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Voorwoord 

 

 Ik ben met veel enthousiasme aan dit onderzoek begonnen. Gedurende het proces ben 

ik tegen een aantal problemen aangelopen die ik zelfstandig of met hulp heb weten op te 

lossen. Zo was het bijvoorbeeld erg lastig om scholen te vinden die mee wilden en konden 

doen aan dit onderzoek. Door veel rond bellen en wat tips van collega´s kreeg ik het 

uiteindelijk toch op tijd rond.  

 Ik wil Evelyn en Paul graag bedanken voor de begeleiding. Hoewel ik het soms lastig 

vond dat ze me veel zelf lieten uitzoeken heb ik daar juist erg veel van geleerd. Ze lieten me 

mijn gang gaan, maar wanneer het nodig was, waren ze er wel om me te helpen. 

 Het verzamelen van de data zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking 

van de basisscholen die betrokken zijn geweest bij mijn onderzoek. Daarom wil ik graag 

basisschool De Plechelmusschool, te De Lutte, basisschool De Maten te Oldenzaal, 

basisschool De Wendakker te Oldenzaal, basisschool De Martinus te Losser en basisschool 

Don Bosco te Hengelo, bedanken. Zij hebben mij gastvrij ontvangen en mij een ruimte ter 

beschikking gesteld waar ik met de leerlingen kon werken. Ook wil ik mijn medestudenten 

bedanken, omdat ik veel heb gehad aan de intervisie momenten en de feedback die ik van hen 

heb gekregen.  

 Als laatste wil ik de mensen in mijn directe omgeving bedanken voor de steun en het 

geduld wat zij hebben getoond het afgelopen collegejaar. Specifiek wil ik mijn vader 

bedanken voor het lezen en corrigeren van de tekst. En Donny voor zijn hulp bij het 

ontwerpen van de poster voor de eindpresentatie. 
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Samenvatting 

 

 In dit onderzoek is gekeken naar het effect van een rekeninterventie en een 

updatinginterventie op de rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters in groep 2. Dit is van 

belang om zo vroeg mogelijk te kunnen starten met het ondersteunen van kinderen met (een 

risico op) rekenproblemen. 

 Het onderzoek is uitgevoerd onder dertig kinderen uit groep 2 uit het reguliere 

basisonderwijs in de regio Twente. Eerst is er een voormeting gedaan, daarna heeft er zeven 

weken interventie plaatsgevonden en vervolgens is er nog een nameting geweest. Tijdens de 

voor- en nameting zijn enkele onderdelen afgenomen van de Utrechtse Getalbegrip Toets die 

betrekking hebben op tellen en voorts twee taken die de executieve functie updating meten: 

Odd One Out en Keep Track. 

  Uit de resultaten blijkt dat zowel de rekeninterventie als de updatinginterventie een 

positief effect hebben op respectievelijk de rekenvaardigheid en het functioneren van de 

executieve functie updating. De updatinginterventie is niet van invloed op de 

rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters. 

 

Abstract 

 

  This research focuses on the effect of a mathematics intervention and an updating 

intervention on the mathematics ability of preschool children at risk for mathematical learning 

problems. It is important to start as soon as possible with extra help for these children.  

  Participants are children in the age of 62 to 74 months, attending regular kindergarten.  

After a pretest we started with seven weeks of intervention, followed by a posttest. The 

following tests are used: parts of the Utrechtse Getalbegrip Toets, Odd One Out and Keep 

Track. 

  The results show that the mathematics intervention and the updating intervention both 

had a positive effect on the mathematics ability and the functioning of the executive function 

updating. De updating intervention alone did not have influence on the mathematics ability of 

children at risk for mathematics problems. 
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De invloed van interventies  op de rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters. 
Tellen versus werkgeheugen 

 

 Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het vroegtijdig signaleren van 

rekenproblemen en naar mogelijke interventies voor jonge leerlingen (Gersten, Jordan & 

Flojo, 2005). Toch blijkt uit onderzoek dat kinderen al op jonge leeftijd beginnen met tellen 

(Van de Rijt & Van Luit, 1998). De vroege ontwikkeling van rekenvaardigheid is een 

voorspellende factor voor latere rekenvaardigheden (Arnold, Fisher, Doctoroff & Dobbs, 

2002). Daarom is het van belang om in een vroeg stadium in te grijpen, als er rekenproblemen 

ontstaan bij een leerling (Varol & Farran, 2006). 

 Kinderen in groep 2 staan aan het begin van de ontwikkeling van rekenvaardigheid. In 

de eerste jaren van de basisschool zijn zij voornamelijk bezig met voorbereidend rekenen. 

Voorbereidende rekenvaardigheid kent acht componenten: 1) vergelijken, 2) classificeren, 3) 

correspondentie leggen, 4) seriëren, 5) telwoorden gebruiken, 6) gestructureerd tellen, 7) 

resultatief tellen en 8) toepassen van algemene kennis van getallen (Torbeyns et al., 2002; 

Van de Rijt, 1996; Van de Rijt, Van Luit & Pennings, 1999). Leren tellen en daarmee de 

ontwikkeling van getalbegrip, wordt beschouwd als de basis voor het leren rekenen (Van de 

Rijt & Van Luit, 1998). 

 Een belangrijke factor in de ontwikkeling van rekenvaardigheid is het werkgeheugen. 

Het werkgeheugen wordt gezien als een actief geheugensysteem dat verantwoordelijk is voor 

het tijdelijk opslaan en tegelijkertijd bewerken van informatie (Baddeley, 1992; Bayliss, 

Jarrold, Baddeley, Gunn & Leigh, 2005; Swanson, 2006; Swanson & Beebe-Frankenberger, 

2004). Volgens Baddeley (1996) is de centrale component van het werkgeheugen de central 

executive. Deze kent cognitieve functies die nodig zijn bij de verschillende denkprocessen en 

cognitieve strategieën, zoals aandacht, abstract en flexibel kunnen denken, plannen en 

beredeneren (Baddeley, 1996). Het houdt in dat een leerling informatie die binnenkomt 

tijdelijk opslaat in het geheugen en tegelijkertijd analyseert en vergelijkt met al eerder 

ontvangen informatie (Passolunghi & Pazzaglia, 2005; Van der Ven & Kroesbergen, 2008). 

Het ophalen van de juiste informatie op het juiste moment is hierbij van belang. Dit wordt ook 

wel updating genoemd (Miyake et al., 2000). Andere executieve functies die genoemd 

worden  
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zijn shifting en inhibitie. Shifting betreft het vermogen om de aandacht te verdelen over 

meerdere taken, kunnen switchen van aandacht bij een complexe taak. Bij inhibitie gaat het 

om het negeren van niet belangrijke stimuli, om zo de belangrijke inkomende stimuli te 

selecteren (Miyake et al., 2000).  

 Volgens Geary, Hoard en Hamson (1999) heeft het werkgeheugen een ondersteunende 

functie bij de ontwikkeling van rekenvaardigheid. Het werkgeheugen is noodzakelijk bij 

verschillende reken- en wiskundeprocessen, zoals tellen, het oplossen van rekensommen en 

wiskundige problemen (Adams & Hitch, 1997; Geary, 1990; Geary, et al., 1999). Bull en 

Scerif (2001) vonden bij gemiddeld presterende kinderen een correlatie tussen 

rekenvaardigheid en alle executieve functies.  

 Bij kinderen met rekenproblemen is er sprake van een algemeen tekort op het gebied 

van het werkgeheugen (Geary, Hoard & Hamson, 1999; Siegel & Ryan, 1989; Swanson, 

1993). Zij hebben meer moeite met werkgeheugentaken dan leeftijdgenoten (Andersson, 

2006; McLean & Hitch, 1999; Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004; Van der Sluis, Van 

der Leij & De Jong, 2005). Kinderen met rekenproblemen vinden het moeilijk om informatie 

in het werkgeheugen op te slaan en tegelijkertijd te gebruiken (Geary, et al., 1999; Hitch & 

McAuley, 1991). Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat rekenzwakke kinderen lager 

presteren op executieve functies dan gemiddelde leerlingen (McLean & Hitch, 1999; 

Passolunghi & Siegel, 2001; Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004). 

  In de kindertijd en de adolescentie ontwikkelen zich de executieve functies 

(Gathercole, 1998). Met name de executieve functie updating is van groot belang als het gaat 

om rekenvaardigheid (Passolunghi & Pazzaglia, 2004; Van der Ven & Kroesbergen, 2008). 

Bij het oplossen van rekensommen en wiskundige problemen moet er onderscheid worden 

gemaakt tussen relevante en niet relevante informatie. De relevante informatie moet worden 

opgeslagen en tegelijkertijd moet ermee gewerkt worden om de rekensom of het wiskundige 

probleem op te lossen. Nieuwe informatie moet worden ingepast in de al opgeslagen 

informatie om zo tot een volledige en correcte oplossing te komen. De niet relevante 

informatie moet buiten beschouwing worden gelaten (Passolunghi & Pazzaglia, 2004). Uit 

onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen die moeite hebben met rekenen vaak ook 

problemen ervaren met de executieve functie updating. Kinderen met een betere executieve 

functie updating, presteren vaak beter op rekenvaardigheid (Passolunghi & Pazzaglia, 2004). 

  Er is nog weinig onderzoek gedaan naar mogelijke interventies op het gebied van  
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rekenvaardigheid en executieve functies. Witt (2007) heeft echter onderzoek gedaan naar de 

invloed van een werkgeheugentraining op de rekenvaardigheid bij kinderen van negen en tien 

jaar. De resultaten suggereren dat wanneer het werkgeheugen verbetert, de rekenvaardigheid 

ook verbetert. De werkgeheugentraining zorgde voor een significante vooruitgang op het 

gebied van rekenen (Witt, 2007). Ook is er soortgelijk onderzoek gedaan op het gebied van 

leesproblemen. Hieruit is gebleken dat een interventie gebaseerd op het oefenen van de 

onderliggende processen en functies een verbetering teweegbrengt als het gaat om lees- en 

spellingsvaardigheden. Er is alleen gekeken naar de invloed van het trainen van de 

onderliggende processen en functies, niet naar het trainen van de vaardigheden (Reynolds & 

Nicolson, 2006). Uit een ander onderzoek naar een interventie voor kinderen met dyslexie, 

blijkt dat een benadering vanuit verschillende hoeken effectief is. Zowel het trainen van de 

vaardigheden als de onderliggende processen is belangrijk (Oakland, Black, Stanford, 

Nussbaum & Balise, 1998). 

 In dit onderzoek zal worden gekeken naar het effect van een updating interventie en 

een rekeninterventie op de rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters in groep 2. Er zal 

worden nagegaan of een interventie op het gebied van de executieve functie updating een 

toegevoegde waarde heeft bovenop een rekeninterventie om de rekenvaardigheid bij 

rekenzwakke kleuters te verbeteren. Dit is van belang, omdat het rekenkundig inzicht zich al 

vroeg ontwikkelt (Geary, Hoard & Hamson, 1999) en om extra ondersteuning en interventie 

bij vroege rekenproblemen mogelijk te maken (Wilson & Swanson, 2001). 

 Het doel is om te achterhalen hoe rekenzwakke kleuters zo effectief mogelijk geholpen 

kunnen worden. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is of het trainen van de 

executieve functie updating meer effect oplevert bij het verbeteren van de rekenvaardigheid 

bij kleuters in groep 2 dan alleen het trainen van de vaardigheden. In de literatuur wordt 

duidelijk dat het trainen van vaardigheden een positieve invloed heeft op de rekenvaardigheid 

van kinderen (Van de Rijt & Van Luit, 1998). Over de invloed van het trainen van de 

onderliggende functies is minder bekend, dus daar is dit onderzoek specifiek op gericht.  

 Allereerst wordt nagegaan of de onderliggende functies te trainen zijn. Uit onderzoek 

naar dyslexie en mogelijke interventies is gebleken dat het trainen van onderliggende 

processen een positieve uitwerking heeft op de leesvaardigheden van leerlingen. Wanneer de 

onderliggende processen verbeteren, zal de leesvaardigheid van een leerling ook vooruit gaan 

(Oakland et al, 1998; Reynolds & Nicolson, 2006). Ook Naglieri en Gottling (1997) geven  
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aan dat het trainen van onderliggende processen mogelijk is. Volgens hen is het mogelijk om 

de executieve functie planning te trainen, waardoor de rekenvaardigheid verbetert (Naglieri en 

Gottling, 1997). Verwacht wordt dat ook uit onderstaand onderzoek zal blijken dat het trainen 

van de onderliggende processen mogelijk is en dat hierdoor de rekenvaardigheid bij 

rekenzwakke kleuters zal verbeteren. 

   Ten tweede  is er gekeken naar de invloed van het trainen van vaardigheden op de 

rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters in groep 2. Uit onderzoek is gebleken dat een 

rekeninterventie een positieve uitwerking heeft op de rekenvaardigheid van 

basisschoolleerlingen (Arnold, Fisher, Doctoroff & Dobbs, 2002). Van de Rijt en van Luit 

(1998) geven aan dat het trainen van vaardigheden een positieve invloed heeft op de 

rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters. Met name wanneer er gebruik wordt gemaakt 

van directe instructie (Van de Rijt & van Luit, 1998). Ook is duidelijk geworden dat goed 

rekenonderwijs belangrijk is bij het ontwikkelen van de rekenvaardigheden. Het aanleren van 

vaardigheden en strategieën is van belang in de ontwikkeling van rekenvaardigheid (Varol & 

Farran, 2006). Er wordt verwacht dat het trainen van de vaardigheden ervoor zal zorgen dat de 

rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters verbetert. 

  Als laatste wordt nagegaan of de rekenvaardigheid meer verbetert wanneer zowel de 

onderliggende processen als de rekenvaardigheden worden getraind. Uit een onderzoek van 

Oakland en anderen (1998) naar interventies voor kinderen met dyslexie is gebleken dat het 

trainen op meerdere gebieden effectief is. Het is belangrijk om zowel de vaardigheden als de 

onderliggende processen te trainen (Oakland, et al., 1998). Ook volgens Naglieri en Gottling 

(1997) is een combinatie van interventies (op het gebied van vaardigheden en onderliggende 

processen) het meest effectief. Verwacht wordt dat een combinatie van beide interventies voor 

leerlingen het meeste profijt oplevert.  
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Methode 

 

Onderzoeksgroep 

 Aan dit onderzoek hebben dertig rekenzwakke leerlingen meegedaan. De gemiddelde 

leeftijd was vijf jaar en zeven maanden. Er hebben veertien meisjes en zestien jongens 

deelgenomen. Zij zijn geselecteerd op basis van de CITO gegevens (Ordenen) van juni 2007. 

Leerlingen met een CITO score beneden het dertigste percentiel hebben meegedaan aan het 

onderzoek. De kinderen zijn ingedeeld in drie groepen van tien leerlingen. De eerste groep 

(A) krijgt alleen de rekeninterventie, de tweede groep (B) krijgt beide interventies en de derde 

groep (C) is de controlegroep en krijgt geen interventies. De leerlingen komen van vijf 

verschillende scholen in de regio Twente. Deze scholen zijn select gekozen, omdat ze 

meerdere groepen 2 hebben. De kinderen zijn select toegewezen aan een conditie, zodat er 

een evenredige verdeling is tussen de drie onderzoeksgroepen op basis van CITO gegevens en 

sexe. De ouders van de kinderen hebben toestemming gegeven voor het afnemen van de 

testen. Om de privacy van de leerlingen te waarborgen, zijn de gegevens anoniem verwerkt. 

Voor de beschrijvende statistiek van de onderzoeksgroep, zie Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroepen 

 Geslacht Leeftijd (in maanden) CITO-scores 

 Jongens Meisjes M SD M SD 

Onderzoeksgroep A 
(rekeninterventie) 

6 4 66.9  3.1 27.80 4.80 

Onderzoeksgroep B 
(beide interventies) 

5 5 66.9  3.4  25.40 10.45 

Onderzoeksgroep C 
(controlegroep) 

4 6 67.4  3.6 25.10 11.94 

 

Instrumenten 

 Bij de kinderen zijn als voor- en nameting drie testen afgenomen die gericht zijn op de 

rekenvaardigheid of de executieve functie updating. Tevens wordt gebruikt gemaakt van de 

gegevens van de CITO-toets Ordenen die betrekking hebben op rekenen. Deze scores zijn  
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gebruikt om de zwakke rekenaars te selecteren. CITO-toetsen zijn niet-methode gebonden  

toetsen die op bijna elke Nederlandse basisschool twee keer per jaar (januari en juni) door de 

leerkracht worden afgenomen (Van Kuyk, 1992). 

 

Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT) 

 De Utrechtse Getalbegrip Toets Referentie ontbreekt kent acht onderdelen. Bij de  

leerlingen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek zijn de volgende vier onderdelen 

afgenomen: (1) Telwoorden gebruiken. Er wordt gekeken naar de telvaardigheid en naar het 

gebruik van kardinale en ordinale getallen. Met dit onderdeel wordt het akoestisch tellen  

onderzocht en daarnaast wordt nagegaan of kinderen gebruik weten te maken van kardinale en 

ordinale getallen tot twintig. (2) Synchroon en verkort tellen: het tellen van objecten met 

behulp van wijzen, daarnaast wordt met dit onderdeel nagegaan of bepaalde 

dobbelsteenstructuren direct herkend worden. (3) Resultatief tellen: dit onderdeel kijkt naar 

het tellen van gestructureerde, ongestructureerde en bedekte hoeveelheden, waarbij de 

kinderen tijdens het tellen hun vingers niet mogen gebruiken om de voorwerpen in de 

verzameling aan te wijzen. (4) Algemene kennis: met dit onderdeel wordt nagegaan of 

kinderen getallen onder de twintig in eenvoudige alledaagse probleemsituaties kunnen 

gebruiken (Van de Rijt & Van Luit, 1999).  

 De UGT meet onderdelen van de voorbereidende rekenvaardigheid (Van Luit & Van 

de Rijt, 2005). De COTAN heeft de betrouwbaarheid en begripsvaliditeit van deze test als 

voldoende beoordeeld (Commissie Testaangelegenheden Nederland, 1999). 

 

CITO Ordenen  

 Er wordt gebruik gemaakt van de uitslagen van de Cito-toets Ordenen die in juni 2007 

door de leerkracht is afgenomen. Bij deze toets worden de volgende onderdelen gemeten: a) 

classificeren: voorwerpen bij elkaar plaatsen, b) seriëren: voorwerpen rangschikken en c) 

vergelijken en tellen: aantal of volgorde bepalen (Van Kuyk, 1992). Volgens de COTAN is de 

betrouwbaarheid goed en de begripsvaliditeit voldoende (Evers et al., 2002).  

 

Odd One Out 

 Odd one out is gebruikt om de executieve functie updating te meten. De kinderen zien 

steeds drie plaatjes op een rij. Ze moeten aanwijzen welk plaatje er niet bij hoort. Dan komen 

er drie lege vakjes in beeld en moeten de kinderen aanwijzen waar het plaatje stond dat er niet  
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bij hoorde. De test begint met een reeks waarbij één rij van drie plaatjes wordt getoond. Deze  

reeksen kunnen oplopen tot zeven rijen van drie plaatjes. De kinderen moeten, als ze de lege 

vakjes zien, in de goede volgorde aanwijzen waar de verschillende plaatjes stonden die er niet 

bij hoorden (Alloway, Gathercole & Pickering, 2004; 2006). 

 

Keep Track 

 De Keep Track taak wordt gebruikt om de executieve functie updating te meten. De 

kinderen krijgen allemaal plaatjes te zien, passend binnen verschillende categorieën (fruit, 

dieren, speelgoed en de lucht). Aan het eind van de taak moeten de leerlingen aangeven wat  

het laatste plaatje is dat ze hebben gezien van een bepaalde categorie. Een voldoende prestatie 

op deze taak vraagt om constante updating van het korte termijn geheugen (Dafters, 2006). 

 

Rekeninterventie 

 De rekeninterventie bestaat uit zeven trainingen. In de eerste week wordt er geoefend 

met de getallen één tot tien en met tellen tot tien. Ook is er geoefend met de getallenlijn 1-10. 

De kinderen moeten een aantal getallen op een voorgestructureerde getallenlijn plaatsen. Voor 

ieder getal staat er een streepje op de getallenlijn, dus ze moeten tellen waar welk getal hoort. 

 Tijdens de tweede interventie worden de getallen één tot tien herhaald en zal er verder 

geoefend worden met de getallenlijn 1-10. Ook wordt er geoefend met de getallen één tot 

twintig en met tellen tot twintig.  Als laatste wordt er geoefend met een voorgestructureerde 

getallenlijn 1-20. De kinderen moeten zelf een aantal getallen op de getallenlijn plaatsen. 

 In week drie worden de getallen één tot twintig herhaald en zal er verder geoefend 

worden met tellen tot twintig. Ook wordt er geoefend met de getallenlijn 1-10, nu staat alleen 

het midden van de getallenlijn aangegeven. Voor het oefenen van de getallenlijn 1-20 zal nog 

wel gebruikt worden gemaakt van een voorgestructureerde getallenlijn. 

 Bij de vierde interventie worden de getallen één tot twintig weer herhaald en wordt er 

opnieuw geoefend met het tellen tot twintig. Ook zal er geoefend worden met het terugtellen 

van tien tot nul. En er zal geoefend worden met de getallenlijnen 1-10 en 1-20. De getallenlijn 

1-10 is niet meer voorgestructureerd en bij de getallenlijn 1-20 staat alleen het midden nog 

aangegeven. 

 In de vijfde week worden de getallen één tot twintig herhaald en wordt er geoefend 

met het tellen tot twintig. Ook zal er opnieuw geoefend worden met het terugtellen. Eerst van 

tien naar nul en dan van twintig naar nul.  
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 Tijdens de zesde interventie wordt er opnieuw geoefend met de getallen één tot twintig  

en met tellen tot twintig en met het terugtellen van twintig tot nul. Ook wordt er geoefend met 

het tellen in stapjes van twee en met het tellen van blokjes. 

 De laatste rekeninterventie zal een herhaling zijn van voorgaande weken. Er wordt 

geoefend met de getallen één tot twintig en met heen- en terugtellen. Ook het tellen in stapjes  

van twee en het tellen van blokjes komt nog aan bod.  

 Bij deze interventie is gebruik gemaakt van getallenlijnen, omdat uit onderzoek is 

gebleken dat prestaties op deze taak samenhangen met rekenvaardigheid (Booth & Siegler, 

2006; Siegler & Booth, 2004). Individuele verschillen bij de taak zijn gerelateerd aan  

individuele verschillen in rekenvaardigheid. Een lineaire representatie van getallen is van 

groot belang in de ontwikkeling van de rekenvaardigheid bij jonge kinderen (Siegler & Booth, 

2004). Verwacht wordt dat wanneer kinderen oefenen met getallenlijnen, de lineaire 

representatie beter wordt en ze dus ook beter worden in rekenen. Daarnaast is er veel 

geoefend met tellen, omdat Sophian (1995) aangeeft dat tellen een belangrijke rol speelt bij de 

rekenvaardigheid. Getalbegrip is van essentieel belang (Gersten, Jordan & Flojo, 2005; 

Sophian, 1995). 

 

Updating interventie 

 In de eerste drie weken dat deze interventie wordt gegeven wordt er geoefend met het 

onthouden van plaatjes, dit zal stapsgewijs gaan. Eerst zal er geoefend worden met het 

onthouden van één plaatje, vervolgens met het onthouden van twee plaatjes en als laatste zal 

er geoefend worden met het onthouden van drie plaatjes. Dit wordt gedaan met behulp van 

een laptop. Er zullen allemaal plaatjes na elkaar verschijnen en dan moeten de kinderen het 

laatste plaatje van een bepaalde groep (fruit, speelgoed, dieren en de lucht) onthouden. 

Tijdens de interventie worden andere plaatjes gebruikt dan bij de testafname.   

 Tijdens de vierde, vijfde en zesde interventie wordt er geoefend met het aanwijzen van 

het afwijkende plaatje uit drie plaatjes en vervolgens moeten de kinderen dan aanwijzen waar 

het plaatje stond dat er niet bij hoort. Dit wordt stapsgewijs geoefend. Eerst moeten ze van 

één reeks plaatjes onthouden welk plaatje er niet bij hoort en waar deze stond, vervolgens van 

twee reeksen plaatjes en als laatste van drie reeksen plaatjes. Ook dit wordt gedaan met 

behulp van de laptop. Naast deze twee computer oefeningen wordt wekelijks op nog een 

manier het geheugen getraind. Er worden een aantal zelfstandige naamwoorden door elkaar 

opgenoemd en de kinderen moeten dan het laatste woord dat genoemd wordt van een  
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bepaalde groep (kleuren, vormen of cijfers) onthouden.  

 De laatste interventie is een herhaling van voorgaande weken. Tijdens de interventies 

worden strategieën aangeboden om dingen te onthouden. In eerste instantie zal gevraagd 

worden aan de leerlingen hoe ze iets hebben onthouden. Daarna wordt er uitgelegd dat je  

moet proberen alleen dat te onthouden wat van belang is.  

 

Procedure 

 Elk kind is individueel getest. Bij iedere test is vooraf een duidelijke instructie  

gegeven. Zowel bij de voor- als de nameting zijn drie testen afgenomen, dit duurde per 

meting ongeveer drie kwartier per leerling. De testen zijn in een rustige ruimte binnen de 

school afgenomen. De voormeting heeft plaatsgevonden in januari 2008 en de nameting in 

april 2008. De updatinginterventie en de rekeninterventie hebben zeven weken in beslag 

genomen in februari en maart 2008. Per leerling was dat twintig minuten per week voor de 

updating interventie en twintig minuten per week voor de rekeninterventie. De groep die 

beide interventies krijgt, krijgen altijd eerst de updatinginterventie en dan de rekeninterventie. 

Dit gebeurt op dezelfde dag met een korte pauze tussen beide interventies. De updating 

interventie en de rekeninterventie zijn in groepjes van vijf gegeven. Er is gekozen voor 

groepjes van vijf leerlingen, omdat de leerlingen dan ook van elkaar kunnen leren. Volgens 

Kroesbergen en Van Luit (2003) hebben interventies die één op één worden gegeven meer 

effect, dan groepsinterventies. Daarom is een terugkomend punt van de interventies dat er 

veel aandacht zal zijn voor de individuele leerling, ondanks dat het in groepjes van vijf wordt 

gegeven. De kinderen krijgen beurten en individuele hulp bij moeilijkheden.  

 Uit onderzoek is gebleken dat directe instructie van de basisvaardigheden succesvol is 

bij kinderen die een risico lopen op rekenproblemen (Kroesbergen & Van Luit, 2003; Naglieri 

& Johnson, 2000). Directe instructie houdt in dat de stappen die genomen moeten worden om 

tot een oplossing te komen, zo expliciet mogelijk worden uitgelegd (Kroesbergen & Van Luit, 

2003). Ook Flores en Ganz (2007) geven aan dat directe instructie effectief is. Aangezien 

directe instructie effectief blijkt te zijn voor kinderen met een achterstand is de interventie 

hierop gebaseerd. 

 

Statistische analyse 

 Op basis van de data uit de afgenomen testen zijn er verschillende analyses uitgevoerd.  

Om de gemiddelden op rekenvaardigheid en de executieve functie updating van de drie  



Updating en rekenvaardigheid. 

 

13 

 

 

groepen tijdens de voormeting met elkaar te vergelijken is eerst een MANOVA  

uitgevoerd en vervolgens een one-way ANOVA en een post-hoc toets. Ditzelfde is ook 

gedaan voor de nameting. Hierbij is gecorrigeerd voor de verschillen op de voormeting. 

  Vervolgens zijn de verschilscores tussen de voor- en nameting berekend, zodat de 

vooruitgang van de drie groepen met elkaar vergeleken kan worden. Om de verschilscores 

met elkaar te vergelijken is een MANOVA uitgevoerd en vervolgens een one-way ANOVA  

en een post-hoc toets. Ook zijn er effectgroottes berekend om de gemiddelden van de 

voormeting met die van de nameting te vergelijken (per groep). Zo kan gekeken worden of de  

groepen vooruit zijn gegaan en of hierin een verschil is tussen de verschillende groepen.  

 Voor iedere analyse geldt dat de nulhypothese (H0) inhoudt dat er geen significant 

verschil is. Bij alle analyses is het significantiepercentage vastgesteld op α = .10. Alle 

opgenomen hypotheses zijn éénzijdig getoetst. 
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Resultaten 

 

 De steekproefgrootte, gemiddelden en standaardafwijkingen zijn per test en per 

onderzoeksgroep weergegeven in Tabel 2 tot en met 5. Hieruit blijkt dat de groepen A en B 

tijdens de training significant vooruit zijn gegaan, maar de controlegroep niet. 

 

Tabel 2 

Beschrijvende statistiek voor- en nameting gehele groep (N=30) 

 

Tabel 3 

Beschrijvende statistieken voor- en nameting voor onderzoeksgroep A 

 Voormeting Nameting Verschil 

 M SD M SD t p d 

UGT Tellen Totaal (TT) 7.23 4.09 11.13 3.14 5.58 < .01 1.08 

UGT Telwoorden gebruiken (TG) 1.80 1.35 2.43 .73 4.08 < .01 0.61 

UGT Synchroon en verkort tellen (SV) 1.60 1.16 3.23 1.33 6.75 < .01 1.31 

UGT Resultatief tellen (RT) 1.37 1.22 2.13 1.22 3.36 < .01 0.62 

UGT Algemene kennis (AK) 2.47 1.43 3.33 1.24 2.23  .03 0.64 

Keep Track (KT) 4.53 1.59 5.47 1.59 3.16 < .01 0.59 

Odd One out (OOO) 6.27 2.90 9.10 3.17 5.07 < .01 0.93 

 Voormeting Nameting Verschil 

 M SD M SD t p d 

UGT Tellen totaal 7.60 4.27 12.70 2.58 7.39 < .01 1.45 

UGT Telwoorden 
gebruiken 

1.80 1.14 2.90 .74 4.71 < .01 1.15 

UGT Synchroon en 
verkort tellen 

1.80 1.14 3.50 1.18 6.58 < .01 1.47 

UGT Resultatief tellen 1.30 1.34 2.80 .79 3.73 < .01 1.36 

UGT Algemene kennis 2.70 1.34 3.50 .97 2.05 .04 .68 

Keep Track 4.80 1.62 5.80 1.81 2.54 .03 .58 

Odd One Out 5.50 3.31 7.40 2.41 2.69 .03 .66 
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Tabel 4 

Beschrijvende statistieken voor- en nameting voor onderzoeksgroep B 

 

Tabel 5 

Beschrijvende statistieken voor- en nameting voor onderzoeksgroep C 

 

  Met behulp van een MANOVA is onderzocht of de drie groepen op de voormeting 

verschillen. De groepen verschillen van elkaar (Wilk’s Lambda = .36, p = .04). Uit univariate 

toetsing blijkt dat de groepen slechts op één onderdeel van elkaar verschillen, namelijk op de 

UGT Algemene kennis, zie Tabel 6. Voor dit onderdeel is een post-hoc toets gedaan. Hieruit 

blijkt dat onderzoeksgroep B bij dit onderdeel lager scoort dan de andere groepen  (p < .01). 

 Voormeting Nameting Verschil 

 M SD M SD t p d 

UGT Tellen Totaal 5.70 3.30 12.00 2.31 5.80 < .01 2.25 

UGT Telwoorden gebruiken 1.70 1.34 2.30 .48 3.75 < .01 0.66 

UGT Synchroon en verkort 
tellen 

1.40 1.27 3.60 1.08 5.28 < .01 1.87 

UGT Resultatief tellen 1.30 .95 2.10 1.20 2.23 .05 0.74 

UGT Algemene kennis 1.30 .95 4.00 .94 5.45 < .01 2.86 

Keep Track 4.10 1.45 6.10 .99 4.74 < .01 1.64 

Odd One Out 5.70 2.83 11.80 2.78 8.11 < .01 2.17 

 Voormeting Nameting Verschil 

 M SD M SD t p d 

UGT Tellen Totaal 8.40 4.53 8.70 3.09 0.33 .75 .07 

UGT Telwoorden gebruiken 1.90 1.66 2.10 .74 0.45 .66 .16 

UGT Synchroon en verkort tellen 1.60 1.17 2.60 1.58 2.02 .07 .72 

UGT Resultatief tellen 1.50 1.43 1.50 1.35 0.00 1.00 .00 

UGT Algemene kennis 3.40 1.17 2.50 1.35 1.45 .18 -.71 

Keep Track 4.70 1.77 4.50 1.51 0.41 .69 -.12 

Odd One Out 7.60 2.27 8.10 2.56 1.86 .10 .21 
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Tabel 6 

One-way ANOVA voormeting 

 F P 

UGT Tellen Totaal 1.16 .33 

UGT Telwoorden gebruiken .05 .95 

UGT Synchroon en verkort tellen .28 .76 

UGT Resultatief tellen .08 .92 

UGT Algemene kennis 8.43 <.01* 

Keep Track .55 .58 

Odd One Out 1.67 .21 

* significant verschil 

 
 Om na te gaan of de drie groepen op de nameting van elkaar verschillen is een 

MANCOVA gedaan. De MANCOVA is significant (Wilk’s Lambda = .13, p<.01), dus er is 

een one-way ANCOVA uitgevoerd. Uit de analyse is gebleken dat er een verschil is tussen de 

drie groepen op alle testen.  

Om na te gaan welke groepen van elkaar verschillen op deze onderdelen, is een post-

hoc toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat groep A op alle onderdelen behalve Odd One Out 

hoger scoort dan groep C (controlegroep). Groep B scoort op alle onderdelen behalve 

resultatief tellen hoger dan groep C. Groep A en B verschillen niet van elkaar op de UGT-

scores, maar wel op de updating scores, waarop groep B hoger scoort dan groep A.  

  Om de gemiddelden van de voor- en nameting met elkaar te vergelijken zijn er ook 

verschilscores berekend, zie Figuur 1 en Tabel 7. 

 

Figuur 1 

Staafdiagram van de verschilscores per onderzoeksgroep 
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Tabel 7 

Berekende verschilscores voor- en nameting per onderzoeksgroep 

 

Duidelijk is dat bij de leerlingen die een rekeninterventie hebben gevolgd de verschilscores 

groter zijn, dan bij de controle groep. De controlegroep laat geen vooruitgang zien over tijd 

(zie Figuur 1 en Tabel 5).Uit de resultaten blijkt dat onderzoeksgroep A (rekeninterventie) 

wat betreft de telvaardigheden in alle opzichten vooruit is gegaan. Bij het onderdeel  

Telwoorden gebruiken is er sprake van een groot effect. Bij de UGT tellen totaal, het 

onderdeel Synchroon en verkort tellen en Resultatief tellen is er sprake van een zeer groot 

effect. Wat betreft het onderdeel Algemene kennis, Keep Track en Odd One Out is er sprake 

van een middelgroot effect. 

            Onderzoeksgroep B (beide interventies) is in alle opzichten vooruit gegaan na de 

rekeninterventie en updatinginterventie. Bij alle testen met betrekking tot updating is er 

sprake van een zeer groot effect. Bij de onderdelen Telwoorden gebruiken en Resultatief 

tellen laat deze groep een minder grote vooruitgang zien. Toch kan er gesproken worden van 

een middelgroot effect. Bij de overige telonderdelen kan gesproken worden van een zeer 

groot effect. 

           De effectgroottes in onderzoeksgroep B zijn over het algemeen het grootst als het gaat 

om telvaardigheden en de executieve functie updating. Alleen bij de onderdelen Telwoorden 

gebruiken en Resultatief tellen van de UGT is de effectgrootte in onderzoeksgroep A hoger.  

 Groep A 
(rekeninterventie) 

Groep B 
(beide interventies) 

Groep C 
(controlegroep) 

 

 M SD M SD M SD F p 

UGT Tellen totaal 5.10 2.18 6.30 3.43 0.30 2.87 12.20 < .01 

UGT Telwoorden 
gebruiken 

1.10 0.74 1.60 1.35 0.20 1.40 3.49 .05 

UGT Synchroon/ 
verkort tellen 

1.70 0.82 2.20 1.32 1.00 1.56 4.25 .13 

UGT Resulatief 
tellen 

1.50 1.27 0.80 1.14 0.00 0.94 4.46 .02 

UGT Algemene 
kennis 

.80 1.03 2.70 1.57 -0.90 1.97 13.15 < .01 

Keep Track 1.00 1.25 2.00 1.33 -0.20 1.55 6.35 < .01 

Odd One Out 1.90 2.23 6.10 2.38 0.50 0.85 22.42 < .01 
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De verschilscores van groep A en B verschillen niet significant van elkaar, met uitzondering 

van UGT Algemene kennis en Odd One Out, waarbij groep B meer vooruit is gegaan dan 

groep A. Groep B is op  alle onderdelen behalve Resultatief tellen significant meer 

vooruitgegaan dan de controlegroep. De vooruitgang in groep A verschilt alleen significant 

van groep C bij de totaalscore van de UGT en op het onderdeel Resultatief tellen. 

Onderzoeksgroep B is dus wel meer vooruitgegaan dan onderzoeksgroep A. Een 

gecombineerde interventie lijkt een groter effect op te leveren, dan alleen een 

rekeninterventie. 
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Conclusie en discussie 
 

            Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen hoe rekenzwakke kleuters zo 

effectief mogelijk geholpen kunnen worden. De centrale vraag was of het trainen van de 

executieve functie updating een toegevoegde waarde heeft naast het trainen van de 

vaardigheden om de rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters te verbeteren.  

            Ten eerste is nagegaan of de executieve functie updating te trainen is. Uit de resultaten 

blijkt dat dit het geval is. De groep leerlingen die de updatinginterventie hebben gevolgd, zijn 

significant vooruitgegaan op dit gebied. De interventie blijkt een zeer groot effect te hebben 

op de executieve functie updating. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van eerder 

gedane onderzoeken op het gebied van lezen en rekenen, die aangeven dat het mogelijk is om 

de onderliggende functies te trainen (Naglieri & Gottling, 1997; Oakland et al, 1998; 

Reynolds & Nicolson, 2006). Een kanttekening bij dit resultaat is, dat er vooral geoefend is 

met taken die vergelijkbaar zijn met de testen waarmee de executieve functie is gemeten. 

            Vervolgens is gekeken of het trainen van de telvaardigheden een positieve invloed 

heeft op de rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters. Uit de resultaten blijkt dat de 

leerlingen die de rekeninterventie hebben gevolgd een duidelijke vooruitgang laten zien wat 

betreft de rekenvaardigheid. Er kan gesproken worden van een middelgroot tot zeer groot 

effect. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van eerdere onderzoeken (Arnold, Fisher, 

Doctoroff & Dobbs, 2002; Van de Rijt & van Luit, 1998; Varol & Farran, 2006). 

            Als laatste is gekeken naar de toegevoegde waarde van een updatinginterventie 

bovenop een rekeninterventie. De vraag is of de leerlingen die beide interventies hebben 

gekregen significant meer vooruit zijn gegaan wat betreft de rekenvaardigheid, dan de 

leerlingen die alleen de rekeninterventie hebben gekregen. Dit blijkt niet het geval te zijn, 

hoewel de kinderen in deze steekproef meer vooruitgang vertoonden, is het verschil niet 

significant. Bij de meeste testen met betrekking tot rekenen, zijn de leerlingen die beide 

interventies hebben gevolgd meer vooruitgegaan. De effectgroottes zijn bij de groep die beide 

interventies heeft gevolgd groter, dan bij de leerlingen die alleen de rekeninterventie hebben  

gevolgd. Alleen bij de onderdelen Telwoorden gebruiken en Resultatief tellen van de UGT is 

dit niet het geval. Een mogelijke verklaring voor het feit dat de leerlingen die beide 

interventies hebben gevolgd meer vooruit zijn gegaan op de overige onderdelen dan de 

leerlingen die alleen een rekeninterventie hebben gevolgd, is dat bij deze onderdelen de 

executieve functie updating een grote rol speelt, waardoor de kinderen die hierin geen extra  
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oefening hebben gehad minder goed presteren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het 

trainen van onderliggende processen een toegevoegde waarde heeft, naast het trainen van 

vaardigheden (Naglieri & Gottling, 1997; Oakland, et al., 1998), dit komt overeen met de 

gevonden resultaten. Het kan ook zijn dat de leerlingen die beide interventies hebben gevolgd 

meer vooruit zijn gegaan, omdat ze meer begeleiding hebben gekregen. Opvallend is, dat de 

leerlingen die alleen de rekeninterventie hebben gevolgd ook vooruit zijn gegaan op het 

gebied van de executieve functie updating. Een mogelijke verklaring is dat de executieve 

functie updating verbetert, wanneer de rekenvaardigheid verbetert. Witt (2007) spreekt 

ditzelfde vermoeden uit in zijn artikel. De resultaten van zijn onderzoek suggereren dat er 

sprake is van wederzijdse beïnvloeding als het gaat om werkgeheugen en rekenvaardigheid. 

Vooruitgang in het werkgeheugen, leidt tot betere rekenvaardigheid, wat weer leidt tot een 

beter werkgeheugen (Witt, 2007). Hier zal verder onderzoek naar gedaan moeten worden.  

            Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de rekeninterventie en de 

updatinginterventie een positief effect hebben op de rekenvaardigheid en de executieve  

functie updating, van rekenzwakke kleuters in groep 2. Een combinatie van beide trainingen 

lijkt het grootste effect op te leveren. Er is sprake van een grote vooruitgang bij de leerlingen 

die hebben deelgenomen aan de interventies. Naar het verband tussen de rekenvaardigheid en 

de executieve functie updating zal verder onderzoek moeten worden gedaan, zodat 

achterhaald kan worden of de rekenvaardigheid verbetert wanneer de executieve functie 

updating verbetert of dat het ook andersom kan zijn. Er kan ook sprake zijn van een 

wederzijdse beïnvloeding (Witt, 2007). Daarnaast is het voor vervolgonderzoek van belang 

dat er ook gekeken wordt naar de invloed van enkel een updatinginterventie op de 

rekenvaardigheid van rekenzwakke kleuters. Op die manier ontstaat er meer duidelijkheid 

over de rol van de executieve functie updating op de rekenvaardigheid van rekenzwakke 

kleuters en het nut van een interventie alleen op dit gebied. 

            Dit onderzoek kent een aantal tekortkomingen. Zo is de onderzoeksgroep relatief klein 

en zijn de kinderen van de verschillende scholen niet gelijkmatig verdeeld over de drie 

onderzoeksgroepen. De reden hiervoor is tijdgebrek en beperkte organisatorische 

mogelijkheden. De interventies werden gegeven in groepjes van vijf en het was niet mogelijk 

om de kinderen van verschillende scholen in dezelfde interventiegroep te plaatsen in verband 

met de afstand tussen de scholen. De interventies konden niet individueel worden gegeven in 

verband met tijdgebrek. Als het mogelijk is, zal bij een volgend onderzoek geprobeerd 

moeten worden om allemaal leerlingen van éénzelfde school te selecteren, zodat er geen 
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sprake is van  

 

een invloed van verschillende onderwijsvormen. Daarnaast is niet gekeken naar andere 

problemen van een leerling, zoals een laag IQ of een stoornis (ADHD, ASS etcetera). De 

onderzoeksgroepen zijn wel vergelijkbaar als er gekeken wordt naar CITO-scores, leeftijd en 

sekse. Voor een volgend onderzoek is het belangrijk om leerlingen te selecteren die alleen 

problemen hebben op het gebied van rekenen. 
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