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Samenvatting 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat number sense aanwezig is bij baby‟s van 6 

maanden oud. Welke invloed de motorische ontwikkeling heeft op number sense en welke 

invloed exploratiegedrag heeft op number sense is nog onduidelijk. In deze studie is 

onderzocht of er een relatie bestaat tussen de motorische ontwikkeling, exploratiegedrag en 

number sense bij baby‟s van 8 maanden.  

 Aan het onderzoek hebben 18 kinderen deelgenomen. De motorische vaardigheden 

zijn getest met behulp van de Alberta Infant Motor Scale, waarbij kruipen gemeten is aan de 

hand van de subschaal buikligging. Daarnaast hebben de ouders een vragenlijst ingevuld 

over het exploratiegedrag van hun kind. Number sense is gemeten aan de hand van een 

aantal-discriminatietaak op basis van een habituatieparadigma. Uit de resultaten blijkt dat de 

motorische ontwikkeling samenhangt met exploratie, maar dat er geen relatie is tussen 

exploratiegedrag en number sense.  
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Inleiding 

Kinderen gaan zodra ze kunnen op „ontdekkingsreis‟ (exploratie) om de omgeving te 

leren kennen, waarbij ze verschillende vaardigheden ontwikkelen (Pridham, Becker & Brown, 

2000; Smith, 2005). Bij kinderen van 8 maanden oud bestaat de exploratie voornamelijk uit 

het spelen met speeltjes binnen of buiten de box en het ontwikkelen van zoveel mogelijk 

motorische vaardigheden om bij die speeltjes te kunnen komen, zoals rollen, kruipen en 

lopen. Bovendien begint een baby al snel in zijn leven de wereld met zijn vingers te 

onderzoeken (Brazelton, 1994). Dit komt overeen met de uitspraak van Montessori (in 

Brazelton, 1994, p. 119) “de handen zijn de instrumenten van de menselijke intelligentie.” 

Het gebruik van de handen is één van de vaardigheden die baby‟s ontwikkelen in het eerste 

levensjaar. De ontwikkeling van de vaardigheden verloopt in een kenmerkende volgorde, 

namelijk in de richting van het hoofd naar de tenen. Voorbeelden hiervan zijn dat een baby 

gemiddeld na 3 maanden zijn hoofd onder controle heeft, kan rollen vanaf 4 à 5 maanden, 

reiken hoort bij 5 maanden, zitten en kruipen ontstaan omstreeks 8 maanden en de meeste 

kinderen kunnen lopen rond de eerste verjaardag (Galloway & Thelen, 2003).  

Het reiken en grijpen bestaat uit drie fases. In fase één, rond 20 weken, heeft het kind 

alleen de mogelijkheid te reiken vanuit zijn schoudergewricht. In de tweede fase, bij 6 tot 8 

maanden, zijn drie stadia te onderscheiden: (1) als een kind een blokje in zijn hand heeft en 

een ander blokje ziet, dan laat hij het eerste blokje vallen; (2) het kind laat een blokje dat hij 

in zijn hand heeft vallen als hij een ander blokje ziet en pakt met zijn andere hand het tweede 

blokje op; (3) de baby doet hetzelfde als bij 2, echter houdt hij het eerste blokje vast, zodat 

hij in iedere hand een blokje heeft. Tijdens fase drie heeft het kind meerdere 

bewegingsmogelijkheden in het schouder-, elleboog- en polsgewricht, dit is inclusief pronatie 

(handrug naar boven) en supinatie (handrug naar beneden). Het kind is nu in staat om snel 

te grijpen (Bilo, Voorhoeve & Koot, 1996). Voor het kind zijn de stadia uit fase twee onbewust 

een eerste kennismaking met hoeveelheden en aantallen.  

Ook de grove motoriek verloopt in een vast patroon. Kinderen kunnen gemiddeld 

vanaf 2 à 3 maanden met steun zitten, na 5 maanden kan een baby alleen rechtop zitten 

door wat naar voren te leunen en zichzelf met beide armen te ondersteunen, waarna baby‟s 

vanaf 7 maanden zelf kunnen zitten, zonder de steun van zijn armen en hij kan korte tijd met 

een rechte rug zitten. Met gemiddeld 8 maanden kan een baby zich in een zittende houding 

vrij bewegen. Omdraaien, voorover en opzij leunen zijn mogelijk zonder uit balans te raken. 

Het beheersen van de motorische vaardigheid „zitten‟ geeft de baby de mogelijkheid om te 

gaan experimenteren, bijvoorbeeld als het kind omvalt, kan het kind zelf weer overeind 

komen (Brazelton, 1994). 

Vanaf 4 à 5 maanden rollen baby‟s op hun zij. Vanaf 26 weken kunnen baby‟s van 

rug- naar buikligging rollen en volgt het rollen van buik- naar rugligging. Vanaf dat moment 
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zal het kind veel minder tijd in rugligging doorbrengen (Kind en gezin, n.d.). Dit maakt het 

voor het kind mogelijk om actief tot elleboogsteun en handsteun te komen, met als gevolg 

dat hij tot voortbeweging in staat is. De ontwikkeling van de spontane motoriek in rugligging 

is nu afgerond (Bilo et al., 1996).  

De buikligging heeft als voordeel dat de baby zich kan leren verplaatsen (Kind en 

gezin, n.d.). Vanaf 6 maanden voelen baby‟s dat de bewegingen van het lijf en de ledematen 

op elkaar afgestemd kunnen worden. Zodra een baby dat aanvoelt, kan hij meer met zijn 

speelgoed gaan doen (Vuijk, 2004). Activiteiten die een baby vanaf 6 maanden doet, zijn 

bijvoorbeeld kijken onder kleedjes, sokken uittrekken, klappen in de handen, speeltjes 

verplaatsen van links naar rechts of op, naast, in, uit en onder een stoel, box etcetera. (Vuijk, 

2004). Het aanvoelen dat de mogelijkheden van de ledematen en het lichaam op elkaar 

afgestemd kunnen worden, heeft als gevolg dat het kind gaat kruipen (Vuijk, 2004). Door 

kruipen wordt de wereld van het kind vergroot. Daardoor kan het kind nieuwe vaardigheden 

ontwikkelen. Door het leren van nieuwe activiteiten zal het kind kennismaken met succes- en 

faalervaringen (Campos, Anderson, Barbu-roth, Hubbard, Hertenstein & Witherington, 2000). 

Kruipen is essentieel voor de samenwerking tussen armen en benen, handen en voeten, de 

tastzin en het zien (Langedijk & Enkhuizen, 2004). De aanvang van kruipen geeft de 

opvoeders een toename van mogelijkheden om de exploratie van het kind via verbale en 

non-verbale communicatie te reguleren en te stimuleren (Campos et al., 2000). Terwijl de 

zelfstandige mobiliteit (rollen, kruipen en lopen) door het kind wordt ontwikkeld, leert het kind 

veel over zichzelf en over de omgeving. De ontdekkingen die het kind doet zijn inclusief de 

informatie uit de omgeving, bijvoorbeeld de informatie die van invloed is op de ruimtelijke 

oriëntatie en waar objecten staan die de bewegingen van het kind beperken (Campos et al., 

2000).  

De motorische vaardigheid kruipen kan in drie fases worden ingedeeld. De eerste 

fase is vanaf een leeftijd van ongeveer 8 weken te constateren. Op dat moment wordt de 

knie langs het lichaam naar voren getrokken. De tweede fase is te zien rond een leeftijd van 

34 weken. Vanaf dat moment beginnen baby‟s zich voor te bewegen door zich over de grond 

te trekken. De onderbuik raakt de vloer en het kind begint langzaam te kruipen, door arm- en 

benen te bewegingen. Opvallend is dat het hoofd is gedraaid in de richting waarin de arm en 

het been gebogen zijn. Deze vorm van kruipen is homolateraal, de rechterarm en het 

rechterbeen bewegen tegelijk. Pas rond een leeftijd van 40 weken start het kind met kruipen 

op handen en knieën. Rond 45 weken gaat dit over in kruipen op handen en voeten. De 

uitvoering van deze kruipbeweging is bilateraal. Het kind is nu in staat om beide zijden van 

het lichaam in harmonie met elkaar te laten bewegen (Brazelton, 1994; Mönks & Knoers, 

1999).  
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In de literatuur wordt kruipen beschouwd als dé motorische vaardigheid op het gebied 

van exploratie (Bilo, et al., 1996; Clearfield, 2004; Kermoian & Campos, 1988). Het rollen van 

buik naar rug of vice versa wordt in de literatuur niet als exploratie mogelijkheid genoemd. Er 

zijn echter kinderen die zich rollend van locatie A naar B verplaatsen. Het voordeel is dat het 

kind op deze manier aan het exploreren is, terwijl hij nog niet kruipt. Een nadeel is dat de 

speeltjes of het doel waar het kind naar toe gaat steeds even uit het blikveld van het kind 

verdwijnen. Door de rotatie moet het kind zich steeds opnieuw op zijn doel richten. Dit zou 

bevorderend kunnen werken op de ruimtelijke oriëntatie, doordat het kind na de rotatie zijn 

positie in de omgeving ten opzichte van zijn doel moet vaststellen. Iedere vorm van 

exploratie activeert de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ouders een grote rol spelen (Bilo 

et al., 1996; Kermoian & Campos, 1988; Medyckyj-Scott & Blades, 1992; Pridham et al., 

2000). Door bekrachtigend te kijken naar en de manipulatie van een speeltje op een 

doelgerichte wijze, te draaien of te verplaatsen van hand naar hand wordt de baby 

gestimuleerd om te gaan exploreren. Door de betrokkenheid van de verzorgers wordt de 

groei in de hersenen en de ontwikkeling van zowel sociale als cognitieve vaardigheden 

bevorderd (Pridham et al., 2000). 

Naast de motorische ontwikkeling en de exploratie start de ruimtelijke ontwikkeling 

ook in het eerste levensjaar van een kind (Olivetti Belardinelli & Federici, 2005). Onderzoek 

naar ruimtelijke ontwikkeling is gericht op de wijze waarop de ruimtelijke informatie wordt 

verkregen, opgeslagen en weer opgeroepen (Medyckyj-Scott & Blades, 1992). Bij het 

ontwikkelen van ruimtelijke informatie systemen is kennis en begrip van de ruimtelijke 

systemen noodzakelijk (Medyckyj-Scott & Blades, 1992). Ruimtelijke ontwikkeling staat voor 

de mentale structuren en processen die het voor een individu mogelijk maken om te denken, 

te visualiseren en te interacteren met de omgeving (Medyckyj-Scott & Blades, 1992). Als er 

een herkenningspunt aanwezig is, dan gebruiken kinderen vanaf 6 maanden dit 

herkenningspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling. In eerste instantie herkennen de kinderen 

het punt vanuit een egocentrische positie, zodra kinderen iets ouder zijn herkennen ze het 

punt vanuit de omgeving (Acredolo, 1978).  

Ruimtelijk inzicht is één van de elementen die hoort bij rekenen en wiskunde (Zarfaty, 

Nunes & Bryant, 2004). De ruimtelijke ontwikkeling wordt door kruipen gestimuleerd. 

Daarnaast is het bekend dat kruipende kinderen door middel van kijken, horen en voelen 

veel van hun omgeving ontdekken (Fontanelle, Kahrs, Neal, Newton & Lockman, 2007). 

Ruimtelijke informatie wordt verwerkt in verschillende dimensies die overeenkomen met de 

capaciteiten van de verwerkingssystemen en het toekennen van een label, de representatie 

en communicatie van ruimtelijke informatie en de relaties die daarbij aanwezig zijn. Tenslotte 

spelen de verschillende analyse mogelijkheden van virtuele ruimtelijke ontwikkeling een rol 

(Olivetti Belardinelli & Federici, 2005). Het blijkt dat kinderen in hun eerste levensjaar al in 
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aanraking komen met hoeveelheden en aantallen. De combinatie met de bijbehorende cijfers 

en getallen worden pas in de daarop volgende jaren voor het kind duidelijk (Dehaene, 2001). 

Ieder mens wordt geboren met verschillende intuïties van getallen, aantallen, 

hoeveelheden, logica, herhalingen en ruimtelijke ontwikkeling (Dehaene, 2001). Getallen zijn 

cruciale waarden in de wereld om ons heen en zorgen voor logica in deze wereld (Dehaene, 

2001). Dit maakt het mogelijk om snel en accuraat aantallen te overzien. Het aanleren 

gebeurt al dan niet spontaan, door gebruik te maken van tellen op bijvoorbeeld de vingers, 

het snel overzien van meer of minder, zonder dan er bewust over deze feiten nagedacht 

hoeft te worden (Dehaene, 2001). 

Baby‟s van 6 maanden oud hebben een gebrek aan ervaringen op het gebied van 

verbaal tellen en formele rekenkunde (Xu & Spelke, 2000). Number sense ontwikkelt zich 

spontaan bij mensen (Xu & Spelke, 2000). Dit komt overeen met onderzoek van Dehaene 

(2001) waarin wordt beschreven dat baby‟s in het eerste levensjaar een elementair numeriek 

vermogen ontwikkelen. De mogelijkheid om visueel getallen te kunnen onderscheiden is voor 

het eerst aangetoond bij baby‟s van 6 en 7 maanden oud (Xu & Spelke, 2000). Er is gebruik 

gemaakt van de habituatie-recovery methode van de kijktijd. Kinderen op deze leeftijd kijken 

langer naar dia‟s met een nieuw aantal stippen (Xu & Spelke, 2000). De kinderen kijken 

herhaaldelijk naar dia‟s waarop een vast aantal stippen staan afgebeeld. Zodra de kijktijd 

vermindert, is dat een indicatie voor de habituatie. Na de habituatie volgen zes testdia‟s in de 

verhouding 1:2. De vervolgstap is het aanbieden van afwisselende dia‟s met stippen in een 

verhouding 2:3. Dit levert significant langere kijktijden op, hetgeen een indicatie is voor het 

kunnen onderscheiden van de verhouding 2:3 (Dehaene, 2001). Het onderscheid dat 

kinderen kunnen maken is op verschillende wijzen getest. Het blijkt dat herkenning van de 

verhouding 2:3 in stand blijft als er gebruik gemaakt wordt van realistische objecten, diverse 

groottes, ruimtelijke vormen en zelfs met bewegende geometrische figuren die vertoond 

worden op deels afgesloten computerschermen (Antell & Keating, 1983; van Loosbroek & 

Smitman, 1990 in Dehaene, 2001; Strauss & Curtiss, 1981). De numerieke waarneming 

verbetert als men ouder wordt. Voorbeelden hiervan zijn dat baby‟s van 6 maanden aantallen 

in een ratio 1:2 kunnen waarnemen, maar nog niet in een ratio 2:3, terwijl baby‟s van 11 

maanden wel een ratio van 2:3 kunnen waarnemen (Feigenson, Dehaene & Spelke, 2004). 

Het is noodzakelijk dat kinderen begrip hebben van getallen voordat ze leren rekenen op 

school. Daarom is het van belang om te weten hoe number sense zich vanaf 6 maanden bij 

kinderen ontwikkelt. Het blijkt dat kinderen lang voordat ze naar school gaan, kennis maken 

met wiskundige concepten (Bryant, 1994; Nunes, Schliemann & Carraher, 1993; Zarfaty et 

al., 2004). Een voorbeeld hiervan is dat kinderen onderscheid kunnen maken tussen 

verschillende setjes objecten op basis van hun aantal. Daarnaast kunnen ze een set 

objecten reproduceren aan de hand van een voorbeeld, voordat ze wiskundige instructie 
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hebben gekregen (Zarfaty et al., 2004). Number sense is belangrijk voor en van invloed op 

de verdere rekenontwikkeling (Dehaene, 2001; Zarfaty et al., 2004).  

Volgens Dehaene (2001) is het begrijpen en manipuleren van numerieke 

hoeveelheden een erfenis van de biologische evolutietheorie. Er is in theorie een specifiek 

cerebraal circuit die de reproduceerbaarheid mogelijk maakt van representaties en zorgt voor 

de vergrendeling van kennis over numerieke hoeveelheden en de bijbehorende relaties 

(Dehaene, 2001). Dehaene (2001) heeft de hypothese opgesteld dat alle kinderen geboren 

zijn met een hoeveelheid representatie systeem. Dit systeem vormt het centrum voor de 

betekenis van de numerieke hoeveelheid. De invloed van taal, cultuur en reken/wiskundig 

onderwijs leidt tot het verkrijgen van competenties in domeinen zoals het lexicon van 

telwoorden, uitgeschreven getallen en procedures voor berekeningen met grotere aantallen. 

Deze vaardigheden moeten geïnternaliseerd en routinematige worden en daarnaast moeten 

de vaardigheden gecoördineerd worden met bestaande conceptuele representaties van de 

rekenkunde (Dehaene, 2001). Door de organisatie in de hersenen is het mogelijk om te 

begrijpen waarom de feitenkennis van vermenigvuldigen zo verwarrend en moeilijk te leren 

zijn en waarom de benadering en het begrijpen van hoeveelheden intuïtieve acties zijn 

(Dehaene, 2001).  

Het is echter nog onduidelijk welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van 

number sense. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht of de motorische ontwikkeling en 

exploratiegedrag van invloed zijn op de ontwikkeling van number sense. De volgende 

onderzoeksvraag staat centraal: Is er een relatie tussen de motorische mijlpaal kruipen, 

exploratiegedrag en number sense? Kruipen ontwikkelt zich in het eerste levensjaar van 

kinderen (Bilo et al., 1996; Brazelton, 1994; Mönks & Knoers, 1999). De ruimtelijke 

ontwikkeling vangt ook in het eerste levensjaar van kinderen aan en wordt gestimuleerd door 

kruipen (Olivetti Belardinelli & Federici, 2005). Number sense ontwikkelt zich spontaan bij 

mensen en is bij kinderen vanaf 6 maanden aangetoond (Xu & Spelke, 2000). Doordat 

kruipen van invloed is op de ruimtelijke ontwikkeling en number sense zich in het eerste 

levenjaar van kinderen ontwikkelt, wordt er een invloed van kruipen op de ontwikkeling van 

number sense verwacht. Aangezien kruipen wordt beschouwd als de motorische vaardigheid 

op het gebied van exploratie wordt er verwacht dat de invloed van kruipen op number sense 

wordt gemedieerd door exploratiegedrag (Bilo et al., 1996; Clearfield, 2004; Kermoian & 

Campos, 1988).  

De vraagstelling wordt beantwoord door de volgende hypothesen: 

- Hypothese1: kinderen die eerder de motorische mijlpaal kruipen behalen, exploreren 

meer dan hun leeftijdgenoten.  

- Hypothese 2: kinderen die meer exploreren, behalen een beter resultaat op number 

sense. 



 - 6 -   

- Hypothese 3: kinderen die eerder kruipen hebben een betere number sense 

ontwikkeld.  

 

Methode 

Participanten en Procedure 

Aan dit onderzoek naar de motorische ontwikkeling, exploratie en number sense 

hebben 18 respondenten meegewerkt. Er hebben 11 jongens en 7 meisjes deelgenomen 

(zie Tabel 1). De respondenten zijn via kinderdagcentra (KDC) in Utrecht geworven. Door 

een hoge non-respons in de eerste wervingsperiode is een tweede wervingsperiode opgezet; 

via internet, andere KDC‟s in Utrecht, vrienden en kennissen waardoor de 

respondentengroep is vergroot. De ouders hebben zelf gekozen om mee te werken aan het 

onderzoek. De ouders die met hun kind deelnemen aan het onderzoek zijn grotendeels 

autochtone ouders met een hoge opleiding, zie tabel 2 en 3. Kinderen die problemen hebben 

op visueel gebied zijn uitgesloten van het onderzoek. Per subschaal zijn bij analyse de 

outliers, die meer dan 2 standaarddeviaties van het gemiddelde afwijken, buiten het 

onderzoek gehouden. Op het onderdeel exploratie zijn de resultaten van vijf respondenten 

niet geanalyseerd, omdat de exploratievragenlijsten niet zijn ontvangen. De number sense 8 

versus 12 stippen taak is bij vijf kinderen voortijdig afgebroken wegens vermoeidheid.  

 

Tabel 1. 

Beschrijvende statistieke spreiding leeftijd in maanden; dagen en weken 

  N minimum maximum M leeftijd in maanden (sd) M leeftijd in weken (sd) 

Jongen 11 7,25 8,18 8,26 (0,25) 35,64 (1,21) 

Meisje 7 7,28 9,05 8,30 (0,49) 35,71 (1,89) 

Totaal 18 7,25 9,05 8,28 (0,35) 35,67 (1,46) 

 

Tabel 2.  

Beschrijving nationaliteit ouders 

  Nederlands andere nationaliteit Totaal 

Vader 16 2 18 

Moeder 17 1 18 

 
 
Tabel 3.  

Beschrijving hoogst afgerond opleidingsniveau ouders 

  LBO MAVO HAVO VWO MBO HBO WO Totaal 

Vader 1 0 1 1 0 8 7 18 

Moeder 0 0 0 0 2 8 8 18 
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Onderzoeksinstrumenten 

 Logboek Motorische Mijlpalen en AIMS.  

In het logboek „motorische mijlpalen‟ is door de ouders exact bijgehouden op welke 

datum de  motorische mijlpalen zijn bereikt door hun kind. Naast de vragenlijst vroege 

motorische ervaringen en het logboek wordt de motorische vaardigheid van de kinderen 

getest via de Alberta Infant Motor Scale (AIMS; Piper & Darrah, 1994). De test is geheel 

gericht op de grove motorische ontwikkeling. De AIMS bestaat uit 58 items, die 

onderverdeeld zijn in 21 items buikligging, 9 items rugligging, 12 items zitten en 16 items 

staan (Piper & Darrah, 1994). Er is geen normering voor Nederlandse kinderen, daarom is 

gebruik gemaakt van de Canadese normering. De gemiddelde totaalscore en de 

standaardafwijking waarmee kan worden vergeleken is voor 7-<8 maanden 32,3 (6,85) en 

voor 8-<9 maanden 39,8 (8,69). In de vier categorieën worden de kinderen van 8 maanden 

oud uitgedaagd, door middel van verschillende speeltjes om te laten zien welke 

vaardigheden ze beheersen. Per categorie ontstaat er een subscore. De subscores bij elkaar 

vormen de totaalscore. Voor de analyses wordt er gebruik gemaakt van de AIMS buikligging 

en AIMS totaalscore. De AIMS totaalscore heeft een betrouwbaarheid van α= .67. 

Voor de motorische ontwikkeling van kruipen wordt van de AIMS het onderdeel 

buikligging gebruikt. De ruwe behaalde score op de subschaal buikligging is een indicatie 

van de motorische ontwikkeling van het kruipen bij de kinderen. Hoe meer punten een kind 

behaalt op de AIMS buikligging hoe verder het kind in de kruipontwikkeling is (zie Tabel 4). 

Uit het door de ouders ingevulde logboek motorische mijlpalen blijkt dat er twee kinderen 

daadwerkelijk kruipen en daarnaast 3 andere kinderen tijgeren (zie Tabel 5). Doordat het 

merendeel van de kinderen nog niet kunnen kruipen, is er voor de analyses gekozen om de 

AIMS buikligging als de ontwikkeling naar de mijlpaal kruipen te beschouwen.  

 

 

Tabel 4. 

Beschrijving AIMS ruwe score. 

  N minimum maximum M (sd) 

Buikligging 18 7 20 11.00 (2.89) 

Rugligging 18 5 9 8.06 (1.26) 

Zitten 18 2 11 6.33 (3.16) 

Staan 18 1 8 2.56 (1.58) 

Totale score 18 19 44 27.94 (6.71) 
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Tabel 5. 

Beschrijving logboek motorische mijlpalen voor de mijlpaal kruipen behaald in weken na geboorte. 

 N minimum maximum M (sd) 

Op knieën en handen heen en weer 
bewegen 4 27,00 33,00 30,50 (2,65) 
Op knieën en handen naar zitten 2 27,00 30,00 28,50 (2,12) 
Kruipen op de buik (tijgeren) 4 26,00 32,00 30,00 (2,83) 
Kruipen op handen en knieën 2 27,00 27,00 27,00 (0,00) 

 

Exploratie.  

Om te kunnen achterhalen in welke mate het kind exploreert, is er door de ouders 

een korte vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestaat uit zes vragen op een 

vijfpuntslikertschaal en twee vragen waarbij de ouders op een lijn van tien centimeter door 

middel van een kruisje aangeven hoe actief hun kind is. De exploratievragenlijst hebben de 

ouders met 8 maanden ingevuld. Voor de analyses is gebruik gemaakt van de totaalscore 

van de exploratievragenlijst van 8 maanden, zie tabel 6. De betrouwbaarheid van de 

exploratievragenlijst is α= .78. 

 

Tabel 6. 

Beschrijving exploratie. 

 N minimum maximum M (sd) 

 
Exploratie totaalscore 
 

13 94,00 204,00 146,62 (41,72) 

 

Number sense.  

Number sense wordt vastgesteld via een experiment zoals beschreven door Xu en 

Spelke (2000). Er worden eerst dia‟s getoond van 8 en 16 stippen om de waarneming in de 

verhouding 1:2 te onderzoeken. Vervolgens worden er dia‟s van 8 en 12 stippen getoond om 

de waarneming in de verhouding 2:3 te onderzoeken. Bij de beide varianten krijgen de 

kinderen minimaal zes en maximaal veertien habituatie dia‟s van 8 of 16 en van 8 of 12 

stippen. Er zijn zes verschillende habituatie dia‟s per aantal stippen. De habituatie start zodra 

er 0,5 seconden naar de dia wordt gekeken en eindigt zodra er 2 seconden wordt 

weggekeken. Zodra de testtijd van drie opeenvolgende habituaties met 50% of meer is 

verminderd en opgeteld tenminste in totaal 12 seconden is, dan wordt er overgegaan naar 

de testdia‟s. Tijdens de test worden 8 (8) en 16 (12) stippen afwisselend vertoond. De begin- 

en eindcriteria zijn per testdia hetzelfde als tijdens de habituatie. Tijdens de gehele test zit 

het kind in een autostoeltje of bij de ouder op schoot. De testruimte is donker, op een lampje 

boven de poppenkast en een lamp achter het kind op de tafel na.  

De dia‟s op de poppenkast worden afgeschermd door een gordijn. Zodra het gordijn 

wordt open geschoven, scoort de observant, via een camera, wanneer het kind naar de dia 
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kijkt en wegkijkt. Voor de analyses is er gebruik gemaakt van drie paren. Deze paren 

bestaan uit 8 (8) en 16 (12) stippen. Een paar is ontstaan door de kijktijd van de nieuwe dia 

te verminderen met de kijktijd van de gehabitueerde dia. De kijktijd is ontstaan door de totale 

kijktijd te verminderen met de wegkijktijd. Na het creëren van drie paren zijn de outliers per 

paar verwijderd. Vervolgens is het gemiddelde berekend van de paren en dit vormt de 

number sense 8 versus 16 stippen of 8 versus 12 stippen (zie Tabel 7). Als er outliers in de 

nieuwe variabele van number sense zijn, dan worden deze wel in de analyses opgenomen. 

De outliers met een afwijking van twee standaarddeviaties per paar al zijn verwijderd.  

 

Tabel 7. 

Beschrijving number sense in seconden. 

 N minimum maximum M in seconden (sd) 

Number sense 8 versus 16 stippen 18 -6,64 6,37 
 

0,46 (2,41) 
 

 

Analyses 

Om de hypothesen 1 en 2 te kunnen beantwoorden wordt er gebruikt gemaakt van 

Spearman‟s rangcorrelatie. Als hypothese 1 en 2 bevestigd worden, wordt voor de 

beantwoording van hypothese 3 een partiële correlatie uitgevoerd om te achterhalen of 

exploratiegedrag een mediërende factor is tussen kruipen en number sense. Er is éénzijdig 

getoetst met een alpha van .05. 

 

Resultaten 

 Er is een Spearman‟s rangcorrelatie uitgevoerd om de samenhang tussen AIMS 

buikligging, AIMS totaalscore, exploratie totaalscore en de number sense 8 versus 16 

stippen en 8 versus 12 stippen te toetsen (zie Tabel 8). 

Uit tabel 8 blijkt een sterke correlatie tussen de AIMS buikligging en de AIMS 

totaalscore. Tevens is er een sterke significante correlatie tussen de AIMS buikligging en 

exploratiegedrag (zie Figuur 1). Uit figuur 1 blijkt dat er twee groepen te onderscheiden zijn, 

een groep die veel exploreert en een groep die weinig exploreert. De twee verschillende 

groepen zijn tevens terug te vinden bij number sense 8 versus 16 stippen en 

exploratiegedrag (zie Figuur 2). Het betreft twee zeer kleine groepen.  

Een matige correlatie bestaat er tussen de AIMS totaalscore en exploratiegedrag (zie 

Tabel 8). Op grond van deze gegevens kan hypothese 1 aangenomen worden; kinderen die 

eerder de motorische mijlpaal kruipen behalen, exploreren meer dan hun leeftijdgenoten. 
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Figuur 1. Spreidingsdiagram AIMS buikligging en exploratie totaalscore 
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Figuur 2. Spreidingsdiagram exploratie totaalscore en number sense 8 versus 16 stippen 
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Tabel 8.  

Spearman’s rangcorrelatie AIMS buikligging, exploratie 8 maanden en number sense 8 versus 16 

stippen en 8 versus 12 stippen 

 N AIMS buikligging AIMS totaalscore 

  r (p) r (p) 

AIMS totaalscore  18 .71 (.00) - 

    

Exploratie totaalscore 13 .67 (.01) .35 (.12) 

    

Number sense 8 versus 16 stippen  18 .28 (.13) .27 (.14) 

    

Number sense 8 versus 12 stippen  13 -.04 (.45) .03 (.46) 
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Er is een matige correlatie tussen exploratiegedrag en number sense 8 versus 16 

stippen, r = .31, p .15. Voor de groep die veel exploreert is dit r = .60, p .10. Tussen 

exploratiegedrag en number sense 8 versus 12 stippen is geen correlatie gevonden r = .01, p 

.49.  

Er is een matige correlatie tussen de AIMS buikligging en number sense 8 versus 16 

stippen, voor de groep die weinig exploreert is er geen significante correlatie r = .49, p .13, 

maar voor de groep die veel exploreert is er wel een correlatie r = .77, p .04. Het gaat om 

zeer kleine groepen. In de resultaten is ook een matige correlatie gevonden tussen de AIMS 

totaalscore en number sense 8 versus 16 stippen. Er is geen correlatie tussen AIMS 

buikligging en number sense 8 versus 12 stippen.  

De resultaten behorend bij hypothese 1 zijn deels significant, de analyses behorend 

bij hypothese 2 geven matige correlaties aan. Op basis van het ontbreken van volledig 

significante resultaten voor de gehele groep bij hypothese 1 en 2 worden er geen verdere 

analyses gedaan.  

 

Conclusie en discussie 

 In dit onderzoek is nagegaan hoe motorische ontwikkeling, exploratie en number 

sense samenhangen. Er is een positieve correlatie tussen de mate waarin kinderen kruipen 

en waarin zij exploreren, r = .67, p .01. Hypothese 1 wordt hiermee bevestigd. Kinderen die 

verder zijn op het gebied van kruipen, vertonen meer exploratiegedrag.  

 Er is een matige, niet-significante correlatie gevonden voor exploratie en number 

sense gemeten in een 1:2 ratio. Dit is een verband in de verwachte richting, echter het 

verband kan door de kleine N niet worden gelegd. Het zou een mogelijke indicatie kunnen 

zijn dat exploratiegedrag van invloed is op de ontwikkeling van number sense. Er is geen 

correlatie tussen exploratie en number sense in een 2:3 ratio. Uit onderzoek van Xu en 

Spelke (2000) blijkt dat kinderen van 6 maanden een ratio 2:3 nog niet kunnen 

onderscheiden. Uit de resultaten in dit onderzoek blijkt dat de kinderen van 8 maanden het 

ratio 2:3 ook nog niet kunnen onderscheiden. Doordat de kinderen dit onderscheid niet 

kunnen maken, kan er geen correlatie vastgesteld worden. Misschien is er een aantoonbaar 

verband tussen een ratio 2:3 en exploratiegedrag zodra de kinderen 11 maanden oud zijn. 

Xu en Spelke (2000) hebben bewezen dat kinderen van 11 maanden oud een ratio van 2:3 

wel kunnen onderscheiden. Vervolgonderzoek is wenselijk voor het aantonen van een 

verband tussen exploratiegedrag en number sense gemeten in een 2:3 ratio. Hypothese 2 

kan op basis van de resultaten niet worden aangenomen. Kinderen die meer exploreren 

behalen in dit onderzoek geen beter resultaat op number sense. 

Er is een matige correlatie tussen de motorische ontwikkeling en number sense. Dit 

zou kunnen betekenen dat de motorische ontwikkeling van invloed is op de ontwikkeling van 
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number sense. Opvallend is dat kinderen tijdens met name bij de number sense taak in een 

2:3 ratio vermoeid raakten, huilden of hun aandacht er niet meer bij konden houden. De 

zwarte gordijnen, poppenkast en donkere ruimte maakt de taak onaantrekkelijk voor de 

kinderen. Met behulp van kleuren en/of afbeeldingen kunnen de dia‟s aantrekkelijker worden 

gemaakt, waardoor de kinderen hun aandacht langer bij de taak houden. Een andere 

mogelijkheid is bewegende afbeeldingen aanbieden via een computerscherm en/of de 

afbeeldingen in combinatie met geluid (Lipton en Spelke, 2003) of gebruik maken van 

realistische afbeeldingen, verschillende groottes, vormen en ruimtelijke arrangementen 

(Antell & Keating, 1983; Strauss & Curtiss, 1981; Van Loosbroek & Smitman, 1990 in 

Dehaene, 2001).  

Op basis van de resultaten van hypothese 1 en 2 is het niet mogelijk op hypothese 3 

te toetsen. Kinderen die eerder kruipen hebben geen betere number sense ontwikkeld. In 

vervolgonderzoek met meer respondenten kan deze hypothese opnieuw worden getoetst.   

Voor alle analyses geldt dat er een beperking is in het onderzoek door het kleine 

aantal respondenten. Met een grotere N zouden er mogelijk meer significante resultaten 

gevonden kunnen worden. Tevens is er sprake van een hoge non-respons op de 

exploratievragenlijst door het niet versturen van de vragenlijst naar alle ouders. 

Een beperking van dit onderzoek is dat de AIMS (Piper & Darrah, 1994) genormeerd 

is in Canada en een Nederlandse normering ontbreekt. De Nederlandse kinderen die in het 

huidige onderzoek zijn getest scoren op de AIMS in vergelijking met de Canadese kinderen 

allemaal beneden het gemiddelde. Er zijn een aantal mogelijkheden die zorgen voor de 

lagere scores van de Nederlandse kinderen in vergelijking met de Canadese kinderen: (1) de 

gebruikte speeltjes zijn weinig uitdagend; (2) de testafnemers lokken het kind onvoldoende 

uit; (3) de testafnemers zijn onvoldoende getraind; (4) mogelijk verloopt de motorische 

ontwikkeling van Canadese kinderen voorspoediger dan bij Nederlandse kinderen.   

In dit onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat er mogelijk een invloed is van 

kruipen en exploratiegedrag op number sense gemeten in een ratio 1:2. In vervolg 

onderzoek zou dit met meer respondenten nogmaals onderzocht moeten worden. Als dan 

blijkt dat exploratie en de motorische mijlpaal kruipen van invloed zijn op number sense, dan 

is het interessant om in vervolgonderzoek te achterhalen hoe zich dit verder ontwikkelt. Het 

onderzoek daarna kan zich dan richten op rekenvaardigheden, ruimtelijke oriëntatie in 

onbekende ruimtes, de motorische ontwikkeling en het bewegen in grote ruimtes, 

bijvoorbeeld in een gymzaal of op een schoolplein. 

 Verwacht werd op basis van ervaring dat kinderen met 7;5 maand gaan kruipen. Uit 

dit onderzoek blijkt dat slechts 2 van de 18 kinderen met 8 maanden kruipen, 

vervolgonderzoek naar de relatie van kruipen en exploratiegedrag op number sense met 8;5 

maanden zal mogelijk meer resultaten op leveren doordat er dan meer kinderen kruipen. Dat 
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gemiddelde kinderen met 8;5 maand beginnen met kruipen is overeenkomstig de 

bevindingen van Shirley (1931 in Acredolo, 1978; Bilo et al., 1996; Brazelton, 1994; Mönks & 

Knoers,1999).  
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Summary 

 

Spatial exploration and the development of number sense 

Previous research shows that 6 months old infants develop number sense. The 

influence of locomotor development and the influence of (spatial) exploration on number 

sense has not been shown in previous research. The aim of this research is to discover if 

there is a correlation between locomotor development, like crawling, at 8 months old infants, 

(spatial) exploration and number sense.  

 The research group consisted of 18 infants. The motor development is tested by the 

Alberta Infant Motor Scale, in particular by the subscale proning. Exploration is measured by 

a questionnaire, which is answered by the parents of the infants. Number sense is measured 

by a number-discrimination task based on a habituationparadigma. Results show a 

correlation  between motor development and exploration, there is no correlation between 

exploration and number sense.  

 


