten we 

door opnieuw elke conditie ten opzichte van een afwijking van 0 eenheden te plaatsen en de 

leeftijd als tussen-subjecten factor toe te voegen. Opnieuw vergeleken we hier enkel prestaties 

van kinderen uit het 3de, 4de en 6de leerjaar, aangezien de stimuli en de fysiek gepresenteerde 

getallenlijn bij kinderen uit het 2de leerjaar een andere schaal hadden. Zo ondernamen we voor 

onze eerste conditie een ANOVA met herhaalde metingen op de factor ‘afwijking’ (afwijkingen 

bij aftrekproblemen kleiner dan 50, geen afwijking) en tussen-subjecten factor ‘leeftijd’ (3de, 4de 

en 6de leerjaar). Zowel het hoofdeffect van de afwijking (F(1,39) = 182.182, p = .000) als de 

interactie ervan met de leeftijd (F(2,39) = 17.088, p = .000) waren significant. Inderdaad, 

wanneer we kijken naar figuur 15, zien we een duidelijke afname van de overschatting van 

aftrekproblemen kleiner dan 50. Beide effecten waren ook significant bij optelproblemen met 

een uitkomst kleiner dan 50: hoofdeffect van afwijking (F(1,39) = 6.073,  p = .018 en interactie-

effect van afwijking x leeftijd: F(2,39) = 11.500, p = .000): de overschattingen namen af van het 

3de naar het 4de leerjaar en keerden zich zelfs om naar onderschattingen in het 6de leerjaar. Ook 

bij aftrek- en optelproblemen groter dan 50 bleken de onderschattingen gemiddeld gezien over 

leeftijden heen significant verschillend te zijn van 0 (hoofdeffect van afwijking voor 
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aftrekproblemen groter dan 50: F(1,39) = 37.687, p = .000, hoofdeffect van afwijking voor 

optelproblemen groter dan 50: F(1,39) = 508.173,  p = .000) en bleek leeftijd in beide condities 

een significante invloed gehad te hebben op deze afwijkingen (interactie-effect van afwijking x 

leerjaar bij aftrekproblemen groter dan 50: F(2,39) = 6.409,     p = .004, interactie-effect van 

afwijking x leerjaar bij optelproblemen groter dan 50: F(2,39) = 14.746, p = .000). 

 

 

 

Figuur 15. Gemiddelde afwijking per leerjaar (blauw: 3de leerjaar, oranje: 4de leerjaar, groen: 6de leerjaar), volgens 

aftrek- en optelproblemen en volgens ware uitkomst kleiner of groter dan 50 ( < 50, > 50). 

 

 We konden dus besluiten dat de kinderen inderdaad een OM-effect vertoonden, maar 

dan enkel wanneer de ‘overgebleven lengte’ van de getallenlijn waarin de shift moest gebeuren 

dit toeliet. Immers, bij aftrekproblemen en optelproblemen met een respectievelijke uitkomst 

kleiner dan 50 en groter dan 50 vonden we omgekeerd effect door de aanwezigheid van de 

respectievelijke 0  en 100 grenzen die het OM-effect blokkeerden. Anderzijds, wanneer er nog 

een shift mogelijk was, bleken de kinderen inderdaad de optelproblemen te overschatten en de 

aftrekproblemen bleken te onderschatten. Dit effect nam af naarmate kinderen ouder werden. 
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Aandachtsexperiment 

 Om een mogelijke shift in aandacht te detecteren bij onze kinderen in het 

aandachtsexperiment, analyseerden we de verschillen in foutenpercentages en reactietijden 

tussen compatibele en incompatibele trials. In een compatibele trial kregen de kinderen een 

optelsom of aftrekprobleem te zien en kwam een rode bol respectievelijk rechts of links van het 

scherm. Anderzijds, wanneer een optelsom gevolgd werd door een rode bol aan de linkerkant of 

wanneer een aftrekprobleem gevolgd werd door een rode bol aan de rechterkant, dan 

beschouwden we dit als een incompatibele trial en verwachtten we meer fouten en tragere 

reactietijden dan in de compatibele gevallen. Trials die meer dan 3 standaarddeviaties 

verwijderd waren van de gemiddelde reactietijd en het gemiddelde foutenpercentage per 

conditie, werden niet gebruikt. Analyses op reactietijden werden telkens uitgevoerd op die trials 

waarin het kind correct de plaats van de rode bol aanduidde. P-waarden van gepaarde testen 

waarin compatibele met incompatibele foutenpercentages en reactietijden per leerjaar werden 

vergeleken, leverden geen enkele significante toets op (tabel 2). Er bleek dus geen significant 

verschil te zijn tussen die trials waarin de plaats van de rode bol gematcht was met de 

voorgaande bewerking en die trials waarin dit niet zo was. 

Tabel 2. 

Gemiddelde foutenpercentages en reactietijden voor compatibele en incompatibele condities per leerjaar. 

Standaardfouten staan tussen haakjes. T-waarden en p-waarden horen bij de gepaarde t-testen waarin telkens een 

compatibele met een incompatibele conditie vergeleken werd. Geen enkele van de t-testen was significant. 

 

Foutenpercentages 

 

Compatibele 

Trials 

 

 

Incompatibele 

Trials 

 

 

t 

 

 

 

P-waarden 

 

 

 

2de LEERJAAR  

 

.0799 (.176) 

 

.0799 (0,191) 

 

.000 

 

1.000 

 

3de LEERJAAR 

 

.0486 (.029) 

 

.0427 (0,039) 

 

.666 

 

.517 

 

4de LEERJAAR 

 

.0466 (.035) 

 

.0387 (0,033) 

 

1.593 

 

.135 

 

6de LEERJAAR 

 

.0174 (.020) 

 

.0139 (0,028) 

 

.353 

 

.731 

     

Reactietijden 

 

Compatibele 

trials 

 

 

Incompatibele 

trials 

 

 

t 

 

 

 

P-waarden 

 

 

 

2de LEERJAAR  

 

851.7798 (231.66) 

 

804,1921 (217.06) 

 

1.220 

 

.241 

 

3de LEERJAAR 

 

819,5429 (146.64) 

 

829,2990 (148.17) 

 

-.981 

 

.344 

 

4de LEERJAAR 

 

731,1060 (146.00) 

 

743,0987 (140.35) 

 

-1.368 

 

.195 

 

6de LEERJAAR 

 

671,6155 (152.04) 

 

669,4346 (161.92) 

 

.175 

 

.864 
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Omdat het reageren op de rode bol een relatief eenvoudige taak was, lagen 

foutenpercentages erg laag -tot zelfs verwaarloosbaar laag voor kinderen uit het 6de leerjaar- en  

hadden deze absolute waarden niet zoveel betekenis. Wanneer we de reactietijden van dichterbij 

bekeken (figuur 16), was enkel bij kinderen uit het 3de en 4de leerjaar een aandachtsshift ten 

gevolge van het OM-effect waarneembaar. In het 2de leerjaar keerde zich dat om en in het 6de 

leerjaar waren kinderen even snel in compatibele als in incompatibele trials. 

 

 

Figuur 16. Gemiddelde reactietijden per leerjaar (geel: 2de leerjaar, blauw: 3de leerjaar, rood: 4de leerjaar, groen: 6de 

leerjaar). 

 

Hoewel er wel een trend waarneembaar was waarbij reactietijden (figuur 16) en 

foutenpercentages (figuur 17) geleidelijk aan afnamen met de leeftijd, leverde een ANOVA met 

herhaalde metingen op de factor ‘Compatibiliteit’ en tussen-subject-factor ‘Leerjaar’ op de data 

van alle kinderen samen geen significante resultaten op bij foutenpercentages (hoofdeffect van 

compatibiliteit: F(1,52) = .668, p = .417, interactie-effect ‘compatibiliteit x leerjaar’: F(3,52) = 

.112, p = .952) noch bij reactietijden (hoofdeffect van compatibiliteit: F(1,52) = .338, p = .563, 

interactie-effect ‘compatibiliteit x leerjaar’: F(3,52) = 1.471, p = .233).  
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Figuur 17. Gemiddelde foutenpercentages per leeftijd (geel: 2de leerjaar, blauw: 3de leerjaar, rood: 4de leerjaar, groen: 

6de leerjaar). 

 

Net zoals in Seyll en Content (2011), gingen wij ook na of de grootte van de 2de operand 

een invloed had op de grootte van aandachtsshift en dus op de grootte van het OM-effect. Om 

de grootte van de 2de operand in rekening te brengen, ondernamen we een median-split analyse 

waarbij we onze trials opdeelden in twee groepen: trials waarin de 2de operand groter was dan de 

mediaan (18) en trials waarin hij kleiner was dan de mediaan. Een 2 x 2 ANOVA met binnen-

subject factoren ‘compatibiliteit’ en ‘grootte van de 2de operand (gedefinieerd volgens de 

median-split analyse)’ moest uitwijzen of het afwezige compatibiliteitseffect zou tevoorschijn 

komen bij die problemen die een grote 2de operand bevatten in vergelijking met de problemen 

die een operand hadden die kleiner was dan de mediaan (6.5 voor het 2de leerjaar en 18 voor het 

3de, 4de en 6de leerjaar). Gezien de beperkte variabiliteit in de absolute cijfers van de 

foutpercentages, concenteerden we ons bij deze post-hoc analyse alleen op reactietijden (figuur 

18). Bij geen enkel leerjaar kon een significant interactie-effect tussen de twee factoren 

gevonden worden: 2de leerjaar: interactie-effect ‘compatibiliteit x grootte van de 2de operand’: 

F(1,15) = 1.553, p = .232, 3de leerjaar: interactie-effect ‘compatibiliteit x grootte van de 2de 

operand’: F(1,13) = .001, p = .973, 4de leerjaar: interactie-effect ‘compatibiliteit x grootte van de 

2de operand’: F(1,13) = .065, p = .802, 6de leerjaar: interactie-effect ‘compatibiliteit x grootte 

van de 2de operand’: F(1,11) = 2.049, p = .180). De variatie in de data kon dus niet verklaard 

worden door de post-hoc gedefinieerde factor ‘grootte van de 2de operand’ die bijgevolg ook 

geen grotere aandachtshift had geïnduceerd bij een grotere 2de operand. 
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Figuur 18: Gemiddelde reactietijden per leerjaar (geel: 2de leerjaar, blauw: 3de leerjaar, rood: 4de leerjaar, groen: 6de 

leerjaar) volgens compatibiliteit (compatibel vs incompatibel) en volgens grootte van de 2de operand die groter of 

kleiner was dan de mediaan die gedefinieerd was per leerjaar. 

 

 

 

Bespreking 

 

Het doel van deze studie was om de ontwikkeling van het operational momentum effect 

en de mogelijke verklaringen die aan de basis liggen, te onderzoeken. In drie verschillende 

experimenten onderwierpen we kinderen van 6 tot 12 jaar aan eenvoudige taakjes waarin we 

nagingen of kinderen inderdaad de neiging hadden om de uitkomst van optelproblemen te 

overschatten en die van aftrekproblemen te onderschatten. We beperkten ons hierbij tot optel- 

en aftrekproblemen gepresenteerd in Arabische cijfers (symbolische stimuli). In een eerste 

experiment exploreerden we hoe het OM-effect zich bij kinderen van uit het 1ste, 2de, 3de en 5de 

leerjaar manifesteerde. In het 2de en 3de experiment gingen we dieper in op verklaringen: liggen 

een intern gerepresenteerde mentale getallenlijn en/of een eventuele aandachtsverschuiving aan 

de basis?  

Algemeen gezien bleek dat over de 3 experimenten heen, het OM-effect –althans bij 

kinderen-  niet dezelfde robuuste effecten vertoonde als het SNARC-effect. Niet in zijn 

aanwezigheid en ook niet in zijn ontwikkeling. Zowel bij aftrek- als bij optelproblemen in het 

pilootexperiment vonden we vooreerst dat kinderen de tendens hadden om overschattingen te 

maken. Echter, opmakend uit de reactietijden vonden we dat dit effect kleiner werd naarmate de 

leeftijd verhoogde. Ook bij het getallenlijnexperiment zagen we een zelfde evolutie, al bleken 
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de kinderen hier –naast de overschattingen bij optelproblemen- wél onderschattingen te maken 

bij aftrekproblemen -mits de oplossing van het probleem niet te dicht bij de grenzen van de 

fysieke getallenlijn aanleunde. In het derde en laatste experiment toonden de analyses aan dat 

het OM-effect geen significante verschuivingen kon veroorzaken in de aandacht van de 

kinderen.  Een grondigere blik is nodig om de resultaten op adequate wijze te interpreteren. 

Het eerste explorerende pilootonderzoek kon alvast enkele verhelderende antwoorden 

aanbrengen.  Algemeen, over leerjaren heen, bleken kinderen meer fouten te maken bij 

aftrekproblemen en wanneer een uitkomst een overschatting was, dan wanneer een uitkomst een 

onderschatting was. Een aantal mogelijke verklaringen kunnen hiervoor aan de basis liggen. 

Vooreerst leren kinderen op school altijd eerst optellen en komt aftrekken pas later aan bod. 

Optellen wordt immers als eerste aangeleerd, omdat het gemakkelijker is dan aftrekken. 

Bovendien is ook het omgekeerde waar: omdat optellen het eerste is wat kinderen leren, wordt 

dit ook meer geoefend en daardoor gemakkelijker. Vervolgens komen ook in het dagelijkse 

leven en in andere meer toegepaste schoolvakken waarin maten en gewichten gebruikt worden, 

optelproblemen vaker voor dan aftrekproblemen (‘Hoeveel kosten 5 appels van elk 1 euro 

samen?’ en ‘Hoe groot is de omtrek van de speelplaats?’).  

Maar hoe komt het dat de kinderen dan toch minder moeite hadden met het verwerpen 

van onderschatte problemen dan overschatte problemen? Ook hier dachten we aan dezelfde 

argumenten. De laatste jaren werd in het Vlaamse onderwijs meer en meer de aandacht gelegd 

op praktijkgericht rekenen en daarbij ook het ‘schattend rekenen’ (van den Heuvel-Panhuizen, 

Buys en Treffers, 2001). Kinderen leren daarbij vooral overschattingen te maken via problemen 

uit het dagelijkse leven zoals ‘Als ik 5 krentenbroodjes van 1,75 euro wil, zal ik dan toekomen 

met mijn briefje van 10 euro?’. Logischerwijs zullen kinderen daarom in een tijdsgebonden 

context waarin niet alleen de accuraatheid van het antwoord, maar ook snelheid van belang is, 

meer moeite hebben om de overschatte uitkomst van de reële uitkomst te onderscheiden. Een 

onderschatte uitkomst zal daarom ook veel meer opvallen dan een overgeschatte uitkomst en tot 

snellere en juistere antwoorden leiden. 

 Wanneer we vervolgens de vergelijking maken over leerjaren heen wat betreft 

reactietijden en foutenpercentages, vinden we vooral dat hoe ouder kinderen worden, hoe sneller 

ze gaan reageren. Desondanks dit feit, vinden we dat bij de kinderen uit het 3de leerjaar het 

minste fouten gemaakt werden en niet bij kinderen uit het 5de leerjaar, zoals we verwachtten. 

Kinderen uit het 5de leerjaar bleken zich dus meer te concentreren op het snel zijn dan op het 

accuraat zijn. 
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Om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de effecten, exploreerden we ook de 

data binnen elk leerjaar. Zo vonden we, in lijn met de effecten over leerjaren heen, opnieuw dat 

ook binnen elk leerjaar aftrekproblemen trager en met meer fouten werden opgelost dan 

optelproblemen. Interessanter echter was het effect van de over- en ondergeschatte aangeboden 

uitkomsten. Daar waren enkele frappante effecten van reactietijden zichtbaar. Zo vonden we dat 

enkel kinderen van gemiddeld 8 en 9 jaar (het 2de en 3de leerjaar) de neiging hadden om 

optelproblemen te overschatten, terwijl dit nog niet het geval was bij kinderen van gemiddeld 7 

jaar (1ste leerjaar) en niet méér het geval was bij kinderen uit het 5de leerjaar (gemiddeld 11 jaar).  

Ook bij het getallenlijnexperiment vonden we dat bij die optelproblemen die een uitkomst 

hadden kleiner dan 50 kinderen een overschatting maakten, maar dat dit effect ook afnam met 

de leeftijd. Terwijl kinderen van 8 en 9 jaar (die hier nu al in het 3de en 4de leerjaar zitten) nog 

steeds de optelproblemen overschatten, was dit effect helemaal weg –en draaide het zich zelfs 

lichtjes om naar een onderschatting- bij kinderen van 11 (6de leerjaar). Dat een dergelijke 

evolutie zich niet alleen voordeed in het pilootexperiment, maar óók bij het 

getallenlijnexperiment, bewijst dat kinderen ten eerste inderdaad geneigd waren om hun oordeel 

te vellen op basis van een shift op de getallenlijn veroorzaakt door het optelprobleem en dat ten 

tweede het gebruik ervan -en samen daarmee het overschattingseffect- afnam over leeftijd. 

Immers, in het pilootexperiment, waarbij de mentaal gepresenteerde getallenlijn een soort liniaal 

was met grenzen 0 en oneindig, veroorzaakten zowel optelproblemen met een kleine als met een 

grote uitkomst een shift naar rechts. In het getallenlijnexperiment trad deze shift –en daarmee 

overschatting- dan weer enkel op bij die problemen die een uitkomst hadden kleiner dan 50. 

De mentaal gerepresenteerde getallenlijn werd dus wel degelijk als basis gebruikt om de 

bewerkingen in te schatten, al bleek dit slechts in specifieke gevallen naar voor te komen. Een 

grondigere blik op deze specifieke gevallen bracht ons al snel bij de argumentatie dat het soort 

taak en de soorten stimuli in deze gevallen tot een ander soort voorstelling van deze ‘interne 

liniaal’ geleid moest hebben. Zo was het intern gerepresenteerde beeld van de getallenlijn in het 

pilootexperiment een liniaal met een korte linkerkant -begrensd met 0- en een lange rechterkant 

-gaande tot oneindig- , terwijl deze in het getallenlijnexperiment afhankelijk was van de ware 

uitkomst (< 50 of  > 50) en van het soort stimulus (optellen of aftrekken). Reactietijden en 

onderschattingen van de aftrekproblemen in het respectievelijk pilootexperiment en 

getallenlijnexperiment bevestigen deze argumentering. Terwijl er in het pilootexperiment geen 

shift meer mogelijk was naar de linkerkant, omdat de gerepresenteerde getallenlijn hier een 

liniaal was die onderaan begrensd was met 0 en bovenaan met oneindig, was dit wél het geval in 

het getallenlijnexperiment bij die problemen die een ware uitkomst groter dan 50 hadden. Deze 

problemen werden immers aan de rechterkant van de door het experiment vooropgestelde 
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getallenlijn gesitueerd en konden dus nog een verdere shift naar links/onder aan en 

veroorzaakten daarbij een onderschatting van de werkelijke uitkomst. Omgekeerd bleek deze 

argumentering ook te kloppen: optelproblemen met een uitkomst kleiner dan 50 situeerden zich 

aan de linkerkant van de fysieke lijn en konden dus nog een shift naar rechts veroorzaken.  

Het gebruik van shiften op de getallenlijn bij optelproblemen in het 

getallenlijnexperiment bleek af te nemen naarmate kinderen ouder werden. Een significante 

overschatting was nog zichtbaar bij kinderen van 7 jaar (het 1ste leerjaar) in het 

pilootexperiment, verkleinde bij kinderen van 8 jaar (2de leerjaar) en verdween helemaal bij 

kinderen van 9 (3de leerjaar) en 11 (5de leerjaar). Overeenkomstig het pilootexperiment zagen we 

bij aftrekproblemen met een ware uitkomst groter dan 50 hoe de onderschatting van de 

aftrekproblemen groter dan 50, hoewel nog steeds prominent aanwezig bij kinderen uit het 6de 

leerjaar (11 jaar), afnam naarmate kinderen ouder werden. 

We mogen dus besluiten dat op basis van het piloot- en getallenlijnexperiment het OM-

effect bij jonge kinderen (8 en 9 jaar) aanwezig was en duidelijk afhing van een shift op de 

mentale getallenlijn. Belangrijk echter was dat de shift op die intern gepresenteerde getallenlijn 

in bepaalde mate mogelijk moest zijn. Zo hanteerden kinderen uit de lagere school –en hoe 

jonger hoe meer- nog duidelijk een intern gepresenteerde liniaal voor ogen gaande van 0 (het 

laagste getal dat zij kenden) tot oneindig wanneer (zoals in het pilootexperiment) geen fysiek 

gepresenteerde getallenlijn voor hen werd opgelegd. Shifts naar links bij een aftrekprobleem 

waren daardoor niet mogelijk in het pilootexperiment door een zelfgevormde 0-grens, maar wél 

mogelijk bij problemen die zich met hun werkelijke uitkomst situeerden aan de rechterkant van 

de fysieke opgelegde getallenlijn. Dit leidde tot de mogelijkheid van een shift naar links bij 

aftrekproblemen met een uitkomst groter dan. 

 Een OM-effect manifesteerde zich dus bij kinderen niet ouder dan 9 jaar, mits een niet-

afgebakende grens in de richting van de shift op een mentale getallenlijn. Het lijkt er dus op dat 

kinderen tot de leeftijd van 9 jaar nog heel erg op deze mentale getallenlijn steunen om de 

uitkomsten van optel- en aftrekproblemen in te schatten, maar dat dat effect duidelijk afneemt 

naarmate kinderen ouder worden en minder op basis van deze mentale liniaal gaan redeneren bij 

het oplossen van bewerkingen. 

 Onze studie bleek dus enerzijds parallel met het SNARC-effect, onderzocht in de studie 

van Imbo et al. (2012), in die zin dat kinderen vanaf 9 jaar niet meer bleken te steunen op een 

mentale getallenlijn. Anderzijds zagen we dat het OM-effect ten eerste –in tegenstelling tot het 

SNARC-effect bij Imbo et al. (2012) bij kinderen van 9 en 11 jaar- zelfs in het pilootexperiment 

niet meer aanwezig was bij kinderen vanaf het 5de leerjaar en dat ten tweede, bij kinderen jonger 
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dan 9 er wél nog een duidelijk OM-effect was, gebaseerd op de representatie van de interne 

liniaal. 

Hoewel we dus zouden voorspellen dat het OM-effect door zijn verlies aan de 

representatie van de getallenlijn én door het algemene verdwijnen ervan (in het 

pilootexperiment) bij kinderen van 11/12 jaar, verder zou verdwijnen wanneer kinderen ouder 

worden, zou het toch erg interessant kunnen zijn om te onderzoeken hoe een OM-effect zich 

terug zou kunnen manifesteren eens de kinderen op de secundaire school terechtkomen en 

daarbij ook met negatieve getallen leren werken. Immers dan worden kinderen opnieuw 

geconfronteerd met het gebruik van een liniaal die ook onder 0 kan gaan en zullen ze zo 

opnieuw via de representatie van deze getallenlijn opnieuw het OM-effect vertonen. 

 Anderzijds kan het ook zijn dat vanaf 9 jaar tot aan de volwassenheid het effect zo klein 

zal blijven zoals bij de 11-jarigen in het getallenlijnexperiment, maar zich dan ook enkel nog 

manifesteert wanneer proefpersonen óf met een getallenlijn geconfronteerd worden (zoals in het 

getallenlijnexperiment en zoals in Pinhas en Fischer, 2008 of Knops, 2007), of met niet-

symbolische stimuli moeten werken (zoals in McCrinck et al. (2007) of Knops, 2007). 

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of een paradigma zoals in het pilootexperiment al 

dan niet een OM-effect kan uitlokken bij volwassen participanten. 

 Als het effect zich inderdaad enkel manifesteert op jonge leeftijd waarbij de focus ligt 

op het gebruik van de liniaal en de getallenlijnen, op de niet-symbolische taken bij volwassenen 

en op de taken met een fysieke getallenlijn bij volwassenen, dan kunnen we besluiten dat (in lijn 

met het SNARC-effect) zoals Nunez (2011) recentelijk bewees, dat het concept van de 

getallenlijn niet aangeboren is in het brein en dus ook geen aangeboren effect kan veroorzaken 

zonder dat er een focus op gelegd kan worden (zoals bij het OM-effect) of zonder dat er een 

ander mechanisme (zooals een verbaal-spatiale codering bij het SNARC-effect) het effect 

overneemt.  

 Tot slot bleek, in lijn met de voorgaande argumentering, dat het OM-effect niet zo 

robuust bleek te zijn als het SNARC-effect in het induceren van een aandachtsshift. Er kon geen 

enkel significant effect gevonden worden in het aandachtsexperiment, betekenende dat het 

optellen en aftrekken geen aandachtsshift konden veroorzaken, wanneer de focus niet op de 

getallenlijn gelegd werd, en in dit experiment, zelfs niet op het optellen en aftrekken die de 

presentatie van een interne getallenlijn induceerden. Een gebrek aan focus op de bewerking én 

op de getallenlijn veroorzaakten hier de niet-significante effecten. Anders dan wat Van Galen en 

Reitsma (2008) getuigden over de automatische associatie van de getallen in een detectietaak 

die al aanwezig was bij kinderen vanaf 9 jaar, bleken hier zelfs kinderen vanaf 9 jaar nog geen 

automatische link te vertonen tussen de irrelevante bewerking en een shift in aandacht. Hoewel 
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de studie die voorgesteld werd in de poster van Seyll en Content (2011) waarin een 

optelprobleem de shift naar rechts faciliteerde, deze argumentering inderdaad lijkt tegen te 

spreken, kunnen we hier argumenteren dat Seyll en Content (2011) hun resultaten enkel vonden 

bij het schatten van problemen (in tegenstelling tot het effectief berekenen) en bij 

optelproblemen. Kinderen uit onze studie echter moesten berekeningen maken en werden met 

én optelproblemen én aftrekproblemen geconfronteerd. 

 

Conclusie 

 

 In deze studie onderzochten we hoe het operational momentum effect (OM-effect) zich 

ontwikkelde bij kinderen. In een poging een co-evolutie te ontdekken tussen het OM-effect en 

het SNARC-effect, ondernamen we drie verschillende experimenten. Het bleek dat kinderen 

inderdaad het OM-effect vertoonden, maar dat dit enerzijds heel sterk afhing van de focus die 

door het experiment op de getallenlijn gelegd werd en anderzijds ook van het soort stimuli  

waarmee ze geconfronteerd werden en welke interne voorstelling ze zich daardoor van hun 

getallenlijn maakten. Wanneer grenzen van de intern gerepresenteerde getallenlijn open waren, 

trad een groot OM-effect op bij kinderen die jong waren (6 jaar), maar nam dit geleidelijk aan af 

naarmate kinderen ouder werden (tot 12 jaar). We konden besluiten dat het OM-effect niet 

afhankelijk was van eenzelfde verbale basis zoals bij het SNARC-effect. 
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Bijlagen 

Stimuluslijsten van het pilootexperiment per leerjaar. 

 

1ste leerjaar groep 1 

 

1de leerjaar groep 1

1 6 + 8 = 15 f optel tientaloverschrijdend PLUS 1

1 14 + 4 = 17 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 7 + 6 = 15 f optel tientaloverschrijdend PLUS 2

1 3 + 6 = 7 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 4 + 7 = 14 f optel tientaloverschrijdend PLUS 3

1 2 + 11 = 10 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 5 + 9 = 13 f optel tientaloverschrijdend MIN 1

1 7 + 3 = 12 f optel niet-tientaloverschrijdend PLUS 2

1 14 - 6 = 9 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 1

1 18 - 12 = 5 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 15 - 8 = 9 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 2

1 5 - 4 = 0 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 12 - 5 = 10 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 3

1 20 - 7 = 10 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 13 - 9 = 2 f aftrek tientaloverschrijdend MIN 2

1 19 - 5 = 17 f aftrek niet-tientaloverschrijdend PLUS 3

1 4 + 8 = 13 f optel tientaloverschrijdend PLUS 1

1 8 - 1 = 4 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 6 + 8 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 14 + 4 = 18 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 7 + 6 = 13 j optel tientaloverschrijdend 0

1 3 + 6 = 9 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 7 = 11 j optel tientaloverschrijdend 0

1 2 + 11 = 13 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 5 + 9 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 7 + 3 = 10 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 14 - 6 = 8 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 18 - 12 = 6 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 15 - 8 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 5 - 4 = 1 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 12 - 5 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 20 - 7 = 13 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 13 -9 = 4 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 19 - 5 = 14 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 8 = 12 j optel tientaloverschrijdend 0

1 8 - 1 = 7 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0
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1de leerjaar groep 2

1 6 + 8 = 13 f optel tientaloverschrijdend MIN 1

1 14 + 4 = 20 f optel niet-tientaloverschrijdend PLUS 2

1 7 + 6 = 14 f optel tientaloverschrijdend PLUS 1

1 3 + 6 = 8 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 4 + 7 = 13 f optel tientaloverschrijdend PLUS 2

1 2 + 11 = 11 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 5 + 9 = 17 f optel tientaloverschrijdend PLUS 3

1 7 + 3 = 7 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 14 - 6 = 6 f aftrek tientaloverschrijdend MIN 2

1 18 - 12 = 9 f aftrek niet-tientaloverschrijdend PLUS 3

1 15 - 8 = 8 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 1

1 5 - 4 = 0 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 12 - 5 = 9 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 2

1 20 - 7 = 11 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 13 - 9 = 7 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 3

1 19 - 5 = 11 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 4 + 8 = 13 f optel tientaloverschrijdend PLUS 1

1 8 - 1 = 4 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 6 + 8 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 14 + 4 = 18 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 7 + 6 = 13 j optel tientaloverschrijdend 0

1 3 + 6 = 9 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 7 = 11 j optel tientaloverschrijdend 0

1 2 + 11 = 13 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 5 + 9 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 7 + 3 = 10 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 14 - 6 = 8 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 18 - 12 = 6 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 15 - 8 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 5 - 4 = 1 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 12 - 5 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 20 - 7 = 13 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 13 -9 = 4 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 19 - 5 = 14 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 8 = 12 j optel tientaloverschrijdend 0

1 8 - 1 = 7 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0
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1de leerjaar groep 3

1 6 + 8 = 16 f optel tientaloverschrijdend PLUS 2

1 14 + 4 = 16 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 7 + 6 = 16 f optel tientaloverschrijdend PLUS 3

1 3 + 6 = 6 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 4 + 7 = 8 f optel tientaloverschrijdend MIN 3

1 2 + 11 = 14 f optel niet-tientaloverschrijdend PLUS 1

1 5 + 9 = 15 f optel tientaloverschrijdend PLUS 1

1 7 + 3 = 9 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 14 - 6 = 10 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 2

1 18 - 12 = 4 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 15 - 8 = 10 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 3

1 5 - 4 = 5 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 12 - 5 = 6 f aftrek tientaloverschrijdend MIN 1

1 20 - 7 = 15 f aftrek niet-tientaloverschrijdend PLUS 2

1 13 - 9 = 5 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 1

1 19 - 5 = 13 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 4 + 8 = 10 f optel tientaloverschrijdend MIN 2

1 8 - 1 = 10 f aftrek niet-tientaloverschrijdend PLUS 3

1 6 + 8 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 14 + 4 = 18 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 7 + 6 = 13 j optel tientaloverschrijdend 0

1 3 + 6 = 9 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 7 = 11 j optel tientaloverschrijdend 0

1 2 + 11 = 13 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 5 + 9 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 7 + 3 = 10 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 14 - 6 = 8 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 18 - 12 = 6 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 15 - 8 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 5 - 4 = 1 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 12 - 5 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 20 - 7 = 13 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 13 -9 = 4 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 19 - 5 = 14 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 8 = 12 j optel tientaloverschrijdend 0

1 8 - 1 = 7 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0
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1de leerjaar groep 4

1 6 + 8 = 19 f optel tientaloverschrijdend PLUS 3

1 14 + 4 = 15 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 7 + 6 = 11 f optel tientaloverschrijdend MIN 2

1 3 + 6 = 12 f optel niet-tientaloverschrijdend PLUS 3

1 4 + 7 = 12 f optel tientaloverschrijdend PLUS 1

1 2 + 11 = 12 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 5 + 9 = 16 f optel tientaloverschrijdend PLUS 2

1 7 + 3 = 8 f optel niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 14 - 6 = 11 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 3

1 18 - 12 = 3 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 3

1 15 - 8 = 4 f aftrek tientaloverschrijdend MIN 3

1 5 - 4 = 2 f aftrek niet-tientaloverschrijdend PLUS 1

1 12 - 5 = 8 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 1

1 20 - 7 = 12 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 1

1 13 - 9 = 6 f aftrek tientaloverschrijdend PLUS 2

1 19 - 5 = 12 f aftrek niet-tientaloverschrijdend MIN 2

1 4 + 8 = 11 f optel tientaloverschrijdend MIN 1

1 8 - 1 = 9 f aftrek niet-tientaloverschrijdend PLUS 2

1 6 + 8 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 14 + 4 = 18 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 7 + 6 = 13 j optel tientaloverschrijdend 0

1 3 + 6 = 9 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 7 = 11 j optel tientaloverschrijdend 0

1 2 + 11 = 13 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 5 + 9 = 14 j optel tientaloverschrijdend 0

1 7 + 3 = 10 j optel niet-tientaloverschrijdend 0

1 14 - 6 = 8 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 18 - 12 = 6 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 15 - 8 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 5 - 4 = 1 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 12 - 5 = 7 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 20 - 7 = 13 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 13 -9 = 4 j aftrek tientaloverschrijdend 0

1 19 - 5 = 14 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0

1 4 + 8 = 12 j optel tientaloverschrijdend 0

1 8 - 1 = 7 j aftrek niet-tientaloverschrijdend 0
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2de, 3de en 5de leerjaar

 

type 1 LIJST 1 TrialDeel1 36 + 6 = 43 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 14 + 4 = 17 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 28 + 48 = 78 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 28 + 42 = 68 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 7 + 6 = 16 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 17 + 12 = 26 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 73 + 18 = 90 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 33 + 44 = 79 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 8 + 25 = 34 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 2 + 11 = 12 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 76 + 9 = 87 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 54 + 35 = 87 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 5 + 9 = 17 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 5 + 13 = 15 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 19 + 63 = 80 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 11 + 67 = 81 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 26 + 18 = 45 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 35 + 52 = 84 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 36 + 6 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 14 + 4 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 28 + 48 = 76 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 28 + 42 = 70 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 7 + 6 = 13 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 17 + 12 = 29 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 73 + 18 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 33 + 44 = 77 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 8 + 25 = 33 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 2 + 11 = 13 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 76 + 9 = 85 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 54 + 35 = 89 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 5 + 9 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 5 + 13 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 19 + 63 = 82 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 11 + 67 = 78 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 26 + 18 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 35 + 52 = 87 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 14 - 6 = 9 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 62 - 40 = 21 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 96 - 38 = 60 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 90 - 18 = 70 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 67 - 38 = 32 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 5 - 4 = 0 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 95 - 36 = 58 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 99 - 42 = 59 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 12 - 5 = 8 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 52 - 41 = 10 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 94 - 27 = 69 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 88 - 13 = 73 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 53 - 35 = 21 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 19 - 5 = 11 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 83 - 9 = 72 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 79 - 27 = 55 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 53 - 29 = 25 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 64 - 13 = 48 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 14 - 6 = 8 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 62 - 40 = 22 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 96 - 38 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 90 - 18 = 72 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 67 - 38 = 29 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 5 - 4 = 1 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 95 - 36 = 59 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 99 - 42 = 57 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 12 - 5 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 52 - 41 = 11 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 94 - 27 = 67 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 88 - 13 = 75 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 53 - 35 = 18 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 19 - 5 = 14 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 83 - 9 = 74 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 79 - 27 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 53 - 29 = 24 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 64 - 13 = 51 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 1 LIJST 2 TrialDeel2 6 + 8 = 15 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 12 + 14 = 25 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 16 + 46 = 64 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 42 + 24 = 64 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 15 + 28 = 46 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 3 + 6 = 6 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 55 + 26 = 80 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 89 + 8 = 99 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 4 + 7 = 12 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 10 + 31 = 40 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 26 + 65 = 93 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 18 + 41 = 57 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 27 + 15 = 45 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 7 + 3 = 7 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 25 + 27 = 50 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 19 + 61 = 83 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 37 + 7 = 45 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 28 + 41 = 66 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 6 + 8 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 12 + 14 = 26 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 16 + 46 = 62 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 42 + 24 = 66 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 15 + 28 = 43 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 3 + 6 = 9 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 55 + 26 = 81 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 89 + 8 = 97 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 4 + 7 = 11 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 10 + 31 = 41 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 26 + 65 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 18 + 41 = 59 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 27 + 15 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 7 + 3 = 10 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 25 + 27 = 52 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 19 + 61 = 80 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 37 + 7 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 28 + 41 = 69 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 52 - 18 = 35 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 18 - 12 = 5 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 66 - 8 = 60 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 74 - 22 = 50 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 15 - 8 = 10 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 87 - 46 = 38 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 75 - 26 = 48 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 79 - 14 = 67 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 34 - 9 = 26 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 20 - 7 = 12 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 96 - 9 = 89 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 76 - 12 = 62 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 13 - 9 = 7 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 99 - 61 = 35 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 83 - 15 = 66 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 93 - 32 = 64 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 66 - 38 = 29 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 87 - 20 = 64 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 52 - 18 = 34 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 18 - 12 = 6 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 66 - 8 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 74 - 22 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 15 - 8 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 87 - 46 = 41 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 75 - 26 = 49 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 79 - 14 = 65 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 34 - 9 = 25 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 20 - 7 = 13 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 96 - 9 = 87 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 76 - 12 = 64 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 13 - 9 = 4 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 99 - 61 = 38 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 83 - 15 = 68 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 93 - 32 = 61 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 66 - 38 = 28 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 87 - 20 = 67 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 2 lijst 1 TrialDeel1 6 + 8 = 13 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 12 + 14 = 28 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 28 + 48 = 77 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 28 + 42 = 69 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 15 + 28 = 45 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 3 + 6 = 7 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 73 + 18 = 94 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 33 + 44 = 74 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 4 + 7 = 9 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 10 + 31 = 44 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 76 + 9 = 86 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 54 + 35 = 88 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 27 + 15 = 44 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 7 + 3 = 8 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 19 + 63 = 85 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 11 + 67 = 75 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 26 + 18 = 41 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 28 + 41 = 68 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 6 + 8 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 12 + 14 = 26 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 28 + 48 = 76 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 28 + 42 = 70 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 15 + 28 = 43 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 3 + 6 = 9 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 73 + 18 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 33 + 44 = 77 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 4 + 7 = 11 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 10 + 31 = 41 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 76 + 9 = 85 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 54 + 35 = 89 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 27 + 15 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 7 + 3 = 10 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 19 + 63 = 82 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 11 + 67 = 78 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 26 + 18 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 28 + 41 = 69 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 52 - 18 = 33 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 18 - 12 = 8 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 96 - 38 = 59 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 90 - 18 = 71 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 15 - 8 = 9 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 87 - 46 = 39 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 95 - 36 = 62 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 99 - 42 = 54 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 34 - 9 = 23 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 20 - 7 = 16 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 94 - 27 = 68 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 88 - 13 = 74 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 13 - 9 = 6 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 99 - 61 = 36 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 83 - 9 = 77 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 79 - 27 = 49 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 53 - 29 = 21 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 87 - 20 = 66 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 52 - 18 = 34 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 18 - 12 = 6 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 96 - 38 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 90 - 18 = 72 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 15 - 8 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 87 - 46 = 41 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 95 - 36 = 59 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 99 - 42 = 57 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 34 - 9 = 25 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 20 - 7 = 13 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 94 - 27 = 67 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 88 - 13 = 75 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 13 - 9 = 4 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 99 - 61 = 38 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 83 - 9 = 74 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 79 - 27 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 53 - 29 = 24 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 87 - 20 = 67 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 2 lijst 2 TrialDeel2 36 + 6 = 41 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 14 + 4 = 20 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 16 + 46 = 63 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 42 + 24 = 65 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 7 + 6 = 15 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 17 + 12 = 27 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 55 + 26 = 84 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 89 + 8 = 94 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 8 + 25 = 31 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 2 + 11 = 16 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 26 + 65 = 92 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 18 + 41 = 58 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 5 + 9 = 16 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 5 + 13 = 16 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 25 + 27 = 55 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 19 + 61 = 77 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 37 + 7 = 41 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 35 + 52 = 86 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 36 + 6 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 14 + 4 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 16 + 46 = 62 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 42 + 24 = 66 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 7 + 6 = 13 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 17 + 12 = 29 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 55 + 26 = 81 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 89 + 8 = 97 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 8 + 25 = 33 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 2 + 11 = 13 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 26 + 65 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 18 + 41 = 59 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 5 + 9 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 5 + 13 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 25 + 27 = 52 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 19 + 61 = 80 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 37 + 7 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 35 + 52 = 87 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 14 - 6 = 7 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 62 - 40 = 24 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 66 - 8 = 59 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 74 - 22 = 51 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 67 - 38 = 31 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 5 - 4 = 0 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 75 - 26 = 52 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 79 - 14 = 62 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 12 - 5 = 5 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 52 - 41 = 14 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 96 - 9 = 88 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 76 - 12 = 63 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 53 - 35 = 20 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 19 - 5 = 12 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 83 - 15 = 71 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 93 - 32 = 58 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 66 - 38 = 25 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 64 - 13 = 50 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 14 - 6 = 8 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 62 - 40 = 22 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 66 - 8 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 74 - 22 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 67 - 38 = 29 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 5 - 4 = 1 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 75 - 26 = 49 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 79 - 14 = 65 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 12 - 5 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 52 - 41 = 11 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 96 - 9 = 87 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 76 - 12 = 62 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 53 - 35 = 18 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 19 - 5 = 14 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 83 - 15 = 68 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 93 - 32 = 61 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 66 - 38 = 28 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 64 - 13 = 51 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 3 lijst 1 TrialDeel1 36 +  6 = 44 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 14 + 4 = 16 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 28 + 48 = 79 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 28 + 42 = 67 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 7 + 6 = 10 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 17 + 12 = 30 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 73 + 18 = 92 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 33 + 44 = 76 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 8 + 25 = 35 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 2 + 11 = 11 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 76 + 9 = 88 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 54 + 35 = 86 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 5 + 9 = 13 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 5 + 13 = 20 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 19 + 63 = 83 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 11 + 67 = 77 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 26 + 18 = 42 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 35 + 52 = 90 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 36 + 6 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 14 + 4 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 28 + 48 = 76 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 28 + 42 = 70 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 7 + 6 = 13 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 17 + 12 = 29 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 73 + 18 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 33 + 44 = 77 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 8 + 25 = 33 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 2 + 11 = 13 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 76 + 9 = 85 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 54 + 35 = 89 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 5 + 9 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 5 + 13 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 19 + 63 = 82 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 11 + 67 = 78 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 26 + 18 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 35 + 52 = 87 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 14 - 6 = 10 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 62 - 40 = 20 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 96 - 38 = 61 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 90 - 18 = 69 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 67 - 38 = 26 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 5 - 4 = 2 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 95 - 36 = 60 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 99 - 42 = 56 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 12 - 5 = 9 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 52 - 41 = 9 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 94 - 27 = 70 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 88 - 13 = 72 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 53 - 35 = 17 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 19 - 5 = 16 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel1 83 - 9 = 75 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel1 79 - 27 = 51 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 53 - 29 = 22 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel1 64 - 13 = 54 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 14 - 6 = 8 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 62 - 40 = 22 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 96 - 38 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 90 - 18 = 72 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 67 - 38 = 29 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 5 - 4 = 1 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 95 - 36 = 59 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 99 - 42 = 57 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 12 - 5 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 52 - 41 = 11 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 94 - 27 = 67 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 88 - 13 = 75 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 53 - 35 = 18 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 19 - 5 = 14 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 83 - 9 = 74 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 79 - 27 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 53 - 29 = 24 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 64 - 13 = 51 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 3 Lijst 2 TrialDeel2 6 + 8 = 16 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 12 + 14 = 24 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 16 + 46 = 65 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 42 + 24 = 63 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 15 + 28 = 40 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 3 + 6 = 10 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 55 + 26 = 82 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 89 + 8 = 96 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 4 + 7 = 13 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 10 + 31 = 39 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 26 + 85 = 94 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 18 + 41 = 56 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 27 + 15 = 41 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 7 + 3 = 12 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 25 + 27 = 53 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 19 + 61 = 79 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 37 + 7 = 42 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 28 + 41 = 72 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 6 + 8 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 12 + 14 = 26 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 16 + 46 = 62 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 42 + 24 = 66 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 15 + 28 = 43 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 3 + 6 = 9 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 55 + 26 = 81 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 89 + 8 = 97 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 4 + 7 = 11 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 10 + 31 = 41 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 26 + 65 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 18 + 41 = 59 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 27 + 15 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 7 + 3 = 10 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 25 + 27 = 52 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 19 + 61 = 80 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 37 + 7 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 28 + 41 = 69 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 52 - 18 = 36 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 18 - 12 = 4 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 66 - 8 = 61 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 74 - 22 = 49 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 15 - 8 = 4 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 87 - 46 = 42 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 75 - 26 = 50 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 79 - 14 = 64 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 34 - 9 = 27 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 20 - 7 = 11 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 96 - 9 = 90 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 76 - 12 = 61 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 13 - 9 = 3 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 99 - 61 = 40 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 2

TrialDeel2 83 - 15 = 69 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 1

TrialDeel2 93 - 32 = 60 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 66 - 38 = 26 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 2

TrialDeel2 87 - 20 = 70 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 52 - 18 = 34 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 18 - 12 = 6 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 66 - 8 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 74 - 22 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 15 - 8 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 87 - 46 = 41 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 75 - 26 = 49 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 79 - 14 = 65 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 34 - 9 = 25 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 20 - 7 = 13 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 96 - 9 = 87 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 76 - 12 = 64 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 13 - 9 = 4 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 99 - 61 = 38 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 83 - 15 = 68 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 93 - 32 = 61 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 66 - 38 = 28 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 87 - 20 = 67 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 4 lijst 1 TrialDeel1 6 + 8 = 17 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 12 + 14 = 23 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 28 + 48 = 74 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 28 + 42 = 73 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 15 + 28 = 44 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 3 + 6 = 8 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 73 + 18 = 93 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 33 + 44 = 75 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 4 + 7 = 14 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 10 + 31 = 38 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 76 + 9 = 82 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 54 + 35 = 90 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 27 + 15 = 43 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 7 + 3 = 9 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 19 + 63 = 84 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 11 + 67 = 76 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 26 + 18 = 43 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 28 + 41 = 72 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 6 + 8 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 12 + 14 = 26 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 28 + 48 = 76 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 28 + 42 = 70 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 15 + 28 = 43 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 3 + 6 = 9 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 73 + 18 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 33 + 44 = 77 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 4 + 7 = 11 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 10 + 31 = 41 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 76 + 9 = 85 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 54 + 35 = 89 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 27 + 15 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 7 + 3 = 10 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 19 + 63 = 82 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 11 + 67 = 78 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 26 + 18 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 28 + 41 = 69 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 52 - 18 = 37 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 18 - 12 = 3 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 96 - 38 = 56 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 90 - 18 = 75 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 15 - 8 = 8 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 87 - 46 = 40 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 95 - 36 = 61 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 99 - 42 = 55 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 34 - 9 = 28 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel1 20 - 7 = 10 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel1 94 - 27 = 64 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel1 88 - 13 = 76 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel1 13 - 9 = 5 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 99 - 61 = 37 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel1 83 - 9 = 76 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel1 79 - 27 = 50 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel1 53 - 29 = 23 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel1 87 - 20 = 70 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel1 52 - 18 = 34 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 18 - 12 = 6 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 96 - 38 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 90 - 18 = 72 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 15 - 8 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 87 - 46 = 41 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 95 - 36 = 59 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 99 - 42 = 57 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 34 - 9 = 25 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 20 - 7 = 13 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 94 - 27 = 67 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 88 - 13 = 75 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 13 - 9 = 4 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 99 - 61 = 38 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 83 - 9 = 74 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 79 - 27 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel1 53 - 29 = 24 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel1 87 - 20 = 67 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0
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type 4 lijst 2 TrialDeel2 36 + 6 = 45 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 14 + 4 = 15 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 16 + 46 = 60 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 42 + 24 = 69 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 7 + 6 = 14 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 17 + 12 = 28 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 55 + 26 = 83 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 89 + 8 = 95 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 8 + 25 = 36 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 2 + 11 = 10 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 26 + 85 = 88 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 18 + 41 = 60 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 5 + 9 = 15 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 5 + 13 = 17 f Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 25 + 27 = 54 f Optel Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 19 + 61 = 78 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 37 + 7 = 43 f Optel Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 35 + 52 = 90 f Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 36 + 6 = 42 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 14 + 4 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 16 + 46 = 62 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 42 + 24 = 66 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 7 + 6 = 13 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 17 + 12 = 29 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 55 + 26 = 81 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 89 + 8 = 97 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 8 + 25 = 33 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 2 + 11 = 13 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 26 + 65 = 91 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 18 + 41 = 59 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 5 + 9 = 14 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 5 + 13 = 18 j Optel Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 25 + 27 = 52 j Optel Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 19 + 61 = 80 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 37 + 7 = 44 j Optel Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 35 + 52 = 87 j Optel Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 14 - 6 = 11 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 62 - 40 = 19 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 66 - 8 = 56 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 74 - 22 = 55 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 67 - 38 = 30 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 5 - 4 = 0 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 75 - 26 = 51 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 79 - 14 = 63 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 12 - 5 = 10 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 3

TrialDeel2 52 - 41 = 8 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 MIN 3

TrialDeel2 96 - 9 = 84 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 MIN 3

TrialDeel2 76 - 12 = 65 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 1

TrialDeel2 53 - 35 = 19 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 19 - 5 = 13 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 PLUS 1

TrialDeel2 83 - 15 = 70 f Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 PLUS 2

TrialDeel2 93 - 32 = 59 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 MIN 2

TrialDeel2 66 - 38 = 27 f Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 MIN 1

TrialDeel2 64 - 13 = 54 f Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 PLUS 3

TrialDeel2 14 - 6 = 8 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 62 - 40 = 22 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 66 - 8 = 58 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 74 - 22 = 52 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 67 - 38 = 29 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 5 - 4 = 1 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 75 - 26 = 49 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 79 - 14 = 65 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 12 - 5 = 7 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 52 - 41 = 11 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 96 - 9 = 87 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 76 - 12 = 62 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 53 - 35 = 18 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 19 - 5 = 14 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 83 - 15 = 68 j Aftrek Tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 93 - 32 = 61 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0

TrialDeel2 66 - 38 = 28 j Aftrek Tientaloverschrijdend < 50 0

TrialDeel2 64 - 13 = 51 j Aftrek Niet-tientaloverschrijdend > 50 0


