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Voorwoord 

Met deze scriptie sluiten wij de opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht 

af. Bijna twee jaar geleden zijn wij begonnen met het pre-masterprogramma, om vervolgens 

door te stromen naar het masterprogramma. Het waren twee mooie en leerzame jaren, die we 

hierbij afgesloten hebben met een scriptie welke het resultaat is van een onderzoek naar 

werkgeheugen bij kinderen met dyslexie en dyscalculie. 

Het ontwerpen van de vraagstelling, het beschrijven van de bijbehorende literatuur in 

de inleiding en het analyseren van de data en het beschrijven van de resultaten met betrekking 

tot is gedaan door Anouk. Met betrekking tot dyscalculie is dit gedaan door Milou. Het 

beschrijven van de methode is middels goede samenwerking tot stand gekomen. De discussie 

is wat betreft de delen over dyslexie door Anouk samengesteld en wat betreft dyscalculie door 

Milou. De overige aspecten van de discussie zijn eveneens door goede samenwerking tot 

stand gekomen. Het vinden van kinderen met gediagnosticeerde dyscalculie ging erg 

moeizaam, vandaar dat er in de dyscalculiegroep vrijwel alleen kinderen zijn opgenomen met 

een grote rekenachterstand. Gezien de onderzoeksgroep is, naast literatuur over dyscalculie, 

ook gezocht naar wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met rekenproblemen. 

Ons woord van dank gaat ten eerste uit naar de basisscholen die vol openheid aan dit 

onderzoek hebben meegewerkt. In het bijzonder de ouders voor hun toestemming en de 

leerlingen voor hun enthousiaste medewerking. Daarnaast willen we dr. E. H. Kroesbergen en 

dr. E. H. de Bree, onze thesisdocenten, bedanken voor de begeleiding en ondersteuning bij 

ons onderzoek. Tevens bedanken we onze medestudenten die samen met ons de data 

verzameld hebben en zo een grote onderzoeksgroep mogelijk hebben gemaakt. 

Tot slot willen wij onze ouders bedanken, die ons altijd hebben gesteund tijdens onze gehele 

studie. Mede dankzij hen hebben wij onze studie soepel en met het nodige plezier kunnen 

doorlopen. 

 

Geesteren, 21 juni 2012 

 

Milou en Anouk 
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Samenvatting 

In dit onderzoek is de rol van het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie en dyscalculie 

onderzocht. Er hebben 114 kinderen (waarvan 49 jongens) tussen 8;0 jaar tot en met 12;1 jaar 

deelgenomen. De onderzoeksgroep bestond uit kinderen met lees- en/of spellingproblemen 

(dyslexiegroep), kinderen met rekenproblemen (dyscalculiegroep), kinderen zonder 

leerproblemen (controlegroep, leeftijd gematcht) en kinderen die qua rekenniveau 

vergelijkbaar zijn met de kinderen uit de dyscalculiegroep (skill-matched groep). Met behulp 

van de Automated Working Memory Assessment (AWMA) zijn vier componenten van het 

werkgeheugen gemeten: verbaal korte termijn geheugen, verbaal werkgeheugen, visueel 

ruimtelijk korte termijn geheugen en visueel ruimtelijk werkgeheugen. De resultaten tonen 

aan dat de groepen van elkaar verschillen op de werkgeheugenmaten. Kinderen met dyslexie 

blijken in vergelijking met kinderen uit de controlegroep significant lager te presteren op 

taken die een beroep doen op het verbaal en visueel ruimtelijk korte termijn geheugen en 

werkgeheugen. Dit geldt ook voor kinderen met rekenproblemen. In vergelijking met de skill-

matched groep, presteren zij significant lager op taken die een beroep doen op het verbaal en 

visueel ruimtelijk korte termijn geheugen. De resultaten impliceren dat leerproblemen nauw 

samenhangen met specifieke tekorten in het werkgeheugen. 

Trefwoorden: werkgeheugen, dyslexie, dyscalculie, AWMA 
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Inleiding 

In dit onderzoek is de rol van het werkgeheugen onderzocht bij de twee voornaamste 

leerproblemen: dyslexie en dyscalculie. Kinderen moeten op school veel informatie voor 

korte tijd opslaan en bewerken. Dit gebeurt in het werkgeheugen (Baddeley, 2000; Just & 

Carpenter, 1992). Er wordt een grote rol toegeschreven aan het werkgeheugen bij het (leren) 

lezen en rekenen, en daarmee ook bij dyslexie en dyscalculie (Baddeley, 2003b; Passolunghi 

& Siegel, 2001; Shalev & Gross-Tsur, 2001). Wetenschappelijk onderzoek (Alloway, 

Gathercole, Willis, & Adams, 2004; Beneventi, Tønnessen, Ersland, & Hugdahl, 2010; 

Gathercole, 1999) heeft uitgewezen dat kinderen met leerproblemen specifieke 

tekortkomingen hebben in het werkgeheugen. Zo lieten kinderen met dyslexie, in 

tegenstelling tot de controlegroep, geen verhoogde activatie van het verbaal werkgeheugen 

zien wanneer dit meer belast werd (Beneventi et al., 2010). De American Psychiatric 

Association (APA; 2000) stelt dat specifieke leerproblemen gediagnosticeerd worden 

wanneer de prestaties van een kind op een bepaald leergebied sterk achterblijven bij wat op 

basis van leeftijd, ontvangen onderwijs en intelligentie mag worden verwacht. De problemen 

belemmeren de schoolprestaties aanzienlijk en verstoren ook het dagelijks leven van het kind. 

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met lezen en/of spellen (Stichting 

Dyslexie Nederland; SDN, 2008). Kinderen met dyscalculie hebben significante 

moeilijkheden met het leren rekenen en komen niet tot een adequaat bekwaamheidsniveau 

(APA, 1994; 2000). Eerst worden kort het werkgeheugen en deze twee leerproblemen 

beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de rol die het werkgeheugen speelt bij dyslexie en 

dyscalculie. 

De term werkgeheugen verwijst naar de capaciteit om informatie voor een korte tijd 

op te slaan en te bewerken (Baddeley, 2000; Just & Carpenter, 1992). Kortstondige opslag 

van de informatie is een vereiste voor complexe taken als begrijpen, leren, redeneren en 

integreren (Baddeley, 2000; Smith-Spark & Fisk, 2007). Het schoolse leren zorgt derhalve 

voor een belasting van het werkgeheugen. Er zijn een aantal theoretische opvattingen over het 

werkgeheugen. Sommige onderzoekers stellen dat het werkgeheugen bestaat uit een 

domeinalgemeen aspect dat informatie coördineert naar twee onafhankelijke 

domeinspecifieke opslagelementen voor verbale en visueel ruimtelijke informatie (Baddeley, 

2000). Anderen, zoals Shah en Miyake (1996, beschreven in Alloway, Gathercole, & 

Pickering, 2006) suggereren daarentegen dat in het werkgeheugen twee afzonderlijke 

domeinspecifieke opslagelementen aanwezig zijn: één voor verbale informatie en één voor 
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visueel ruimtelijke informatie. Elk domein is daarbij zelfstandig in staat om informatie te 

manipuleren. 

Een veel aangehaald werkgeheugenmodel is dat van Baddeley. Dit model bevat 

meerdere elementen, namelijk een controlesysteem, het centraal executief systeem en twee 

opslagsystemen. De nadruk ligt op de gecombineerde verwerking en opslag en op de 

functionele betekenis als een systeem dat een reeks cognitieve activiteiten mogelijk maakt. 

Het korte en lange termijn geheugen wordt hierin niet kunstmatig van elkaar gescheiden en 

het geheugen wordt gezien als een actief systeem (Baddeley, 2003a). Het centraal executief 

systeem is een soort besturingssysteem. Het is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

controle op de input en het monitoren van de verwerkingsprocessen. Daarnaast voert het ook 

regelgevende taken uit, zoals het opvragen van informatie uit het lange termijn geheugen en 

aandachtscontrole. Het centraal executief systeem bevat ondergeschikte domeinspecifieke 

slaafsystemen: de fonologische lus en het visueel ruimtelijk schetsblok. De fonologische lus 

heeft als taak verbale informatie op te slaan in het korte termijn geheugen. Het visueel 

ruimtelijk schetsblok is gespecialiseerd in het vasthouden en bewerken van visuele en 

ruimtelijke representaties (Baddeley, 2000). Later heeft Baddeley een vierde element 

toegevoegd aan het multicomponentenmodel: de episodische buffer. Dit slaafsysteem 

integreert de informatie die verkregen is via de fonologische lus en het visueel ruimtelijk 

schetsblok. 

Voor dit model van werkgeheugen is veel wetenschappelijk bewijs. Zo hebben 

Alloway, Gathercole, Willis en Adams (2004), dit model bekrachtigd in een onderzoek onder 

jonge kinderen. Zij hebben aan de hand van dit werkgeheugenmodel onderzoek gedaan naar 

de samenhang tussen cognitieve vaardigheden en de organisatie van het werkgeheugen. Zij 

geven aan dat het model een bruikbaar kader biedt om onderzoek te doen naar werkgeheugen. 

Dyslexie is het meest voorkomende specifieke leerprobleem (Büttner & Hasselhorn, 

2011). Kinderen met dyslexie ervaren hardnekkige problemen met de fonologische 

vaardigheden, de leesvaardigheid, het spellen en het herkennen van woorden (APA, 2000; 

Tunmer & Greaney, 2010). Mensen met dyslexie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, 

moeite met foutloos en vlot lezen en spellen (Francis, Shaywitz, Stuebing, Shaywitz, & 

Fletcher, 1996). Problemen in de fonologische verwerking worden als belangrijkste oorzaak 

van dyslexie beschouwd (Tunmer & Greaney, 2010; Vellutino, Fletcher, Snowling, & 

Scanlon, 2004). De fonologische verwerking omvat onder meer het kunnen doorzien van de 

klankstructuur (fonologisch bewustzijn), het gebruiken van de klank-tekenkoppeling 

(fonologisch decoderen) en het onthouden van verbale informatie in het werkgeheugen. 
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Bij kinderen met dyscalculie bestaat er een specifiek probleem dat de verwerving van 

de rekenvaardigheden beïnvloedt (Landerl, Bevan, & Butterworth, 2004; Shalev & Gross-

Tsur, 2001). Het verwerven van rekenvaardigheden, zoals het vergelijken en begrijpen van 

hoeveelheden, is bij jonge kinderen in aanleg aanwezig (Feigenson, Dehaene, & Spelke, 

2004; Ginsburg, 1997). Dit is de zogenaamde number sense of number module (Butterworth, 

2005; Wilson & Dehaene, 2007). De uitingen van dyscalculie verschillen sterk tussen en 

wellicht ook binnen individuen (Geary, 2006). Sommige mensen met dyscalculie hebben 

moeilijkheden met het begrijpen van tabellen, anderen komen nooit tot het begrip van 

vermenigvuldigen of delen en weer anderen hebben moeite met getalbegrip. Zij maken over 

het algemeen veel fouten door onvoldoende procedurele kennis die nodig is voor moeilijkere 

optel-, aftrek-, vermenigvuldig- en deelopgaven (Gross-Tsur, Manor, & Shalev, 1996). De 

uitingen van dyscalculie zijn gerelateerd aan leeftijd en jaargroep op school (Geary, 1994). 

Er is reeds onderzoek gedaan naar de rol die het werkgeheugen speelt bij specifieke 

leerproblemen. Bij de taalverwerking speelt het werkgeheugen een belangrijke rol. Smith-

Spark, Fisk, Fawcett en Nicolson (2003) beschrijven dat veel theorieën aangeven dat verbale 

processen verantwoordelijk zijn voor de meeste werkgeheugenproblemen bij dyslexie. Zo 

stelt Baddeley (2003b) dat er bij kinderen met dyslexie sprake is van tekorten in de 

fonologische lus en, in mindere mate, tekorten in andere aspecten van het werkgeheugen. Er 

is onderzoek gedaan naar het verbaal werkgeheugen (Beneventi et al., 2010; Reiter, Tuscha, 

& Lange, 2005; Smith-Spark et al., 2003) en visueel ruimtelijk werkgeheugen (Reiter et al., 

2005; Smith-Spark et al., 2003). Kinderen met dyslexie bleken significant lager te presteren 

op digit recall en word recall dan de kinderen zonder dyslexie (Smith-Spark et al., 2003) en 

op de backward digit taak (Beneventi et al., 2010; Reiter et al., 2005). Uit onderzoek van 

Jeffries en Everatt (2003) bij volwassenen met dyslexie blijkt dat zij lager presteren dan 

normaal ontwikkelde volwassenen op de recall taken die activiteit van de fonologische lus 

vereisen. Zij lieten echter wel een goed herinneringsvermogen lieten zien bij taken die een 

beroep doen op het visueel ruimtelijk schetsblok. Meer recent onderzoek van Smith-Spark en 

Fisk (2007) geeft aan dat werkgeheugenproblemen één van de belangrijkste kenmerken is van 

dyslexie. Het onderzoek van Smith-Spark en Fisk (2007) heeft zich naast fonologische taken 

eveneens gericht op visueel ruimtelijke taken. In tegenstelling tot de resultaten van Jeffries en 

Evaratt (2003) blijkt uit hun onderzoek dat werkgeheugenproblemen bij dyslexie invloed 

kunnen hebben op de prestaties bij zowel de fonologische als de visueel ruimtelijke 

verwerking. De dyslexiegroep presteerde namelijk significant lager op de fonologische en 

visueel ruimtelijke taken dan de controlegroep. Het onderzoek van Reiter et al. (2005) geeft 
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eveneens aan dat er sprake is van tekorten in het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen bij 

kinderen met dyslexie. 

Het werkgeheugen speelt ook een belangrijke rol bij het (leren) rekenen. Verschillende 

studies tonen aan dat er een positief verband is tussen het werkgeheugen en de 

rekenvaardigheid (Ashcraft & Krause, 2007; De Smedt, Taylor, Archibald, & Ansiri, 2010; 

Miller & Bichsel, 2004; Simmons, Willis, & Adams, 2012). Het werkgeheugen is belangrijk 

voor onderdelen van de rekenvaardigheid, zoals voor het ondersteunen van hoofdrekenen 

(Adams & Hitch, 1997; Gathercole, 1999; Shalev & Gross-Tsur, 2001). Tekorten in het 

werkgeheugen worden gezien als belangrijk onderliggend mechanisme bij rekenproblemen 

(Passolunghi, Cronoldi, & De Liberto, 1999; Passolunghi & Siegel, 2001). Het lijkt erop dat 

kinderen met rekenproblemen een specifiek tekort hebben in het vermogen om informatie in 

het werkgeheugen vast te houden en/of te manipuleren terwijl ze zich bezighouden met 

numerieke activiteiten, zoals de backward digit taak (Geary, Hoard, & Hamson, 1999; Hitch 

& McAuley, 1991; Passolunghi & Siegel, 2004; Siegel & Ryan, 1989). Ander onderzoek 

geeft daarentegen aan dat kinderen met rekenproblemen zowel laag presteren op numerieke 

als op andere verbale werkgeheugentaken (Geary et al., 1999; Passolunghi & Siegel, 2001). 

Voorgaande doet vermoeden dat rekenproblemen sterk gerelateerd zijn aan de capaciteit van 

het werkgeheugen. Anderzijds geven onderzoekers aan dat het werkgeheugen en het verbaal 

korte termijn geheugen een relatief geringe rol spelen bij het verwerven van 

rekenvaardigheden. Het zou enkel het begrip van conceptuele aspecten van rekenen 

ondersteunen (Bull, Johnston, & Roy, 1999; Gathercole, 1999). Deze conceptuele aspecten 

zijn wel essentieel bij verschillende domeinen van het rekenonderwijs. 

De werkgeheugencomponent die het meest nauw verwant lijkt te zijn met 

rekenvaardigheid is het centraal executief systeem (LeFevre, DeStefano, Coleman, & 

Shanahan, 2005; Logie & Baddeley, 1987; Passolunghi & Siegel, 2004). Het centraal 

executief systeem lijkt belangrijk bij de coördinatie van meerdere activiteiten die betrokken 

zijn bij het tellen en het oplossen van rekenkundige problemen (Bull et al., 1999; LeFevre et 

al., 2005). Rotzer et al. (2009) hebben onderzoek gedaan bij twee groepen kinderen van acht 

tot en met tien jaar: een groep kinderen met dyscalculie en een groep controlekinderen. Zij 

beschrijven dat kinderen met dyscalculie moeilijkheden ondervinden met het reproduceren en 

manipuleren van visueel ruimtelijke informatie. Dit komt ook naar voren in andere studies 

(McLean & Hitch, 1999; Van der Sluis, Van der Leij, & De Jong, 2005). Kinderen met 

rekenproblemen blijken uit onderzoek van Bull et al. (1999) lager te presteren op een test die 

het centraal executief systeem meet. Ook de fonologische lus lijkt, ter ondersteuning van het 
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tellen, van belang (Bull et al., 1999). Verschillende bronnen geven een tegenstrijdig beeld van 

de rol van het verbaal werkgeheugen. McLean en Hitch (1999) geven aan dat kinderen met 

rekenproblemen over het algemeen een normaal ontwikkeld verbaal werkgeheugen hebben. 

Bull et al. (1999) concluderen daarentegen dat kinderen met rekenproblemen specifieke 

tekorten laten zien in de fonologische lus van het werkgeheugen. 

In tegenstelling tot bij de specifieke leerproblemen dyslexie en ADHD, die drie keer 

vaker bij jongens voorkomen dan bij meisjes (APA, 1994), is er bij dyscalculie geen 

prevalentieverschil tussen de seksen. De capaciteit van het verbaal en visueel ruimtelijk 

werkgeheugen verschilt bij 50 mannen en 50 vrouwen van 19 tot 24 jaar niet significant 

tussen de seksen (Robert & Savoie, 2006). 

Op basis van bovenstaande literatuur zijn vragen en verwachtingen gerezen Allereerst 

was er een allesomvattende, integrale verwachting dat kinderen uit de dyslexie- en 

dyscalculiegroep significant lager presteren op werkgeheugentaken dan kinderen uit de 

controlegroepen. Ook zijn de verschillen tussen de dyslexie- en dyscalculiegroep op 

werkgeheugentaken onderzocht. Van kinderen uit de dyslexiegroep werd aangenomen dat zij 

lager presteren op verbale taken dan kinderen uit de dyscalculiegroep. Van kinderen uit de 

dyscalculiegroep werd daarentegen verwacht dat zij significant lager zouden presteren op 

visueel ruimtelijke taken en numerieke taken dan kinderen uit de dyslexiegroep. Vervolgens 

zijn de verwachtingen opgedeeld per leerprobleem. 

Van kinderen met dyslexie werd verwacht dat zij significant lager presteren dan 

kinderen uit de controlegroep op taken die een beroep doen op het verbaal korte termijn 

geheugen, verbaal en visueel ruimtelijk werkgeheugen en visueel ruimtelijk korte termijn 

geheugen. Verder werd verwacht dat kinderen met dyslexie significant lager presteren op 

taken die een beroep doen op het verbaal korte termijn geheugen of de fonologische lus, dan 

op taken die een beroep doen op de visueel ruimtelijke aspecten van het korte termijn 

geheugen of werkgeheugen. 

Van kinderen met rekenproblemen werd verwacht dat zij significant lager presteren 

dan kinderen uit de controlegroep op taken die een beroep doen op het verbaal korte termijn 

geheugen, verbaal en visueel ruimtelijk werkgeheugen en visueel ruimtelijk korte termijn 

geheugen. Ook in vergelijking met kinderen met een vergelijkbaar rekenniveau bestond de 

assumptie dat zij significant lager zouden presteren op de verschillende werkgeheugentaken. 

Door een vergelijking te maken met kinderen met eenzelfde vaardigheidsniveau is gekeken of 

de kinderen met rekenproblemen een achterstand hebben ten aanzien van leeftijdgenoten, of 

dat er sprake is van een specifieke stoornis. Verder werd verwacht dat kinderen met 
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rekenproblemen significant lager presteren op taken met numerieke of visueel ruimtelijke 

informatie, dan op andere taken die een beroep doen op de fonologische lus. Tot slot bestond 

de assumptie dat er een positieve samenhang bestaat tussen rekenvaardigheid en de 

verschillende werkgeheugentaken. 

Deze studie zal gebruik maken van een scala aan taken om de capaciteit van het 

werkgeheugen te beoordelen bij de uitvoering van verschillende taken. Het is gericht op een 

groep kinderen met dyslexie, kinderen met ernstige rekenproblemen, een controlegroep op 

leeftijd gematcht en een skill-matched groep. Bij de skill-matched groep werd de 

rekenvaardigheid vergeleken. 

Dit onderzoek zal handvaten kunnen bieden bij de begeleiding van leerlingen met 

dyslexie en dyscalculie. Tekorten in het werkgeheugen hebben namelijk een significante 

invloed op de kwaliteit van de verdere ontwikkeling van cognitieve functies en de effectiviteit 

van interventieprogramma’s (Smith-Spark & Fisk, 2007). Hiermee dient rekening gehouden 

te worden bij de ontwikkeling van behandelprogramma’s. Verder zal binnen het onderwijs in 

acht moeten worden genomen dat tekorten in het werkgeheugen een veelbetekenende invloed 

hebben op onder andere het schoolse leren, planning en problemen oplossen (Reiter et al., 

2005). 

Methode 

Participanten 

In de analyse zijn 114 kinderen (waarvan 49 jongens) tussen 8;0 jaar tot en met 12;1 

jaar meegenomen, met een gemiddelde leeftijd van 118.70 maanden (SD = 9.39). De eerste 

onderzoeksgroep bestond uit 30 kinderen met lees- en/of spellingproblemen (dyslexiegroep, 

waarvan 14 jongens), met een gemiddelde leeftijd van 119.33 maanden (SD = 9.17). De 

tweede groep omvatte 29 kinderen met rekenproblemen (dyscalculiegroep, waarvan 6 

jongens), met een gemiddelde leeftijd van 118.24 (SD = 12.23). De derde groep betrof de 40 

kinderen zonder leerproblemen (controlegroep, leeftijd gematcht, waarvan 21 jongens), met 

een gemiddelde leeftijd van 121.75 (SD = 6.00). De vierde groep bestond uit 15 kinderen die 

qua rekenniveau vergelijkbaar zijn met de kinderen uit de dyscalculiegroep (skill-matched 

groep, waarvan 8 jongens), met een gemiddelde leeftijd van 110.20 (SD = 5.70). 

De eerste groep is de dyslexiegroep. Bij de kinderen uit deze groep is dyslexie 

onderkend op basis van de criteria van SDN (2008). Er is derhalve sprake van een significante 

lees- en/of spellingachterstand ten opzichte van leeftijdgenoten (het criterium van achterstand; 

SDN, 2008) en er is sprake van een resistentie tegen aangeboden hulp (het criterium van 
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didactische resistentie; SDN, 2008). De tweede groep kinderen betreft de dyscalculiegroep. 

Bij slechts één van de 29 leerlingen (een meisje) is er sprake van gediagnosticeerde 

dyscalculie. Zij voldoet aan het criterium van achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten, het 

discrepantiecriterium ten aanzien van cognitieve capaciteiten (APA, 2000) en aan het 

criterium van didactische resistentie tegen aangeboden hulp (Van Luit, 2010). De overige 

leerlingen hebben een rekenachterstand van minimaal tien onderwijsmaanden, berekend aan 

de hand van de Cito Rekenen-Wiskunde (Cito, 2010). De derde groep is de controlegroep. Zij 

zijn op leeftijd gematcht met de kinderen uit de dyslexie- en dyscalculiegroep. Bij deze 

kinderen is geen sprake van een onderkend leerprobleem. Bij geen van de participanten is 

sprake van comorbide gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis. Deze condities 

zouden immers een verklaring kunnen vormen voor de hardnekkige problemen bij rekenen of 

lezen en/of spelling. De vierde groep betreft de skill-matched groep. Om de mogelijkheid te 

behouden om, naast vergelijking op basis van leeftijd, te kunnen vergelijken op basis van 

rekenvaardigheid is deze groep opgenomen. Aan de hand van het gemiddelde 

rekenvaardigheid van de kinderen uit de dyscalculiegroep (midden groep 5) zijn kinderen 

geselecteerd met een vergelijkbaar rekenniveau, uit een groep van 57 leerlingen, op de TTR 

(De Vos, 1992). Evenals bij de controlegroep is ook bij deze kinderen geen sprake van een 

onderkend leerprobleem. 

De onderzoekspopulatie is select samengesteld. Er zijn in totaal 218 kinderen 

benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Van 55 kinderen hebben de ouders geen 

toestemming gegeven voor deelname. Voor de skill-matched groep kwamen 42 leerlingen niet 

in aanmerking. Ook zijn zeven kinderen uit de controlegroep, ouder dan 131 maanden (10;11 

jaar), niet meegenomen in de analyse. De skill-matched groep is significant jonger dan de 

overige drie groepen, t (113) = 135.05, p < .01, r = 1.00. De controlegroep heeft een 

significant hogere rekenvaardigheid, t (113) = 29.44, p < .01, r = ,16. 

Meetinstrumenten 

In dit hypothesetoetsend onderzoek zijn de verwachtingen getoetst middels de gegevens die 

zijn verworven met onderstaande instrumenten. 

Werkgeheugen. 

Subtesten van de Automated Working Memory Assessment (AWMA; Alloway, 

2007), een computergestuurde test, meten de capaciteit van het werkgeheugen. De zeven 

afgenomen subtesten zijn te scharen onder de vier componenten van het werkgeheugen 

(Alloway et al., 2006): verbaal korte termijn geheugen, verbaal werkgeheugen, visueel 

ruimtelijk korte termijn geheugen en visueel ruimtelijk werkgeheugen. Uit onderzoek van 
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Alloway, Gathercole, Kirkwood en Elliot (2008) blijkt dat de scores op de AWMA over een 

schooljaar behoorlijk stabiel zijn en dat zij grote parallellen vertonen met de scores op de 

‘digit span’-subtesten van de WISC-IV. Dit geeft een indicatie van de betrouwbaarheid en 

validiteit van deze test (Alloway et al., 2006). De volgende subtesten zijn afgenomen: digit 

recall, word recall, nonword recall, listening recall, backward digit recall, dot matrix en odd-

one-out. 

Het verbaal korte termijn geheugen werd gemeten met drie subtesten. Bij digit recall 

kreeg het kind een reeks getallen te horen en moest het de reeks in de juiste volgorde 

herhalen. Bij word recall kreeg het kind een reeks woorden te horen die het in de juiste 

volgorde diende te herhalen. Dit is ook het geval bij nonword recall, maar hierbij kreeg het 

kind nonsenswoorden te horen. De test-hertestbetrouwbaarheid is respectievelijk .84, .74 en 

.64 (Alloway et al., 2006). 

De subtesten listening recall en backward digit recall vormen een maat voor het 

verbaal werkgeheugen. Bij listening recall moest het kind aangeven of de verbaal aangeboden 

zin juist of onjuist was en aan het eind van de reeks zinnen het eerste woord van elke zin, in 

juiste volgorde, herhalen. Bij backward digit recall diende het kind de verbaal aangeboden 

reeks getallen achterwaarts te herhalen. De test-hertestbetrouwbaarheid is respectievelijk .81 

en .64 (Alloway et al., 2006). 

Het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen is gemeten middels dot matrix. Bij deze 

taak moest het kind de positie(s) van de rode stip in een matrix van vier bij vier hokjes in de 

juiste volgorde aanwijzen. De stip werd twee seconden getoond. De test-

hertestbetrouwbaarheid is .83 (Alloway et al., 2006). 

De laatste subtest is odd-one-out. Deze vormt de maat voor het visueel ruimtelijk 

werkgeheugen. Het kind kreeg drie vormen te zien en moest de vorm aanwijzen die in 

vergelijking met de overige twee afwijkend was. Na de reeks moest in juiste volgorde worden 

aangewezen in welk hokje of welke hokjes de afwijkende vorm werd getoond. Elke reeks 

vormen werd twee seconden op het computerscherm gepresenteerd. De test-

hertestbetrouwbaarheid is .81 (Alloway et al., 2006). 

Alle subtesten bestaan uit blokken van zes itemreeksen. Het eerste blok bestaat uit een 

itemreeks van één stimulus. Elk volgende blok wordt de itemreeks één stimulus langer. Bij 

drie fouten in een blok wordt de subtest afgebroken. Wanneer de eerste vier items juist 

worden beantwoord wordt doorgegaan naar het volgende blok. Het kind krijgt dan zes punten. 

In andere gevallen is de score gelijk aan het aantal juiste items in het blok. De totale score van 

de subtest is de som van het behaalde aantal punten (memoryscore). 
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Rekenvaardigheid. 

Om het rekenniveau van de kinderen te bepalen is de TTR (De Vos, 1992) afgenomen. 

De betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit van de TTR zijn door de COTAN (Evers, Braak, 

Frima, & Van Vliet-Mulder, 2009) als onvoldoende beoordeeld. Naar beide is geen onderzoek 

gedaan. 

Procedure 

De afnamen bij de kinderen met dyslexie heeft grotendeels plaatsgevonden in het 

Dyslexie Centrum Twente, in het oosten van Nederland. Afname van de tests bij kinderen uit 

de dyscalculiegroep heeft verspreid over de verschillende regio’s in Nederland 

plaatsgevonden. De kinderen uit de skill-matched groep komen ook uit het oosten van het 

land. De kinderen uit de controlegroep komen uit het midden en zuiden van het land. De 

kinderen uit de verschillende groepen zullen vergeleken worden op basis van leeftijd en 

geslacht, of op basis rekenvaardigheid. Op basis van de benodigde gegevens van vijf 

deelnemende studenten is de testbatterij opgesteld. Zij waren allen betrokken bij onderzoek 

van de Universiteit Utrecht gerelateerd aan dyslexie en dyscalculie (Bakker & van den 

Beuken, 2012; Pals, 2012). De studenten waren ook testleider bij de afname van de 

testbatterij, welke is gespreid over twee sessies van ongeveer een uur. De AWMA en de TTR 

zijn tijdens de tweede sessie afgenomen. De participanten zijn select toegewezen aan een 

testleider. De onderzoeksperiode heeft drie maanden geduurd, van februari tot en met april. 

Binnen de onderzoeksgroep is er gestreefd naar een gebalanceerde participantengroep wat 

betreft geslacht. 

Data-analyse 

De data is geanalyseerd in het statistische programma SPSS. Bij de uitgevoerde 

analyses is een alpha gehanteerd van 5% en is er eenzijdig getoetst. In dit onderzoek zijn er 

zeven afhankelijke variabelen: de subtesten van de AWMA. De onafhankelijke variabelen 

zijn de onderzoeksgroepen en rekenvaardigheid. De variabele leeftijd is, bij de vragen waarbij 

gekeken wordt naar de totale onderzoeksgroep en de samenhang tussen rekenvaardigheid en 

werkgeheugen, meegenomen als covariaat. 

Voor de verschilanalyses tussen de groepen zijn de ruwe scores van de subtesten van 

de AWMA gebruikt en de ruwe scores op de TTR. Het doel was om de kinderen ten opzichte 

van elkaar te vergelijken, niet ten opzichte van de normgroep, dus zijn er geen normscores 

gebruikt. Bij een vergelijking binnen een groep is gebruik gemaakt van de standaardscores 

van de AWMA. Gezien het verschil in de maximale score die behaald kan worden bij de 

AWMA is het door de vertaling van ruwe scores naar standaardscores mogelijk om resultaten 
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op subtesten onderling te vergelijken. Bij de afhankelijke variabelen was er sprake van 23 

uitschieters. Wanneer er onderscheid gemaakt werd tussen geslacht, bleek dat er veertien 

uitschieters waren bij de jongens en tien uitschieters bij de meisjes. Deze uitschieters zijn 

veranderd in de minimale of maximale ruwe score zonder uitschieters, plus of min één punt. 

Er is gebruik gemaakt van twee datasets, één met daarin de gecorrigeerde scores op de 

AWMA, die gebruikt is om alle hypothesen te toetsen. In de andere dataset zijn de scores op 

de AWMA gecorrigeerd op basis van de onafhankelijke variabele geslacht. Jongens uit de 

dyscalculiegroep blijken niet significant te verschillen van de meisjes uit diezelfde groep op 

de zeven subtesten van de AWMA, Ʌ = .706, F(7,21) = 1.25, p = .16, η
2
 = .29. Ook de 

rekenvaardigheid tussen de jongens en de meisjes uit de dyscalculiegroep verschilt niet 

significant, F(1,27) = .32, p = .29, η
2
 = .01. 

De hypothesen over verschillen in werkgeheugen tussen de vier groepen zijn 

geanalyseerd met een MANCOVA, waarbij leeftijd is meegenomen als covariaat. De 

hypothesen over verschillen in werkgeheugen tussen de dyslexie- en dyscalculiegroep zijn 

geanalysereerd met een MANOVA. De subtesten van de AWMA zijn daarbij als afhankelijke 

variabelen genomen en de dyslexiegroep, dyscalculiegroep en de controlegroepen als 

tussenproefpersoonvariabelen. Bij een significant verschil is univariaat doorgetoetst om ook 

over de afzonderlijke subtesten uitspraken te kunnen doen. De hypothesen over verschillen in 

werkgeheugen tussen de dyslexie- of dyscalculiegroep enerzijds en de controlegroep 

anderzijds, zijn geanalyseerd met een MANOVA. De vergelijking met de skill-matched groep 

is geanalyseerd met een MANCOVA, met leeftijd als covariaat. De hypothesen over 

verschillen in werkgeheugen binnen de dyslexie- of dyscalculiegroep zijn geanalyseerd met 

een t toets voor afhankelijke steekproeven. De samenhang tussen de subtesten van de AWMA 

en rekenvaardigheid is bepaald met een partiële correlatieanalyse, waarbij leeftijd wordt 

meegenomen als covariaat. 

Resultaten  

In de eerste analyses zijn de verschillende scores op werkgeheugentaken van de totale 

onderzoeksgroep vergeleken. Een soortgelijke analyse is uitgevoerd voor de dyslexie- en 

dyscalculiegroep. Vervolgens zijn de hypotheses over dyslexie getoetst en tot slot de 

hypotheses omtrent dyscalculie. 

In tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken van de onderzochte variabelen per groep 

weergegeven.  
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Tabel 1 

Beschrijvende statistieken per groep voor alle onderzochte variabelen 

 
Max. 

score 
 

Dyslexie-

groep 
 

Dyscalculie-

groep 
 

Controle-

groep 
 

Skill-

matched 

groep 

     M   SD  M   SD    M   SD  M SD 

Werkgeheugen              

Digit recall 54   .  23.73 2.32  23.28 2.91  26.45 3.77  25.47 2.36 

Word recall 42   .  22.13 3.95  21.69 2.65  23.30 4.40  23.93 3.11 

Nonword 

recall 
30   .  10.27 2.42  10.55 2.37  11.48 2.21  10.40 1.60 

Listening 

recall 
36   .  12.83 3.27  13.03 2.88  15.08 3.35  12.73 2.55 

Backward 

digit recall 
36   .  8.90 2.85  11.00 2.95  12.65 3.73  11.07 3.45 

Dot matrix 54   .  22.07 4.51  19.72 4.30  26.10 4.41  21.93 2.96 

Odd-one-out 42   .  15.77 4.02  15.24 4.09  18.87 4.17  17.40 2.90 

Rekenvaardigheid 200   .  65.97 22.25  67.90 25.29  102.70 27.67  70.27 6.83 

 

Integraal Beeld 

 Allereerst zijn er analyses uitgevoerd omtrent de totale onderzoeksgroep en de 

dyslexie- en dyscalculiegroep, om zo een alomvattend beeld te geven over de verschillen 

tussen de groepen. Wanneer er naar de totale onderzoeksgroep wordt gekeken blijkt dat er een 

groot significant effect bestaat van de testgroep op de zeven subtesten van de AWMA, Ʌ = 

.53, F(21, 296,31) = 3.47 p < .01, η
2
 = .19. De kinderen uit de vier groepen presteren 

significant verschillend op de zeven subtesten. Bij een vergelijking van de dyslexie- met de 

dyscalculiegroep blijkt dat er tussen die twee groepen een groot significant effect bestaat, Ʌ = 

.77, F(7, 51) = 2.20, p = .03, η
2
 = .23. In tabel 2 zijn de resultaten van de MANCOVA en 

MANOVA weergegeven.  
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Tabel 2 

Verschillen op werkgeheugentaken tussen diverse groepen 

 Totale onderzoeksgroep  Dyslexie- en 

dyscalculiegroep 

 F (3,110) p η
2 

 F (1, 57) p η
2
 

Digit recall 7.57. . . .000 .17  .45. . . .254 .01 

Word recall 2.19. . . .047 .06  .26. . . .308 .00 

Nonword recall 1.75. . . .081 .05  .21. . . .325 .00 

Listening recall 3.28. . . .012 .08  .06. . . .402 .00 

Backward digit recall 7.17. . . .000 .17  7.74. . . .004 .12 

Dot matrix 11.99. . . .000 .25  4.16. . . .023 .07 

Odd-one-out 5.66. . . .001 .14  .25. . . .311 .00 

 

Dyslexie 

De dyslexiegroep presteert significant lager dan de controlegroep op taken die een 

beroep doen op het verbaal korte termijn geheugen, het verbaal en visueel ruimtelijk 

werkgeheugen en het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen (zie tabel 3). Bij alle 

componenten van het werkgeheugen gaat het om een groot effect. Uit de univariate 

vervolganalyses blijkt dat er geen significant verschil is tussen de groepen op word recall. 

Kinderen met dyslexie blijken significant lager te presteren dan kinderen uit de controlegroep 

op alle werkgeheugentaken, behalve op word recall. 

 

In tabel 4 is te lezen dat kinderen uit de dyslexiegroep significant lager presteren op 

twee van de drie verbaal korte termijn geheugentaken in vergelijking met de visueel 

Tabel 3 

Vergelijking dyslexiegroep met controlegroep 

 Dyslexiegroep vergeleken met 

controlegroep 

 Λ F df p η
2 

Verbaal korte termijn geheugen .82 4.72 . 3, 66 .003 . .18 . 

Digit recall  12.12 . 1, 68 .001 . .15 . 

Word recall  1.32 . 1, 68 .128 . .02 . 

Nonword recall  4.73 . 1, 68 .017 . .07 . 

Verbaal en visueel ruimtelijk werkgeheugen .69 9.91 . 3, 66 .000 . .31 . 

Listening recall  7.82 . 1, 68 .004 . .10 . 

Backward digit recall  21.13 . 1, 68 .000 . .24 . 

Odd-one-out  9.81 1, 68 .002 . .13 . 

Visueel ruimtelijk korte termijn geheugen  14.07 . 1, 68 .000 . .17 . 

Dot matrix  14.07 . 1, 68 .000 . .17 . 
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ruimtelijke korte termijn geheugentaak. Er is hierbij sprake van een groot negatief effect. Bij 

de derde verbaal korte termijn geheugentaak, word recall, presteren zij echter significant 

hoger. Er is sprake van een middelmatig effect. Kinderen uit de dyslexiegroep hebben 

significant meer moeite met taken die een beroep op de fonologische lus, in combinatie met 

numerieke informatie, dan met visueel ruimtelijke taken. Zij presteren significant hoger op 

taken die een beroep doen op verbale taken waarbij geen numerieke informatie betrokken is. 

Hierbij is sprake van een respectievelijk groot negatief effect en een groot effect. De 

verschillen tussen de taken van de fonologische lus, digit recall/backward digit recall en word 

recall/listening recall, zijn significant, t (29) = 8.960, p < .01, r = .86. 

 

Tabel 4 

Vergelijking werkgeheugencomponenten binnen de dyslexiegroep 

 M SD t df p d r 

Digit recall 85.43 . 10.75      

Word recall 111.77.. 18.63      

Nonword recall 86.30 . 12.22      

Listening recall 103.67.. 17.67      

Backward digit recall 85.00 . 11.01      

Dot matrix 99.93 . 16.96      

Odd-one-out 92.30 . 13.62      

Verbaal korte termijn geheugen 

en visueel ruimtelijk korte 

termijn geheugen 

       

Digit recall vs. dot matrix   -5.15 . 29 .000 -1.91. -0.69 . 

Word recall vs. dot matrix   2.63 . 29 .007 0.98. 0.44 . 

Nonword recall vs. dot matrix   -3.33 . 29 .001 -1.24. -0.53 . 

Fonologische lus en visueel 

ruimtelijke aspecten 
       

Digit recall en backward digit 

recall vs. dot matrix en odd-

one-out 

  -4.71 . 29 .000 -1.75. -0.66 . 

Word recall en listening recall 

vs. dot matrix en odd-one-out 
  3.96 . 29 .000 5.39. 0.94 . 

 

Dyscalculie 

Op taken die een beroep doen op het verbaal korte termijn geheugen, het verbaal en 

visueel ruimtelijk werkgeheugen en het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen (zie tabel 5) 

presteren kinderen uit de dyscalculiegroep significant lager dan kinderen uit de controlegroep. 

Bij alle componenten van het werkgeheugen gaat het om een groot effect. Uit de univariate 
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vervolganalyses blijkt dat er op alle werkgeheugentaken significante verschillen bestaan 

tussen de groepen. Kinderen met rekenproblemen blijken significant lager te presteren dan 

kinderen uit de controlegroep op alle werkgeheugentaken. 

Eenzelfde soort analyse is uitgevoerd om de dyscalculiegroep te vergelijken met de 

skill-matched groep. De kinderen uit de dyscalculiegroep blijken significant lager te presteren 

op taken die het verbaal en visueel ruimtelijk korte termijn geheugen meten. Hierbij is 

respectievelijk sprake van een groot en middelmatig effect. Er bestaan geen significante 

verschillen tussen kinderen uit de dyscalculiegroep en kinderen uit de skill-matched groep op 

taken die een beroep doen op het verbaal en visueel ruimtelijk werkgeheugen. Uit de 

univariate vervolganalyses blijkt dat er geen significant verschil is tussen de groepen op 

nonword recall. De kinderen uit de dyscalculiegroep blijken significant lager te presteren dan 

kinderen uit de skill-matched groep op alle korte termijn geheugentaken, behalve nonword 

recall. 

 

 Kinderen uit de dyscalculiegroep presteren significant lager op digit recall, in 

vergelijking met word recall en nonword recall (zie tabel 6). Er is hierbij respectievelijk 

sprake van een groot en middelmatig effect. Zij presteren ook significant lager op backward 

Tabel 5 

Vergelijking dyscalculiegroep met controlegroepen 

 Dyscalculiegroep vergeleken 

met controlegroep 

 Dyscalculiegroep vergeleken met 

skill-matched groep 

 Λ    F df p η
2 

 Λ    F df p η
2 

Verbaal korte 

termijn geheugen 
.82 4.64 3, 65 .003 .18 

 
.78 3.60 3, 39 .011 .22 

Digit recall  14.33 1, 67 .000 .18   4.58 1, 42 .019 .10 

Word recall  3.07 1, 67 .042 .04   5.33 1, 42 .013 .12 

Nonword recall  2.77 1, 67 .050 .04   .03 1, 42 .431 .00 

Verbaal en visueel 

ruimtelijk 

werkgeheugen 

.79 5.64 3, 65 .001 .21 

 

.89 1.60 3, 39 .102 .11 

Listening recall  6.98 1, 67 .005 .09       

Backward digit 

recall 
 3.91 1, 67 .026 .06 

 
     

Odd-one-out  12.96 1, 67 .001 .16       

Visueel ruimtelijk 

korte termijn 

geheugen 

 35.90 1,67 .000 .35 

 

 3.56 1, 42 .033 .08 

Dot matrix  35.90 1,67 .000 .35   3.56 1, 42 .033 .08 
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digit recall in vergelijking met de andere verbaal werkgeheugentaak, listening recall. Er is 

sprake van een groot effect. Er bestaan geen significante verschillen tussen kinderen uit de 

dyscalculiegroep op backward digit recall en odd-one-out. Voor kinderen uit de 

dyscalculiegroep is het opslaan of het opslaan en bewerken van numerieke verbale informatie 

lastiger dan het opslaan of het opslaan en bewerken van niet numerieke verbale informatie. De 

capaciteit van het opslaan en bewerken van numerieke verbale informatie verschilt niet van 

het opslaan en bewerken van visueel ruimtelijke informatie. De voorkeur voor niet numerieke 

verbale informatie is ook terug te zien in de vergelijking tussen verbale taken die een beroep 

doen op de fonologische lus en taken die een beroep doen op visueel ruimtelijke aspecten. 

Kinderen uit de dyscalculiegroep hebben significant meer moeite met taken die een beroep 

doen op visueel ruimtelijke aspecten van het werkgeheugen, dan met niet numerieke verbale 

taken. Hierbij is sprake van een groot effect. Er is echter geen significant verschil tussen taken 

die een beroep doen op visueel ruimtelijke aspecten en numerieke verbale taken. De 

verschillen tussen de taken van de fonologische lus, digit recall/backward digit recall en word 

recall/listening recall, zijn significant, t (28) = 9.24, p < .01, r = .87. 

 

Tabel 6 

Vergelijking werkgeheugencomponenten binnen de dyscalculiegroep 

 M SD t df p d r 

Digit recall 84.59.. 10.54      

Word recall 112.93.. 14.05      

Nonword recall 88.66 . 12.03      

Backward digit recall 93.86 . 11.32      

Listening recall 106.90.. 14.53      

Dot matrix 91.93 . 19.04      

Odd-one-out 91.31 . 13.85      

Numerieke informatie en verbale 

of visueel ruimtelijke informatie 
       

Digit recall vs. word recall   -11.34. 28 .000 -4.29. -0.91. 

Digit recall vs. nonword 

recall 
  -2.21. 28 .018 -0.84. -0.39. 

Backward digit recall vs. 

listening recall 
  -4.27. 28 .000 -1.61. -0.63. 

Backward digit recall vs. odd-

one-out 
  1.01. 28 .160 0.38. 0.19. 

Fonologische lus en visueel 

ruimtelijke aspecten 
       

Digit recall en backward digit 

recall vs. dot matrix en odd-
  -1.07. 28 .147 -0.40. -0.20. 
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one-out 

Word recall en listening recall 

vs. dot matrix en odd-one-out 
  5.57. 28 .000 2.11. 0.73. 

 

 Uit een analyse van de totale onderzoeksgroep blijkt dat er een positief verband is 

tussen de rekenvaardigheid en de taken van de AWMA (zie tabel 7). Op de dot matrix taak is 

dit verband groot. Bij de taken digit recall, backward digit recall en odd-one-out is het 

verband middelmatig en op de overige drie taken klein. Kinderen met een hogere 

rekenvaardigheid presteren hoger op werkgeheugentaken. 

 

Tabel 7 

Samenhang tussen rekenvaardigheid en de subtesten 

van de AWMA 

 TTR totaalscore 

r r
2
 p 

Digit recall .37 .14 .000 

Word recall .15 .02 .057 

Nonword recall .21 .04 .013 

Listening recall .28 .08 .001 

Backward digit recall .31 .10 .001 

Dot matrix .46 .21 .000 

Odd-one-out .39 .15 .000 

 

Discussie en conclusie 

 Het doel van dit onderzoek was om de wetenschappelijke kennis over dyslexie en 

dyscalculie met betrekking tot het werkgeheugen uit te breiden, met het oog op goede 

behandelingsmogelijkheden voor kinderen met deze leerproblemen. 

Integraal Beeld 

Om een omvattend beeld te kunnen geven is allereerst bekeken of er tussen de vier 

onderzoeksgroepen significante verschillen bestaan. Dit is inderdaad het geval, wat in de lijn 

der verwachting was. De kinderen uit de vier groepen presteren significant verschillend op de 

werkgeheugentaken. Wanneer enkel wordt gekeken naar de dyslexie- en dyscalculiegroep 

blijkt dat zij ook significant van elkaar verschillen. Landerl, Fussenegger, Moll en Willburger 

(2009) hebben onderzoek gedaan naar de verschillen in het werkgeheugen van kinderen met 

dyslexie en dyscalculie. Kinderen met dyscalculie bleken significant lager te presteren op 

taken die een beroep doen op number sense. Dit is door dit onderzoek niet bevestigd; kinderen 

uit de dyscalculiegroep presteren niet significant lager dan kinderen uit de dyslexiegroep op 
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de taken digit recall en backward digit recall. De kinderen uit de dyslexiegroep presteerden 

significant lager op backward digit recall dan kinderen uit de dyscalculiegroep. Enerzijds ligt 

dit in de lijn der verwachting, het is een verbale taak. Anderzijds, aangezien deze taak een 

beroep doet op number sense, zouden kinderen uit de dyscalculiegroep hier meer moeite mee 

moeten hebben dan kinderen uit de dyslexiegroep. Wellicht kan dit verklaard worden door de 

vertroebelde dyscalculiegroep, in deze groep is slechts één leerling met dyscalculie 

gediagnosticeerd. Bij de overige 28 kinderen met rekenproblemen is waarschijnlijk geen 

sprake van een tekort in de number sense (Butterworth, 2005; Landerl et al., 2009; Wilson & 

Dehaene, 2007). 

Opvallend is het gegeven dat de rekenvaardigheid van de kinderen uit de 

dyslexiegroep significant lager is dan die van de kinderen uit de dyscalculiegroep en de 

andere twee groepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat de rekenvaardigheid is 

bepaald met behulp van de TTR (De Vos, 1992). Deze test doet een beroep op het 

automatiseringsvermogen, waar kinderen met dyslexie beduidend meer moeite mee hebben 

dan kinderen zonder dyslexie (Krasowicz-Kupis, Borkowska, & Pietras, 2009). 

Dyslexie 

Kinderen met dyslexie presteren significant lager dan kinderen uit de controlegroep op 

taken die een beroep doen op het verbaal korte termijngeheugen, verbaal en visueel ruimtelijk 

werkgeheugen en visueel ruimtelijk korte termijngeheugen. Deze verschillen waren in de lijn 

der verwachting (Beneventi et al., 2010; Reiter et al., 2005; Smith-Spark et al., 2003; Smith-

Spark & Fisk, 2007). 

Als een vergelijking wordt gemaakt tussen taken die een beroep doen op de 

fonologische lus tegenover taken die een beroep doen op visueel ruimtelijke aspecten van het 

werkgeheugen blijkt het van belang of er numerieke informatie bij betrokken is. Wanneer het 

opslaan en bewerken van numerieke verbale informatie wordt vergeleken met het opslaan en 

bewerken van visueel ruimtelijke informatie blijkt er een significant verschil te bestaan. 

Kinderen met dyslexie presteren significant lager op taken die een beroep doen op de 

fonologische lus waarbij numerieke informatie betrokken is, in vergelijking met visueel 

ruimtelijke taken. Op taken die een beroep doen op de fonologische lus, waarbij geen 

numerieke informatie betrokken is, presteren zij juist hoger in vergelijking met visueel 

ruimtelijke taken. Er zijn verschillende onderzoeken die aangeven dat kinderen met dyslexie 

moeite hebben met taken die een beroep doen op de fonologische lus en op visueel ruimtelijke 

aspecten van het werkgeheugen (Baddeley, 2003b; Beneventi et al., 2010; Reiter et al., 2005; 

Smith-Spark et al., 2003; Smith-Spark & Fisk, 2007). Een ander onderzoek daarentegen geeft 
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aan dat kinderen met dyslexie wel degelijk een goed herinneringsvermogen laten zien op 

taken die een beroep doen op de visueel ruimtelijke verwerking (Jeffries en Everatt, 2003). De 

onderzoeksresultaten in dit onderzoek kunnen wederom niet voor consensus zorgen. 

Dyscalculie 

Kinderen met rekenproblemen presteren significant lager dan leeftijdgenoten op taken 

die een beroep doen op het verbaal korte termijn geheugen, het verbaal en visueel ruimtelijk 

werkgeheugen en het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen. Dit was in de lijn der 

verwachting; uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen met rekenproblemen tekorten 

hebben in deze componenten van het werkgeheugen (Adams &Hitch, 1997; Bull et al., 2005; 

Geary et al., 1999; McLean & Hitch, 1999; Passolunghi et al., 1999; Passolunghi & Siegel, 

2001; Rotzer et al., 1999; Van der Sluis et al., 2005). In vergelijking met de kinderen uit de 

skill-matched groep presteren de kinderen met rekenproblemen beduidend lager op de taken 

die een beroep doen op het verbaal en visueel ruimtelijk korte termijn geheugen. De 

significant lagere prestaties ten opzichte van zowel leeftijdgenoten als de skill-matched groep 

duidt op een specifieke stoornis in het verbaal en visueel ruimtelijk korte termijn geheugen bij 

de kinderen met rekenproblemen. De verschillen tussen de kinderen met rekenproblemen en 

de kinderen uit de skill-matched groep zijn niet significant op taken die een beroep doen op 

het verbaal en visueel ruimtelijk werkgeheugen. Hier ondervinden zij dus enkel een 

achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten. 

 De gevonden tekorten bij kinderen met rekenproblemen in het opslaan en bewerken 

van numerieke informatie was in de lijn der verwachting (Geary et al., 1999; Hitch & 

McAuley, 1991; Landerl et al., 2009; Passolunghi & Siegel, 2004; Siegel & Ryan, 1989). Bij 

numerieke taken blijkt het tekort in number sense, wat bij deze kinderen wordt verondersteld 

(Butterworth, 2005; Wilson & Dehaene, 2007), mee te spelen. Wanneer het opslaan en 

bewerken van numerieke informatie wordt vergeleken met het opslaan en bewerken van 

visueel ruimtelijke informatie blijkt er geen significant verschil te bestaan. Het tekort in 

number sense speelt blijkbaar alleen een rol bij verbale informatie. Als een vergelijking wordt 

gemaakt tussen taken die een beroep doen op de fonologische lus tegenover taken die een 

beroep doen op visueel ruimtelijke aspecten van het werkgeheugen blijkt het ook van belang 

of er numerieke informatie bij betrokken is. Met taken die een beroep doen op visueel 

ruimtelijke aspecten van het werkgeheugen hebben kinderen met rekenproblemen beduidend 

meer moeite dan met niet numerieke taken die een beroep doen op de fonologische lus. 

Wanneer er numerieke informatie betrokken is bij de taken die een beroep doen op de 

fonologische lus is het verschil met visueel ruimtelijke taken niet betekenisvol. Dit suggereert 
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dat de verbale kant van kinderen met rekenproblemen relatief sterker is dan de visueel 

ruimtelijke kant, mits er geen numerieke informatie bij betrokken is. 

 De positieve samenhang tussen rekenvaardigheid en de werkgeheugentaken bevestigt 

de hypothese. Opvallend is dat er een groot effect is tussen rekenvaardigheid en dot matrix. 

Uit de vergelijking van de dyscalculiegroep met de controlegroep blijkt dat het grootste 

significante effect van testgroep waarneembaar is op dot matrix. Op deze taak presteren de 

kinderen met rekenproblemen het zwakst in vergelijking met kinderen uit de controlegroep. 

De rol die het werkgeheugen speelt bij (het ontwikkelen van) rekenvaardigheid verklaart deze 

samenhang (Adams & Hitch, 1997; Gathercole, 1999; Passolunghi et al., 1999; Passolunghi & 

Siegel, 2001; Shalev & Gross-Tsur, 2001). 

Een sterk punt van dit onderzoek is allereerst dat de leeftijdsrange vrij klein is, 

hierdoor is de betrouwbaarheid vergroot. Dit is gerealiseerd door een aantal participanten uit 

de controlegroep uit te sluiten van analyse vanwege hun leeftijd. Ten tweede is het 

meetinstrument voor het werkgeheugen, de AWMA, betrouwbaar en valide. De test-

hertestbetrouwbaarheid is goed. Verder ontbraken er geen gegevens en zijn de uitschieters 

gecorrigeerd. Tot slot zijn er significante verschillen tussen de groepen op rekenvaardigheid 

en leeftijd. De controlegroep heeft een significant hogere rekenvaardigheid dan de overige 

groepen en de kinderen uit de skill-matched groep zijn significant jonger dan de overige 

kinderen. 

Dit onderzoek had echter ook enkele beperkingen. De geringe omvang van de totale 

onderzoeksgroep en het feit dat de vier onderzoeksgroepen in grootte verschillen maakt dat de 

resultaten niet generaliseerbaar zijn. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om 

zoveel mogelijk participanten deel te laten nemen aan het onderzoek en om de participanten 

evenredig over de verschillende onderzoeksgroepen te verdelen. Ten tweede is slechts één 

leerling uit de dyscalculiegroep gediagnosticeerd met dyscalculie. De overige 28 leerlingen 

voldoen niet aan de diagnostische criteria voor dyscalculie. Het is niet uit te sluiten dat bij een 

aantal van hen sprake is van een algehele leerachterstand. Dit heeft een vertroebeling 

opgeleverd en is wellicht van invloed geweest op de resultaten van dit onderzoek. Een 

volgende studie zal de diagnostische criteria strenger moeten hanteren, om zo resultaten te 

kunnen generaliseren naar kinderen met dyscalculie. Ten derde is het meetinstrument voor de 

rekenvaardigheid, de TTR (De Vos, 1992), als onvoldoende beoordeeld door de COTAN 

(Evers et al., 2009). Dit instrument is tevens verouderd. Aangeraden wordt in de toekomst 

gebruik te maken van de Tempo Test Automatiseren (TTA; De Vos, 2010), met recentere 

normen. Deze test is nog niet beoordeeld door de COTAN (Evers et al., 2009). Tot slot is er 
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bij vier analyses niet aan alle voorwaarden voldaan. De resultaten van dit onderzoek dienen 

bevestigd te worden door onderzoek waarin assumpties niet worden geschonden. 

 Dit onderzoek diende bij te dragen aan de ontwikkeling van behandelmogelijkheden 

van kinderen met dyslexie en dyscalculie. Kinderen met dyslexie hebben beduidend meer 

moeite met taken die een beroep doen op de vier componenten van het werkgeheugen dan 

leeftijdgenoten. Zij hebben meer moeite met verbale taken dan met visueel ruimtelijke taken, 

wanneer er numerieke verbale informatie bij betrokken is. Kinderen met dyslexie hebben 

derhalve baat bij korte opdrachten en veel herhaling. De onderzoeksresultaten impliceren dat 

ook kinderen met rekenproblemen aanzienlijk meer moeite hebben met werkgeheugentaken 

dan leeftijdgenoten. Zij hebben relatief veel moeite met numerieke verbale taken en met 

visueel ruimtelijke taken. Kinderen met rekenproblemen blijken baat te hebben bij korte, 

enkelvoudige opdrachten en bij veel herhaling. Door hierbij heldere visuele ondersteuning te 

bieden, of de leerling gebruik te laten maken van kladpapier kan de leerling de gegeven 

informatie terug zoeken. Tijdens hoofdrekenen wordt hun werkgeheugen zwaar belast. 

Wanneer er gebruik kan worden gemaakt van een rekenmachine of kladpapier zal dit hun 

werkgeheugen ontlasten. 

 Uit de analyses blijken zowel de kinderen met dyslexie als de kinderen met 

rekenproblemen significant te verschillen van leeftijdgenoten op de vier componenten van het 

werkgeheugen. De kinderen met dyslexie presteren enkel op word recall niet significant lager 

dan de controlegroep. De kinderen met rekenproblemen presteren op alle taken significant 

lager dan hun leeftijdgenoten. Tussen de kinderen met dyslexie en de kinderen met 

rekenproblemen bestaan onderling significante verschillen. Dit geldt specifiek voor de 

onderdelen backward digit recall en dot matrix. Kinderen met dyslexie presteren significant 

beter op de taak voor het visueel ruimtelijk korte termijn geheugen dan kinderen met 

rekenproblemen. Kinderen met rekenproblemen presteren daarentegen significant beter op de 

verbaal werkgeheugentaak. Opmerkelijk is ook dat zowel de kinderen met rekenproblemen 

als de kinderen met dyslexie meer moeite hebben met taken waarbij numerieke verbale 

informatie betrokken is.  
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