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Abstract 

Background: Recent studies found that many mathematical difficulties in primary school 

children are related to inadequate numerical abilities which should be developed during 

nursery class. It also seems that mathematical difficulties can be caused by inadequate visuo-

spatial working memory capacities or inadequate executive functions.  

Aim: To investigate the efficacy of a mathematical training and an intervention for 

‘updating’, on basic numerical skills in children with inadequate numerical abilities.  

Method: Thirty infants (ages 5-6 years) participated. Three groups were created out of the 

thirty participants: two experimental groups (group A and group B) and one control group 

(group C). Ten participants admitted at random to each group. Effects of a training 

programme on basic numerical skills were investigated by scores on the Utrechtse 

Getalbegrip Toets (UGT), a mathematics test. Data-analysis was performed with analysis of 

covariance and independent t-tests between the scores of the three groups on the pre-test and 

post-test. 

Results: Compared with the control group, both participants of experimental group A and 

experimental group B had significantly higher scores on the post-test after the treatment 

sessions. A large effect size was found for mathematical training. Both group A and group B 

had got eight sessions of mathematical training. Group B got next to the mathematical training 

eight individual sessions of updating intervention. The scores of group B weren’t significantly 

higher compared to the scores of group A. No effect was found for updating intervention. 

Conclusions: Participants treated with the mathematical training did show more growth in 

numerical skills than participants in the control group. This is valuable for the differentiation 

of children with inadequate numerical abilities. Future research is necessary to assess the 

long-term effects of updating intervention on basic numerical abilities.  
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Inleiding 

Het leren rekenen wordt als een continu proces gezien dat zijn oorsprong vindt in het 

voorschoolse herkennen en vergelijken van hoeveelheden en in het steeds efficiënter leren 

tellen. Men spreekt wel van ‘emergent numeracy’: het zich ontwikkelend rekenen (Harskamp 

& Willemsen, 1991). In de kleutergroepen wordt gestart met het voorbereidend rekenen. Er 

wordt door de leerkracht aandacht besteed aan verschillende aspecten van getallen en aan de 

ontwikkeling van getalbegrip. Met name het tellen wordt als basis gezien voor het leren 

rekenen en het verkrijgen van getalbegrip (Van de Rijt, Van Luit & Pennings, 1996; Van Vugt 

& Wösten, 2004).   

Om zonder problemen aan het aanvankelijk rekenen te kunnen deelnemen, dienen de 

kinderen over voldoende getalbegrip te bezitten (Braams & Denis, 2001; Van Luit & Van de 

Rijt, 1995). Deze basiskennis is nodig voor hoofdrekenen en om complexe rekenopgaven op 

te kunnen lossen (Danhof, 1993). Treffers (1995) noemt dat tellen belangrijk is voor de 

ontwikkeling van getalbegrip. Om basiskennis te kunnen beheersen, doorlopen kinderen een 

automatiseringsproces. Het automatiseren van rekenkundige handelingen tot tien vormt de 

grondslag voor het rekenen tot twintig en tot honderd op de getallenlijn, oftewel het 

visualiseren van de telrij. Hierbij moeten kinderen gebruik maken van executieve functies en 

het werkgeheugen (Bialystok, 1992; Deheane & Akhavein, 1995; Van der Heijden, 1993, 

zoals geciteerd in Van der Heijden, 1996). Het werkgeheugen wordt gezien als een actief 

geheugensysteem dat verantwoordelijk is voor het tijdelijk opslaan en tegelijkertijd bewerken 

van informatie (Swanson, 2006; Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004). De centrale 

executieve component van het werkgeheugen heeft, volgens het working memory model van 

Baddeley en Hitch (2000), verscheidene functies, ook wel executieve functies genoemd. De 

executieve functies die kunnen worden onderscheiden zijn inhibitie, shifting, updating en 

planning (McLean & Hitch, 1999).  

Inhibitie is een proces dat wordt gestart bij taken waar informatie geselecteerd moet 

worden. Strategieën worden opgeslagen en relevante informatie wordt onderscheiden van niet 

relevante informatie (Gathercole, 1998; McLean & Hitch, 1999). Shifting is het vermogen om 

strategieën toe te passen en te wisselen van strategie. Dit proces vindt plaats bij het oplossen 

van complexe taken waarbij tussen diverse strategieën gekozen moet worden. Updating is een 

proces waarbij binnenkomende (nieuwe) informatie gelijktijdig kan worden opgeslagen en 

onthouden. De al opgeslagen informatie binnen het werkgeheugen kan worden herzien 

middels updating. Bij planning wordt informatie uit het lange termijngeheugen geactiveerd en 

gemanipuleerd.   
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Een kind met een beperkt werkgeheugen en gebrekkige executieve functies kan 

rekenproblemen ontwikkelen. Zo wordt verondersteld dat kinderen met rekenmoeilijkheden 

gebrek hebben aan inhibitie en tevens over een gebrekkig werkgeheugen beschikken.  

Zodoende hebben deze kinderen problemen met het switchen tussen strategieën, nieuwe 

strategieën eigen te maken en deze opnieuw toe te passen (Bull & Scerif, 2001). Het 

automatiseringsproces van de basiskennis kan zodoende een probleem vormen bij kinderen 

die trager zijn in het verwerken en opnieuw toepassen van rekenstrategieën. Hierdoor kunnen 

deze kinderen minder gemakkelijk verbanden leggen en strategieën generaliseren naar andere 

rekentaken (Danhof 1993; Wicks-Nelson & Israel, 2006). 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat veel rekenproblemen bij kinderen op de 

basisschool terug te voeren zijn naar onvoldoende ontwikkelde voorwaardelijke 

rekenvaardigheden die zich tijdens de kleuterperiode zouden moeten ontwikkelen (Schopman 

& Van Luit, 1996; Van Luit, 1987, in Van de Rijt et al., 1996). Daarnaast is uit onderzoek 

gebleken dat rekenproblemen veroorzaakt kunnen worden door onvoldoende vaardigheid in 

het visuospatieel werkgeheugen of in centrale executieve functies (Andersson & Lyxell, 2007; 

Bull & Scerif, 2001). Rekenproblemen hebben vaak negatieve gevolgen voor de toekomst van 

kinderen. Onvoldoende rekenvaardigheid heeft in zekere mate invloed op het 

opleidingsniveau en het functioneren in de maatschappij (Delazer, Girelli, Grana, & Domahs, 

2003). Geary (2004) geeft aan dat 5% tot 8% van de schoolgaande kinderen te maken heeft 

met problemen binnen rekenkundige domeinen. Dowker (2001) benadrukt dat een groot 

aantal volwassenen met rekenproblemen hier al aan het begin van de basisschool signalen van 

vertoonden.  

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: ‘Wat is het effect van rekentraining en 

interventie voor ‘updating’ op de ontwikkeling van rekenvaardigheid van kleuters met 

onvoldoende ontwikkelde voorwaardelijke rekenvaardigheden?’. Dit onderzoek is van 

maatschappelijk belang, omdat het relevant is voor differentiatie van kinderen met betrekking 

tot extra ondersteuning en interventie van vroege rekenproblemen (Wilson & Swanson, 2001, 

in Wicks-Nelson & Israel, 2006).  Bovendien is er tot op heden weinig onderzoek verricht 

naar hoe men rekenproblemen in een vroeg stadium kan herkennen (Gersten, Jordan & Flojo, 

2005). Naast de centrale onderzoeksvraag worden vier subvragen onderscheiden: 

1. Is er een verschil in vooruitgang in rekenvaardigheid tussen de kleuters die wel 

rekentraining gekregen hebben en de kleuters die geen rekentraining hebben gehad? 
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2. Is er een verschil in vooruitgang in rekenvaardigheid tussen de kleuters die naast 

rekentraining ook een ‘updating’ interventie hebben gekregen en de kleuters die geen 

‘updating’ interventie hebben gehad? 

3. Is er een verschil in vooruitgang in rekenvaardigheid tussen de groepen die een behandeling 

kregen en de controlegroep? 

4. Is er een verschil in vooruitgang in ‘updating’ tussen de kleuters die de ‘updating’ 

interventie kregen en de kleuters die deze interventie niet hebben gehad? 

 

Methode 

Bij dit onderzoek is er sprake van een quasi-experimenteel design. Uit het totale aantal 

participanten zijn drie onderzoeksgroepen samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

random toewijzing van de participanten aan de experimentele groep en de controlegroep. De 

eerste twee groepen, groep A en groep B, vormden de experimentele groepen en hebben een 

behandeling gekregen met het doel de rekenvaardigheid te verbeteren. Beide groepen hebben 

eenzelfde rekentraining gekregen. Groep B onderscheidt zich van groep A doordat deze groep 

naast de rekentraining ook een ‘updating’ interventie heeft gekregen. De derde groep, groep 

C, functioneerde als controlegroep. Deze groep heeft geen behandeling gekregen en heeft ten 

tijde van de behandelsessies het reguliere onderwijsaanbod in de klas gevolgd.  

 

Participanten 

  De onderzoeksgroep is samengesteld aan de hand van een enkelvoudige selecte 

steekproef. Zowel de basisschool als de kinderen zijn select gekozen. Van een reguliere 

basisschool in Antwerpen zijn 30 kleuters uit de derde kleuterklas bij het onderzoek 

betrokken. Deze school heeft drie derde kleuterklassen en uit elke derde kleuterklas zijn 10 

kleuters geselecteerd. Voorwaarde om geselecteerd te worden was dat er bij de kleuter sprake 

was van onvoldoende ontwikkelde voorbereidende rekenvaardigheid.  

  Dat het onderzoek op één basisschool heeft kunnen plaatsvinden heeft als voordeel dat 

de onderlinge vergelijkbaarheid van het onderwijsaanbod binnen de kleuterklassen vergroot 

wordt. Daarnaast bestond een goede mix tussen kleuters afkomstig uit gezinnen met lage, 

gemiddelde en hoog opgeleide ouders. Dit is van belang voor de interpretatie van de 

onderzoeksresultaten, daar gebleken is dat de sociaal economische status (SES) samenhangt 

met schoolprestaties (Arnold & Doctoroff, 2003).  
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Instrumenten 

  De participanten zijn geselecteerd aan de hand van een genormeerde kleutertoets 

‘Toeters’, waar zij voor de rekenvoorwaarden onvoldoende op hebben gescoord. Toeters staat 

voor Toets voor Taal– en Rekenvoorwaarden, Schrijfmotoriek en observatie van de 

werkhouding. Toeters gaat de voorbereidende vaardigheid om te leren lezen, rekenen en 

schrijven bij kleuters na. Het is een screeningsinstrument dat past binnen het geheel van 

vroegtijdige begeleiding. Toeters is een schriftelijke test die in de maand februari van de 

derde kleuterklas wordt afgenomen. De test kan helpen bij het signaleren van kinderen die bij 

de overgang naar het eerste leerjaar leerproblemen ondervinden (Stinissen, 2006). 

  Bij alle participanten werd een voormeting en nameting voor rekenvaardigheid 

uitgevoerd. Om rekenvaardigheid te kunnen meten is gebruik gemaakt van de Utrechtse 

Getalbegrip Toets (UGT; Van Luit, Van de Rijt & Pennings, 1994). Van deze toets zijn alle 

telonderdelen bij de participanten afgenomen. Bij de voormeting zijn de telonderdelen van 

versie A afgenomen en bij de nameting zijn de telonderdelen van versie B afgenomen. 

Hieronder volgt een nadere beschrijving van de testonderdelen: 

Telwoorden gebruiken 

Het kind moet vooruit tellen, terugtellen en verder tellen en het gebruiken van het kardinale 

en ordinale getallen. Een kardinaal getal verwijst naar het totaal aantal elementen in een 

verzameling, een ordinaal getal representeert de plek van een element t.o.v. overige elementen 

in een verzameling. Het akoestisch tellen wordt onderzocht en of kinderen gebruik kunnen  

maken van kardinale en ordinale getallen tot twintig. 

Synchroon en verkort tellen 

Het kind moet met materiaal, zoals blokjes, synchroon tellen toepassen (bijwijzen met vinger 

mag) en tellen vanuit een dobbelsteenstructuur. Gekeken wordt of het kind in staat is om  

dobbelsteenstructuren te herkennen. 

Resultatief tellen 

Het kind moet gestructureerde/ ongestructureerde hoeveelheden tellen en bedekte 

hoeveelheden tellen. Ze mogen niet bijwijzen met hun vinger. Zodoende wordt gekeken of het 

kind in staat is om de totale hoeveelheid te bepalen van (on)gestructureerde verzamelingen.  

Toepassen van kennis van getallen 

Het kind krijgt alledaagse probleemsituaties voorgelegd waarin gevraagd wordt naar kennis 

van het getallensysteem onder de twintig. 

  Bij de voormeting en nameting van ‘updating’ zijn de volgende tests gebruikt: 
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Odd one out 

Het kind krijgt een reeks rijen van drie plaatjes te zien en moet aanwijzen welk plaatje anders 

is dan de andere twee. Per reeks moet het kind op volgorde aanwijzen waar de afwijkende 

plaatjes stonden. Bij drie goede antwoorden van een bepaalde lengte wordt de reeks een rij 

langer, tot maximaal zeven rijen. Bij twee fouten van dezelfde reeks stopt de taak. De score 

bestaat uit een memory score (ms) en precision score (ps) (Alloway, Gathercole & Pickering, 

2004). 

Keep track 

Het kind krijgt ter introductie vier groepen met elk vier plaatjes te zien. Bij elke groep hoort 

een wit plaatje dat later in de taak als geheugensteuntje terugkomt. Het kind moet alle tien de 

plaatjes opnoemen en daarbij het laatste plaatje van de aangegeven groep onthouden en dit 

zelf, wanneer het vraagteken komt, benoemen. De taak start met het onthouden van het laatste 

plaatje van één groep en eindigt met drie groepen. 

Bij de interventie voor ‘updating’ zijn diverse taken gebruikt. Uit de Automated 

Working Memory Assessment (AWMA; Alloway et al., 2004) zijn de volgende taken 

gebruikt:  

Digit recall 

Het kind moet de ingesproken cijferreeksen nazeggen. De taak begint met een introductie en 

twee oefenstimuli met twee cijfers en twee oefenstimuli met drie cijfers. Bij drie goede 

antwoorden van een bepaalde lengte wordt de reeks een cijfer langer. 

Listening recall 

Het kind moet van de ingesproken zinnen beoordelen of ze waar of niet waar zijn. Daarnaast 

moet het kind het laatste woord van de zin onthouden en herhalen. 

Word recall 

Het kind moet de ingesproken woorden nazeggen. De taak begint met een introductie en twee 

oefenstimuli van een, twee en drie woorden. Bij drie goede antwoorden van een bepaald 

aantal woorden wordt de reeks een woord langer. 

 Uit de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-R; 

Vander Steene & Bos, 1995) is de volgende subtest gebruikt: 

Zinnen nazeggen  

Het kind krijgt verbaal zinnen aangeboden welke nagezegd dienen te worden. De reeks start 

met tweewoordszinnen en wordt steeds met een woord verlengd bij correct antwoord.  
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Procedure 

  Gedurende een aantal weken is bij de geselecteerde participanten de genoemde tests 

afgenomen. Er zijn op twee tijdstippen gegevens verzameld. De eerste meting vond plaats 

begin april 2008. De tweede meting heeft plaatsgevonden eind mei 2008. Het afnemen van de 

tests vond individueel plaats in een aparte ruimte buiten de klas. De verzamelde data is 

samengevoegd en geanalyseerd. 

  Tussen de voormeting en de nameting vonden de behandelsessies twee keer per week 

plaats, gedurende een periode van vier weken. In totaal hebben de experimentele groepen acht 

behandelsessies gekregen. Tijdens de sessies van de rekentraining, gegeven in groepjes van 

vier, is er geoefend met telwoorden gebruiken, synchroon tellen, getalsymbolen leren 

(her)kennen en resultatief tellen. Dit gebeurde aan de hand van verschillende werkbladen, 

rekenspellen en concrete materialen zoals blokjes en getalkaarten. Voor het samenstellen van 

deze taken zijn rekenmethoden en vakliteratuur geraadpleegd. De verschillende rekentaken 

zijn met de participanten uitgevoerd en besproken. De tijdsduur van elke sessie bedroeg 

twintig minuten.  

  Bij de sessies van de individueel gegeven ‘updating’ interventie is er wekelijks vijftien 

minuten getraind om ‘updating’ te verbeteren. Elke sessie bestond uit verschillende 

updatingtaakjes die zowel middels de computer als mondeling werden aangeboden. De 

gecomputeriseerde oefeningen bestonden o.a. uit Listening recall, Digit recall en Word recall. 

De mondelinge oefening bestond uit de subtest Zinnen nazeggen van de WPPSI-R. 

 

Beschrijving onderzoeksgroep 

 De 30 participanten waren afkomstig uit de derde kleuterklas van het reguliere 

basisonderwijs. Het totaal aantal participanten bestond uit 18 jongens en 12 meisjes. De 

leeftijd varieerde van 5 tot 6 jaar. De gemiddelde leeftijd van het totaal aantal participanten 

was 5,4 jaar (zie Tabel 1). 
 

Tabel 1 

Gemiddelde leeftijd in jaren van de participanten. 

 Leeftijd Groep A  Leeftijd Groep B  Leeftijd Groep C  Leeftijd totale groep 

 N  M  SD  N  M  SD  N  M  SD  N  M  SD 

Meisjes 4  5.5  0.6  6  5.0  0  2  5.5  0.7  12  5.3  0.5 

Jongens 6  5.3  0.5  4  5.5  0.6  8  5.5  0.5  18  5.4  0.5 

Totaal 10  5.4  0.5  10  5.2  0.4  10  5.5  0.5  30  5.4  0.5 
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Resultaten 

 Rekenvaardigheid is gemeten met de vier telonderdelen van de UGT, waarvan bij de 

voormeting versie A is afgenomen en versie B bij de nameting. Updating is zowel bij de 

voormeting als nameting vastgesteld met de Odd one out en de Keep track. De gemiddelde 

scores op de voor- en nameting en de daarbij behorende standaarddeviaties en de gemiddelde 

verschilscores van de groepen zijn weergegeven in Tabel 2.  

 
Tabel 2 

Gemiddelde scores en verschilscores op de diverse toetsen. 
 

 Groep A   Groep B  Groep C 

 M  SD  M  SD  M  SD 

Voormeting             

Telwoorden gebruiken 2.4  1.07  1.9  1.29  1.9  1.10 

Synchroon/ verkort tellen 2.0  1.24  1.5  1.58  1.5  0.97 

Resultatief tellen 2.1  1.28  1.2  1.61  1.5  1.18 

Toepassen getalkennis 2.0  0.94  2.5  1.27  2.7  1.25 

UGT-tellen totaal 8.5  3.41  7.1  4.77  7.6  3.03 

Keep track 5.6  2.37  4.5  2.17  4.9  1.91 

Odd one out ms * 7.0  1.05  6.8  2.86  6.5  3.54 

Odd one out ps  12.8  2.15  13.1  6.51  12.9  8.01 

Nameting             

Telwoorden gebruiken 2.3  0.67  2.2  0.79  2.0  0.67 

Synchroon/ verkort tellen 3.9  0.99  3.6  1.17  2.5  0.97 

Resultatief tellen 2.4  1.26  2.1  1.45  1.6  1.26 

Toepassen getalkennis 3.5  1.08  3.3  0.94  2.5  1.27 

UGT-tellen totaal 12.1  2.13  11.2  2.93  8.6  1.51 

Keep track 6.5  1.58  5.5  1.72  6.6  2.22 

Odd one out ms 8.5  2.88  9.9  3.67  8.4  3.81 

Odd one out ps 18.1  8.33  21.4  10.89  20.1  10.66 

Verschilscores            

UGT 3.7  1.77  4.1  3.21  1.1  2.42 

Keep track 0.9  2.08  1.0  2.16  1.7  1.77 

Odd one out ms 2.0  2.94  2.7  4.14  1.7  2.26 

Odd one out ps 5.9  8.13  7.1  11.48  6.8  7.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ms = memory score; ps = precision score 

 

Het verschil in gemiddelde rekenvaardigheid tussen de groepen is nagegaan door de 

nametingscores op de rekenvaardigheidstoets van de drie groepen met elkaar te vergelijken 
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door middel van covariantieanalyse (ANCOVA). Hierbij zijn de scores op de 

rekenvaardigheidstoets bij de voormeting als covariaat betrokken.  

Op basis van het resultaat van de ANCOVA voor verschil in gemiddelde 

rekenvaardigheid bij de nameting, gecorrigeerd voor ‘gemiddelde score rekenvaardigheid 

voormeting’ kan geconstateerd worden dat er een significant verschil in rekenvaardigheid 

bestaat tussen groep A, groep B en groep C, F(2, 26) = 13.08, p = .000. Van de verschillen in 

gemiddelde rekenvaardigheid kan 50% verklaard worden vanuit de behandelgroep (np2 = .50).  

Het vergelijken van de groei in rekenvaardigheid tussen de groepen is getoetst met een 

onafhankelijke t-toets. Er blijkt een significant verschil in rekenvaardigheid te zijn tussen de 

groep die rekentraining heeft gekregen (groep A) en de controlegroep (groep C), t (20) = 2.74, 

p = .013, d = 1.29.       

Tussen de groep die rekentraining en ‘updating’ interventie heeft gekregen (groep B) 

en de controlegroep (groep C) wordt eveneens een significant verschil in rekenvaardigheid 

gevonden, t (20) = 2.36, p = .030, d = 1.11. Om te toetsen in welke mate de groei in 

rekenvaardigheid verklaard kan worden vanuit de ‘updating’ interventie worden de 

gemiddelde scores van groep A en groep B met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking van 

de gemiddelde verschilscores tussen de groep A, die rekentraining heeft gekregen en groep B, 

die naast rekentraining ook ‘updating’ interventie heeft gekregen, blijkt er geen verschil te 

bestaan in rekenvaardigheid: t (20) = -.35, p = .734. De negatieve t-waarde toont aan dat 

groep A minder groei laat zien vergeleken met groep B. Groep B is dus gemiddeld genomen 

meer gegroeid in rekenvaardigheid dan groep A, maar dit verschil is niet significant. 

  Middels een onafhankelijke t-toets is nagegaan of de ‘updating’ interventie de 

executieve functie updating heeft verbeterd (zie Tabel 3).  
 

Tabel 3  

Vergelijking van de gemiddelde verschilscores op de ‘updating’ taken tussen groep B en de overige groepen. 

 

 n  t  p  d 

Keep track groep B vs. groep A 20  .11  .917  .05 

Keep track groep B vs. groep C 20  -.79  .438  .37 

Odd one out ms groep B vs. groep A 20  .44  .668  .21 

Odd one out ms groep B vs. groep C 20  .67  .514  .35 

Odd one out ps groep B vs. groep A 20  .27  .790  .13 

Odd one out ps groep B vs. groep C 20  .07  .946  .03 
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  Geen van de gevonden verschillen is significant. Daarnaast is er sprake van slechts 

geringe effect sizes. Dit betekent dat groep B niet geprofiteerd heeft van de ‘updating’ 

interventie.  

 

Discussie 

  Met dit onderzoek is getracht na te gaan of rekentraining en een ‘updating’ interventie 

kunnen bijdragen in toename van rekenvaardigheid bij kleuters met nog onvoldoende 

voorwaardelijke rekenvaardigheden. Rekenvaardigheid is vastgesteld aan de hand van 

resultaten op de verschillende telonderdelen van de Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT), 

waarvan versie A bij de voormeting is afgenomen en versie B bij de nameting. De executieve 

functie ‘updating’ is zowel bij de voormeting als de nameting vastgesteld met een tweetal 

tests; de Keep track en Odd one out. Aangezien er een periode van een maand tussen de 

voormeting en nameting zat, is de kans dat de participanten de antwoordvolgorde hebben 

onthouden miniem, bovendien hebben de participanten op de voormeting geen goed/ fout 

informatie gehad.  Er is daarom besloten om dezelfde updatingtests bij de voor- en nameting 

te gebruiken.  

  Tijdens de testafname van de updating taken bleek uit diverse observaties dat de 

spanningsboog van sommige kleuters korter was dan de tijd die de test in beslag nam. Dit kan 

van invloed zijn op de testresultaten. Met name de Keep track bleek voor veel kleuters een te 

lange en eenzijdige inspanning te vragen. Bij de Odd one out bleek dit niet zo’n probleem, 

tijdens deze taak waren de kleuters erg gemotiveerd.  

  Het feit dat de onderzoeksgroep een Vlaamse populatie betrof en de tests zijn 

afgenomen door een Nederlander zou mogelijk ook van invloed kunnen zijn op de 

testresultaten. Er is namelijk verschil in woordgebruik en de uitspraak van taal, waar jonge 

kinderen wellicht onvertrouwd mee zijn en daardoor anders reageren of meer geremd zijn in 

hun reacties. Tijdens de testafname zijn er echter geen opvallendheden geobserveerd op dit 

vlak. 

  Op basis van literatuurstudie was er de verwachting dat rekentraining zou bijdragen 

aan toename in rekenvaardigheid. Daarnaast werd verwacht dat de ‘updating’ interventie  

updating zou verbeteren, waardoor de rekenvaardigheid mogelijk ook zou verbeteren. Uit de 

analyse voor vergelijk tussen groepen op groei in rekenvaardigheid blijkt, zoals verwacht, dat 

de groei in rekenvaardigheid toeneemt bij de groepen die rekentraining hebben gekregen.

  Uit de covariantieanalyse met betrekking tot het effect van de behandelgroep op de 

groei in rekenvaardigheid is gebleken dat de resultaten bij de nameting tussen de 
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experimentele groepen en de controlegroep significant verschilden, wanneer gecorrigeerd 

werd voor de score op de rekenvaardigheidstoets bij de voormeting. Er is gekozen om te 

corrigeren voor de scores bij de voormeting omdat deze bij de groepen niet gelijk bleken te 

zijn en dit van invloed is op de vergelijking tussen de scores op de nameting.  

 Er bleek geen verschil in rekenvaardigheid te zijn tussen groep A en groep B, die naast 

rekentraining ook de ‘updating’ interventie heeft gekregen. Middels vervolgonderzoek kan 

nagegaan worden of interventie op langere termijn wel kan bijdragen aan groei in 

rekenvaardigheid.  

 

Conclusie 

 Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat de experimentele groepen bij de nameting 

meer groei in rekenvaardigheid hebben laten zien vergeleken met de controlegroep. 

Rekentraining blijkt een groot effect te hebben op de toename van rekenvaardigheid. Uit de 

vergelijking van de gemiddelde verschilscores tussen groep A, die rekentraining heeft 

gekregen, en groep B, die naast rekentraining ook ‘updating’ interventie heeft gekregen, blijkt 

er geen verschil te bestaan in toename van rekenvaardigheid. Resultaten hebben uitgewezen 

dat de ‘updating’ interventie niet in toename van rekenvaardigheid heeft geresulteerd. Groep 

B is gemiddeld genomen evenveel gegroeid in rekenvaardigheid als groep A. Ditzelfde geldt 

voor de groei in ‘updating’. Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat een 

korte ‘updating’ interventie niet bijdraagt aan groei in rekenvaardigheid. Onderzoek naar 

longitudinale effecten van rekentraining en ‘updating’ interventie kan mogelijk uitwijzen of 

deze wel zal resulteren in toename in rekenvaardigheid.  
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