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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate if executive functions correlate with number 

sense in toddlers and if toddlers who receive a lot of stimulation at home have better 

executive functions and number sense than toddlers that receive less stimulation. 

 The participants are between 34 and 38 months old. The children undertook six tests 

relating to number sense: counting aloud, insight in counting (counting objects and 

knowledge of counting), comparing amounts of equal size (1:2 and 2:3) and comparing 

amounts of different size. Four tests relate to executive functions: A-not-B with and without 

change, bear-dragon task and card sortingtask. For assessing the stimulation at home one of 

the parents undertook a special version of the Dagelijkse Informele Educatie: 

Gezinsvragenlijst.  

The expectation that there would be a positive correlation between number sense and 

executive functions is partially confirmed: Number sense correlates with some tests that relate 

to inhibition while there is no correlation between number sense and shifting. The expectation 

however that toddlers with a lot of stimulation at home have better number sense and 

executive functions is not confirmed. 

More investigation is necessary in order to better understand the correlation between 

number sense and executive functions. The influence of home instruction and the level of 

education of parents should be investigated more deeply in future studies. Research of this 

nature is of great importance to the discovery of math problems at an early age making 

intervention possible. 
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Peuters ontdekken de betekenis van getallen: 

Is er een verband tussen executieve functies en number sense? 
 

Wie wil leren rekenen, moet eerst de betekenis van getallen kennen. De vaardigheid 

van het snel begrijpen, schatten en manipuleren van getallen wordt aangeduid met het begrip 

number sense (Dehaene, 2001). Bij rekenvaardigheid wordt gebruik gemaakt van het 

werkgeheugen (Klein & Bisanz, 2000), waarvan het executieve systeem het hoofdsysteem is 

(Baddeley, 1992). Dit onderzoek is erop gericht om te achterhalen of er een verband bestaat 

tussen number sense en executieve functies bij peuters.  

Number sense vormt de basis van latere rekenvaardigheid (Van de Rijt & Van Luit, 

1999) en ontwikkelt zich in verschillende fases. De eerste fase bestaat uit de aangeboren 

eigenschap om kardinale hoeveelheden te kunnen vergelijken en schatten; de basiskennis van 

hoeveelheden. De tweede fase houdt het talige gedeelte in; het hardop tellen, telstrategieën en 

het herinneren van feiten. De derde fase gaat over het arabische systeem; het opschrijven van 

hoeveelheden en even en oneven hoeveelheden. In fase twee en drie wordt de basis voor de 

mentale getallenlijn gelegd. De vierde fase behelst het uitvoeren van berekeningen en 

rekenkundig kunnen denken (Aster & Shalev, 2007). Aunio, Lim, Hautamake en Van Luit 

(2004) identificeerde twee factoren van number sense: telvaardigheid en 

hoeveelheiddiscriminatie, die een belangrijke voorspeller zijn van rekenvaardigheid 

(Okomoto, gevonden in Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Passolunghi, Vercelloni & Shadee, 

2007). Deze factoren worden door peuters onafhankelijk van elkaar gebruikt en zijn nog niet 

geïntegreerd (Gersten et al., 2005; Griffin 2004). Jonge kinderen zijn beter in het organiseren 

en vergelijken van hoeveelheden dan in telvaardigheid (Ee, Wong & Aunio 2006). 

De ontwikkeling van telvaardigheid kent 5 fasen: akoestisch tellen (3-jarige), het a-

synchroon tellen (4-jarige), synchronisch tellen (4- of 5-jarige), resultatief tellen (5-jarige) en 

verkort tellen (6-jarige) (Van de Rijt & Van Luit, 1998). Als kinderen 3 jaar zijn, kunnen ze 

ongeveer vijf objecten tellen. Ze zijn in staat om objecten aan te wijzen en er een getal 

oplopend tot vijf bij te noemen (Wynn, 1992). Tellen wordt nog niet gebruikt om de 

hoeveelheid objecten te bepalen. Als een kind, nadat het de objecten heeft geteld, wordt 

gevraagd hoeveel objecten er zijn, noemt het niet het laatste maar een willekeurig getal of 

enkele getallen, of het begint de objecten opnieuw te tellen (Wynn, 1990). 

Kinderen zijn in hun eerste levensjaar al in staat om hoeveelheden te vergelijken. Dit 

geldt zowel bij het aanbieden van de hoeveelheden op visuele als auditieve wijze. Bij het 
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vergelijken van hoeveelheden treden twee effecten op; distance effect en size effect (Deheane, 

Deheane-Lambertz & Cohen, 1998). Xu en Spelke (2000) tonen aan dat baby’s meer en 

minder onderscheiden zolang het verschil 2:1 is, dit lukt niet als het verschil 3:2 is (distance 

effect). Kleine hoeveelheden zijn gemakkelijker te onderscheiden dan grote hoeveelheden. 

Baby’s kunnen gemakkelijk onderscheid maken tussen 1, 2 en 3 objecten, maar onderscheid 

tussen 4 objecten is lastig, zelfs wanneer het gaat tussen 4 en 0 objecten (size effect) 

(Feigenson & Carey, 2004). Kinderen van 3 jaar zijn in staat om kleine hoeveelheden te 

vergelijken en te bepalen welke groter en welke kleiner zijn. Hierbij vertrouwen ze op hun 

visuele perceptie en niet op tellen; als er keus is tussen één groot koekje of vier kleine dan 

kiezen 3-jarigen voor het grote koekje (Sophian, 2000).  

De ontwikkeling van number sense hangt samen met de hoeveelheid informele 

instructie thuis (Gersten et al., 2005). Number sense wordt eigen gemaakt door interactie met 

ouders en eventuele broertjes en zusjes (Benigno & Ellis, 2004; Gersten & Chard, 1999). 

Gemiddeld genomen, is er in een goed opgeleid middenklasse gezin significant meer 

instructie over getallen en concepten die gerelateerd zijn aan hoeveelheden, dan in gezinnen 

uit lagere sociale klassen (Philips & Crowell, 1994, gevonden in Gersten & Chard, 1999). 

Ook de kwaliteit van de kinderopvang is van invloed op de cognitieve ontwikkeling. 

Kinderopvang van goede kwaliteit heeft getrainde leidsters en een omgeving die gevoelig is 

en stimulerend werkt voor baby’s en jonge kinderen (Burchinal et al., 2000). Verder biedt het 

veel creatieve speelactiviteiten en de leidsters betrekken de kinderen in positieve sociale 

interacties (Howes & Smith, 1995). Kinderen die vanaf hun achtste maand naar kinderopvang 

van goede kwaliteit zijn geweest, hebben een voorsprong in hun ontwikkeling. Deze kinderen 

zijn beter in taal, rekenen, cognitieve vaardigheden en het vasthouden van aandacht, vertonen 

minder probleemgedrag en zijn sociaal sterker. Deze invloed geldt voor kinderen van 

verschillende achtergronden, maar de invloed is groter voor risicokinderen. Bij kinderen van 

wie de moeder laag is opgeleid, heeft de kwaliteit van de kinderopvang een sterker positief 

effect (Peisner-Feinberg et al., 2001). In tegenstelling van het voorgaande vinden Caughy, 

DiPietro en Strobino (1994) dat voor kinderen met een goede thuisomgeving kwalitatief 

goede kinderopvang een negatief effect heeft op rekenvaardigheid. Voor kinderen uit een 

arme omgeving is deelname aan kinderopvang van goede kwaliteit in de eerste drie 

levensjaren positief gerelateerd aan een betere ontwikkeling van reken- en leesvaardigheden 

(Caughy et al., 1994).  

Baddeley (1992) definieert het werkgeheugen als een actief geheugensysteem dat 

verantwoordelijk is voor het tijdelijk opslaan en tegelijkertijd verwerken van informatie. Het 
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werkgeheugen bestaat uit drie subsystemen. Het eerste subsysteem is centrale executieve 

systeem. Hier vindt onder andere de coördinatie en uitvoering van taken, selectieve aandacht 

en shifting en inhibitie plaats. Het wordt gezien als het hoofdsysteem dat de andere systemen 

aanstuurt. Het tweede subsysteem is het visueel spatiele sketchpad dat gebruikt wordt voor het 

vasthouden en manipuleren van visuele informatie. Het derde subsysteem, de fonologische 

loop, wordt gebruikt voor het vasthouden en herhalen van verbale informatie (Baddeley, 

1992). Nader onderzoek bracht Baddeley (2000) ertoe nog een vierde component aan dit 

model toe te voegen: de episodic buffer. Deze is verantwoordelijk voor het integreren van 

informatie van de subsystemen van het werkgeheugen en het lange termijngeheugen. 

Er zijn verschillende definities van executieve functies (Bull, Espy & Senn, 2004). 

Volgens het literatuuronderzoek van Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter en 

Wager (2000), bestaan executieve functies uit: shifting, updating en inhibitie. Deze functies 

correleren onderling (Miyake et al., 2000). Shifting wordt gedefinieerd als de mogelijkheid 

om te switchen tussen verschillende taken of strategieën. Inhibitie is de capaciteit om 

dominante automatische reacties te onderdrukken, zodat doelgerichte reacties gebruikt kunnen 

worden. Updating houdt het volgen en coderen van inkomende informatie in en het bijhouden 

van het werkgeheugen door niet langer relevante informatie te vervangen door nieuwe, meer 

relevante informatie (Van der Sluis, De Jong & Van der Leij, 2007).  

Gedurende de voorschoolse periode is er een snelle ontwikkeling van executieve 

functies zoals inhibitie (Klenberg, Korkman & Lahti-Nuuttila, 2001), werkgeheugen (Espy, 

Kaufmann, McDiarmid & Glisky, 1999) en flexibele vaardigheden (Jacques & Zelazo, 2001). 

De centrale executieve functies zijn beter ontwikkeld bij oudere kinderen (Andersson, 2006). 

Bij werkgeheugen- en probleemoplossingstaken behalen oudere kinderen dan ook betere 

resultaten dan jongere kinderen (Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004). Hoe ouder 

kinderen zijn, hoe groter de capaciteit van het werkgeheugen (Riggs, McTaggart, Simpson & 

Freeman, 2006; Klein & Bisanz, 2000). De onderdelen van het werkgeheugen waarop 

kinderen vertrouwen, verschuiven naarmate ze ouder worden (Rasmussen & Bisanz, 2005). 

Tijdens de voorschoolse periode vertrouwen kinderen vooral op het visueel-spatiele 

werkgeheugen, terwijl oudere kinderen meer afgaan op de fonologische of verbale benadering 

(Hitch, Halliday, Schaafstal & Schraagen, 1988). Ook het opleidingsniveau van ouders 

(Ardila, Rosselli, Matute & Guajardo, 2005) en de hoogte van het inkomen hangt samen met 

de executieve vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar (Noble, Norman & 

Farah, 2005).  
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Ondanks het feit dat de executieve functies nog niet volledig ontwikkeld zijn, kunnen deze 

vanaf jonge leeftijd gemeten worden (Espy, Kaufmann, Glisky & McDiarmid, 2001).  

Executieve functies liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van vroege 

rekenvaardigheid (Passolunghi, Vercelloni & Shadee, 2007). Omdat number sense een goede 

voorspeller is van rekenvaardigheid (Okomoto, gevonden in Gersten et al., 2005) kan ervan 

worden uitgegaan dat, als er een relatie is tussen executieve functies en rekenvaardigheid, er 

ook een relatie is tussen executieve functies en number sense. Zo hangt het succes om non-

verbale berekeningen op te lossen bij jonge kinderen van 4 jaar af van de mogelijkheid om 

kwantitatieve representaties vast te kunnen houden en manipuleren in het werkgeheugen als 

wel het begrijpen van getaltransformaties (Klein & Bisanz, 2000). Rekenvaardigheid hangt 

positief samen met de capaciteit van het werkgeheugen (Espy et al., 2004; Klein & Bisanz, 

2000), updating (Van der Sluis et al., 2007), shifting en inhibitie (Bull & Sceriff, 2001). 

Er is weinig onderzoek gedaan naar het herkennen van vroege rekenproblemen 

(Gersten et al., 2005). Om in een vroegtijdig stadium interventies te kunnen plegen, is het van 

belang dat bij jonge kinderen onderzocht kan worden of er problemen zijn in de ontwikkeling 

van cognitieve vaardigheden. Zo kunnen rekenproblemen op latere leeftijd worden 

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

Het hier beschreven onderzoek geeft antwoord op de vraag: Is er een verband tussen 

executieve functies en number sense bij peuters van 3 jaar oud? Er worden twee subvragen 

onderscheiden. De eerste subvraag luidt: Is er samenhang tussen de executieve functies en 

number sense bij peuters? Number Sense is een goede voorspeller van latere rekenvaardigheid 

(Okomoto, gevonden in Gersten, Jordan & Flojo, 2005). Rekenvaardigheid hangt samen met 

de capaciteit van het werkgeheugen (Espy et al., 2004; Klein & Bisanz, 2000), updating (Van 

der Sluis et al., 2007), shifting en inhibitie (Bull & Sceriff, 2001). Executieve functies kunnen 

vanaf jonge leeftijd gemeten worden (Espy et al., 2001). De eerste hypothese is: 1) dat er een 

positieve samenhang is tussen de executieve functies en number sense. 

De tweede subvraag luidt: Hebben peuters met veel thuisstimulatie een betere number 

sense en executieve vaardigheden dan peuters met weinig thuisstimulatie? De ontwikkeling 

van sommige aspecten van number sense hangt samen met de hoeveelheid informele 

instructie thuis (Gersten et al., 2005). Gemiddeld genomen, is er in een goed opgeleid 

middenklasse gezin significant meer instructie over getallen en concepten die gerelateerd zijn 

aan hoeveelheden, dan in gezinnen uit lagere sociale klassen (Philips & Crowell, 1994, 

gevonden in Gersten & Chard, 1999). Het opleidingsniveau van ouders (Ardila et al., 2005) 

en de hoogte van het inkomen hangt samen met de executieve vaardigheden van kinderen in 
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de leeftijd van 5 tot 15 jaar (Noble et al., 2005). De hypotheses luiden: 2) peuters met veel 

thuisinstructie hebben een betere number sense dan peuters met weinig thuisinstructie en 3) 

peuters van ouders met een hoog opleidingsniveau hebben beter ontwikkelde executieve 

functies dan peuters van ouders met een laag opleidingsniveau. 

 

 

Methode 
 

Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep heeft bestaan uit 3-jarige peuters (2 jaar en 10 maanden tot en 

met 3 jaar en 2 maanden) van kinderdagverblijven in Utrecht en Kerkrade. Alle kinderen zijn 

in Nederland geboren en spreken thuis Nederlands. Er zijn 69 ouders benaderd door middel 

van een brief, 42 ouders hebben toestemming gegeven voor het afnemen van het onderzoek. 

Ouders die toestemming hebben gegeven, hebben een vragenlijst ontvangen. Van de 42 

vragenlijsten zijn er 29 ingevuld. Om de privacy van de kinderen te waarborgen, zijn de 

gegevens van de onderzochte kinderen anoniem verwerkt. 

 

Instrumenten 

Bij de kinderen zijn acht testen afgenomen: vier testen meten number sense en vier 

testen meten de executieve functies. Number sense is opgesplitst in de onderdelen tellen en 

hoeveelheiddiscriminatie. Om de stimulatie van ouders te meten, is een vragenlijst gebruikt.  

 

Tellen  

De component tellen omvat drie delen: hardop tellen, tellen van hoeveelheden en 

telkennis. Het onderdeel hardop tellen bestaat uit één item. Kinderen is gevraagd tot tien te 

tellen. Kinderen mogen één keer opnieuw beginnen en zelfcorrectie is bij elk getal toegestaan 

(Jordan, Kaplan, Oláh & Locuniak, 2006). Ze krijgen een punt als zij hierin slagen.  

Bij het onderdeel tellen van hoeveelheden zijn drie items gebruikt. Kinderen krijgen 

drie sterren op papier te zien. Vervolgens is ze gevraagd elke ster aan te raken, terwijl ze die 

tellen. Vervolgens is het papier uit het zicht van de kinderen gehouden en ze gevraagd te 

vertellen hoeveel sterren er op het papier staan (cardinality principe). Dezelfde procedure is 

gevolgd met vijf en met zeven sterren (Jordan, Levine, & Huttenlocher, 1994). Per goed 

antwoord wordt er 1 punt gescoord, maximaal kunnen 6 punten verkregen worden. 
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Om het onderdeel telkennis te meten, is aan de kinderen een set van drie of zeven gele 

of blauwe stippen gepresenteerd. Kinderen krijgen vervolgens een vingerpoppetje te zien. 

Daarbij is verteld dat het poppetje net is begonnen met leren tellen. Het kind heeft de taak om 

aan te geven of het poppetje ‘goed’ of ‘niet goed’ telt. Kinderen hebben acht sessies gekregen, 

waarvan vier correct, twee incorrect en twee pseudo-correct. Per goed antwoord krijgen de 

kinderen 1 punt, maximaal kunnen er 8 punten gescoord worden (Geary, Hoard & Hamson, 

1999).  

De betrouwbaarheid van tellen is matig gebleken, Cronbach’s alpha = .51. Als het item 

hardop tellen niet wordt meegenomen, wordt Cronbach’s alpha .63. Tellen zal bestaan uit 

twee onderdelen: hardop tellen en telinzicht (tellen van hoeveelheden en telkennis). 

  

Hoeveelheidsdiscriminatie 

Baby’s kunnen meer en minder onderscheiden zolang het verschil 2:1 is (Xu & 

Spelke, 2000). Jonge kinderen van 3 jaar zijn in staat om kleine hoeveelheden te vergelijken 

en te bepalen welke groter en welke kleiner is hierbij vertrouwen ze op hun visuele perceptie 

en niet op tellen (Sophian, 2000).  

Aan de hand van deze gegevens zijn de volgende testen ontwikkeld: a) Vergelijken 

van hoeveelheden van gelijke grootte. Het doel is om te testen of kinderen kunnen aanwijzen 

wat meer of minder is. De materialen zijn: een cookiemonster-pop en bladen met cirkels 

(koektrommels) waarin afbeeldingen van koekjes staan. Alle koekjes zien er hetzelfde uit. De 

afbeeldingen zijn geplastificeerd en zitten in een map. Er zijn twee trials uitgevoerd. De test 

begint met twee oefenopgaven; 10 versus 1 koekje en 8 versus 2 koekjes. Bij de eerste trial is 

het verschil tussen de aantallen 2:1. Bij de tweede is het verschil 3:2. Het maximaal aantal 

koekjes is 12. Voordat de test begint, wordt de kinderen een verhaaltje verteld: 

Cookiemonster heeft altijd zin in zoveel mogelijk koekjes. Er zijn twee trommels met 

koekjes. Elke keer mag Cookiemonster slechts één trommel met koekjes hebben. De kinderen 

moesten kiezen uit welke trommel Cookiemonster eet. b) Vergelijken van hoeveelheden van 

verschillende grootte. De koekjes hebben een gelijke vorm, maar verschillen in grootte. De 

test begint met twee oefenopgaven; 10 versus 1 koekje en 8 versus 2 koekjes. De totale 

oppervlakte van de grote koekjes is groter dan de totale oppervlakte van de kleine koekjes. 

Per goed antwoord krijgen de kinderen 1 punt, maximaal kunnen er 15 punten gescoord 

worden. 

De betrouwbaarheid voor het vergelijken van hoeveelheden is matig gebleken, 

Cronbach’s alpha = .51. Als het item vergelijken van hoeveelheden van verschillende grootte 
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niet mee wordt genomen, wordt Cronbach’s alpha .64. Vergelijken van hoeveelheden zal 

bestaan uit twee onderdelen: vergelijken van hoeveelheden van gelijke grootte (verhouding 

1:2 en 2:3) en vergelijken van hoeveelheden van verschillende grootte. 

 

A-not-B zonder wissel  

 De kinderen moeten aangeven in welke ton een speeltje verstopt is. Het kind kijkt toe 

terwijl de testleider in één van de twee tonnen op tafel een beloning stopt. Daarna telt de 

testleider met een melodieuze stem en met behulp van zijn vingers, waarbij de instaptijd 5 

seconden bedraagt.  

Na het uitstel mag het kind in de ton kijken en als de beloning erin zit, mag het die hebben. 

De beloning wordt verplaatst (wisseltrial) naar de andere kant als het kind bij twee 

opeenvolgende pogingen de beloning verkregen heeft. Als het kind de beloning vindt op de 

wisseltrial wordt de wachttijd vergroot, als het kind de beloning niet vindt, wordt de wachttijd 

verkort. Elke wachttijd wordt maximaal drie keer afgenomen. Een fout wordt gescoord als 

een kind duidelijk de verkeerde ton aanraakt of erin kijkt. De score is afhankelijk van de 

lengte van het uitstel: bij 1 seconde uitstel wordt er 1 punt toegekend, bij 3 seconden 2 

punten, bij 5 seconden 3 punten en bij 10 seconden 4 punten. 

Deze test heeft als meetpretenties het werkgeheugen en inhibitie (Diamond, 1988; 

Espy et al., 1999). 

 

A-not-B met wissel  

Ook hier moeten de kinderen aangeven in welke ton een speeltje verstopt zit. Meteen 

nadat de beloning in een ton is gestopt, worden de tonnen omgewisseld. De ton met de 

beloning wordt voor het kind langs gedraaid. De instaptijd is dezelfde als de wachttijd die het 

kind heeft behaald op de A-not-B zonder wissel. De score is afhankelijk van de lengte van het 

uitstel: bij 1 seconde uitstel wordt er 1 punt toegekend, bij 3 seconden 2 punten, bij 5 

seconden 3 punten en bij 10 seconden 4 punten. 

Deze test heeft als meetpretenties werkgeheugen en inhibitie (Diamond & Baddeley 

1996). 

 

Bear-dragon taak 

Bij dit onderdeel zijn er vijf items. Gestart wordt met een oefenitem. Het kind moet de 

opdrachten van de beer opvolgen en de opdrachten van de draak negeren. De beer geeft als 

eerste een opdracht aan het kind en wanneer het kind de opdracht juist heeft uitgevoerd, geeft 
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de draak nogmaals de opdracht. Iedere opdracht mag maximaal drie keer door de beer 

herhaald worden. Wanneer de opdracht dan nog niet goed is uitgevoerd, komt het volgende 

item aan bod. Dit antwoord wordt dan fout gerekend. Per goed item krijgen de kinderen een 

punt, waarmee de maximum score voor dit onderdeel 5 is. Deze test pretendeert inhibitie te 

meten (Reed, Pien & Rothbart, 1984). 

 

Kaart sorteertaak 

Kinderen krijgen twee voorbeeldkaarten te zien: een blauw konijn en een rode boot. 

Daarna moeten ze een serie van bi-valente testkaarten, rode konijnen en blauwe boten 

sorteren. Eerst moet gesorteerd worden op de dimensie kleur (pre-switch fase). Na vijf 

achtereenvolgende goede antwoorden wordt doorgegaan met de post-switch fase. Hierbij 

moet worden gesorteerd op de dimensie figuur. Bij het behalen van de pre-switch test wordt 1 

punt toegekend, bij het behalen van de post-switch test krijgt het kind 2 punten. Deze test 

pretendeert shifting te meten (Zelazo, 2006). 

 

Vragenlijst 

Een aangepaste versie van ‘De Dagelijkse Informele Educatie: Gezinsvragenlijst’ (Mayo & 

Leseman, 2006) is afgenomen (aangepast aan de leeftijdgroep). De vragenlijst is ingevuld 

door de hoofdverzorger. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is goed gebleken (Cronbach’s 

alpha = .92).  

 

Procedure 

Elk kind is in de periode januari tot en met april 2008 individueel getest door een 

testleider (studenten master orthopedagogiek). De acht testen zijn gedurende een sessie van 

ongeveer een half uur afgenomen in een rustige ruimte. 

 

Statistische analyse 

Er is met behulp van een Pearson’s product moment correlatie onderzocht of er een 

samenhang is tussen executieve functies en number sense. Om het verschil in number sense 

tussen peuters met een hoge en peuters met een lage thuisstimulatie te berekenen, is een 

onafhankelijke t-test uitgevoerd. Om het verschil in executieve vaardigheden tussen peuters 

met ouders met een hoge en lage opleiding te berekenen, is gebruik gemaakt van een 

MANOVA met als onafhankelijke variabelen opleidingsniveau belangrijkste verzorger en 
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opleidingsniveau andere verzorger. Voor alle analyses geldt dat de nulhypothese (H0) inhoudt 

dat er geen significant verschil is. 

 

 

Resultaten 
 

De steekproefgrootte, gemiddelden en standaardafwijkingen zijn per test weergegeven 

in Tabel 1. Bij alle analyses is het significantiepercentage vastgesteld op α = 0.05 en is 

eenzijdig getoetst. 

Een Spearman’s rangcorrelatie is uitgevoerd om te bepalen of de testen die de 

executieve functies aantonen onderling samenhangen. De correlaties staan in tabel 2. Twee 

testen correleren significant met elkaar. De A-not-B zonder wissel correleert positief met de 

A-not-B met wissel en de A-not-B met wissel correleert positief met de kaart sorteertaak. In 

de rest van de correlatieanalyses zijn de testen die executieve functies meten afzonderlijk van 

elkaar geanalyseerd. 

 De samenhang tussen de executieve functies en number sense zijn berekend met 

Spearman’s rangcorrelatie. De correlaties staan in tabel 3. Vergelijken van hoeveelheden van 

gelijke grootte correleert significant met alle testen die executieve functies aantonen. 

Vergelijken van hoeveelheden van verschillende grootte correleert met geen van de testen die 

executieve functies aantonen. Hardop tellen correleert significant met één van de vier testen: 

A-not-B zonder wissel. Telinzicht correleert significant met twee van de vier testen: er was 

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken 

 M SD N 

Hardop tellen 0.32 0.47 41 

Telinzicht 7.12 2.88 40 

Vergelijken van hoeveelheden van gelijke grootte 6.74 2.46 42 

Vergelijken van hoeveelheden met verschillende grootte 2.26 1.78 42 

A-not-B zonder wissel 3.50 0.97 42 

A-not-B met wissel 2.00 1.57 41 

Bear-dragontaak 1.28 2.05 40 

Kaart sorteertaak 1.24 0.85 42 
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een positieve samenhang met de A-not-B met wissel en een negatieve samenhang met de 

bear-dragontaak. 

Om het verschil te berekenen in number sense bij peuters met een hoge en lage 

thuisinstructie is gebruikgemaakt van een onafhankelijke t-test. Er is een significant verschil 

gevonden tussen vergelijken van hoeveelheid met verschillende grootte, t(22) = -2.53; p = .01. 

Kinderen met veel thuisinstructie zijn beter in het vergelijken van hoeveelheden van 

verschillende grootte dan kinderen met weinig thuisinstructie. Er is geen significant verschil 

 

Tabel 2 

Pearson’s product moment correlatie executieve testen 

 A-not-B 

zonder wissel 

A-not-B met 

wissel 

Bear-

dragontaak 

Kaart 

sorteertaak 

A-not-B zonder wissel  .32* .15 .00 

A-not-B met wissel   -.24 .39** 

Bear-dragontaak    .03 

Kaart sorteertaak     

*p < .05, **p < .01 

 

Tabel 3 

Pearson’s product moment correlatie executieve testen en onderdelen number sense 

 A-not-B 

zonder wissel 

A-not-B met 

wissel 

Bear-

dragontaak 

Kaart 

sorteertaak 

Hardop tellen 

 

.28* .15 .00 .12 

Telinzicht 

 

.26* .19 -.29* -.72 

Hoeveelheden van gelijke 

grootte 

.32* .27* .33* .21 

Hoeveelheden van 

verschillende grootte 

.02 -.15 .09 .01 

*p < .05 
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gevonden tussen hardop tellen (t (21) = 0.12; p = .46), telinzicht (t (21) = 0.72; p = 

.24) en vergelijken van hoeveelheid van gelijke grootte (t (22) = -0.58; p = .28).  

Om het verschil te berekenen in executieve functies bij peuters van wie de ouders een 

hoog of laag opleidingsniveau hebben, is gebruikgemaakt van een 3 (opleidingsniveau 

belangrijkste verzorger) X 3 (opleidingsniveau andere verzorger) MANOVA. Het 

opleidingsniveau van beide ouders is gesplitst in 3 groepen: het opleidingsniveau is 

basisschool of middelbare school, het opleidingsniveau is MBO, het opleidingsniveau is HBO 

of WO. Er is geen effect opleidingsniveau belangrijkste verzorger, F(2,23) = 1.72, p = .13 en 

opleidingsniveau andere verzorger, F(2,23) = .70, p = .70 gevonden. Ook is er geen interactie-

effect gevonden tussen opleidingsniveau belangrijkste verzorger en opleidingsniveau andere 

verzorger, F(2,23) = .69, p = .61. 

 
 

Conclusie en discussie 

 
Dit onderzoek is erop gericht om vast te stellen of er een verband bestaat tussen 

number sense en executieve functies bij peuters en of peuters met veel thuisstimulatie betere 

executieve vaardigheden en number sense hebben dan peuters met weinig thuisstimulatie.  

In dit onderzoek correleren niet alle executieve functie-testen onderling. Dit komt niet 

overeen met het literatuuronderzoek van Miyake en collega’s (2000). Alle testen zijn bij 

eerder onderzoek gebruikt en daarbij is aangetoond dat ze executieve vaardigheden meten 

(Diamond, 1988; Espy et al., 1999; Reed et al., 1984; Zelazo, 2006). Het is mogelijk dat de 

testen niet samenhangen, omdat niet alle executieve vaardigheden bij peuters op hetzelfde 

moment worden ontwikkeld. Er is wel onderzoek verricht naar de afzonderlijke ontwikkeling 

van verschillende executieve vaardigheden bij peuters (Klenberg et al., 2001; Espy et al., 

1999; Jacques & Zelazo, 2001), maar niet naar de wijze waarop ontwikkeling van deze 

verschillende vaardigheden zich onderling verhoudt. Het verklaart niet waarom de testen die 

inhibitie meten niet samenhangen.  

De verwachting dat er een positieve samenhang is tussen number sense en executieve 

functies wordt gedeeltelijk bevestigd. Number sense hangt samen met een aantal taken die 

inhibitie meten. Er is geen samenhang gevonden tussen number sense en shifting.  

Hardop tellen en telinzicht hangen positief samen met de A-not-B zonder wissel. De 

A-not-B heeft als meetpretentie inhibitie en werkgeheugen, de bear-dragontaak heeft als 
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meetpretentie inhibitie. Het is mogelijk dat de positieve samenhang van de A-not-B zonder 

wissel en hardop tellen en telinzicht verklaard kan worden door het werkgeheugen en niet 

door inhibitie. Dit zou ook verklaren waarom hardop tellen en telinzicht niet samenhangt met 

de kaart sorteertaak die shifting en niet het werkgeheugen meet. Het verklaart niet waarom er 

geen samenhang is tussen hardop tellen, telinzicht en de A-not-B met wissel, omdat 

laatstgenoemde test ook het werkgeheugen meet.  

Telinzicht hangt negatief samen met de bear-dragontaak. Het kan zijn dat de bear-

dragontaak iets anders meet dan inhibitie, bijvoorbeeld sociale interactie, hoewel deze 

hypothese niet overeenkomt met de onderzoeksresultaten van Reed en collega’s (1984). De 

bear-dragontaak wordt door de kinderen gezien als rollenspel: sommige kinderen duiken weg 

en gillen als ze de draak zien, terwijl andere kinderen de beer een kusje willen geven. Het is 

mogelijk dat kinderen die vooral gericht zijn op sociale interactie hierdoor beter presteren op 

de bear-dragontaak en minder goed op telinzicht.  

Er is een positieve samenhang gevonden tussen vergelijken van hoeveelheden van 

gelijke grootte en testen die inhibitie meten: de A-not-B met wissel, zonder wissel en de bear-

dragontaak. Vergelijken van hoeveelheden van gelijke grootte correleert niet met de kaart 

sorteertaak, die shifting meet. Er is geen samenhang gevonden tussen het vergelijken van 

hoeveelheden van verschillende grootte en de executieve functies. Een mogelijke verklaring is 

dat vergelijken van hoeveelheden van verschillende grootte vooral een talige vaardigheid 

meet. Het kind moet immers begrijpen wat meer en minder is en dat het de koekjes moet 

tellen en niet moet schatten op basis van hun visuele perceptie, waarop de meeste 3-jarige 

kinderen vertrouwen (Sophian, 2000).  

De verwachting dat kinderen met veel thuisstimulatie beter presteren op number sense 

en executieve functies is niet bevestigd. Er is geen verschil gevonden tussen de mate van 

thuisinstructie en hardop tellen, telkennis en vergelijken van hoeveelheden van gelijke 

grootte, in tegenstelling tot de resultaten van Gersten en collega’s (2005). Wellicht speelt de 

kinderopvang een rol bij de ontwikkeling van number sense waardoor de invloed van 

thuisinstructie kleiner is. Wel is een positief verschil gevonden tussen vergelijken van 

hoeveelheden van verschillende grootte en de mate van thuisinstructie. Het kan zijn dat 

kinderen die thuis veel gestimuleerd worden op jongere leeftijd vertrouwen op een 

fonologische of verbale benadering in plaats van een visueel-spatiele en daarom beter 

presteren op de test vergelijken van hoeveelheden van verschillende grootte.  

Er is geen verschil gevonden tussen de executieve vaardigheden van kinderen met 

ouders met een hoog dan wel een laag opleidingsniveau. Deze resultaten laten een ander beeld 
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zien dan het onderzoek van Ardilla en collega’s (2005). Een mogelijke verklaring is dat de 

verschillen pas ontstaan als kinderen ouder zijn.  

Verder onderzoek naar de ontwikkeling van executieve vaardigheden bij peuters is 

noodzakelijk. In dit onderzoek wordt niet duidelijk hoe executieve vaardigheden bij peuters 

zich ontwikkelen; of sommige vaardigheden zich eerder ontwikkelen dan andere, of de 

ontwikkeling van executieve vaardigheden volgens bepaalde mijlpalen verloopt en of de 

ontwikkeling voor elke peuter hetzelfde is. Ook de invloed van ouders op de ontwikkeling 

van executieve functies moet nader onderzocht worden.  

 Hoewel er onderzoek is gedaan naar number sense bij peuters zijn er geen 

betrouwbare testen die number sense bij peuters kunnen aantonen. Het ontwerpen van 

betrouwbare testen die ook de rekenvaardigheid bij kleuters kunnen voorspellen, zijn van 

belang om de ontwikkeling van number sense en de daarop volgende rekenvaardigheid beter 

te kunnen onderzoeken.  

Dit onderzoek kent een aantal tekortkomingen. Ten eerste moeten de resultaten 

wegens de kleine onderzoeksgroep en het beperkte aantal vragenlijsten voorzichtig worden 

geïnterpreteerd. Ten tweede is, om de thuisstimulatie te meten, gebruik gemaakt van een 

vragenlijst die alleen door de belangrijkste verzorger van het kind is ingevuld. Observaties 

thuis of het laten invullen van de vragenlijst door beide verzorgers kan een ander beeld 

opleveren. De stimulatie van het kinderdagverblijf en de leeftijd waarop de kinderen naar het 

kinderdagverblijf gaan, is niet meegenomen in dit onderzoek, terwijl dit wel van invloed kan 

zijn. Ten derde is bij het verschil in executieve vaardigheden bij peuters met veel en weinig 

thuisstimulatie alleen het opleidingsniveau van ouders en niet de hoogte van het inkomen van 

de ouders onderzocht. Ten vierde is geen rekening gehouden met de taalontwikkeling terwijl 

de beschikbare testen die number sense en executieve functies meten over het algemeen talige 

testen zijn. Wellicht scoren kinderen die beter zijn in taal ook beter op de testen. 

Ondanks deze tekortkomingen kan dit onderzoek bijdragen aan het inzicht in number 

sense. Omdat number sense de voorloper is van rekenvaardigheid is het van belang om de 

ontwikkeling van number sense en de daarbij behorende executieve functies in kaart te 

brengen. Dan kan wellicht in de toekomst op jonge leeftijd worden bepaald of 

rekenproblemen op latere leeftijd te verwachten zijn. Ook kunnen er mogelijk interventies 

worden ontwikkeld waardoor rekenproblemen kunnen worden voorkomen. 
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