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Abstract 

Dat ouderlijke betrokkenheid en stimulatie een invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, 

is een feit. Onderzoek naar de specifieke invloed van ouder-kind-interactie op de numerieke 

vaardigheden van het kind, is echter beperkt. Nochtans zou deze numerieke interactie een goeie 

voorspeller zijn voor de latere schoolse vaardigheden van het kind. In deze studie wordt de 

specifieke interactie en het verband met numerieke vaardigheden onderzocht bij tweejarigen (N = 

197). Informatie over numerieke vaardigheden bij jonge kinderen bestaat, maar richt zich 

voornamelijk op drie- tot zesjarigen. Bij baby’s en peuters kan men echter ook al spreken van 

voorbereidende vaardigheden (getaldiscriminatie) en op de leeftijd van twee jaar krijgen kinderen 

het tellen onder de knie. Aan de hand van ouderrapportage en spelobservatie wordt onderzocht of 

er een verband bestaat tussen de numerieke interactie en de vaardigheden. Daarnaast tonen we het 

belang aan van de keuze van het meetinstrument. Er wordt een lineair verband gevonden tussen 

de numerieke moeder-kind-interactie en de vroeg-numerieke vaardigheden gerapporteerd door 

ouders. Binnen de spelobservatie wordt dit echter niet opgemerkt. In de sectie discussie wordt het 

onderscheid tussen deze meetinstrumenten verder uitgediept, worden sterktes en zwaktes van 

deze studie aangehaald en tot slot worden enkele aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek. 
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Voorwoord 

Ik vind het belangrijk om mijn blik te verruimen. De kans om mijn masterproef bij de 

psychologie te doen, kon ik dus niet laten liggen. Doorheen mijn vooropleiding Maatschappelijk 

Werk, raakte ik geïnteresseerd in een contextgerichte werking. Voor mij was er dus ook geen 

twijfel om een onderwerp te kiezen waarbij de interactie tussen ouder en kind centraal staat.  

Tijdens mijn eerste les statistiek had ik het nooit voor mogelijk gehouden dat ik een 

mastproefonderwerp zou kiezen waarbij ik mijn kennis over SPSS zou mogen bewijzen. Ik moet 

eerlijk toegeven: het beviel mij wel.  

Om tot dit uitgebreid resultaat te komen heb ik toch heel wat hulp en steun gekregen van 

verschillende personen. Prof. Annemie Desoete wil ik bedanken voor de ongelooflijk snelle 

feedback op al mijn vragen. Zij zorgde ervoor dat ik, ook doorheen mijn stageperiode, mooi op 

schema bleef. Annelies Ceulemans begeleide ons bij het coderen van alle videofragmenten en 

daarna bij het verwerken van de data. Bedankt voor de zinvolle en gedetailleerde feedback op 

mijn eerste versies van mijn literatuurstudie. 

Naast deze professionele begeleiding, kon ik ook rekenen op heel veel steun van familie en 

vrienden. Mijn ouders wil ik bedanken om mij de kans te geven om een tweede diploma te 

behalen en om mij te blijven aanmoedigen om de eindmeet te halen. Voor de grammaticale en 

taalkundige feedback wil ik zeker ook opa bedanken. Door jou besef ik hoe belangrijk 

woordkeuze kan zijn. Ook papa en Thomas mochten mijn finale versie nog eens met de rode 

stylo bewerken. Door hun opbouwende bemerkingen, kon ik tot dit eindresultaat komen.  

Natuurlijk bedank ik ook Elke. Anderhalf jaar samen werken via allerlei kanalen: Skype, mail, 

sms, Facebook, google drive en natuurlijk ook live, telkens stond je klaar om een antwoord te 

zoeken voor vragen waar ik mee zat. Samen hebben we heel wat uren overlegd en gediscussieerd, 

met deze masterproef als resultaat. 

De verwijzingen in de tekst, de lay-out, de opmaak van de figuren/tabellen, het rapporteren van 

statistische waarden en het opstellen van de referentielijst is gebaseerd op de APA- normen 

(American Psychological Association, 2010). 
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Numerieke vaardigheden bij jonge kinderen 

Kinderen doen, voor ze naar school beginnen gaan, al veel ervaring op met hoeveelheden. 

Getallen en aantallen zijn immers overal aanwezig in ons dagelijks leven. Dit wil niet zeggen dat 

rekenen iets is dat kinderen van het ene op het andere moment meester zijn. Doorheen hun 

ontwikkeling van baby tot kleuter experimenteren ze met hoeveelheden. Hieruit ontstaat het 

latere rekenen waarbij het onderwijs een belangrijke, zij het niet een kapitale, rol speelt 

(Feigenson, Dehaene, & Spelke, 2004). Een aantal cognitieve vaardigheden zouden als 

voorbereidend beschouwd kunnen worden, maar ontwikkelen ook mee gedurende het gehele 

rekenkundig leerproces.  

De belangrijkste te onderscheiden voorbereidende vaardigheden zijn het principe van de 

vaste volgorde, de één-één-correspondentie en het principe van de kardinaliteit. Deze 

vaardigheden zijn voorspellers voor de latere wiskundige resultaten. Stock, Desoete en Roeyers 

(2009) toonden dit aan in een Belgisch onderzoek bij een groep van 200 jongens en 223 meisjes 

met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 70 maand. Allemaal werden ze getest in de kleuterklas 

met de TEDI-MATH, een valide instrument. In het eerste leerjaar werden ze opnieuw getest, 

maar nu met de Kortrijkse Rekentest Revision en de Tempo Test Rekenen. De vooropgestelde 

hypothese werd bevestigd: hoe beter de kinderen scoorden op de voorbereidende vaardigheden, 

hoe beter hun scores op de twee testen in het eerste leerjaar. 

Getalbegrip. Al deze voorbereidende vaardigheden samen worden getalbegrip (number 

sense) genoemd. Dit getalbegrip zou de basis vormen voor het wiskundig leren op school (Berch, 

2005; Dehaene, 2001; Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007; Van Loosbroek & 

Smitsman, 1990). 

Een eenduidige definitie van getalbegrip bestaat niet echt. Dehaene (2001) spreekt over de 

vaardigheid om numerieke hoeveelheden snel te begrijpen, te benaderen en te manipuleren. Xu 

en Arriaga (2007) omschrijven het als het vermogen om hoeveelheden te discrimineren en te 

schatten. Concepten die telkens terugkomen zijn: aanvoelen, intuïtie, herkenning, kennis, 

vaardigheid, mogelijkheid, verlangen, gevoel, verwachting, proces en mental number line. Alles 

gaande van het begrijpen van de betekenis van getallen tot het oplossen van complexe 

wiskundige problemen (Feigenson et al., 2004).  
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Er bestaan verschillende visies over het feit of getalbegrip al dan niet aangeboren is. 

Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat getalbegrip in onze genen zit. Getalbegrip wordt dan 

beperkt tot het aanvoelen van hoeveelheden, het snel en accuraat weergeven van kleine 

hoeveelheden, tellen en het begrijpen van eenvoudige wiskundige bewerkingen (Dehaene, 1997; 

Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010). Andere onderzoekers, zoals Berch (2005), zien getalbegrip 

als een vaardigheid die moet verworven worden door ervaring. Deze preverbale vorm van 

getalbegrip zou dan de basis vormen voor de verbale vorm die veel complexer en multifactorieel 

is. Het gaat onder andere over een dieper begrijpen van wiskundige principes en het inzichtelijk 

omgaan met numerieke uitdrukkingen.  

Wanneer getalbegrip als een vaardigheid of een vorm van kennis wordt beschouwd, kan 

het, (in tegenstelling tot wanneer het een intrinsiek proces is) aangeleerd worden (Robinson, 

Menchetti, & Torgesen, 2002). Nog voordat het kind naar school gaat, kunnen zowel formele als 

informele instructies getalbegrip helpen ontwikkelen (Berch, 2005; Gersten & Chard, 1999). 

Het aanleren van (numerieke) vaardigheden gebeurt op verschillende manieren. We 

kunnen een onderscheid maken tussen het formele leren op school en het informele leren thuis. 

Beide zijn goeie voorspellers voor de latere wiskundige vaardigheden van het kind (Jordan et al., 

2007). 

Getalbegrip maakt het mogelijk dat jonge kinderen verschillende hoeveelheden van elkaar 

kunnen onderscheiden. Het onderscheid tussen één, twee, drie of vier objecten zullen ze heel 

precies waarnemen, dit heet subiteren (Ansari, Lyons, van Eimeren, & Xu, 2007; Kaufman, Lord, 

Reese, & Vokmann, 1949; Mandler & Shebo, 1982; Taves, 1941). Grote hoeveelheden worden 

minder nauwkeurig weergegeven. Subiteren vormt het startpunt om te leren tellen (Dehaene, 

2001). 

De voorbije decennia onderzocht men in verscheidene studies of jonge kinderen in staat 

zijn om een onderscheid te maken tussen verschillende hoeveelheden. Men maakte vooral 

gebruik van visuele en auditieve habituatie- of familiarisatieprocedures. Bij de 

habituatieprocedure krijgen de kinderen tijdens een experiment herhaaldelijk een bepaald aantal 

objecten te zien en treedt er na een tijdje gewenning op; wanneer er opeens een nieuw aantal 

objecten verschijnt, kijken ze langer en neemt de hersenactiviteit toe. De kijktijd van de kinderen 

wordt dus op beide momenten gemeten. Hieruit kunnen we concluderen dat de kinderen een 
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verschil in aantal waarnemen (Clearfield & Mix, 1999; Cordes & Brannon, 2010; Dehaene, 1997; 

Xu & Spelke, 2000). 

Naast de habituatiemethode zijn er nog twee andere procedures om te onderzoeken of 

jonge kinderen kleine aantallen kunnen onderscheiden: (a) gericht kruipen en (b) de manuele 

zoektaak. In beide gevallen wordt beroep gedaan op de motorische vaardigheden van kinderen 

(e.g., Cantrell & Smith, 2013; Feigenson & Carey, 2005; Van Marle & Wynn, 2011). Bij de 

kruipprocedure worden er koekjes in twee emmers verstopt. De kinderen krijgen de toestemming 

om naar de emmer van hun voorkeur te kruipen, dit is in de meeste gevallen de emmer met het 

grootste aantal koekjes in. Wanneer er dus in de ene emmer twee koekjes zitten en in de andere 

maar eentje, zal het kind zich in de richting van de emmer met twee koekjes begeven (Feigenson, 

Carey, & Hauser, 2002). Bij de manuele zoektaak krijgen de peuters een box te zien met een 

aantal voorwerpen in, de onderzoeker neemt een voorwerp weg uit de box waarna gemeten wordt 

hoe lang het duurt voordat de peuters naar de box grijpen. Deze reactietijd is sneller wanneer er 

nog één of twee items in de box zitten dan wanneer er geen meer in zitten (Feigenson & Carey, 

2003, 2005). 

Getalbegrip bij baby’s tot één jaar. Starkey en Cooper (1980) onderzochten in een 

Amerikaanse studie 72 baby’s van gemiddeld 22 weken via de visuele habituatieprocedure. De 

conclusie was dat jonge kinderen al in staat zijn om twee van drie stippen te onderscheiden. 

Canfield en Smith (1996) maakten in een Amerikaanse studie met 44 kinderen van zes maand 

oud ook gebruik van visuele verwachting. De baby’s herkenden een exact aantal voorwerpen 

(twee of drie) die verschenen aan de linkerkant van het scherm; hierna gebruikten ze deze om te 

voorspellen wanneer een voorwerp aan de rechterkant van het scherm ging verschijnen. Een 

recentere studie van Cordes en Brannon (2008) gaat deze bevinding nogmaals bevestigen. 

Volledigheidshalve dient vermeld dat sommige studies (e.g., Wakeley, Rivera, & Langer, 2000) 

het tegendeel bewezen. 

Verschillende studies tonen aan dat jonge kinderen (gemiddeld zes maand) een exact 

onderscheid kunnen maken tussen kleine aantallen, d.i. aantallen gelijk aan of kleiner dan vier. 

(e.g., Canfield & Smith, 1996; Cordes & Brannon, 2008; Starkey & Cooper, 1980).  

Via de habituatieprocedure kan men ook vaststellen dat jonge kinderen in staat zijn om 

grote aantallen van elkaar te onderscheiden. Dit gebeurt niet exact, maar bij benadering op basis 
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van ratio. Baby’s van zes maand zouden al in staat zijn om aantallen van elkaar te onderscheiden 

via een 1:2 ratio zoals vier vs. acht en acht vs. 16. Deze vaardigheid wordt uitgebreid naarmate de 

kinderen ouder worden. Wanneer ze tien maand oud zijn, kunnen ze al discrimineren met behulp 

van een 2:3 ratio zoals acht vs. 12 (e.g., Cordes & Brannon, 2009; Lipton & Spelke, 2003; Xu & 

Spelke, 2000).  

Lipton en Spelke (2003) maakten ook gebruik van de habituatiemethode om 

getaldiscriminatie van grote getallen bij baby’s via auditieve stimuli te onderzoeken. Acht 

meisjes en acht jongens met een gemiddelde leeftijd van zes maand werden aan deze 

Amerikaanse studie onderworpen. Er werd gebruik gemaakt van een head-turn preference: er 

werd gemeten hoe lang de baby zijn hoofd in de richting van de boxen gedraaid hield tijdens het 

afspelen van het geluid en in de 10 seconden die erop volgden. Kinderen van zes maand blijken 

in staat te zijn om 16 van acht geluiden te onderscheiden, maar niet 12 van acht. Hierbij wordt 

aangetoond dat de ratio 1:2, zoals bijvoorbeeld vier vs. acht of acht vs. 16, de grootste factor is 

die kinderen kunnen onderscheiden op die leeftijd. De ratio 1:3 lukt niet. Negen maand oude 

baby’s blijken dan weer wel in staat te zijn om 12 van acht geluiden te onderscheiden (e.g., 

Lipton & Spelke, 2003, 2004; Xu & Arriaga, 2007).  

Xu en Spelke (2000) deden twee experimenten in Amerika bij acht meisjes en acht 

jongens van zes maand oud. Bij het eerste experiment werd onderzocht of ze een onderscheid 

konden maken tussen acht en 16 stippen en bij het tweede experiment tussen acht en 12 stippen. 

Bij het eerste experiment kregen de kinderen afwisselend acht of 16 stippen te zien van 

verschillende grootte en in wisselende posities. Doordat er habituatie optrad, keken ze langer naar 

het nieuwe stippenpatroon dan naar hetgeen ze al gewoon waren. Hieruit kunnen we afleiden dat 

het getal drie geen absolute grens is voor getalbegrip, maar dat ook de ratio van belang is. 

Wanneer deze, zoals in het eerste experiment, 1:2 is, kunnen kinderen het onderscheid maken. 

Wanneer in experiment twee de ratio verlaagd wordt naar 1:3, blijken de kinderen hiertoe niet 

meer in staat. Het verschil in aantal moet dus groot genoeg zijn. 

Gebaseerd op voorgaande experimenten, ging Xu (2003) een onderzoek doen bij 16 zes 

maand oude kinderen waarbij hij wou verifiëren of ze het onderscheid tussen vier en acht langs 

de ene kant en tussen twee en vier langs de andere kant konden maken. Opnieuw ging het om 

acht meisjes en acht jongens. De resultaten lagen in de lijn van de voorgaande: de kinderen waren 
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in staat om onderscheid te maken tussen vier en acht elementen, maar wanneer er afwisselend 

twee en vier elementen werden getoond, faalden ze.  

Getalbegrip bij peuters van één tot drie jaar. Peuters leren op deze leeftijd stilaan 

kruipen waardoor onderzoekers hun procedures kunnen uitbreiden met de manuele zoektaak. 

Feigenson en Carey (2003, 2005) en Van Marle en Wynn (2011) konden concluderen dat peuters 

tussen één en twee jaar in staat zijn om één, twee en drie voorwerpen van elkaar te 

onderscheiden, maar dat ze vier voorwerpen niet exact kunnen weergeven en evenmin opmerken 

dat vier groter is dan twee of één. Hiermee wordt bevestigd dat jonge kinderen kleine 

hoeveelheden precies kunnen onderscheiden, maar dat de limiet ligt op drie à vier. Een kritische 

noot hierbij is dat er meerdere factoren een rol spelen bij dit soort onderzoeken. Naast het 

onderscheiden van hoeveelheden meet men ook het korte termijngeheugen, objectherkenning en 

een idee van wat het concept ‘meer’ betekent. Bovendien zijn de onderzochte kinderen ouder dan 

de kinderen die getest werden met de habituatieprocedure (Cantrell & Smith, 2013).  

Feigenson en Carey (2003) onderzochten 32 peuters van gemiddeld 14 maand in een 

Amerikaanse studie. De kinderen kregen ballen te zien die in een box werden gestopt. Zestien 

kinderen zaten in de eerste conditie waarbij ze één vs. twee en twee vs. drie moesten 

onderscheiden en de 16 andere kinderen zaten in de conditie waarbij ze één vs. twee en twee vs. 

vier moesten onderscheiden. De reactietijd van de kinderen was sneller wanneer ze een groter 

aantal ballen verwachtten in de box. De conclusie was dat de kinderen in staat waren om de 

aantallen één, twee en drie exact te onderscheiden, maar dat ze er niet in slaagden om het verschil 

tussen vier en twee precies weer te geven.  

Uit bovenstaande onderzoeken kunnen we de conclusie trekken dat jonge kinderen tot de 

leeftijd van 14 maand in staat zijn om een exact onderscheid te maken tussen de aantallen één, 

twee en drie, maar niet tussen één en vier of twee en vier (Feigenson & Carey, 2005; Feigenson 

et al., 2002). Dit wijst op het feit dat deze kinderen nog geen onderscheid kunnen maken tussen 

enkelvoud en meervoud en vier niet zien als iets dat meer is dan één (Barner, Thalwitz, Wood, 

Yang, & Carey, 2007). Barner et al. (2007) kwamen tot de conclusie dat er een verband is tussen 

de taalverwerving van kinderen en de kunde om het onderscheid te maken tussen één en vier 

voorwerpen. De kinderen slaagden in de opdracht doordat ze hoorden dat de onderzoeker tijdens 

zijn uitleg in het meervoud sprak. 
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Vanaf de eerste levensjaren beginnen kinderen te leren tellen. Eerst gebeurt dit door een 

onderscheid te maken tussen ‘één’ en ‘veel’. Wynn (1992) deed een onderzoek bij 20 twee- tot 

driejarigen waarbij deze moesten aangeven welk van de twee afbeeldingen (één eend of vier 

eenden) de onderzoeker benoemde. Dit noemde hij de ‘point-to-X’ taak. Het werd duidelijk dat 

kinderen op die leeftijd gemakkelijk het onderscheid konden maken tussen één item en een set 

van items. Ze konden inschatten dat de woorden ‘meer dan één’ een hoeveelheid aanduidden ook 

al wisten ze niet exact welk woord bij welke hoeveelheid paste (Mix, 2009). In een volgend 

stadium gaan kinderen de precieze betekenis van de woorden ‘twee’ en ‘drie’ leren. Dit gebeurt 

door eerst een onderscheid te maken tussen één en twee, daarna tussen twee en drie en 

uiteindelijk tussen drie en vier. Tot dit laatste zouden ze in staat kunnen zijn op de leeftijd van 42 

maand. Kinderen leren sowieso eerst de betekenis van de getallen voordat ze het concept 

kardinaliteit kunnen bevatten. Kardinaliteit wil zeggen dat de kinderen beseffen dat wanneer ze 

tellen tot vier, ze ook exact vier items in totaal hebben, dat het laatste cijfer in de telrij dus van 

belang is (Mix, 2009). 

Getalbegrip bij kleuters van drie tot zes jaar. Lipton en Spelke (2005) onderzochten of 

er een verband was tussen numerieke vaardigheden met grote aantallen en het al dan niet kennen 

van het telwoord. Ze voerden een studie uit met 27 Amerikaanse kleuters van gemiddeld vijf jaar 

en zes maand oud. Vijftien van deze kleuters werden ondergebracht in de groep van vaardige 

tellers, 12 in de groep van minder vaardige tellers. De kinderen die al goed konden tellen bleken 

zowel de kleine (20 tot 60) als de grote (80 tot 120) aantallen goed te kunnen inschatten. De 

kinderen met minder telvaardigheden konden enkel de kleine aantallen goed inschatten. 

Hiermee kunnen we aantonen dat kinderen het intuïtieve systeem om grote hoeveelheden 

in te schatten stilaan vervangen door een formeel systeem vanaf het moment dat ze naar school 

gaan en leren tellen (Berteletti, Lucangeli, Piazza, Dehaene, & Zorzi, 2010). 

Kinderen experimenteren al van jongs af aan met getallen en aantallen en leren er vaardig 

mee omgaan (Feigenson et al., 2004). Voorbereidende vaardigheden zoals het principe van de 

vaste volgorde, de één-één-correspondentie en het beginsel van de kardinaliteit kunnen 

samengevat worden onder de noemer ‘getalbegrip’. Deze vaardigheden blijken voorspellers te 

zijn voor de latere wiskundige resultaten op school (e.g., Berch, 2005; Stock et al., 2009; Van 

Loosbroek & Smitsman, 1990). Getalbegrip maakt het mogelijk voor jonge kinderen om te 
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subiteren en om grote hoeveelheden bij benadering weer te geven (e.g., Ansari et al., 2007; 

Dehaene, 2001; Taves, 1941). Bij baby’s en peuters wordt dit voornamelijk onderzocht via 

habituatie- of familiarisatieprocedures (e.g., Clearfield & Mix, 1999; Cordes & Brannon, 2010; 

Xu & Spelke, 2000). Bij kleuters kan men daar de manuele zoektaak aan toe voegen aangezien ze 

het kruipen ondertussen meester zijn (e.g., Feigenson & Carey, 2003, 2005; Van Marle & Wynn, 

2011). 

Belang van ouder-kind-interactie voor de ontwikkeling van de peuter 

Jonge kinderen ontwikkelen in een omgeving van relaties. Deze relaties zijn gebaseerd op 

een voortdurende geven-en-nemen interactie met een volwassene. Het zijn geïndividualiseerde 

relaties waarbij de volwassene rekening houdt met de interesses en capaciteiten van het kind. De 

kwaliteit en de zekerheid van deze relaties zorgen ervoor dat de ontwikkeling gezond verloopt. 

Daarnaast beïnvloeden ze de schoolse vaardigheden van het kind en spelen ze een rol bij het 

bepalen van de schoolrijpheid. Bronfenbrenner (1979) noemt dit het ecologisch model, waarbij er 

verder wordt gekeken dan het micro-systeem van het kind. 

Stabiele relaties met een zorgende volwassene zijn de basis voor een goeie ontwikkeling. 

Deze ontstaan vanaf de geboorte van het kind. Ondanks het feit dat deze veilige relaties ook met 

meerdere verzorgenden kunnen aangegaan worden, blijft de relatie die het kind heeft met de 

ouders toch primair (National Scientific Counsil on the Developing Child, 2004). 

In het algemeen. Er bestaat veel literatuur over de invloed van ouders op de 

vaardigheden van hun kind. Ouderlijke betrokkenheid kan invloed hebben op de sociale 

competenties van kinderen (Alvarenga & Piccinini, 2009), maar speelt ook een rol bij de 

ontwikkeling van schoolse vaardigheden (Tan & Goldberg, 2009). Meer specifiek heeft de 

gerichte ouder-kind-interactie een invloed op het latere ruimtelijk inzicht van kinderen en hun 

sociale-emotionele ontwikkeling (Bocknek, Brophy-Herb, Fitzgerald, Burns-Jager, & Carolan, 

2012; Pruden, Levine, & Huttenlocher, 2011). Samengevat kunnen we zeggen dat een sensitieve 

en responsieve ouder-kindrelatie gelinkt is aan betere cognitieve, sociale en schoolse 

vaardigheden (National Scientific Counsil on the Developing Child, 2004).  
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Op het niveau van sociaal-emotionele vaardigheden. Ouders hebben een grote invloed 

op de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van hun kind. Volgende 

onderzoeken gaan zowel kijken naar de sociale competenties als naar de emotionele ontwikkeling 

(Alvarenga & Piccinini, 2009; Bocknek et al., 2012; Brownell, Svetlova, Anderson, Nichols, & 

Drummond, 2013). 

Een Italiaanse studie (Alvarenga & Piccinini, 2009) onderzocht bij 33 ouder-kind relaties 

de invloed van ouder-kind-interactie op de sociale competenties van het kind, waarbij de 

kinderen 30 maand oud waren. Het toonde aan dat opvoedingsvaardigheden zoals betrokkenheid, 

assertiviteit en positief ouderschap, die naar boven kwamen in de interactie, een positieve invloed 

hebben op de sociale vaardigheden van het kind.  

Een ander element van sociale vaardigheden is het prosociaal gedrag. Prosociaal gedrag 

bij kleuters kan men afleiden uit de manier waarop hun ouders praten over emoties (Brownell et 

al., 2013). Twee studies uitgevoerd in Amerika, werden gecombineerd, de ene rond empathisch 

helpen waarbij de kinderen 18 en 30 maand waren, de tweede rond delen met anderen waarbij de 

kinderen 18 en 24 maand waren. In beide studies lezen ouders kinderboeken voor aan hun 

kleuters. Kleuters die anderen meer gaan helpen en sneller gaan delen bij tests waar complexe 

emoties in meespelen, werden vaker door de ouders uitgenodigd om tijdens het voorlezen 

emoties te gaan benoemen. Het ging dus vooral om het uitlokken van verwoordingen bij de 

kinderen zelf, eerder dan het benoemen ervan door de ouders. De kwaliteit van het bespreken van 

emoties is belangrijk voor het latere sociale gedrag van hun peuter. 

Bij een studie naar de psychologische afwezigheid van ouders (moeders) en de invloed 

die deze heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, bleek dat interactie hier van 

groot belang (Bocknek et al., 2012). Het onderzoek werd uitgevoerd bij 2632 Amerikaanse 

gezinnen binnen een bepaald framework waarbij de leden niet altijd zekerheid hadden over wie er 

wel of niet deel uitmaakte van het gezin en welke taken de leden dienden op te nemen. 

Psychologische afwezigheid werd gedefinieerd als fysiek aanwezig zijn, maar afwezig wanneer 

het op psychologische of emotionele processen aankomt. Een belangrijke conclusie was dat een 

positieve ouder-kindrelatie het verband tussen de depressieve symptomen van de ouder (moeder) 

en de sociaal-emotionele resultaten van het kind medieerde. 
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Op het niveau van schoolse vaardigheden. De ouderbetrokkenheid en de ouder-kind-

interactie spelen eveneens een belangrijke rol bij het ontwikkelen van of als voorspeller voor de 

schoolse en taalkundige vaardigheden (e.g., Hood, Conlon, & Andrews, 2008; Pruden et al., 

2011; Rowe, 2012). 

Tan en Goldberg (2009) onderzochten bij 99 Amerikaanse families met schoolgaande 

kinderen (gemiddelde leeftijd zeven jaar) a) het verband tussen ouderbetrokkenheid en de 

schoolse resultaten en b) het verband met hoe angstig of enthousiast kinderen ten opzichte van 

school staan. Schoolse ouderbetrokkenheid werd gemeten op verschillende niveaus: (a) op 

domein van het schoolleven zelf, (b) in verband met huiswerk maken, (c) buitenschoolse 

opvoedende activiteiten en (d) interpersoonlijke betrokkenheid. Vooral wanneer ouders 

(moeders) betrokken waren bij het huiswerk, bleken de kinderen minder angstig ten overstaan 

van het schoolleven.  

In een Amerikaanse longitudinale studie werd onderzocht wat het verband was tussen het 

gebruiken van ruimtelijke taal door ouders en het latere ruimtelijke inzicht van kinderen (Pruden 

et al., 2011). Men onderzocht 52 ouder-kind paren (waarbij het kind 14 tot 46 maand was) in hun 

thuisomgeving. Het gebruik van ruimtelijke taal werd gecodeerd zijnde groot, cirkelvormig, 

hoekig… Om de ruimtelijke vaardigheden van het kind te meten, deed men drie non-verbale 

ruimtelijke tests. Ouders blijken enorm te verschillen in hun gebruik van ruimtelijke taal naar hun 

kind toe. Deze hoeveelheid van taal blijkt een voorspeller te zijn van de ruimtelijke woorden die 

het kind zelf gaat gebruiken, hetgeen op zich een voorspeller gaat zijn voor de latere ruimtelijke 

vaardigheden van het kind. 

Naast deze algemene schoolse vaardigheden ondervinden ook de taalvaardigheden een 

invloed van de ouderlijke betrokkenheid en ouder-kind-interactie. Verschillende onderzoeken 

(Hood et al., 2008; Rowe, 2012; Schmitt, Simpson, & Friend, 2011; Senechal & LeFevre, 2002; 

Sy, Gottfried, & Gottfried, 2013) tonen dit aan. 

Twee recente studies wijzen op het belang van een geletterde thuisomgeving voor de 

vroege verwerving van taal bij peuters. Schmitt et al. (2011) observeerden bij 50 kinderen de 

interacties tussen ouder en kind en namen deze op video op. Ze baseerden zich hierbij op het 

werk van Dodici, Draper en Peterson (2003). De videofragmenten werden gecodeerd via het 

Parent-Infant/Toddler Interaction Coding System. De resultaten gaven aan dat zowel joint 
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attention als ouder-kind conversaties belangrijk zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. De 

geobserveerde interacties voorspelden beter de taalvaardigheden van kinderen dan de 

ouderrapportage.  

Rowe (2012) onderzocht in een longitudinale studie bij 50 Amerikaanse families het 

verband tussen enerzijds het ouderlijke gebruik van gesofisticeerde taal en taal die de context 

weergeeft en anderzijds de taalvaardigheden die de peuter een jaar later heeft. De gezinnen 

werden bezocht wanneer het kind 14 maand, 30 maand en 42 maand was. Een jaar later ging men 

opnieuw onderzoeken wat de vooruitgang in taal bij de peuters was (30, 42 en 54 maand). Er 

werd gekeken naar de kwalitatieve input van de ouders via het gebruik van een diverse 

woordenschat, zeldzame woorden en woorden die uitleg gaven over de context en de 

kwantitatieve input, zijnde het aantal woorden dat ouders gebruikten tijdens de 90 minuten 

durende interactie. De resultaten gaven weer dat wanneer ouders een divers en geavanceerd 

taalgebruik hanteerden en hierbij alles in een context plaatsten, dit een goede voorspeller was 

voor de taalvaardigheden van het kind één jaar later. Er blijkt wel nog enige discussie te zijn rond 

de verschillende leeftijden waarop het kind onderzocht werd en de verschillende 

meetinstrumenten. 

Een andere recente longitudinale studie uitgevoerd door Sy et al. (2013), onderzocht op 

allerlei vlakken de relaties tussen ouderlijke betrokkenheid en prestaties van kinderen gaande van 

peuters tot adolescenten. Het onderzoek werd gevoerd bij 122 Amerikaanse kinderen met een 

leeftijd van drie tot 17 jaar en hun families. De conclusie was dat er twee aparte transactionele 

paden liepen van ouderlijke betrokkenheid naar de leesvaardigheden van hun kind. Senechal en 

LeFevre (2002) bewezen eerder al in hun longitudinale studie dat er een rechtstreeks verband is 

tussen ouderlijke betrokkenheid en de leesvaardigheden van hun kinderen bij 168 gezinnen van 

gemiddelde en bovengemiddelde sociale klasse. De expositie van kinderen aan boeken bleek een 

directe invloed te hebben op de ontwikkeling van hun woordenschat en hun vaardigheden om 

begrijpend te luisteren en aldus op hun leescapaciteit.  

Enkele jaren later werd deze studie herwerkt en uitgebreid in een Australisch onderzoek, 

uitgevoerd bij 143 kinderen met een gemiddelde leeftijd van vijf jaar en vier maand (Hood et al., 

2008). De conclusie was dat zowel het voorlezen als het thuis onderwijzen in lees- en 

schrijfvaardigheden relevant zijn voor de ontwikkeling van taal-, lees- en schrijfvaardigheden, 
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maar dat ze slechts invloed hebben op verschillende aspecten van deze ontwikkeling. Het causale 

pad dat Senechal en LeFevre (2002) hadden uitgestippeld bleek toch niet zo rechtlijnig te zijn.  

Bronfenbrenner (1979) wees reeds op het belang van een duurzame en kwaliteitsvolle 

relatie tussen ouder en kind voor de gezonde ontwikkeling van verscheidene vaardigheden van 

kinderen. Bovenstaande onderzoeken gaan dit bevestigen voor schoolse (o.a. taal) en sociaal-

emotionele vaardigheden (e.g., Alvarenga & Piccinini, 2009; Bocknek et al., 2012; Pruden et al., 

2011; Tan & Goldberg, 2009).  

Verband tussen numerieke ouder-kind-interactie en vroeg-numerieke vaardigheden van 

kinderen 

Over de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen is er weinig informatie voorhanden. 

Dit geldt eveneens voor relevante artikels over het informele (buitenschoolse) leren van 

rekenvaardigheden. Slechts enkele studies hebben de relatie onderzocht tussen ouderrapportage 

over rekenervaringen thuis en de wiskundige kennis op school. Een reden die aangegeven wordt 

voor dit beperkt aantal onderzoeken is het feit dat onderzoekers nog geen onderscheid gemaakt 

hebben tussen directe en indirecte ervaringen met getallen. Onder directe activiteiten wordt 

verstaan: tellen van objecten, telwoorden oefenen… terwijl indirecte ervaringen eerder gaan over 

bijvoorbeeld spelletjes waarin getallen voorkomen of samen met het kind koken of in de tuin 

werken. Bij deze laatste vorm worden vaak ook numerieke instructies gebruikt, maar het voordeel 

is dat het ingebed is in concrete situaties (LeFevre et al., 2009). 

Zowel in het onderzoek van LeFevre et al. (2009) als in de studie van Blevins-Knabe en 

Munsum-Miller (1996) zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de verschillende 

types van numerieke ervaringen.  

Het beperkt aantal studies rond dit onderwerp zijn bovendien vaak inconsistent. Ze maken 

gebruik van verschillende meetinstrumenten om te meten, of en hoe frequent kinderen betrokken 

zijn bij wiskundige ervaringen: rapportering door ouders, observaties, videotape-fragmenten of 

audiotape-fragmenten (LeFevre et al., 2009; Tudge, 2009).  

Het is een belangrijke taak voor opvoeders om de informele kennis van kinderen te linken 

aan de formele, schoolse kennis. Hierbij spelen deze vroeg-numerieke ervaringen in de 

thuissituatie een grote rol (LeFevre et al., 2009). 
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Verschillende studies tonen aan dat er een verband blijkt te zijn tussen numerieke 

activiteiten in de thuissituatie van peuters en hun vroeg-numerieke vaardigheden (Blevins-Knabe 

& Musun-Miller, 1996; Halberda & Feigenson, 2008; Klibanoff, Levine, Huttenlocher, 

Vasilyeva, & Hedges, 2006; LeFevre et al., 2009; Stock et al., 2009).  

De Amerikaanse studie van Blevins-Knabe en Munsun-Miller (1996) bij 40 ouders 

(moeders) en hun peuters (gemiddelde leeftijd was drie jaar en 10 maand bij de ene helft, bij de 

andere helft was de gemiddelde leeftijd vijf jaar) toont aan dat de hoeveelheid numerieke 

ervaringen die het kind thuis opdoet een predictor is voor zijn vroeg-numerieke vaardigheden. De 

ouders werden telefonisch geïnterviewd en moesten aangeven hoe vaak ze één van de 33 

activiteiten, waarbij de nadruk lag op ‘aantallen’, hadden uitgevoerd de voorbije week. Er bleek 

tussen de gezinnen een grote verscheidenheid te zijn qua type en frequentie van de aangeboden 

activiteiten. Uiteindelijk bleken de gerapporteerde activiteiten van de ouders positief gecorreleerd 

te zijn met hun werkelijke participatie in deze activiteiten. In een tweede deel van de studie 

bleken de gerapporteerde activiteiten in verband te staan met de vroege wiskundevaardigheden 

van het kind.  

Ook Lefevre et al.(2009) wijzen op het belang van numerieke ervaringen bij kinderen in 

de thuissituatie. Een Canadese studie bij 146 kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en het 

tweede leerjaar wijst een correlatie aan tussen het aantal gerapporteerde informele activiteiten 

door ouders en de schoolse rekenvaardigheden van hun kinderen. De ouders moesten een 

vragenlijst invullen waarbij ze aangaven hoe vaak ze met hun kind activiteiten deden uit een lijst 

van 40. Drieëntwintig activiteiten gingen over numerieke en linguïstische vaardigheden zowel 

direct (bv. tellen) als indirect (bv. samen koken). Numerieke activiteiten werden minder vaak 

gerapporteerd dan taalactiviteiten en binnen de aangeboden numerieke activiteiten bleek ook een 

grote variatie te bestaan tussen de verschillende gezinnen. De uiteindelijke conclusie is wel dat er 

een correlatie is tussen de rekenvaardigheden van het kind en de rapportering door de ouders over 

hoe vaak ze hun kinderen betrokken in wiskunde-gerelateerde activiteiten.  

Niet alleen thuis, maar ook in de crèche is het belangrijk dat kinderen numerieke 

ervaringen opdoen. Een Amerikaanse studie van Klibanoff et al. (2006) bij 150 vierjarigen uit 26 

klassen toont aan dat er grote variaties zijn tussen leerkrachten wanneer het gaat om wiskunde-

gerelateerde uitspraken. Ook bleek de hoeveelheid wiskunde-gerelateerde taal van de leerkracht 

in verband te staan met de vooruitgang van de wiskundige vaardigheden van het kind doorheen 
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het schooljaar. Dit sluit aan bij hetgeen Bronfenbrenner (1979) reeds aangaf: de input van de 

omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het kind en dit op allerlei cognitieve 

vlakken.  

Dit beperkt aantal, soms inconsistente, studies wijst toch op het verband tussen de 

numerieke ervaringen die kinderen thuis opdoen en hun vroeg-numerieke vaardigheden. Deze 

vroeg-numerieke vaardigheden zijn dan weer een voorspeller voor hun latere wiskundige 

vaardigheden (Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; LeFevre et al., 2009). Blevins-Knabe en 

Musun-Miller (1996) tonen ook aan dat er een grote verscheidenheid in frequentie en type 

numerieke activiteiten zit die ouders aanbieden aan hun kinderen.  

Meetinstrumenten: de vroeg-numerieke ontwikkeling in kaart brengen 

Uit bovenstaande literatuurstudie kan afgeleid worden dat de rol van ouders belangrijk is 

voor de numerieke ontwikkeling van hun kind (e.g., Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; 

LeFevre et al., 2009). Om in kaart te brengen welke numerieke vaardigheden jonge kinderen 

reeds bezitten en in welke mate er numerieke stimulatie in de thuiscontext aanwezig is, bestaan er 

verscheidene meetinstrumenten.  

Meetinstrumenten voor vroeg-numerieke vaardigheden. De vroeg-numerieke 

vaardigheden in kaart brengen kan onder andere aan de van hand leeftijdsspecifieke subtesten van 

de TEDI-MATH (Grégoire, Noël, & Van Nieuwenhoven, 2004). De meeste informatie wordt 

gehaald uit onderzoeken die de aandacht van kinderen expliciet op aantallen en getallen vestigen 

(al dan niet in een experimentele setting) of aan de hand van ouderrapportage (Ginsburg, Klein, 

& Starkey, 1998; Hannula & Lehtinen, 2005; Tudge & Doucet, 2004). Maar veel van de 

numerieke kennis wordt opgedaan in de informele thuiscontext waarbij kinderen rechtstreeks of 

onrechtstreeks (o.a. bij het koken) in aanraking komen met cijfers (e.g., Dowker, 2005; LeFevre 

et al., 2009; Tudge, 2009). Meetinstrumenten ontwikkeld om deze zaken te gaan oplijsten, zijn 

amper voorhanden (Tudge, 2009).  

De TEDI-MATH is een meetbatterij die ontwikkeld is om vroege rekenvaardigheden bij 

kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar te meten. Elk van de zes 

subtesten meet een specifieke wiskundige basisvaardigheid (Grégoire et al., 2004). Een ander 
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veelgebruikt meetinstrument is de TEMA (Test of Early Math Abilities). Aan de hand van 72 

items wordt er bij kinderen van drie tot acht jaar gepeild naar zowel formele als informele 

numerieke kennis (Bliss, 2006). 

Naast informatie uit gestandaardiseerde en experimentele testen, geeft Tudge (2009) aan 

dat het ook belangrijk is om de meetinstrumenten op te lijsten die de informele numerieke 

vaardigheden bij (heel) jonge kinderen in een alledaagse omgeving kunnen meten. In de literatuur 

is geen eenduidigheid te vinden over welke nu het beste meetinstrument is en bovendien hebben 

de verschillende meetinstrumenten de neiging tot onderrepresentatie en geven aldus een 

vertekend beeld. 

Tudge (2009) geeft aan dat het meest gebruikte meetinstrument de vragenlijst voor ouders 

is. Wanneer aan ouders gevraagd wordt om alle belangrijke activiteiten waaraan hun drie- tot 

vijfjarig kind de voorbije week deelnam op te lijsten, worden zelden numerieke activiteiten 

gerapporteerd (e.g., Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; Fluck, Linnell, & Holgate, 2005). 

Twee redenen worden aangegeven voor deze onderrepresentatie. Eerst en vooral zijn ouders 

(moeders) niet voortdurend in de nabijheid van hun kinderen; jonge kinderen spelen immers vaak 

alleen of met broers en zussen. Een tweede belangrijke reden is het feit dat de numerieke 

activiteit dikwijls een ondergeschikte functie vervult bij een andere activiteit. In veel spelletjes 

komen numerieke vaardigheden van pas, maar deze worden niet altijd als dusdanig herkend door 

de ouder (moeder) (Durkin, Shire, Riem, Crowther, & Rutter, 2011; Fluck et al., 2005).  

Om tegemoet te komen aan deze laatste tekortkoming, kan gebruikt gemaakt worden van 

observaties door een professional. Tudge en Doucet (2004) volgden zo 39 kinderen van drie jaar. 

Zij concludeerden dat kinderen gemiddeld één uur per dag deelnemen aan een numerieke 

activiteit, maar dat er ook kinderen zijn die nooit een aanbod krijgen. Het grootste nadeel aan 

deze manier van werken is het feit dat de observator de soorten activiteiten of interacties kan 

beïnvloeden. Bovendien kan de informatie verkregen door slechts één observator een 

onderrapportage inhouden, Totsika en Sylva (2004) pleiten dan ook voor een holistische aanpak 

waarbij zowel het kind, het proces als de context in rekening worden gebracht.  

Tudge (2009) geeft aan dat de beïnvloedende rol van de observator kan vermeden worden 

door gebruik te maken van audiofragmenten. Bovendien is men op deze manier aandachtiger 

voor details in een gesprek. Klibanoff et al. (2006) en Aubrey, Bottle en Godfrey (2003) voerden 

hun onderzoeken uit aan de hand van dit meetinstrument. Het belangrijkste nadeel hierbij is dat 
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men zich enkel baseert op numerieke taal en dat het non-verbale gedrag buiten beschouwing 

wordt gelaten.  

Om dit te voorkomen maakten Ginsburg en Seo (2004) en Ginsburg, Lin, Ness en Seo 

(2003) gebruik van videofragmenten. Ze filmden jonge kinderen in kinderdagverblijven en 

concludeerden dat deze frequent gebruik maken van numerieke activiteiten tijdens de vrije 

speelmomenten. In de thuissituatie worden dezelfde resultaten opgemerkt (Li, Kinney, & Tudge, 

2005; Tudge, Li, & Stanley, 2008).  

Meetinstrumenten voor numerieke ouder-kind-interactie. Om zicht te krijgen op de 

ouderlijke betrokkenheid met betrekking tot het numerieke, kan men gebruik maken van enkele 

meetinstrumenten. Literatuur hierover is echter beperkt. In de meeste gevallen wordt er beroep 

gedaan op interviews en vragenlijsten (e.g., Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; LeFevre et 

al., 2009; Saxe, Guberman, & Gearhart, 1987). 

Blevins-Knabe en Musun-Miller (1996) onderzochten het verband tussen het gebruik van 

cijfers in de thuissituatie en vroeg-numerieke vaardigheden bij kinderen. Om het aantal en de 

verscheidenheid van numerieke activiteiten te gaan meten, namen de onderzoekers telefonische 

interviews af. Aan de ouders werd gevraagd hoe vaak hun kind of zij samen met hun kind, in de 

voorbije week numerieke activiteiten hadden uitgevoerd. Ook Saxe et al. (1987) kozen voor 

interviews om te peilen naar de interesse van ouders in numerieke activiteiten. De meeste ouders 

(moeders) gaven aan dat ze dagelijks met hun kind (gemiddeld twee jaar) een numeriek spel 

speelden, meestal was dit een spel gebaseerd op de fantasie van het kind.  

De voorkeur van LeFevre et al. (2009) ging uit naar een vragenlijst voor ouders. Veertig 

vragen peilden naar de betrokkenheid van hun kind in huiselijke activiteiten. De helft van de 

activiteiten waren numeriek; sommige peilden naar directe instructies zoals getallen nazeggen, 

andere naar indirecte activiteiten waar toch getallen aan te pas komen zoals ingrediënten wegen. 

De indirecte numerieke activiteiten stonden rechtstreeks in verband met de wiskundige 

vaardigheden van het kind. Een belangrijke beperking van dit meetinstrument (zowel 

vragenlijsten als interviews), is het feit dat ouders de neiging hebben om sociaal wenselijk te 

antwoorden (Levine et al., 2011). 

Benigno en Ellis (2004) gooiden het over een andere boeg: zij maakten gebruik van een 

gezelschapsspel (The Picnic Game) tijdens hun onderzoek. Op deze manier wouden ze te weten 
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komen of en hoe ouders hun kind numeriek aanmoedigen tijdens een dagdagelijkse activiteit. Zij 

baseerden zich hiervoor op onderzoeken van Saxe et al. (1987). De ouders kregen de opdracht om 

een opname van 75 minuten te maken terwijl ze het spel speelden met hun kind. Een belangrijk 

nadeel van dit meetinstrument is dat het slechts een beperkt beeld geeft van het leerproces van het 

kind; kinderen leren numerieke vaardigheden doordat hun ouders hen numerieke activiteiten 

aanbieden, maar ook doorheen spontane conversaties of samen koken. Een tweede tekortkoming 

van dit onderzoek wijst op het feit dat kinderen niet enkel leren door interactie met hun ouders, 

maar dat contact met broers of zussen en peers ook van groot belang is (e.g., DeVries, 1997; 

Tudge & Winterhoff, 1993).  

De HOME (Home Observation for Measurement of the Environment) en de StimQ ten 

slotte, zijn meetinstrumenten die peilen naar de cognitieve stimulatie (op verschillende 

domeinen) die aanwezig is in de thuisomgeving (Duch, Fisher, Ensari, & Harrington, 2013). 

Beide instrumenten gaan een uitgebreid beeld schetsen van de leermogelijkheden, maar richten 

zich niet specifiek op het numerieke aspect. Desondanks zouden enkele onderdelen van de 

HOME informele numerieke vaardigheden kunnen voorspellen (e.g., Anders et al., 2012; 

Blevins-Knabe, Whiteside-Mansell, & Selig, 2007). 

Van de StimQ bestaan er verschillende versies: één voor baby’s tot 12 maand, één voor 

kleuters tot drie jaar en één voor kinderen tot zes jaar. Elke versie bestaat uit vier subschalen 

waaronder de PIDA (Parental Involvement in Developmental Advance)en de StimQ-READ. 

Verschillende onderzoekers maakten reeds gebruik van dit meetinstrument om ouder-kind-

interactie te gaan bestuderen (e.g., Berkule et al., 2008; Green et al., 2009; Tomopoulos et al., 

2006,2007). Berkule et al. (2008) onderzochten in een Amerikaanse studie bij 173 moeder-kind 

paren of de intentie van de moeder bij de geboorte om samen te lezen en de aanwezigheid van 

boeken in het huis, daadwerkelijk resulteerde in samen lezen wanneer het kind zes maand oud 

was. Zij gebruikten de subschaal StimQ-READ. Tomopoulos et al. (2006) onderzochten of er een 

verband is tussen de aanwezigheid van boeken en speelgoed in de thuisomgeving, ouder-kind-

interactie en de ontwikkeling van het kind op 21 maand. De hoeveelheid boeken en speelgoed en 

de frequentie van luidop lezen, werden gemeten met de StimQ wanneer het kind zes maand en 18 

maand was. De PIDA schaal werd gebruikt in een onderzoek van Tomopoulos et al. (2007) 

waarbij men wou achterhalen of de blootstelling aan elektronische media in verband staat met 

een dalend aantal voorleesmomenten en leerrijke activiteiten in de thuissituatie bij kinderen 
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tussen drie en vijf jaar oud. Deze schaal peilt naar het aanbieden van 15 leeractiviteiten zoals 

vormen leren, letters of de dagen van de week.  

Anders et al. (2012) maakten in hun studie gebruik van de HOME om de invloed van de 

thuiscontext op de ontwikkeling van vroeg-numerieke vaardigheden te onderzoeken. In deze 

Duitse studie bij 532 kinderen werd bevestigd dat de kwaliteit van de thuisomgeving duidelijk 

een grote invloed heeft op de numerieke kennis van het kind.  

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Ouderlijke betrokkenheid in de thuiscontext speelt een grote rol in de verdere 

ontwikkeling van kinderen en dit op verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld taal- of sociaal-

emotionele vaardigheden (Hood et al., 2008; Senechal & LeFevre, 2002). Meer specifiek zal 

ouder-kind-interactie ook in verband staan met de ontwikkeling van numerieke vaardigheden bij 

jonge kinderen. We spreken dan over het aanleren via informele activiteiten zoals onder andere 

samen tellen met het kind, gebruik maken van telwoorden of aanmoedigen tot het juist plaatsen 

van numerieke blokjes (Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; Senechal & LeFevre, 2002). 

Zoals reeds aangegeven in bovenstaande literatuurstudie, bevindt er zich een leemte in het 

onderzoek naar deze numerieke moeder-kind-interactie en de invloed ervan op de latere 

rekenvaardigheden van kinderen (e.g., Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; Senechal & 

LeFevre, 2002; Stock et al., 2009).  

Informatie over numerieke vaardigheden bij kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar, is 

talrijk aanwezig. Dit komt onder andere door het feit dat rond deze leeftijd de eerste formele 

wiskundige vaardigheden via het onderwijs aangeleerd worden (Berteletti et al., 2010; Mix, 2009; 

Stock et al., 2009; Wynn, 1992). Maar ook vóór deze leeftijd kan men al spreken van een gevoel 

voor aantallen (Canfield & Smith, 1996; Van Loosbroek & Smitsman, 1990). Baby’s kunnen al 

vanaf heel jonge leeftijd getallen van elkaar onderscheiden en het aanleren van telwoorden begint 

rond het tweede levensjaar (Lipton & Spelke, 2003; Wynn, 1992; Xu & Spelke, 2000; Xu, 

Spelke, & Goddard, 2005). Belangrijk is dus om dieper in te gaan op deze vroeg-numerieke 

vaardigheden en er via onderzoek een beter zicht op te krijgen.  

Met als doel om meer zicht te krijgen op de invloed die de numerieke ouder-kind-

interactie uitoefent op de vroeg-numerieke vaardigheden, worden in deze masterproef beide 
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zaken met elkaar in verband gebracht. De ouders, en dan voornamelijk de moeders, vulden reeds 

een numerieke vragenlijst in (zie Appendix B). Deze werd opgesteld in het kader van een 

onderzoek van JOnG! in 2010 op basis van artikels van onder andere Blevins-Knabe en Musun-

Miller (1996), LeFevre et al. (2009) en Tudge en Doucet (2004). Het eerste deel van de vragen 

beoogt een zicht te krijgen op de numerieke vaardigheden bij het kind van 24 maand, wat het 

kind al kan en kent op numeriek vlak volgens de ouders. Het tweede deel van de vragen richt zich 

specifiek naar de moeder-kind-interactie. Door de totaalscore van het eerste deel (vaardigheden-

aspect) te gaan vergelijken met de totaalscore op het tweede deel (interactie-aspect) van de 

vragen, wordt onderzocht of er een significant verband aanwezig is.  

Naast de vragenlijst werd ook een spelobservatie uitgevoerd bij diezelfde ouder-kind 

paren om onderrapportage uit te sluiten bij gebruik van slechts één meetinstrument. In 

bovenstaande literatuurstudie werd reeds een overzicht gegeven van verschillende 

meetinstrumenten om numerieke vaardigheden en numerieke interactie, te meten. Voor meer en 

diepgaandere informatie hierover kan verwezen worden naar de masterproef van Dewulf (2014).  

De spelobservatie maakt gebruik van een gestructureerd duplospel dat peilt naar vroeg-

numeriek gerelateerde aspecten en poogt een spel in de thuissituatie na te bootsen. Alle kinderen 

en moeders krijgen dezelfde instructie waardoor het coderen van deze observaties eenvoudiger 

kan verlopen en de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Het codeerschema (zie 

Appendix C) is, net zoals de vragenlijst, op te delen in twee schalen: enerzijds wordt er 

geobserveerd of het kind reeds beschikt over numerieke vaardigheden en anderzijds wordt de 

interactie tussen moeder en kind onder de loep genomen. Binnen deze masterproef ligt de focus 

op het verband tussen deze twee schalen. Er wordt onderzocht of het interactie-aspect een invloed 

heeft op de vaardigheden van het kind. Dit zowel voor de numerieke vragenlijst, als voor de 

spelobservatie. 

Om een volledig beeld te schetsen van de gegevens die zijn verzameld, werd er besloten 

om zowel de onderzoeksvragen die peilen naar het verband tussen de meetinstrumenten (Dewulf, 

2014) als de vragen die peilen naar het verband tussen de twee schalen (numerieke vaardigheden 

en interactie), als één geheel weer te geven. Zowel de weergave van de resultaten als de 

bespreking ervan binnen het onderdeel discussie, behandelt dus vier onderzoeksvragen: 
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1. Is er een significant verband tussen de numerieke ouder-kind-interactie en de vroeg-

numerieke vaardigheden van kinderen beiden gemeten aan de hand van een 

ouderrapportage? 

2. Is er een significant verband tussen de numerieke ouder-kind-interactie en de vroeg-

numerieke vaardigheden van kinderen beiden gemeten aan de hand van een 

spelobservatie? 

3. Komt de schriftelijke informatie uit de numerieke vragenlijst overeen met de informatie 

uit het gestructureerd spel met betrekking tot het interactie-aspect (Dewulf, 2014)? 

4. Komt de schriftelijke informatie uit de numerieke vragenlijst overeen met de informatie 

uit het gestructureerd spel met betrekking tot de numerieke vaardigheden van kinderen 

(Dewulf, 2014)? 
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Methode 

Inleiding 

Deze thesis maakt deel uit van het project JOnG! hetgeen staat voor onderzoek naar 

Jeugd, Ontwikkeling & opvoeding, Gezondheid & gedrag (http://www.steunpuntwvg.be/jong). 

Sinds 2008 lopen er verdiepingsonderzoeken binnen het babyluik (http://steunpuntwvg.be/2007-

2011/jong/nl/babys/babys.html). Om in aanmerking te komen voor het onderzoek moet het kind 

geboren zijn op een oneven datum tussen 1 mei 2008 en 30 april 2009. Bovendien moeten ouder 

en kind woonachtig zijn in één van de volgende regio’s: Oostende, Ieper, Oudenaarde, Gent, 

Geel, Antwerpen, Genk, Tielt-Winge of Brussel-Noord. Een regioteamlid van Kind & Gezin 

informeert de ouders en nodigt hen samen met hun kind uit in een consultatiebureau van Kind & 

Gezin in de dichtstbijzijnde regio waar het verdiepingsonderzoek plaatsvindt.  

De ouders die akkoord gingen met de voorwaarden, vulden een informed consent in en 

kregen een startvragenlijst. Deze 3000 ouders vormden de basissteekproef. Uit deze steekproef 

werden later 300 ouders at random gekozen om deel te nemen aan twee deelonderzoeken. Nadat 

de ouders hun schriftelijke akkoord gaven, kwamen ze langs in het consultatiebureau van Kind & 

Gezin in de regio van hun woonplaats op het moment dat het kind acht maand was en een tweede 

keer wanneer het kind 24 maand was. Beide verdiepingsonderzoeken bestonden telkens uit een 

psychologisch/pedagogisch en medisch luik. Deze masterproef zal zich richten tot het 

psychologisch/pedagogisch luik van het verdiepingsonderzoek bij tweejarige kinderen. Voor 

meer informatie omtrent deze deelonderzoeken, zie Adriaensens en De Smedt (2011), Bekaert en 

Verloo (2011) en Callewaert en Leleu (2010).  

Participanten 

Deze thesis gebruikt de data uit het tweede verdiepingsonderzoek (o.a. Adriaensens & De 

Smedt, 2011; Verlinden, 2012). Hiervoor werden de 382 ouders die vroeger al deelnamen aan het 

onderzoek waarbij hun kind acht maand was, opnieuw gecontacteerd. Ze kregen deze oproep 

gemiddeld drie maand voordat hun kind twee jaar oud werd. Wanneer ze hun akkoord gaven voor 

http://www.steunpuntwvg.be/jong
http://steunpuntwvg.be/2007-2011/jong/nl/babys/babys.html
http://steunpuntwvg.be/2007-2011/jong/nl/babys/babys.html
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dit tweede onderzoek, werden ze uitgenodigd om langs te komen op een onderzoeksdag die 

vooraf was vastgelegd. 

Aan dit onderzoek op tweejarige leeftijd namen uiteindelijk 348 kinderen deel. Om 

verschillende redenen waren sommigen uitgevallen na het invullen van de startvragenlijst. De 

onderzoeksdagen werden vastgelegd op data die rekening hielden met de beschikbaarheid van de 

consultatiebureaus van Kind & Gezin. Wanneer ouders dus niet aanwezig konden zijn, werd de 

deelname geannuleerd aangezien het kind de vooropgestelde leeftijdsgrens overschreed. 

Sommige kinderen of ouders vielen uit wegens ziekte. Wanneer ouders niet te bereiken waren 

door een adreswijziging, namen zij eveneens niet deel aan het onderzoek.  

In deze studie worden de gegevens van 197 peuters die deelnamen aan het onderzoek en 

waarvan er gegevens bestonden van de spelobservatie, geanalyseerd. Bij het invullen van de 

vragenlijst waren de peuters gemiddeld 107 weken (ongeveer 25 maand) oud met een 

standaarddeviatie (SD) van 7.28. Drieënnegentig van hen waren jongens en 104 waren meisjes. 

Deze peuters werden tijdens het gestructureerd spel vergezeld door de ouder die de vragenlijst 

invulde. Dit was in zo goed als alle gevallen de moeder. 

Instrumenten 

Spelobservatie. Er werd gekozen voor een gestructureerd spelopzet waarbij het kind en 

de ouder telkens dezelfde instructie krijgen (Adriaensens & De Smedt, 2011). De spelobservatie 

heeft enerzijds als doel om de spontane numerieke interactie tussen moeder en kind te meten en 

anderzijds de vroeg-numerieke vaardigheden van het kind in kaart te brengen. Om de codering 

vlotter te laten verlopen en de observaties adequater met elkaar te kunnen vergelijken werd 

vooraf vastgelegd dat alle 197 geobserveerde kinderen vijf minuten de tijd kregen. 

Binnen de ruimte werd een speelmat voorzien. Deze was, afhankelijk van de grootte van 

het lokaal, minimaal 176 centimeter op 55 centimeter en maximaal 176 centimeter op 170 

centimeter.  

Voor het spel werd gebruik gemaakt van de duploset: ‘Play with Numbers’. Eén set 

duploblokjes zat in een blikken koekendoos. Van de tweede set werd een modelhuisje gemaakt 

(zie Appendix A) dat vastgelijmd was. Beide versies bevatten een raampje, twee dakblokjes, twee 

platte groene blokjes, een blokje met cijfer vier en een blokje met twee konijntjes. In de 
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koekendoos zaten ook nog twee blokjes extra: een blokje met drie konijntjes en een blokje met 

cijfer twee. Moeder en kind zaten op de speelmat en kregen instructies van de onderzoeker. Het 

kind diende het huisje na te bouwen volgens het modelhuisje. De moeder kreeg de mogelijkheid 

om het kind te helpen zoals ze dat thuis normaal zou doen.  

Van elk spel werden er video-opnames gemaakt. De ene camera werd op een bepaalde 

hoogte geplaatst waardoor je kon neerkijken op het spel, de andere camera stond op een statief, 

dit om een volledig beeld te krijgen aangezien sommige moeders voor de camera plaats namen. 

Bovendien moet het duidelijk zijn welk blokje het kind vastneemt.  

Door middel van een keukenwekker die op vijf minuten ingesteld stond, wisten de 

moeder en de onderzoeksleider wanneer het duplospel afgerond was.  

Numerieke vragenlijst. Op het einde van het verdiepingsonderzoek kregen de ouders een 

numerieke vragenlijst mee (zie Appendix B). Het eerste deel focuste op de ontwikkeling van het 

kind op verschillende domeinen. Het tweede deel bevroeg zowel kennis (19 vragen) als interactie 

(41 vragen). Kennis omvat alle thuisactiviteiten die gerelateerd zijn aan de vroege leerprocessen 

van het kind (numeriek). Interactie omvat de gedragingen van de ouders binnen deze vroege 

leerprocessen. De ouders moesten 60 vragen beantwoorden met: nooit, soms, veel of niet van 

toepassing. Het eerste deel van de vragenlijst wordt niet opgenomen in deze studie.  

Bij het opstellen van de numerieke vragenlijst baseerde men zich op de StimQ (StimQ-T: 

Instructions for Administration) en op verschillende bestaande onderzoeken die zich focussen op 

numerieke ervaringen bij kinderen (Beningo & Ellis, 2004; LeFevre et al., 2009; Tudge, 2009). 

De StimQ is een valide en gemakkelijk toepasbaar instrument dat de ouderlijke betrokkenheid 

meet. Het geeft een duidelijk beeld van de vroege leerervaringen tussen de opvoeder en het kind 

(Dreyer, Mendelsohn, & Tamis-lemonda, 1996). 

Procedure 

Situering. Om tot de numerieke vragenlijst te komen, werd er pilootonderzoek verricht. 

Tijdens dit verkennend onderzoek stelde men vragen op die peilden naar de numerieke 

ervaringen van peuters tijdens dagdagelijkse situaties. Om spontane interacties tussen moeder en 

kind met betrekking tot numerieke informatie te meten, bleek uit 15 pilootonderzoeken dat het 

gestructureerd duplospel het meest accuraat was (Adriaensens & De Smedt, 2011). 
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Het onderzoek van JOnG! bij peuters van 24 maand, bestond uit twee grote luiken. Het 

eerste luik focuste op medische aspecten (hierop wordt niet dieper in gegaan). Het tweede luik 

was het psychologische/pedagogische en bestond uit de manuele zoektaak, de geheugentaak, vrij 

spel (ongestructureerd spel), het duplospel (gestructureerd spel) en emotieregulatietaken. In deze 

thesis zal enkel aandacht besteed worden aan het duplospel. De ouders kregen een vragenlijst 

mee die vragen bevatte over numerieke ervaringen van de peuter binnen de dagdagelijkse 

omgeving. Deze vragenlijst wordt eveneens gebruikt tijdens de analyse. 

Spelobservatie. De ouder die deelnam aan het spel was de ouder die de vragenlijst 

invulde. Dit was in de meeste gevallen de moeder. Bij het verwerken van de data wordt ervoor 

gekozen om enkel de observaties waarbij de moeder aanwezig is, te gebruiken. De ouder en het 

kind namen plaats op de speelmat waarna beide camera’s gericht en aangezet werden. Om beide 

camera’s achteraf te kunnen synchroniseren, werd er een lampje aan- en uitgezet in het zicht van 

beide camera’s.  

De onderzoeker gaf twee instructies. De eerste instructie was gericht naar moeder en kind: 

Bij dit spelletje is het de bedoeling dat jullie samen een huisje nabouwen. Dit is 

het huisje dat nagemaakt moet worden. (Onderzoeker toont het modelhuisje en zet 

het opzij klaar). In de doos hier (onderzoeker toont doos met dubbele set duplo’s) 

zitten de blokjes die jullie nodig hebben. (De onderzoeker laadt het materiaal uit). 

(Gericht naar de ouder:) U kunt uw kind helpen zoals u dat normaal zou doen 

(Adriaensens & De Smedt, 2011, pp. 24).  

De tweede instructies was eerder naar de ouder gericht: 

Jullie krijgen hiervoor vijf minuten tijd, het wekkertje zal aflopen als de tijd om is. 

Indien jullie klaar zijn met het huisje na te bouwen alvorens de wekker afloopt, 

kunt u de deur openen en kom ik tot bij jullie. 

Hebben jullie nog vragen? Als u gedurende het spel vragen heeft, kan u ook altijd 

de deur openen en deze stellen(Adriaensens & De Smedt, 2011, pp. 24-25). 

Wanneer de ouder vroeg of het kind het huisje alleen mocht maken of dat zij/hij mocht 

helpen, antwoordde de onderzoeker telkens: ‘U kunt uw kind helpen zoals u normaal zou doen.’ 

De onderzoeker ging hierna naar buiten. Wanneer het wekkertje afging of wanneer de ouder naar 
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buiten kwam met de mededeling dat ze klaar waren, ging de onderzoeker binnen en zette de 

camera’s uit.  

Numerieke vragenlijst. Alle ouders die deelnamen aan het onderzoek kregen na afloop 

de numerieke vragenlijst, als onderdeel van de volledige 24 maanden-vragenlijst, mee.  

Analyse 

Adriaensens en De Smedt (2011) startten met het opstellen van een codeerschema om 

conclusies te trekken uit 42 videofragmenten van het gestructureerd duplospel. Per item werden 

de frequenties berekend. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Intra-Class Correlation 

Coefficient) varieerde tussen .83 en .99. Hiermee kan aangetoond worden dat de samenhang 

tussen beide coderingen goed was en dat beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar verder 

konden coderen.  

Binnen het codeerschema wordt een onderscheid gemaakt tussen items die te maken 

hebben met interactie en items die specifieker peilen naar kennis van het kind. Dit omdat men 

tijdens de observaties opmerkte dat beide frequent voorkwamen en er een duidelijke splitsing te 

zien was. Alle items werden per schaal opgeteld waardoor men twee totaalscores kreeg. 

Afhankelijk van de complexiteit van de wiskundige handelingen of begrippen wees men aan elk 

item een score van nul tot drie toe die daarna vermenigvuldigd werd met de frequentie. De 

interne consistentie van de “kennis-schaal” bedroeg .17, waarmee werd aangetoond dat de items 

geen samenhang vertoonden (α < .50). Adriaensens en De Smedt (2011) besloten deze dus niet 

verder op te nemen. De interactie-schaal had een interne consistentie van .61 en werd wel verder 

mee genomen, ondanks het feit dat de interne consistentie te betwijfelen viel op wetenschappelijk 

vlak (α < .70) (George & Mallery, 2003).  

 

Ook binnen de numerieke vragenlijst werd een onderscheid gemaakt tussen interactie en 

kennis van het kind. De antwoorden van de moeder werden gescoord met nul (nooit of niet van 

toepassing), één (soms) of twee (veel). Opnieuw kreeg men twee totaalscores wanneer men de 

scores per item optelde binnen elke schaal. Adriaensens en De Smedt (2011) besloten om ook 

hier enkel verder te gaan met de interactie-schaal ondanks het feit dat de Cronbachs alfa van 
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beide schalen wees op goeie psychometrische waarden. Niet alle moeders die deelnamen aan het 

onderzoek, vulden de numerieke vragenlijst in. Er waren slechts gegevens van 29 moeders.  

In deze masterproef wordt gebruik gemaakt van 197 observaties die verwerkt werden 

door twee onderzoekers (d.i. Linde Roels en Elke Dewulf). Om vertrouwd te raken met het 

codeerschema en het observeren, werden de eerste 59 filmpjes door beide onderzoekers 

gecodeerd. Op basis hiervan kon de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend worden. Deze 

bedroeg bij alle filmpjes een waarde tussen .82 en 1 (zie Appendix D). Alle volgende filmpjes 

werden onafhankelijk van elkaar gecodeerd. Het codeerschema werd gedurende deze periode 

meerdere malen aangepast.  

Eerst en vooral werd er beslist om de itemscores die Adriaensens en De Smedt (2011) 

toegevoegd hadden, niet meer op te nemen. De totaalscore van elke schaal werd dus berekend 

onafhankelijk van deze scores, puur op basis van frequentie.  

We voegden aan het codeerschema enkele voorbeelden toe om het coderen te 

vergemakkelijken. Ook het extra item “matching” werd opgenomen (zie Appendix C). 

 

Om de verzamelde gegevens te verwerken werd gebruik gemaakt van het statistisch 

softwareprogramma Statistical Package for the Social Sciences 22 (Field, 2009). 

Onderzoeksvraag 1: ouderrapportage. Is er een significant verband tussen de 

numerieke ouder-kind-interactie en de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen beiden 

gemeten aan de hand van een ouderrapportage? 

 

Via een enkelvoudige lineaire regressie-analyse werd het verband berekend tussen de 19 

vragen van de numerieke vragenlijst die focusten op het kennisaspect en de 41 vragen die 

focusten op het interactieaspect. De normaliteits- en de homogeniteitsvoorwaarden werden 

bekeken via de Kolmogorov- Smirnov- en de Breusch- Pagan- test. 

Onderzoeksvraag 2: spelobservatie. Is er een significant verband tussen de numerieke 

ouder-kind-interactie en de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen beiden gemeten aan de 

hand van een spelobservatie? 
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Aangezien de samenhang binnen de vaardighedenschaal statistisch onaanvaardbaar was (α 

< .5), werd beslist om het verband voor de 27 items apart te gaan bekijken. Hiervoor werd in 

eerste instantie gebruik gemaakt van een multivariate regressie-analyse.  

Onderzoeksvraag 3: moeder-kind-interactie. Komt de schriftelijke informatie uit de 

numerieke vragenlijst overeen met de informatie uit het gestructureerd spel met betrekking tot het 

interactie-aspect (Dewulf, 2014)? 

 

Deze onderzoeksvraag werd reeds behandeld in de masterproef van Adriaensens en De 

Smedt (2011). De analyse werd toen uitgevoerd aan de hand van 29 participanten. Nu werd dit 

gedaan aan de hand van 197 participanten wat meer onderbouwing kan geven aan de eerder 

gevonden resultaten. Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag, werd de samenhang 

tussen de interactieschalen van zowel de numerieke vragenlijst als het gestructureerd spel 

onderzocht. Er werd aan de hand van een Kolmogorov-Smirnov test bekeken of aan de 

normaliteitsvoorwaarde voldaan wordt. De samenhang werd bepaald door het berekenen van de 

Pearson correlatie. Bij het bekijken van de correlaties op itemniveau werd gekozen om een 

Bonferroni correctie toe te passen. 

  

Onderzoeksvraag 4: vroeg-numerieke vaardigheden. Komt de schriftelijke informatie 

uit de numerieke vragenlijst overeen met de informatie uit het gestructureerd spel met betrekking 

tot de numerieke vaardigheden van kinderen (Dewulf, 2014)? 

 

De items van de kennisschaal hadden een interne consistentie van .47 wat ervoor zorgde 

dat er niet op schaalniveau verder gewerkt kon worden. Voor het beantwoorden van deze 

onderzoeksvraag werd gekozen om de samenhang te onderzoeken tussen de totaalscore van de 

numerieke vragenlijst en de 27 kennisitems van de spelobservatie. Na het bekijken van de 

normaliteitsvoorwaarde aan de hand van een Kolmogorov-Smirnov test, werd gekozen om 

gebruik te maken van een niet-parametrische test, de Spearman correlatie. Dit omdat de items van 

de spelobservatie niet aan de normaliteitsvoorwaarde (p = .00) voldeden. Er werd een Bonferroni 

correctie toegepast. 
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Resultaten 

Onderzoeksvraag 1: ouderrapportage 

Is er een significant verband tussen de numerieke ouder-kind-interactie en de vroeg-

numerieke vaardigheden van kinderen beiden gemeten aan de hand van een ouderrapportage? 

 

Er werd voldaan aan de voorwaarde van de normaliteit en de homogeniteit voor zowel het 

interactieaspect, als voor de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen (p = .072, p = .200). 

Figuur 1 toont aan dat er een lineaire samenhang was, waardoor een enkelvoudige lineaire 

regressie-analyse kon uitgevoerd worden. Zo’n 43, 80 % van de variantie in de totaalscore van de 

numerieke vaardigheden werd verklaard door de variantie in de totaalscore van de numerieke 

interactie. Dit werd afgeleid uit de determinatiecoëfficiënt (R² lineair) die .44 bedroeg. De 

samenhang tussen beide totaalscores was statistisch significant: F(1, 178) = 138.58, p ≤ .001. 

 

Figuur 1. Spreidingsdiagram: Totaalscore 

Numerieke Vragenlijst Vaardigheden en 

Totaalscore Numerieke Vragenlijst Interactie.  

Ouders die rapporteren dat ze thuis meer vroeg-numerieke ervaringen bieden, rapporteren 

ook significant meer tekenen van vroeg-numerieke vaardigheden bij hun kinderen.  
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Onderzoeksvraag 2: spelobservatie  

Is er een significant verband tussen de numerieke ouder-kind-interactie en de vroeg-

numerieke vaardigheden van kinderen beiden gemeten aan de hand van een spelobservatie? 

 

Aan de hand van een multivariate regressie-analyse werd onderzocht of er een verband is 

tussen de totaalscore van de numerieke ouder-kind-interactie en de 27 items van de vroeg-

numerieke vaardigheden. Negen van de 27 items werden achterwege gelaten omdat deze tijdens 

geen enkele spelobservatie waargenomen werden. Het verband, gebaseerd op Wilks lambda, was 

niet significant: F(18, 161) = 1.17, p = .292.  

Aan de hand van een Pearson correlatiematrix (zie Tabel 1) werden twee significante 

verbanden gevonden. Enerzijds was er een licht positief significant verband tussen de numerieke 

ouder-kind-interactie en het item “wiskundig begrip ordinaliteit
1
” (r = .15, p = .001). Anderzijds 

was er ook een licht positief significant verband tussen de numerieke ouder-kind-interactie en het 

item “wiskundig begrip plaats in de ruimte” (r = .25, p = .043). Er werd een Bonferroni correctie 

toegepast om de kans op een type-I fout te verkleinen. 

  

                                                 
1
 Het item “ordinaliteit” werd opgenomen in het codeerschema (zie Appencix C) en omvatte onder andere 

volgende begrippen: meer, minder, kleiner, groter, nog, over en teveel.  
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Tabel 1 

   Pearson Correlatie: Itemscore Spelobservatie Vaardigheden en Totaalscore Spelobservatie Interactie  

 Pearson Correlatie Totaalscore 

Spelobservatie 

Interactie 

Pearson Correlatie Totaalscore 

Spelobservatie 

Interactie 

Kind meervoud taal  .012 Kind wiskundig begrip ordinalieit .151* 

Kind meervoud aantal  -.073 Kind wiskundig begrip ongelijkheid & ordinaliteit .050 

Kind enkelvoud taal  .003 Kind wiskundig begrip hoeveelheid -.042 

Kind enkelvoud aantal  .049 Kind wiskundig begrip plaats in de ruimte .246** 

Kind cijfergebruik tellen i.f.v. kardinaliteit .033 Kind wiskundig begrip kleur blokjes .110 

Kind cijfergebruik getalwoorden klein  .046 Kind wiskundige actie blokjes zoeken & vinden niet numeriek  .026 

Kind cijfergebruik getalwoorden groot  .103 Kind wiskundige actie blokjes zoeken & vinden numeriek .090 

Kind cijfergebruik aantal  .067 Kind wiskundige actie blokjes juist plaatsen .082 

Kind wiskundig begrip ongelijkheid .065 Kind wiskundige actie blokjes juist plaatsen na aanwijzing -.015 

*p ≤ .05.** p Bonferroni gecorrigeerd 

    

Bij de moeder-kind paren waar meer numerieke interactie werd waargenomen tijdens de 

spelobservatie, lijkt het kind significant vaker gebruik te maken van de wiskundige begrippen 

“plaats in de ruimte” en “ordinaliteit”.  
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Onderzoeksvraag 3: moeder-kind-interactie 

Komt de schriftelijke informatie uit de numerieke vragenlijst overeen met de informatie 

uit het gestructureerd spel met betrekking tot het interactie-aspect (Dewulf, 2014)? 

 

De totaalscore van de vragenlijst en de totaalscore van de spelobservatie met betrekking 

tot het interactie-aspect voldeden aan de normaliteitsvoorwaarde (p = .072, p = .200). Figuur 2 

toont geen significante lineaire samenhang tussen de twee variabelen.  

 

Figuur 2. Spreidingsdiagram: Totaalscore 

Numerieke Vragenlijst Interactie en Totaalscore 

Spelobservatie Interactie. 

  



33 

 

Bij het bekijken van de correlaties op itemniveau werd er gekozen om een Bonferroni 

correctie toe te passen wat zorgde voor een afname van de kans op een type-I fout. Slechts negen 

uitgevoerde correlaties waren significant wanneer deze correctie toegepast werd (zie Tabel 2). 

Tabel 2 

Pearson Correlatie: Itemscore Spelobservatie Interactie en Itemniveau Numerieke Vragenlijst Interactie  

  

Woordgebruik 

vergelijking 
(interactie) 

Woordgebruik 

één, twee, drie 
(interactie) 

Woordgebruik 
vier, vijf, 

zes,… tien 

(interactie) 

Lichaamsdelen 

aanleren 

Dingen in 

supermarkt 
benoemen 

Nieuwe 

woordjes 
aanleren 

Verhaaltje 

lezen 

Mama wiskundige vraag woord 

'cijfer' 
.469** .001 ‐.024 .007 .019 ‐.008 ‐.057 

Mama cijfergebruik getalwoorden 

klein  
.004 .222* .293** .118 .048 .120 .120 

Mama cijfergebruik rangtelwoorden .280** .063 ‐.107 .020 ‐.032 ‐.005 .093 

Kind cijfergebruik aantal (reactie) ‐.097 .043 ‐.019 .042 .271** .052 .036 

Kind cijfergebruik Arabisch symbool 
(reactie) 

.015 .043 .071 .042 ‐.053 .293** .036 

Kind antwoord ander cijfer 
wiskundige vraag blok cijfer (reactie) 

.015 .043 .071 .042 ‐.053 .293** .036 

Kind wiskundig begrip hoeveelheid 
(reactie) 

‐.109 .351** ‐.253* .381** .093 ‐.057 .259** 

*p ≤ .05.** p Bonferroni gecorrigeerd 

 

Ouders die hun kind in hun thuisomgeving meer blootstellen aan vroeg-numerieke 

ervaringen, vertonen tijdens de spelobservatie niet significant meer vroeg-numerieke-interactie 

met hun kind. 
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Onderzoeksvraag 4: vroeg-numerieke vaardigheden 

Komt de schriftelijke informatie uit de numerieke vragenlijst overeen met de informatie 

uit het gestructureerd spel met betrekking tot de numerieke vaardigheden van kinderen (Dewulf, 

2014)? 

 

Bij deze onderzoeksvraag werd de samenhang berekend tussen de totaalscore van de 

numerieke vragenlijst en de 27 items van de spelobservatie met betrekking tot de numerieke 

vaardigheden van kinderen. De items van de kennisschaal bij de spelobservatie hadden een 

interne consistentie van .47 wat ervoor zorgde dat er niet op schaalniveau verder gewerkt kon 

worden. Negen van de 27 items werden niet opgenomen in de analyse doordat deze onvoldoende 

waargenomen werden tijdens de spelobservatie. Dit items van de spelobservatie voldeden niet 

aan de normaliteitsvoorwaarde waardoor een niet-parametrische test gebruikt werd. 

Bij het berekenen van de Spearman correlatie werd een Bonferroni correctie toegepast om 

type-I fouten te verminderen. Na deze correctie bleken er twee significante waarden te zijn. Bij 

slechts zeven items was er sprake van een significant verband (p ≤ .05) waarbij geen enkele 

correlatie een waarde had die groter was dan .28 (zie Tabel 3). Er kan geconcludeerd worden dat 

er nauwelijks tot geen significante samenhang is tussen de totaalscore van de vragenlijst en de 

items uit de spelobservatie met betrekking tot de vaardigheden van kinderen. 
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Tabel 3 

Spearman Correlatie: Itemscore Spelobservatie Vaardigheden en Totaalscore Numerieke Vragenlijst Vaardigheden  

  
Totaalscore 
Numerieke 

Vragenlijst 

Vaardigheden 

  
Totaalscore 
Numerieke 

Vragenlijst 

Vaardigheden 

Kind meervoud taal .165* Kind wiskundig begrip ordinalieit .120 

Kind meervoud aantal  .086 Kind wiskundig begrip ongelijkheid & ordinaliteit .025 

Kind enkelvoud taal  .237** Kind wiskundig begrip hoeveelheid .058 

Kind enkelvoud aantal  .097 Kind wiskundig begrip plaats in de ruimte .277** 

Kind cijfergebruik tellen i.f.v. 
kardinaliteit 

.132 Kind wiskundig begrip kleur blokjes .168* 

Kind cijfergebruik getalwoorden klein  .223* Kind wiskundige actie blokjes zoeken & vinden niet numeriek  .013 

Kind cijfergebruik getalwoorden groot  .226* Kind wiskundige actie blokjes zoeken & vinden numeriek .090 

Kind cijfergebruik aantal  .151 Kind wiskundige actie blokjes juist plaatsen .156* 

Kind wiskundig begrip ongelijkheid .122 Kind wiskundige actie blokjes juist plaatsen na aanwijzing .140 

*p ≤ .05.** p Bonferroni gecorrigeerd 

 

Kinderen waarbij er meer vroeg-numerieke vaardigheden gerapporteerd worden, vertonen 

niet significant meer vroeg-numerieke vaardigheden tijdens de spelobservatie. 

  



36 

 

  



37 

 

Discussie 

Bespreking onderzoeksvragen 

Literatuur over de invloed van ouderlijke betrokkenheid op verschillende domeinen van 

de ontwikkeling van kinderen, is ruimschoots voorhanden (e.g., Hood et al., 2008; Senechal & 

LeFevre, 2002). Het specifieke verband tussen numerieke stimulatie en vroeg-numerieke 

vaardigheden bij jonge kinderen werd daarentegen slechts zelden onderzocht. Deze masterproef 

speelt hierop in door na te gaan of er een significant verband terug te vinden is tussen numerieke 

moeder-kind-interactie en vroeg-numerieke vaardigheden bij peuters van 24 maand aan de hand 

van een vragenlijst en een spelobservatie. Er werden reeds onderzoeken in deze lijn gedaan, maar 

slechts bij kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar (e.g., LeFevre et al., 2009; Saxe et al., 1987). 

Dit kan verklaard worden door het feit dat kinderen dan frequenter in aanraking komen met 

getallen door onder andere schoolse ervaringen. Toch zijn er, zoals aangetoond wordt in de 

literatuur, reeds numerieke vaardigheden aanwezig bij baby’s en peuters, wat het belang van deze 

masterproef aantoont (e.g., Cordes & Brannon, 2010; Feigenson & Carey, 2005; Lipton & 

Spelke, 2003; Mix, 2009). 

Vroeg-numerieke vaardigheden en numerieke moeder-kind-interactie kunnen gemeten 

worden aan de hand van verschillende meetinstrumenten (e.g., Tudge, Li, & Stanley, 2007). In dit 

onderzoek werd gebruik gemaakt van ouderrapportage (voornamelijk ingevuld door moeders). 

Deze vragenlijst peilde naar numerieke ervaringen die het kind volgens hen opdeed in de 

thuissituatie. Moeder en kind participeerden eveneens in een gestructureerd spelopzet dat 

geobserveerd en gecodeerd werd.  

Interpretatie van de resultaten 

Onderzoeksvraag 1: ouderrapportage. Is er een significant verband tussen de 

numerieke ouder-kind-interactie en de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen beiden 

gemeten aan de hand van een ouderrapportage? 

Aan de hand van een enkelvoudige lineaire regressie-analyse kon aangetoond worden dat 

er een significant verband bestaat tussen de interactieschaal en de vaardighedenschaal van de 
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vragenlijst. Hoe meer numerieke interactie in de thuissituatie gerapporteerd wordt door ouders, 

hoe meer vroeg-numerieke vaardigheden zij hun kind toeschrijven. Een verklaring hiervoor kan 

luiden dat wanneer de mama haar kind op allerlei manieren numeriek gaat stimuleren, het kind 

meer ervaring zal opdoen op numeriek vlak. 

Verscheidene auteurs toonden reeds aan dat numerieke stimulatie een voorspeller kan zijn 

voor numerieke vaardigheden van kinderen (Adriaensens & De Smedt, 2011; Blevins-Knabe & 

Musun-Miller, 1996; LeFevre et al., 2009). Bij het interpreteren van dit significant verband moet 

echter ook rekening gehouden worden met het meetinstrument.  

Onderzoeksvraag 2: spelobservatie. Is er een significant verband tussen de numerieke 

ouder-kind-interactie en de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen beiden gemeten aan de 

hand van een spelobservatie? 

De opzet was om tijdens de dataverwerking gebruik te maken van twee schalen: een 

interactieschaal en een vaardighedenschaal. Adriaensens en De Smedt (2011) trachtten dit in een 

pilootstudie reeds te doen, maar de interne consistentie van de kennisschaal bleek statistisch 

onaanvaardbaar. Ondanks enige aanpassingen aan het codeerschema, bleek dit ook in deze studie 

het geval. Er werd dus besloten om de 27 items van de kennisschaal apart te gaan onderzoeken. 

De interactieschaal had een interne consistentie van .62 en werd opgenomen in het onderzoek.  

In eerste instantie werd gekeken of een multivariate regressie-analyse kon uitgevoerd 

worden met één predictor en 27 afhankelijke items. Van deze 27 items bleek er bij negen telkens 

nul gescoord, waardoor deze niet verder opgenomen werden. Het verband, gemeten aan de hand 

van Wilks lambda, bleek statistisch niet significant (p = .295).  

Aan de hand van een Pearson correlatie, werden wel twee significante verbanden 

gevonden tussen de 18 items die peilden naar numerieke vaardigheden en kennis, en de 

interactieschaal. Deze verbanden konden in twee richtingen geïnterpreteerd worden. Wanneer de 

mama tijdens de spelobservatie haar kind stimuleert tot numerieke activiteiten, zal het kind 

significant vaker gebruik maken van wiskundige begrippen ‘plaats in de ruimte’ en ‘ordinaliteit’. 

Wanneer het verband in omgekeerde richting geïnterpreteerd wordt, kan het zijn dat de mama 

inspeelt op numerieke kennis van het kind die al aanwezig is (Hannula & Lehtinen, 2005). Hier 

kan de link gelegd worden met SFON (Spontanious FOcusing on Numerosity). Hierbij gaan 
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kinderen van nature uit focussen op getallen en gaan ze op zoek gaan naar nieuwe situaties 

waarbij ze hun vaardigheden en kennis kunnen uitbreiden. 

In tegenstelling tot onderzoeksvraag 1, worden hier slechts twee significante correlaties 

gevonden op itemniveau. Het verband dat gevonden werd tussen numerieke interactie en 

numerieke vaardigheden bij de numerieke vragenlijst, wordt niet gevonden tijdens de 

spelobservatie. Dit kan mogelijks komen door het meetinstrument. Zoals Tudge (2009) aangeeft 

is het belangrijk om de keuze van het meetinstrument goed te overwegen en de sterktes en 

zwaktes in het achterhoofd te houden bij de interpretatie van resultaten. 

Onderzoeksvraag 3: moeder-kind-interactie. Komt de schriftelijke informatie uit de 

numerieke vragenlijst overeen met de informatie uit het gestructureerd spel met betrekking tot het 

interactie-aspect (Dewulf, 2014)? 

De informatie uit de numerieke vragenlijst verschilt significant van de informatie uit het 

gestructureerd spel met betrekking tot het interactie-aspect. Uit Figuur 2 (zie blz. 32) kon afgeleid 

worden dat een hogere of lagere totaalscore bij de spelobservatie niet overeenkomt met een 

hogere of lagere totaalscore op de vragenlijst. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wat ouders 

rapporteren omtrent het interactie-aspect niet overeenkomt met de geobserveerde ouder-kind-

interactie tijdens het spel.  

Deze resultaten zijn tegenstrijdig met de bevindingen uit de masterproef van Adriaensens 

en De Smedt (2011), waar wel een significant verband gevonden werd. Een verklaring hiervoor 

kan te maken hebben met de steekproefgrootte. De analyse van Adriaensens en De Smedt (2011) 

maakte gebruik van een kleine steekproef van 29 participanten, terwijl in het huidig onderzoek 

gewerkt werd met een groep van 197 participanten.  

Een reden voor het niet-significante verband kan te maken hebben met de beperkingen die 

elk meetinstrument met zich mee brengt. In de literatuur zijn er vaak inconsistentie 

onderzoeksbevindingen omtrent de vroeg-numerieke vaardigheden en ouder-kind-interactie mede 

door de verschillende meetinstrumenten die gebruikt worden (Tudge et al., 2008). 

Uit onderzoek blijkt dat ouders het bevorderen van de numerieke vaardigheden als minder 

belangrijk beschouwen (LeFevre, 2000). Het minder belangrijk achten of het minder bewust zijn 

hiervan (LeFevre, 2000) kan mogelijks leiden tot een onderrapportering van informatie met 
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betrekking tot het interactie-aspect. Daarnaast is het mogelijk dat ouders sociaal wenselijk de 

vragen gaan beantwoorden en zo informatie gaan overrapporteren. (LeFevre et al., 2009).  

Een observatie zou mogelijke biases kunnen vermijden (Levine et al., 2011) en volgens 

Tudge (2009) kunnen er zo meer indirecte alledaagse activiteiten onthuld worden die bij 

ouderrapportage vaak ondergerapporteerd worden. Deze aanpak brengt echter ook beperkingen 

met zich mee. Door de korte duur van de spelobservatie, de onderzoekssetting en de jonge leeftijd 

van de kinderen komt de geobserveerde ouder-kind-interactie mogelijks niet overeen met de 

werkelijkheid. 

Onderzoeksvraag 4: vroeg-numerieke vaardigheden. Komt de schriftelijke informatie 

uit de numerieke vragenlijst overeen met de informatie uit het gestructureerd spel met betrekking 

tot de numerieke vaardigheden van kinderen (Dewulf, 2014)? 

Uit de resultaten kon afgeleid worden dat er nauwelijks tot geen significant verband 

bestaat tussen de schriftelijke informatie uit de numerieke vragenlijst en de informatie uit het 

gestructureerd spel met betrekking tot de numerieke vaardigheden van kinderen. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat een spelobservatie en ouderrapportage mogelijks niet de meest 

geschikte benaderingen zijn om zicht te krijgen op de vaardigheden van peuters. 

Uit de literatuur is meermaals gebleken dat gegevens uit een ouderrapportage en 

spelobservatie met betrekking tot de vaardigheden informatief maar evenzeer problematisch 

kunnen zijn (e.g., LeFevre et al., 2009; Levine et al., 2011; Tudge & Doucet, 2004). Ouders 

zouden moeite hebben met het accuraat inschatten van de numerieke vaardigheden van hun kind, 

ze hebben de neiging deze te overschatten (e.g., Fluck et al., 2005). Daarnaast zijn ze niet steeds 

in de nabijheid van hun kind waardoor ze bepaalde informatie missen en bijgevolg mogelijks 

gaan onderrapporteren (Levine et al., 2011). De video-opname van het gestructureerd spel in een 

onderzoekssetting gaf de onderzoeker de mogelijkheid om alles nauwgezet te observeren. Uit de 

literatuur blijkt echter dat peuters meer competent zouden zijn in hun natuurlijke, alledaagse 

omgeving (e.g., Björklund, 2008; Gelman & Massey, 1987; Mix, Huttenlocher, & Levine, 2002).  

Het niet-significante verband tussen de schriftelijke informatie uit de vragenlijst en de 

informatie uit het gestructureerd spel met betrekking tot zowel de numerieke vaardigheden van 

kinderen als de ouder-kind-interactie kan mogelijks ook verklaard worden door het feit dat de 

twee meetinstrumenten moeilijk te vergelijken zijn met elkaar. De vragenlijst peilde naar de 
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vroeg-numerieke vaardigheden en ouder-kind-interactie aan de hand van thuisactiviteiten op 

maandbasis. De spelobservatie richtte zich op een slechts vijf minuten durende opname van het 

kind en de moeder. 

Daarnaast bleken er veel items van zowel de vragenlijst als het codeerschema van de 

spelobservatie nauwelijks of niet voor te komen wat mogelijks een invloed had op de resultaten.  

Ondanks het feit dat er geen significant verband gevonden werd, houdt dit niet in dat de 

resultaten verkregen aan de hand van dit meetinstrument onbruikbaar zijn. Elk instrument heeft 

zijn beperkingen en daarom kan het koppelen van de resultaten mogelijks een goed beeld geven 

van de numerieke vaardigheden van kinderen en de ouder-kind-interactie. De combinatie met een 

spelobservatie kan ervoor zorgen dat zaken die mogelijks ondergerapporteerd worden bij een 

ouderrapportage onthuld kunnen worden (Tudge, 2009).  

Sterktes en zwaktes van het huidig onderzoek 

Elke studie kent zijn sterktes en zwaktes. De grootste sterkte binnen dit onderzoek was de 

steekproefgrootte. Adriaensens en De Smedt (2011) gebruikten reeds resultaten van 29 

participanten, maar gaven tegelijkertijd aan dat deze steekproef eigenlijk te klein was om 

eenduidige conclusies te trekken. Door alle data van het onderzoek van JOnG! te verwerken, kon 

in deze studie gewerkt worden met een steekproef van 197 participanten. De resultaten die 

Adriaensens en De Smedt (2011) reeds bereikten, konden hierdoor verder onderbouwd worden.  

Het gebruik van een gestructureerde spelsituatie is een volgende sterkte. Elk moeder-

kind-paar kreeg dezelfde instructies en was onwetend over de opzet van het onderzoek. Het 

spelmateriaal, de ruimte en de voorziene speltijd waren zo vaak als mogelijk dezelfde voor alle 

participanten. De observaties konden hierdoor met elkaar vergeleken worden. Elke spelsituatie 

werd gefilmd door twee camera’s. De videobestanden werden later gebruikt om de handelingen 

en uitspraken van moeder en kind te coderen. Het codeerschema werd ingevuld door twee 

verschillende onderzoekers. De interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid werd berekend tussen beide 

en deze gaf aan dat dezelfde manier van coderen werd gebruikt. Het coderen kon dus net zo 

gestructureerd verlopen als de spelsituatie zelf. 

Ondanks het feit dat er een onderzoeksprotocol opgesteld werd zodat elke afname op 

dezelfde manier kon gebeuren, werden er tijdens het coderen toch enkele verschillen opgemerkt. 
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Zo gaven de onderzoekers niet telkens dezelfde instructie; soms mochten ouders het lokaal 

verlaten wanneer het huisje afgewerkt was, maar de vijf minuten nog niet verstreken waren. Het 

lokaal waarin de afname gebeurde, was niet altijd hetzelfde. Soms was er materiaal aanwezig van 

een vorige testafname waardoor het kind snel afgeleid werd. Deze zaken kunnen als een zwakte 

opgevat worden. 

De spelobservatie vond plaats in een experimentele setting. Het voordeel was dat alles 

gestructureerder kon verlopen en dat de resultaten veralgemeend konden worden. Hier is ook een 

nadeel aan verbonden: het kind wordt uit zijn vertrouwde omgeving gehaald en zal zich minder 

op zijn gemak voelen (Kinget, 2013). 

Ondanks bovenstaande sterktes, bleek de interne consistentie van zowel de interactie- als 

de vaardighedenschaal bij de spelobservatie laag. Bij de kennisschaal was Cronbachs alfa slechts 

.47 en dus niet aanvaardbaar. Er werd beslist om de samenhang op itemniveau verder te 

onderzoeken. Cronbachs alfa van de interactieschaal was voldoende (.62). Hieruit kan afgeleid 

worden dat de verschillende items in het codeerschema niet hetzelfde meten. Er kunnen dus 

vragen gesteld worden bij het interpreteren van resultaten op basis hiervan. Bovendien werden 

verschillende items nooit gescoord. Een handeling zoals matching, hetgeen gericht is op 

interactie, werd door geen enkele mama uitgevoerd.  

Kan dit meetinstrument, een spelobservatie, dan wel gebruikt worden om numerieke 

vaardigheden en interactie te meten bij peuters? Tijdens het bekijken van de video-opnames viel 

op dat veel peuters weigerden mee te werken, naar het toilet moesten, honger hadden of 

begonnen te wenen. Deze zaken hebben een invloed op de prestaties van het kind, maar zullen er 

ook voor zorgen dat de interactie tussen moeder en kind anders verloopt. Bovendien konden er 

ook vragen gesteld worden bij de mate waarin de ruimte prikkelarm was, tijdens het coderen viel 

het op dat veel kinderen afgeleid werden door foto’s aan de muur, een koffer met speelgoed van 

een ander experiment… Soms werd het toegestaan dat een derde persoon aanwezig was tijdens 

het experiment: papa, broer/zus of ander familielid. Dit bleek eveneens een invloed te hebben op 

de prestaties (Verlinden, 2011). Sommige kinderen hadden reeds enkele tests achter de rug 

waardoor ze vermoeider konden zijn (Adriaensens & De Smedt, 2011). Hierdoor kan in twijfel 

getrokken worden of een momentopname van vijf minuten een goed beeld kan geven van een 

kind zijn numerieke vaardigheden of van de interactie tussen moeder kind.  
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De interne consistentie van de numerieke vragenlijst was hoog, maar er bestaat altijd nog 

een kans dat ouders sociaal wenselijk gaan antwoorden. Dit werd evenwel weerlegd door 

pilootonderzoeken bij de zoektocht naar een geschikt meetinstrument. Bovendien blijkt uit deze 

studie (onderzoeksvraag 3 en 4) dat er vrijwel geen significant verband is tussen de 

gerapporteerde en de geobserveerde informatie. 

Aanbevelingen en implicaties voor toekomstig onderzoek 

Gebaseerd op de sterktes en zwaktes van dit onderzoek, kunnen er enkele aanbevelingen 

gedaan worden. Uit de numerieke vragenlijst kan afgeleid worden dat er een significant verband 

bestaat tussen de numerieke moeder-kind-interactie en de vroeg-numerieke vaardigheden van het 

kind. Aangezien deze conclusie niet kan getrokken worden uit de gegevens van de spelobservatie, 

is verder onderzoek hiernaar nodig. Het belang van een geschikt meetinstrument is duidelijk. De 

belangrijkste beperking van de spelobservatie is het feit dat er op basis van vijf minuten moeilijk 

veralgemeningen kunnen gemaakt worden. Meerdere (korte) observaties zouden een duidelijker 

beeld kunnen schetsen. Aangezien veel scores beïnvloed werden door het gedrag van het kind, 

kan het een optie zijn om ouder en kind te observeren in de thuiscontext. Het kind zal meer op 

zijn gemak zijn en de resultaten bruikbaarder. De ouders kunnen bijvoorbeeld een camera mee 

krijgen naar huis en zelf verschillende (gestructureerde) spelsituaties filmen.  

Om een duidelijk beeld te krijgen van de pure ouder-kind-interactie, zal het belangrijk 

zijn dat er geen extra personen zoals broers of zussen aanwezig zijn.  

Tijdens het coderen en analyseren van de gegevens, werd ervoor gekozen om enkel de 

gegevens van de moeders verder te gebruiken. Slechts enkele vaders namen deel waardoor het 

niet mogelijk was om conclusies te trekken. Verder onderzoek naar de invloed van vaders op de 

numerieke ontwikkeling van hun kind, is nodig. Door resultaten van zo’n onderzoek naast de 

gegevens van deze studie te plaatsen, kan er ook een vergelijking gemaakt worden tussen de 

invloed van vaders en die van moeders en kunnen gegevens bovendien veralgemeend worden 

naar de meer algemene term ouder-kind-interactie. 

Binnen dit onderzoek werd besloten om enkel kwantitatieve date te verwerken. 

Desondanks verschilde de kwaliteit van interactie heel erg van moeder tot moeder. Het zou 
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interessant zijn om verder te gaan onderzoeken of dit in relatie staat tot de ontwikkeling van het 

kind.  

Een orthopedagogische aanvulling 

De resultaten van de eerste onderzoeksvraag wijzen in overeenstemming met Blevins-

Knabe en Musun-Miller (1996) en LeFevre et al. (2009), op het belang van numerieke moeder-

kind-interactie voor de ontwikkeling van numerieke vaardigheden bij kinderen. Orthopedagogen 

kunnen daarom als taak krijgen om moeders attent te maken op het belang van het stimuleren van 

de ontluikende gecijferdheid. Veel volwassenen (moeders) weten dat het belangrijk is om een 

kind talig te stimuleren door bijvoorbeeld verhaaltjes voor te lezen, maar dat ook numerieke 

interactie belangrijk is, wordt vaak niet erkend (Musun-Miller & Blevins-Knabe, 1998). Tijdens 

het coderen van de videofragmenten werd duidelijk dat ondanks het gestructureerd spelopzet, 

moeders onderling enorm verschillen op vlak van kwaliteit van interactie en stimulatie. Dit komt 

overeen met de bevindingen van onder andere Levine et al. (2011) en Tudge en Doucet (2004). 

Sommige moeders gaan zelf de opdracht uitvoeren, anderen laten het volledig aan het kind over 

en dirigeren, terwijl nog andere moeders samenwerken het belangrijkste aspect van de opdracht 

vinden. De kwaliteit van deze interactie en de relatie tussen moeders en kinderen, kon niet 

opgenomen worden in dit onderzoek. Als orthopedagoog is het belangrijk om deze 

verscheidenheid te zien en deze te erkennen.  

Algemene conclusie 

Deze masterproef had als doel om in te spelen op het gebrek aan relevante studies die zich 

richten op vroeg-numerieke vaardigheden bij peuters en numerieke ouder-kind-interactie. Aan de 

hand van vier onderzoeksvragen wou deze studie een beeld schetsen van het verband tussen beide 

zaken op basis van ouderrapportage en spelobservatie. De eerste twee onderzoeksvragen richtten 

zich voornamelijk op het interactie- en het vaardighedenaspect, de twee volgende probeerden 

zicht te krijgen op de meetinstrumenten. Uit de analyse werd duidelijk dat binnen dit onderzoek 

enkel binnen de numerieke vragenlijst een significant verband kon aangetoond worden tussen 

numerieke vaardigheden en numerieke interactie. Hierbij moet, zoals reeds werd aangegeven, wel 

rekening gehouden worden met eventueel sociaal wenselijke antwoorden van betrokkenen, wat 
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wijst op het belang in de keuze van meetinstrumenten (LeFevre et al., 2009; Tudge, 2009). Onze 

bevindingen kunnen echter wel, in overeenstemming met onderzoekers zoals Anders et al. 

(2012), Levine et al. (2011) en Pruden et al. (2011), het belang van numerieke stimulatie bij 

jonge kinderen aantonen. Dat er een verband bestaat met latere wiskundige vaardigheden werd 

reeds bewezen door onder andere Blevins-Knabe en Musun-Miller (1996). Vanuit 

orthopedagogisch standpunt is het dan ook aan te raden om ervoor te zorgen dat ouders zich 

bewust worden van de kansen om ook de ontluikende gecijferdheid te bevorderen.  

Ondanks het feit dat een gestructureerde spelobservatie een meer objectief beeld zou 

kunnen schetsen van de situatie (Rijlaarsdam et al., 2012; Tudge, 2009; Tudge et al., 2007), 

werden er aan de hand van onderzoeksvraag 2 slechts twee significante verbanden gevonden: a) 

een correlatie tussen numerieke interactie en woordgebruik plaats in de ruime en b) een correlatie 

tussen numerieke interactie en woordgebruik ordinaliteit. Uit de analyses van onderzoeksvraag 3 

en 4, kunnen we afleiden dat de informatie verkregen uit de vragenlijst geen significant verband 

houdt met de uitkomst van de spelobservatie. De vraag kan gesteld worden of een gestructureerd 

spel van vijf minuten binnen een experimentele setting, een adequaat of volledig beeld kan 

schetsen van de numerieke ontwikkeling van het kind en de numerieke stimulatie die het krijgt 

(Tudge & Doucet, 2004). 

Samenvattend, deze masterproef biedt een meerwaarde aangezien het inspeelt op enkele 

hiaten in de literatuur. Onderzoek naar numerieke vaardigheden bij kinderen wordt vooral 

uitgevoerd vanaf de leeftijd van drie jaar (e.g., Anders et al., 2012; Berteletti et al., 2010; 

Halberda & Feigenson, 2008; LeFevre et al., 2009). Deze studie wijst op het belang van studies 

bij kinderen van jongere leeftijd dus voordat formele vaardigheden via het onderwijs aangeleerd 

worden. Ook werpt het een licht op de invloed en de betrokkenheid van ouders gericht op de 

gecijferdheid gemeten aan de hand van verschillende meetinstrumenten.  
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Appendix B 

24 maanden-vragenlijst: numeriek gedeelte
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Appendix C 

Blanco codeerschema 

Te observeren persoon 
Gedragscategorie (wordt sowieso beschouwd als 'interactie' - reactie/samen 
met kind) / / Frequentie 

Mama:         

Meervoud 
Taal (spelgerelateerd: bv. blokjes, kleurtjes,koekjes,...)       

Aantal (konijnen/konijntjes/wortels/worteltjes)       

Enkelvoud 
Taal (spelgerelateerd: bv. blokje, kleur, mat, grond, koek, bodem)       

Aantal (konijn/konijntje/wortel/worteltje)       

Cijfergebruik Tellen (alle mogelijke combinaties vanaf de combinatie van 2 cijfers) 
(demonstrerend, niet in functie van nadoen door kind)        

Getalwoorden uitspreken: kleine getalwoorden 1, 2, 3       

Getalwoorden uitspreken: grote getalwoorden tot 10       

Rangtelwoorden uitspreken (eerst(e), tweed(e),…)       

Nadruk op aantal (hier is er maar één van, zo zijn er twee (naast elkaar) (nog 
ééntje, nog één keer) )       

Verwijzen naar Arabisch symbool (dat is '3', dat is een '7')       

Hanteert wiskundige begrippen Ivm (on)gelijkheid: (niet)hetzelfde/zoals (dat)/verschillend/gelijk/ook/zo'(ee)n/ 
een ander/…       

Ivm ordinaliteit: meer/minder/kleiner/groter/nog/evenveel/over- teveel/...       

Ivm (on)gelijkheid + ordinaliteit: (niet) hetzelfde getal/cijfer/nummer       

Ivm hoeveelheid/grootte: veel/weinig/niets/klein/groot/genoeg/alle/…       

Ivm plaats in de ruimte: 
erop/op/boven(op)/erboven/ernaast/naast/ervoor/voor/erin/in/eronder/ 
onder(aan)/midden/ertussen/opzij/andere kant/hier/…(Hierin, daarin dienen 
1X gecodeerd te worden.)       

Ivm de vorm van de blokjes: vierkant/plat/driehoekig/…       

Ivm de kleur van de blokjes: geel/ oranje/ rood/ groen/…       

Stelt vragen/ stelt handelingen die 
'wiskundige' kennis/numerieke actie 
kunnen uitlokken 

Bv. ‘wat staat er op het blokje?’ (slaat op cijfertje 4, 2) (cijferherkenning) 
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Bv. ‘wat staat er op het blokje?’ (slaat op - aantal - konijntjes) 
(figuurherkenning ifv #)       

Vragen naar/ gebruik maken van het woord 'hoeveel'       

Vragen naar/gebruik maken van het woord 'nummer/'cijfer'/'getal'/'aantal' 
      

Gebruik maken van het woord 'tellen' bv. tijdens aanmoediging kind na te 
tellen       

Tellen van objecten (bv. appels), demonstrerend in functie van nadoen door 
kind + aantal (in functie van kardinaliteit)       

Tellen van objecten samen met kind + aantal (in functie van kardinaliteit)       

Gebruik maken van 'matching' (1 voor jou, 1 voor mij….)        

Voorwerpen groeperen (in functie van nadoen door kind) (kleur/soort) 
(Expliciet een vraag naar het kind toe) (aan de handeling is steeds een gevolg 
gekoppeld, er moet iets mee gedaan worden)(voorbeeld:  2 numerieke blokken 
naast elkaar en moeder vraag welk hebben we nodig) 

      

Kind: 
Gedragscategorie: (als zelfstandige actie (Z) of als reactie/samen met mama 
(R) 

Frequentie 
(Z)  

Frequentie 
(R)  Frequentie   

Meervoud 
Taal (spelgerelateerd: bv. blokjes, kleurtjes, koekjes,...)       

Aantal (konijnen/konijntjes/wortels/worteltjes)       

Enkelvoud 
Taal (spelgerelateerd: bv. blokje, kleur, mat grond, bodem, koekje)       

Aantal (konijn/konijntje/wortel/worteltje)       

Cijfergebruik Tellen (alle mogelijke combinaties vanaf de combinatie van 2 cijfers) (niet 
onmiddellijk functioneel)       

Tellen (alle mogelijke combinaties vanaf de combinatie van 2 cijfers) van 
objecten (bv. appels) + aantal (in functie van kardinaliteit)       

Getalwoorden uitspreken: kleine getalwoorden 1, 2, 3       

Getalwoorden uitspreken: grote getalwoorden tot 10       

Rangtelwoorden uitspreken (eerste, tweede,…)       

Nadruk op aantal (hier is er maar één van, zo zijn er twee (naast elkaar), nog 
ééntje, nog één keer)       

Verwijzen naar Arabisch symbool (dat is '4', dat is een '2')       

Hanteert wiskundige begrippen 
Ivm (on)gelijkheid:(niet)hetzelfde/zoals/verschillend/gelijk/ook/zo'(ee)n 
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Ivm ordinaliteit: meer/minder/kleiner/groter/nog/evenveel/over- teveel/... 
(zoveel dient niet gecodeerd te worden)       

Ivm (on)gelijkheid + ordinaliteit: (niet) hetzelfde getal/cijfer/nummer       

Ivm hoeveelheid/grootte: veel/weinig/niets/klein/groot/genoeg/…       

Ivm plaats in de ruimte: 
erop/op/boven(op)/erboven/ernaast/naast/ervoor/voor/erin/in/eronder/ 
onder(aan)/midden/ertussen/opzij/andere kant/…       

Ivm de vorm van de blokjes: vierkant/plat/driehoekig/…       

Ivm de kleur van de blokjes: geel/ oranje/ rood/ groen/…       

Vragen naar/ gebruik maken van het woord 'hoeveel'       

Vragen naar/gebruik maken van het woord 'nummer/'cijfer'/'getal'/'aantal' 
      

Vragen naar/ gebruik maken van het woord 'tellen'        

Stelt (numerieke) handelingen Voorwerpen groeperen ( Expliciet een vraag naar het kind toe) (aan de 
handeling is steeds een gevolg gekoppeld, er moet iets mee gedaan 
worden)(voorbeeld:  2 numerieke blokken naast elkaar en moeder vraag welk 
hebben we nodig)       

Specifiek genoemd/gevraagd aantal blokje(s) zoeken&vinden: bv. 2 (eender 
welk) (vb. Neem eens die twee rode blokjes voor het dakje. Dit dient dubbel 
gecodeerd te worden: nadruk op aantal.)       

Blokje(s) zoeken en vinden (niet-numerieke) (= gericht) - geen focus op aantal 
(zowel na een vraag van een mama als wanneer het kind aangeeft dat het kind 
iets gaat nemen. Het mag niet willekeurig zijn. Wel in functie van het maken 
van een toren) 

      

Blokje(s) zoeken en vinden (numerieke) (= gericht) - geen focus op aantal 
(zowel na een vraag van een mama als wanneer het kind aangeeft dat het kind 
iets gaat nemen. Het mag niet willekeurig zijn. Wel in functie van het maken 
van een toren. Dit dient dubbel gecodeerd te worden: nadruk op aantal) 

      

Blokje(s) onmiddellijk juist plaatsen (= zelfstandig) (Kindje moet de blokjes echt 
op de juiste plaats zetten, ook wanneer mama oké zegt terwijl het fout is.) 
(Helpen duwen door de mama is oké wanneer het kind de juiste intentie heeft) 
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Blokje(s) juist plaatsen na aanwijzing/correctie door mama (= reactie)       

Kind antwoordt op 'wiskundige vraag'  (is sowieso reactie op mama (R): moet niet meer gespecifieerd worden) / / Frequentie 

  Als mama vraagt, wat staat er op dit blokje? (verwijzend naar  blokje met 
'cijfer') en het kind geeft het juiste cijfer als antwoord 

      
Als mama vraagt, wat staat er op dit blokje? (verwijzend naar  blokje met 
'cijfer') en het kind geeft een ander cijfer als antwoord 

      
Als mama vraagt, wat staat er op dit blokje? (verwijzend naar  blokje met 
'objecten' op) en het kind geeft het juiste 'object' als antwoord in het 
meervoud       
Als mama vraagt, wat staat er op dit blokje? (verwijzend naar  blokje met 
'objecten' op) en het kind geeft het juiste 'object' als antwoord in het 
enkelvoud       

Indien afleidbaar uit context coderen we, anders zo laten. Linde en Elke overleggen wanneer kind en/of mama onduidelijk praten.   

 

  



65 

 

Appendix D 

Overzicht coderingen IB 

ID-nr 
Opname A-

kant B-kant 
% 

(enkel IB) 
IB I (vergelijken filmpjes Adriaensens en De 

Smedt (2011) )     

24M_A14741 A1 en B1 / 

24M_A11962 A1 / 

24M_A12000 A1 / 

24M_A12545 B1 / 

24M_A12590 B1 / 

24M_A14415 B1 / 

IB II     

24M_A10049 A1 
87,7

2 

24M_A10351 B1 
89,4

7 

24M_A10698 A1 
82,4

6 

24M_A10706 B1 
82,4

6 

24M_A10709 B1 
94,7

4 

24M_A10726 B1 
82,4

6 

24M_A10784 A1 
84,2

1 

24M_A10792 A1 
92,9

8 

24M_A10817 A1 
87,7

2 

24M_A10875 B1 
91,2

3 

24M_A10921 B1 
61,4

9 

24M_A10921_HERWERKING B1 
82,4

6 

24M_A10923 B1 
94,7

4 

24M_A10927 A1 
87,7

2 

24M_A11007 B1 
89,4

7 
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24M_A11O82 B1 
85,9

6 

24M_A11104 B1 
91,2

3 

24M_A11116 B1 
87,7

2 

24M_A11119 B1 
87,7

2 

24M_A11122 B1 
84,2

1 

24M_A11140 B1 
89,4

7 

24M_A11195 A1 
91,3

1 

24M_A11209 B1 
98,2

5 

24M_A11234 B1 
89,4

7 

24M_A11239 B1 
92,9

8 

24M_A11381 B1 
96,4

9 

24M_A11392 B1 
94,7

4 

24M_A11428 A1 
89,4

7 

24M_A11519 B1 100 

24M_A11551 B1 
84,2

1 

24M_A11570 B1 
92,9

8 

24M_A11571 A1 
94,7

4 

24M_A11581 A1 
91,2

3 

24M_A11599 A1 
89,4

7 

24M_A11629 B1 
91,2

3 

24M_A11715 B1 
84,2

1 

24M_A11754 B1 
96,4

9 

24M_A11889 A1 
92,9

8 

24M_A11964 A1 
96,4

9 
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24M_A12214 A1 
89,4

7 

24M_A12219 B1 
91,2

3 

24M_A12424 B1 
91,2

3 
 

 


