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Voorwoord 

Als onderdeel van mijn master Orthopedagogiek heb ik het afgelopen jaar wetenschappelijk 

onderzoek gedaan. In deze periode heb ik veel inzicht gekregen in het doen van onderzoek en 

heb ik ondervonden dat het opzetten hiervan veel creativiteit van de onderzoekers vereist.  

Daarnaast heeft het me zicht gegeven op de ontwikkeling van kinderen van 8 maanden.  

Als eerste wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor hun medewerking in het 

onderzoek. Zonder hen had onderzoek niet kunnen plaats vinden en hadden deze 

wetenschappelijke gegevens nu niet aan het licht kunnen komen. Daarnaast wil ik het gehele 

onderzoekteam Space bedanken, met in het bijzonder Evelyn Kroesbergen, voor de prettige 

samenwerking en leerzame feedback.  
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Samenvatting 

Probleemstelling Verwacht wordt dat er bij kinderen van 8 maanden een positief verband is 

tussen het executief functioneren en de ontwikkeling van number sense. Onderzoeksgroep 

Aan dit onderzoek hebben twintig respondenten deelgenomen, waarvan veertien jongens en 

zes meisjes. De gemiddelde leeftijd is 7,77 maanden. Methode Dit onderzoek betreft een 

survey, waarin gebruik is gemaakt van systematische observatie en een vragenlijst. Er heeft 

één meting plaatsgevonden waarin de kenmerken executief functioneren en number sense zijn 

onderzocht. Resultaten Uit de resultaten blijkt dat er veel variatie is in de scores op zowel de 

taak van executief functioneren als op de taak van number sense.  Er is een zwakke niet 

significante samenhang tussen het executief functioneren en number sense. SES kan geen deel 

van dit verband te verklaren. Conclusies Op de vroege leeftijd van 8 maanden blijkt het 

executief functioneren nog geen rol te spelen bij de ontwikkeling van number sense. Door de 

grote variatie in de scores, met name op de taak number sense, blijkt dat er bij al deze 

kinderen wel een vroege vorm van number sense aanwezig is, maar lijkt deze sterk 

afhankelijk van andere factoren.   

 

Summary 

Subject It is expected that there is a positive relation between executive functions and number 

sense at the age of 8 months. Participants In this design twenty children have  participated, 

of which fourteen boys and six girls. The mean age is 7,77 months. Method The design is a 

onetime survey.  We used systematic observation and a questionnaire. A onetime 

measurement has taken place in which the characteristics number sense and executive 

function had been examined. Results The results shows that there is much variation in the 

scores on the task executive functions and on the task of number sense. There is a weak, no 

significant, relation between executive function and number sense. SES does not explain part 

of this relation. Conclusion On the early age of 8 months,  executive function don’t plays a 

role in the development of number sense. Because of the large variation in the scores, 

particularly on the task number sense,  it appears that there is an early form of number sense 

present in all these children. But these seem strongly dependent on other factors.  
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Inleiding 

De laatste jaren is de aandacht voor de ontwikkeling van  rekenvaardigheden sterk 

toegenomen. Een goede ontwikkeling van getalbegrip is een belangrijke component in het 

onderwijs, maar tekorten in rekenvaardigheden kunnen kinderen niet alleen op school  

beperken maar ook in het dagelijks leven (Passolunghi, Vercelloni en Schadee, 2007). Goede 

kennis van de ontwikkeling van rekenvaardigheden is daarom van groot belang.  

Volgens de neuroconstructivistische benadering ontwikkelen kinderen al vroeg een 

globaal systeem voor aantallen door middel van een dynamisch neuraal netwerk. Dit netwerk 

representeert de onderlinge stand van voorwerpen, gebeurtenissen, visuele- en geluidsprikkels 

op een analoge manier. Hierdoor springen verschillen en aantallen er meteen uit (Ansari & 

Karmiloff-Smith, 2002). Number sense speelt hierbij een essentiële rol. In de literatuur wordt 

number sense op verschillende manieren beschreven. Werner (1998) beschrijft number sense 

als een intuïtie voor getallen, waarin alle bedoelingen van getallen zijn uitgedrukt. Dehaene 

(1997) is meer gespecificeerd en definieert number sense als de mogelijkheid om snel 

numerieke aantallen te begrijpen, te benaderen en de grootte aan te geven. Hier wordt number 

sense gezien als de basis voor het leren rekenen. Volgens het National Council of Teachers of 

Mathematics (1989, in Werner, 1998) bestaat number sense uit vijf componenten; het 

ontwikkelen van getalgevoel, exploreren van getalrelaties  met objecten die gemanipuleerd 

kunnen worden, het begrijpen van de grootte van getallen, ontwikkelen van intuïties over het 

relatieve effect van uitvoerende operaties op getallen en het ontwikkelen van referenties voor 

maten van veelvoorkomende objecten en situaties in de omgeving van het kind. In dit 

onderzoek is aangesloten bij de beschrijving van Dehaene (1997): number sense is de 

mogelijkheid om snel de grootte en bedoelingen van getallen aan te kunnen geven, waarbij het 

benaderen van getallen gezien wordt als de mogelijkheid om relaties tussen getallen te 

onderscheiden en aan te geven. Kenmerkend voor number sense is dat kinderen in staat zijn 

om aantallen met elkaar te vergelijken.  

Number sense ontwikkelt zich al in de vroege kindertijd. Uit verschillende 

onderzoeken is naar voren gekomen dat kinderen van 6 maanden al in staat zijn om te 

discrimineren tussen numerieke aantallen. Bij de kinderen in deze onderzoeken zijn 

verschillen tussen visuele displays met verschillende numerieke aantallen aangetoond op de 

leeftijd van 6 maanden. Dit is alleen gevonden bij een ratio van 1:2 en niet bij een ratio van 

2:3. Wel is er ook een significant resultaat gevonden bij het discrimineren van een groter ratio 

(Xu & Spelke, 2000; Wynn, 1998; McCrink & Wynn, 2007; Xu, Spelke & Goddard, 2005). 
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Kinderen zijn in staat om verschillen tussen numerieke aantallen te zien, gebruiken deze 

informatie bij het zien van een nieuwe display (McCrink & Wynn, 2007).  Deze resultaten 

indiceren een vroege vorm van number sense. Wynn (1998) komt tot conclusie dat het kunnen 

discrimineren niet gewoon een cognitieve capaciteit is, maar dat deze resultaten wijzen op een 

mentaal mechanisme, speciaal voor getallen. Recent wordt dit mechanisme beschreven als een 

‘approximate magnitude estimation system’, de resultaten steunen het bewijs voor dit systeem 

(McCrink & Wynn, 2007). Bovengenoemde resultaten komen overeen met onderzoek met 

auditieve stimuli. Lipton en Spelke (2003) onderzochten of kinderen van 6 maanden kunnen 

discrimineren tussen auditief aangeboden geluiden. Kinderen van 6 maanden zijn in staat om 

8 van 16 geluiden te onderscheiden, maar niet 8 van 12 geluiden. Dit komt neer op dezelfde 

ratiolimiet als bij visueel aangeboden testen (1:2 maar niet 2:3). Wel lijkt het kunnen 

discrimineren tussen numerieke aantallen, in het eerste levensjaar, in precisie toe te nemen. 

Kinderen van 9 maanden zijn in tegenstelling tot kinderen van 6 maanden wel in staat om 12 

van 8 auditief of visueel aangeboden stimuli te onderscheiden. Kinderen zijn in staat om te 

discrimineren tussen verschillende numerieke aantallen, dit indiceert een vroege vorm van 

number sense en verwijst naar een aangeboren module speciaal voor aantallen. Uit de 

literatuur blijkt dat er veel variatie is in number sense, misschien speelt het executief 

functioneren hierbij een rol.  

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het executief functioneren van groot belang is 

voor succes op school en in het dagelijks leven. Voor de ontwikkeling van rekenvaardigheden 

is het executief functioneren ook van belang. In de literatuur is geen overeenstemming over de 

definitie van executief functioneren. Er zijn verschillende modellen en theorieën ontwikkeld. 

Veel onderzoek is gebaseerd op het werkgeheugenmodel, beschreven door Baddeley (1996). 

In dit model wordt het werkgeheugen gepresenteerd als een systeem met drie staatsytemen en 

een executief systeem. Het executief controlesysteem staat in interactie met drie subsystemen: 

de fonologische loop, het visueel ruimtelijke systeem en de episodische buffer (Jurado & 

Rosselli, 2007). Het centraal executief controle systeem is verantwoordelijk voor 

gecontroleerde aandacht, planning, doelmatig gedrag en het aansturen van de drie 

subsystemen: Fonologische loop (taalkundige informatie), het visueel ruimtelijke systeem 

(visueel/ruimtelijke informatie) en de episodische buffer (vasthouden van episodische 

informatie). De executieve functies zijn de hogere controle functies in de hersenen die zorgen 

dat men planmatig te werk kan gaan (Gathercole, 1998). Zelazo, Carter, Reznick en Frye 

(1997) kiezen een alternatieve benadering. Zij beschrijven een complexe functie met 
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executieve subfuncties. Deze subfuncties werken samen om functies van hogere orde te 

bewerkstellen om problemen op te lossen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in vier fases: 

probleemrepresentatie, planning, uitvoering en evaluatie.  Volgens Miyake en collega’s 

(2000) kunnen executieve functies worden verdeeld in inhibitie, shifting en updating. Inhibitie 

is het vermogen om een dominante, automatische of krachtige respons te onderdrukken. 

Updating is het evalueren en manipuleren van informatie in het werkgeheugen. Het kind 

verwijdert dan informatie die niet meer nodig is uit het geheugen en slaat in de plaats daarvan 

recente en meer belangrijke informatie op. Shifting is het vermogen om de aandacht te kunnen 

wisselen tussen taken, tussen verschillende subtaken of tussen verschillende elementen van 

een taak.  

Al met al kan gesteld worden dat er geen overeenstemming is over wat executieve 

functies precies zijn. Er bestaat wel enige overeenkomst over de complexiteit en het belang 

van het executief functioneren om menselijk gedrag aan te kunnen passen. In een 

veranderende omgeving zorgen executieve functies ervoor dat onze gedachten snel 

omschakelen en dat wij ons snel kunnen aanpassen aan verschillende situaties terwijl op 

hetzelfde moment ongepast gedrag wordt tegengehouden. Executieve functies controleren het 

vermogen om gedachten op een doelgerichte manier te structureren (Jurado & Rosselli, 2007), 

en kunnen al op vroege leeftijd een rol spelen bij de ontwikkeling van number sense.  

Geen kind blijkt namelijk op dezelfde manier te leren rekenen, maar er zijn al op 

vroege leeftijd verschillen tussen kinderen (Aunio, Hautamaki, Heiskari & Van Luit, 2006). 

Het executief functioneren speelt hierbij een rol (Passolunghi et al., 2007). Het executief 

functioneren komt uit verschillende onderzoeken als belangrijke factor naar voren om goed te 

leren rekenen. Het werkgeheugen is een belangrijke voorspeller voor rekenvaardigheid 

(Passolunghi et al., 2007). De resultaten suggereren dat de executief functies ten grondslag 

liggen aan de ontwikkeling van rekenvaardigheden op vroege leeftijd (begin primair 

onderwijs). Verschillende onderzoeken sluiten hierbij aan en noemen het executief 

functioneren als belangrijke factor in het zwak presteren op rekengebied (McLean & Hitch, 

1999; Passolunghi & Siegel, 2001).   

Naast de rol van executief functioneren bij number sense kunnen ook andere aspecten 

een rol spelen. De sociaal economische status (SES) van een gezin blijkt namelijk van invloed 

op het cognitief en schools functioneren van een kind. Kinderen uit arme gezinnen en waar de 

ouders lager opgeleid zijn, functioneren slechter op school (Bradley & Corwyn, 2002). 

Voornamelijk armoede heeft een negatief effect op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast 
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spelen geboortegewicht, voeding, huisvesting en gezondheidszorg een rol. De verschillen 

tussen kinderen met een lage of hoge SES zijn al op te merken zodra zij naar school gaan. 

Kinderen uit gezinnen met een lage SES hebben minder basisvaardigheden bij de start op de 

basisschool (Arnold & Doctoroff, 2002). Ook is er een relatie tussen thuisomgeving, SES en 

het presteren op rekentests. Er is namelijk een positief verband aangetoond tussen de SES van 

een gezin en het presteren van 5 tot 9  jarige kinderen op rekengebied (Crane, 2001). SES 

speelt bij de ontwikkeling van rekenvaardigheden al op vroege leeftijd een rol.  

Concluderend kan gesteld worden dat er  verschillende kenmerken van kinderen van 

invloed zijn op de ontwikkeling van number sense. In dit onderzoek zal het verband tussen het 

executief functioneren en number sense onderzocht worden, en zal er worden gecontroleerd 

voor SES.  

 

Onderzoeksvragen en hypothesen  

Het executief controle systeem komt in de literatuur naar voren als belangrijk invloed   voor 

het ontwikkelen van goede rekenvaardigheden. Zowel aan het executief functioneren als aan 

number sense ligt een dynamisch neuraal netwerk ten grondslag. Dit netwerk zorgt voor een 

activatiepatroon waardoor doelgericht gedrag wel of niet uitgevoerd kan worden maar ook 

verschillen tussen aantallen herkend en niet herkend worden.  Dit activatiepatroon roept  

voldoende maar soms ook onvoldoende van elkaar onderscheiden activatiepatronen op 

waardoor er verschillen ontstaan in het kunnen benaderen van aantallen en het uitvoeren van 

doelgericht gedrag. Aantallen met een ratio van 2:3 roepen bij kinderen van 8 maanden nog 

onvoldoende van elkaar onderscheiden activatiepatronen op. Dit geldt ook voor het executief 

functioneren waarbij de integratie van zien, geheugen en handelen zorgen voor een bepaald 

activatiepatroon waardoor bepaalde situaties, waarin een beroep wordt gedaan op de 

executieve functies, onvoldoende van elkaar onderscheidende activatiepatronen oproept. 

Hierdoor kan doelgericht gedrag bij kinderen van 8 maanden niet altijd correct worden 

uitgevoerd (Leseman, 2004). Op basis van het neuroconstructivisme is er een relatie te 

verwachten doordat als een kind steeds meer in staat is doelgericht gedrag te vertonen op 

basis van gecontroleerde actie in het denken en handelen, wat verwijst naar een voorloper van 

de executieve functies, het kind ook beter in staat is om aantallen van elkaar te onderscheiden, 

en hier verschillen in te herkennen.  

De relatie tussen executief functioneren en de ontwikkeling van number sense is veel 

onderzocht bij kinderen in het basisonderwijs. Onderzoek bij kinderen onder de 4 jaar is 
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echter nog beperkt. Dit kan echter veel informatie geven over de ontwikkeling van 

vaardigheden die ten grondslag liggen aan het wel of niet succesvol leren rekenen. Op deze 

manier kunnen kinderen met rekenproblemen sneller worden gesignaleerd en kan interventie 

vroeger op de juiste manier worden ingezet. Met dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan de 

kennis over de ontwikkeling van rekenvaardigheden aan de hand van  de volgende 

vraagstelling: Is er een relatie tussen de ontwikkeling van number sense en het executief 

functioneren ?  

De hypothese is dat het executief functioneren een belangrijke factor is voor zwak 

presteren op rekengebied (McLean & Hitch, 1999; Passolunghi & Siegel, 2001), daar bij 

kinderen van 6 maanden al een vroege vorm van number sense aanwezig is (Xu & Spelke, 

2000; Wynn, 1998; McCrink & Wynn, 2007; Xu et al., 2005). Er lijkt een relatie te bestaan 

tussen executief functioneren en de ontwikkeling van number sense.  Een eerste 

onderzoeksvraag is:  Is er een positief verband tussen het executief functioneren en de 

ontwikkeling van number sense bij kinderen van 8 maanden? De hypothese is dat er bij 

kinderen van 8 maanden een positief verband is tussen het executief functioneren en de 

ontwikkeling van number sense.  

  Naast executief functioneren blijkt ook SES van invloed op de ontwikkeling van 

rekenvaardigheden. De tweede onderzoeksvraag is: Is er een positief verband tussen SES en 

de ontwikkeling van number sense bij kinderen van 8 maanden. Er is bij kinderen van 5 tot 9 

jaar aangetoond, dat SES van invloed is op presteren op rekengebied (Crane, 2001). 

Concluderend lijkt SES al vroeg een belangrijke rol te spelen voor het ontwikkelen van 

adequate schoolse vaardigheden, SES is significant van invloed op de ontwikkeling van 

rekenvaardigheden.  De hypothese is dat bij kinderen van 8 maanden met een lage SES hun 

number sense minder ontwikkeld is dan bij kinderen van 8 maanden met een hoge SES. 
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Methode van onderzoek  

Dit onderzoek betreft een survey, waarin gebruik is gemaakt van systematische observatie en 

een vragenlijst. Er heeft één meting plaatsgevonden waarin de kenmerken executief 

functioneren en number sense zijn onderzocht. De vragenlijst, met betrekking tot SES hebben 

de ouders voor de meting ingevuld.  

Onderzoeksgroep en procedure  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben in dit onderzoek twintig kinderen  van 8 

maanden geparticipeerd. Deze kinderen zijn benaderd via kinderdagcentra nabij Utrecht en 

oproepjes op internet. De selectie heeft plaats gevonden toen de kinderen 5 maanden oud 

waren. Kinderen met visuele beperkingen zijn in dit onderzoek niet meegenomen.  In tabel 1 

staan de beschrijvende statistieken voor de onderzoeksgroep betreffende de variabele leeftijd. 

Aan dit onderzoek deden veertien jongens en zes meisjes mee. 

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroep: leeftijd  

 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard 

Deviatie 

leeftijd 20 7.25 9.05 7.77 0.51 

Valide N  20         

 

De ouders van de kinderen uit het onderzoek zijn gemiddeld tot hoog opgeleid te zijn. 

Het gemiddelde niveau van vader is hbo. Van de moeder ligt dit iets hoger. Het 

opleidingsniveau samen ligt ook vrij hoog, gemiddeld gezien op WO niveau.  

Vanwege het feit dat de ouders van de respondenten beschikbaar waren en de gehele 

populatie geen gelijke kans heeft gehad om in het onderzoek te participeren, wordt er in dit 

onderzoek gesproken van een toevallige selecte steekproef. Resultaten van dit onderzoek 

kunnen om deze reden niet zonder meer gegeneraliseerd worden, maar geven (contra) 

indicaties voor het executief functioneren, SES en de ontwikkeling van number sense bij 

kinderen van 8 maanden en toekomstig onderzoek.  
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Beschrijving instrumenten 

Het kenmerk number sense is geoperationaliseerd als de mogelijkheid om snel numerieke 

aantallen te begrijpen, te benaderen en de grootte aan te geven. Voor het meten van het 

kenmerk number sense is gebruik gemaakt van een getaldiscriminatie taak (Xu & Spelke, 

2000). Dit houdt het laten zien van verschillende numerieke aantallen op visuele displays in, 

waarbij de discriminatie van getallen wordt gemeten door het opnemen van de tijd dat het 

kind kijkt. De visuele display (18 x 19cm) bestaat uit zwarte stippen. Op elke display staan de 

stippen in verschillende grootte en op een andere plaats. Er wordt gebruik gemaakt van 1 

experiment met een ratio van 1:2. De omstandigheden zijn bij elke afname hetzelfde: afstand 

van het kind tot de display, omgeving en de afmetingen van de display. Het scoren heeft op 

het moment van de testafname plaatsgevonden, en is later omgezet naar een score voor 

number sense.  

Het kenmerk executief functioneren is in dit onderzoek geoperationaliseerd als het 

vermogen om gedachten op een doelgerichte manier te structureren. Voor het meten van dit 

kenmerk is gebruik gemaakt van de A niet B taak (Bell & Fox, 1997), waarbij gebruik is 

gemaakt van de volgende opbouw: 

1. Het object wordt voor een deel onder een kleed verstopt. 

2. Het object wordt volledig onder een kleed verstopt.  

3. Het object wordt onder een van twee identieke kleden verstopt. 

4. A-not- B zonder vertraging. 

5. A-not- B met 1 seconden vertraging. 

6. A-not- B met 3 seconden vertraging. 

7. A-not- B met 5 seconden vertraging. 

8. A-not- B met 8 seconden vertraging. 

Bij item een tot en met drie is gebruik gemaakt van de Object Permanence Scale ontwikkeld 

door Uzgirisen Hunt (1975, in Bell & Fox, 1997). Bij deze drie items zit het kind bij de 

moeder op schoot aan tafel, recht tegenover de onderzoeker. De onderzoeker laat een 

uitdagend gekleurd en rammelend object (speeltje) aan het kind zien. Als het kind het object 

bekeken heeft wordt het object door de onderzoeker via de volgende vaste procedures aan het 

kind laten zien.  

1. Het kind vindt het object terwijl het voor een deel is afgeschermd: De onderzoeker 

plaatst het object in het zicht van het kind onder een kleed zodat nog een klein stuk 

van het object te zien is.  
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2. Het kind vindt het object terwijl het compleet is afgeschermd: De onderzoeker plaatst 

het object in het zicht van het kind compleet onder een kleed zodat het object niet 

meer te zien is.  

3. Het kind vindt het object terwijl het compleet is afgeschermd onder een kleed: De 

onderzoeker plaatst het object onder een van de twee identieke kleden.  

Bij elk item wordt begonnen om het object omhoog te houden zodat de aandacht van het kind 

getrokken word. Dan wordt begonnen met de taak. Als het kind tijdens de taak zijn aandacht 

verliest, tikt de onderzoeker met het object op tafel en roept de naam van het kind. Als het 

kind de Object Permanence Scale succesvol afrondt wordt er verder gegaan met de A niet B 

procedure (item 4 tot en met 8). Bij de A-niet-B taak wordt onder toezien en in het bereik van 

het kind onder box A het object verstopt,  waarop het kind het speeltje onder box A zoekt en 

vindt. Dit wordt een tweetal keer herhaald. Dan wordt het speeltje onder toezien en in bereik 

van het kind onder box B verstopt. Er wordt dan gemeten of het kind zijn verwachting bijstelt 

en naar box B gaat, of dat het kind de A-niet-B error maakt en naar box A gaat. De 

onderzoeker zit tijdens deze items recht tegenover het kind en ouder aan tafel. Als het kind 

item 4 goed afrond, wordt er doorgegaan naar item vijf. Dit betreft dezelfde procedure alleen 

nu is er sprake van een vertraging van 2 seconden. Bij deze vertraging is gebruik gemaakt van 

dezelfde procedure als Bell en Fox (1997). De moeder houdt tijdens deze vertraging de hand 

vast van haar kind, de onderzoeker knipt tegelijkertijd met zijn vingers en lacht naar het kind, 

de onderzoeker telt hardop om de blik van het kind in andere richting te wenden. Na deze 

vertraging worden de handen los gelaten en mag het kind het object zoeken. Bij succes wordt 

door gegaan met item zes, en zo verder. Er wordt gestopt als het kind twee van de drie keren 

fout heeft. De score is gerelateerd aan het aantal goede pogingen. Een score vanaf zeven 

relateert aan de A-niet B procedure. Een score onder de zeven verwijst naar de eerste drie 

items, hier is er nog geen sprake van de A niet B procedure. De maximale score die behaald 

kan worden is zestien. Het coderen van alle sessies heeft op het moment zelf plaats gevonden 

om de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden. Op deze manier kunnen de scores met 

elkaar vergeleken worden.  

 SES kan geoperationaliseerd worden met drie factoren: inkomen, opleiding en beroep 

(Bradley & Corwyn, 2002). Door middel van een vragenlijst zijn opleiding en beroep van 

ouders in kaart gebracht. De opleiding van ouders wordt in dit onderzoek gehanteerd als 

indicatie voor SES. De opleidingen zijn ingeschaald in de volgende schalen: 

1.Lbo, 2. Mavo, 3. Havo, 4. Vwo, 5. Mbo, 6. Hbo, 7. WO. 
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Statistiek  

Vanwege het feit dat er in dit onderzoek sprake is geweest van een relatief kleine steekproef, 

wordt er voor het berekenen van samenhang tussen de variabelen gebruik gemaakt van een 

vorm van rangordecorrelatie. De scores zijn vertaald in rangscores en er is gekeken of een 

hoge of lage score op number sense samengaat met een hoge of lage score op executief 

functioneren. De correlatie kan absoluut gezien variëren van 0 tot 1. De gehanteerde alpha is 

.10, vanwege de kleine onderzoeksgroep.  Voor het controleren voor SES is gebruik gemaakt 

van partiële correlatie, waarbij gecontroleerd wordt voor de opleiding van vader en moeder. 

De opleidingen van vader en moeder  zijn bij elkaar genomen en daarvoor wordt 

gecontroleerd.  

 

Resultaten 

Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen executief functioneren en number sense te 

onderzoeken bij kinderen van 8 maanden.  

Uit resultaten blijkt dat er zowel bij de number sense taak als bij de A-niet-B taak veel 

spreiding en variatie is tussen de scores. Wat betreft number sense variëren de scores van -

3873,33 tot 5804.33. Deze getallen betreffen de kijktijd en geven weer dat kinderen van 8 

maanden heel wisselend scoren op number sense. Op de A niet B taak variëren de scores van 

3 tot en met 13. Dit wil zeggen dat er kinderen van 8 maanden zijn die nog niet toe komen aan 

de A niet B procedure, en dat er kinderen zijn die al wel ver in de A niet B procedure komen. 

Ook hier blijkt dat de kinderen van 8 maanden heel wisselend scoren.  

 

Tabel 2. Gemiddelde scores op alle taken  

Taken N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard 

Deviatie 

Number sense 20 -3873.33 5804.33 673.73  1898.29 

A-niet-B taak 20 3.00  13.00  6.35   2.52 

Opl. Vader 20 1.00 7.00 5.95  1.57 

Opl. Moeder 20 5.00 7.00 6.40  0.68 

Opl. V+M 20 7.00 14.00 12.35  1.98 
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Vanwege het feit dat er op zowel number sense als op de A-niet-B taak sprake is van een 

aantal extreme scores is in tabel 3 voor beide de mediaan uitgerekend. Deze scores geven 

voor number sense weer dat de middelste waarde iets hoger ligt dan het gemiddelde. Dit wil 

zeggen dat de middelste kijktijd langer is dan het gemiddelde.  In totaal kijken er zes kinderen 

korter dan nul en veertien langer dan nul. De middelste waarde voor de A niet B taak is zes en 

ligt iets lager dan het gemiddelde. In totaal komen elf van de twintig kinderen niet toe aan de 

A niet B procedure. 

 
Tabel 3. Mediaan voor number sense en de A niet B taak  

Taken N Mediaan 

Number sense 20 758.34 

A-niet-B taak 20 6.00 

 
De onderzoeksvraag die onderzocht wordt is of er een relatie is tussen de ontwikkeling van 

number sense en het executief functioneren. Er wordt verwacht dat een er een positief verband 

bestaat tussen number sense en het executief functioneren. Om het verband uit te rekenen is 

gebruik gemaakt van Spearman’s rangcorrelatie. Er blijkt geen significante samenhang tussen 

de ontwikkeling van number sense en executief functioneren (Rs = .25; p = .145, eenzijdig). 

De hypothese dat het executief functioneren een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van 

een vroege vorm van number sense wordt hier niet bevestigd.  

Het is duidelijk dat het presteren op zowel number sense als de A niet B taak niet 

samenhangt met het opleidingsniveau van de ouders. Geen deel van het verband tussen 

number sense en de A niet B taak wordt verklaard door het opleidingsniveau van de ouders. 

Correctie voor het opleidingsniveau geeft geen lagere correlatie weer, maar correspondeert 

met de productmoment-correlatie  (R12.3 = .28; p < .13).  

  

Conclusie en discussie  

In dit onderzoek is de relatie tussen number sense en executief functioneren onderzocht bij 

kinderen van 8 maanden. Deze relatie is in dit onderzoek niet overtuigend bevestigd. Er wordt 

een zwakke samenhang waargenomen tussen het executief functioneren en de ontwikkeling 

van number sense. De hypothese dat executief functioneren, op al vroege leeftijd, een 

belangrijke rol speelt voor het presteren op rekengebied (McLean & Hitch, 1999; Passolunghi 



14 

 

& Siegel, 2001) wordt niet ondersteund. Het opleidingsniveau van de ouders speelt hierbij 

ook geen rol. Uit de resultaten is wel gebleken dat de kinderen van 8 maanden op beide taken 

heel wisselend scoren.  

Wel moet opgemerkt worden dat het werven van respondenten niet voorspoedig 

verlopen is, dit heeft een negatief effect gehad op het aantal respondenten en de homogeniteit 

van de groep. Uiteindelijk hebben in het onderzoek twintig kinderen geparticipeerd van 8 

maanden uit verschillende regio’s in Nederland. Dit aantal is vrij beperkt en de verschillende 

woonplaatsen zorgen voor heterogeniteit in de groep. Hierdoor is de interne validiteit van de 

resultaten vrij laag en kunnen de resultaten niet zondermeer gegeneraliseerd worden.  

Daarnaast is in vervolgonderzoek van belang om de number sense taak uitdagender te 

maken voor kinderen van 8 maanden. Dit kan eventueel met kleur en bewegende beelden. 

Hierdoor zal de taak meer aansluiten bij de belevingswereld van het kind waardoor de 

ontwikkeling van number sense beter in beeld kan worden gebracht. 

Aan de hand van gevonden resultaten kan niet zondermeer worden aangenomen dat er 

bij kinderen van 8 maanden een zelfde vroege vorm van number sense aanwezig is, vanwege 

de grote variatie in het presteren op deze taak. Het is van belang te onderzoeken welke 

factoren invloed uitoefenen op de ontwikkeling van number sense. Als aanbeveling, zou men, 

de invloed van de omgeving en de motorische ontwikkeling op de ontwikkeling van number 

sense kunnen onderzoeken.  

  Uit verschillend onderzoek is namelijk gebleken dat er bij kinderen van  6 maanden al 

een vroege vorm van number sense aanwezig is (Xu & Spelke, 2000; Wynn, 1998; McCrink 

& Wynn, 2007). De resultaten uit dit onderzoek leveren steunen deze theorie, maar laten 

daarnaast wel een grote variatie zien in de scores. Deze resultaten geven aan dat er bij 

kinderen van 8 maanden veel verschil is in de vroege vorm van number sense, en suggereren 

dat andere factoren hier een rol in spelen. Er lijkt dus een aangeboren module in de hersenen  

wat zich dit niet op basis van  leeftijd, onafhankelijk van andere factoren, ontwikkelt. Kijkend 

naar de embodyment hypothese (Smith & Gasser, 2005) kunnen factoren zoals de omgeving 

en de ontwikkeling van de motoriek hierbij een belangrijke rol spelen. De omgeving is in staat 

het kind uit te dagen en te stimuleren, hierdoor worden de hersenen steeds meer geactiveerd 

en ontstaat er een activatiepatroon voor aantallen, waardoor kinderen steeds meer in staat zijn 

om aantallen te herkennen en daar een functie aan te geven. Ook de motoriek zoals kruipen of 

lopen zorgt ervoor dat dit activatiepatroon steeds meer geprikkeld wordt, wat er uiteindelijk 

zorgt dat kinderen in staat zijn om aantallen te onderscheiden. Deze resultaten verwijzen niet 
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naar een aangeboren module voor aantallen, maar steunen het bewijs dat factoren uit de 

omgeving hierbij een rol spelen, en de ontwikkeling van deze module of activatiepatroon 

kunnen beïnvloeden.   
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