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Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar het effect van de getalbegrip training ‘Opgeteld!’ en de getalbegrip-

en werkgeheugentraining ‘Opgeteld & Onthouden!’ op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters in 

groep 2. Door rekenzwakke kleuters zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden, kunnen 

eventuele rekenproblemen voorkomen worden. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 51 rekenzwakke kleuters uit groep 2 uit het reguliere 

basisonderwijs. Een voormeting van het werkgeheugen en het getalbegrip is gedaan, waarna acht 

interventiesessies, verspreid over vier weken, hebben plaatsgevonden. Ten slotte heeft een nameting 

van het getalbegrip plaatsgevonden. 

Bij het meten van het getalbegrip is gebruik gemaakt van een gedeelte van de Utrechtse 

Getalbegrip Toets-Revised, Comparison en Getallenlijnen 1-10 en 1-100. Voor het meten van het 

werkgeheugen is gebruik gemaakt van verschillende taken: Spatial Span, Odd One Out, Word Recall 

Backwards en Digit Recall Backwards. In de statistische analyses is gecorrigeerd voor de prestaties 

van de leerlingen op de werkgeheugentaken tijdens de voormeting. 

Uit de resultaten blijkt dat zowel ‘Opgeteld!’ als ‘Opgeteld & Onthouden!’ een positief effect 

hebben op het getalbegrip. Verder komt naar voren dat een training enkel gericht op het getalbegrip 

een groter effect heeft dan een training zowel op het getalbegrip als op het werkgeheugen.

Abstract

This research focuses on the effect of the number sense training ‘Counted!’ and the number sense and 

working memory training ‘Counted & Remembered!’ on the number sense of preschool children at 

risk of mathematical problems. By giving these children at risk the right support as early as possible, 

math problems can possibly be prevented. 

The research took place with 51 preschool children at risk of math failure, attending 

kindergarten. A pretest to measure the number sense of the children was done, together with the 

testing of their working memory. Eight sessions of intervention took place, spread over four weeks. 

After that, a posttest to measure the number sense was done. 

The tests to measure the number sense are: parts of the Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised, 

Comparison en Number Lines 1-10 and 1-100. To measure the working memory Spatial Span, Odd 

One Out, Word Recall Backwards and Digit Recall Backwards were used. In the statistical analyses 

the performances of the children at the working memory tests were taken as a covariate. 

The results show that both the ‘Counted!’ and the ‘Counted & Remembered’ interventions had 

a positive effect on the number sense of the children. A training aimed at number sense only, seems to 

have a bigger effect than a training aimed at both the number sense as the working memory. 
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‘Opgeteld!’ & ‘Opgeteld & Onthouden!’: Effecten van twee interventies op het 
getalbegrip van rekenzwakke kleuters

Heden ten dage is er zeer veel kennis op het gebied van leren lezen, en ook de kennis op het 

gebied van rekenen wordt steeds omvangrijker (Braams & Denis, 2003). Veel onderzoekers

zijn het erover eens dat de verwerving van rekenkundige kennis en vaardigheden kan worden 

gezien als een ontwikkelingsproces dat al begint voordat het formele rekenkundige onderwijs

wordt gestart. Kinderen doen reeds rekenvaardigheden op voordat zij naar groep drie gaan 

(Braams & Denis, 2003; Torbeyns et al., 2002; Van de Rijt & Van Luit, 1998; Varol & 

Farran, 2006; Whyte & Bull, 2008). Verschillende onderzoeken wijzen uit dat deze 

vroegtijdige rekenvaardigheden goede voorspellers zijn voor de latere rekenkundige 

vaardigheden. Ze zijn namelijk belangrijk voor het aanleren van rekenkundige 

basisvaardigheden (optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen) en de ontwikkeling van 

verder wiskundige kennis (Aunio, Hautamäki & Van Luit, 2005; Booth & Siegler, 2006; Ee, 

Wong & Aunio, 2006; Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Van Luit, 1999; Whyte & Bull, 2008). 

Het is daarom van belang dat rekenproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden, zodat 

interventies gestart kunnen worden (Gersten et al., 2005). In dit onderzoek zal de effectiviteit 

van twee interventies op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters onderzocht worden. In 

deze interventies staat het trainen van het getalbegrip en het werkgeheugen centraal.

De voorbereidende rekenvaardigheden die kinderen al vroeg opdoen, worden ook wel 

‘getalbegrip’ genoemd (Gersten et al., 2005; Torbeyns et al., 2002; Whyte & Bull, 2008). Het 

concept getalbegrip is moeilijk te definiëren. In de literatuur worden veel verschillende 

definities gebruikt. Over het algemeen wordt getalbegrip gezien als het algemene begrip van 

getallen en handelingen en de mogelijkheid om te gaan met alledaagse situaties waarin 

getallen voorkomen (Reys, 1994, in: Yang, Hsu & Huang, 2004). Zulke vaardigheden zijn 

bijvoorbeeld het snel opzeggen van een rij cijfers, vergelijkingen maken of schatten 

(Torbeyns et al., 2002; Van Luit, 1999; Whyte & Bull, 2008). In dit onderzoek wordt onder 

getalbegrip verstaan: het vlot kunnen opnoemen van de telrij, het kunnen identificeren van 

cijfers, het kunnen vergelijken van hoeveelheden, het kunnen vergelijken van getallen en het 

kunnen plaatsen van getallen op getallenlijnen.

Het getalbegrip ontwikkelt zich geleidelijk, afhankelijk van de frequentie en variatie in 

ervaringen die kinderen hebben met getallen en kwantitatieve situaties waarin zij belanden, 

binnen of buiten school (Braams & Denis, 2003; Gersten et al., 2005; Torbeyns et al., 2002; 

Van de Rijt & Van Luit, 1998). In onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat frequente 
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en gevarieerde ervaringen met tellen zeer nodig zijn voor de ontwikkeling van getalbegrip 

(Van de Rijt & Van Luit, 1998). Van de Rijt en Van Luit (1998) geven aan dat uit hun 

onderzoek is gebleken dat acht aspecten het fundament voor getalbegrip vormen, namelijk: 

vergelijking, classificatie, correspondentie, seriëren, telnamen gebruiken, gestructureerd 

tellen, resultatief tellen en algemene kennis van getallen. Uit onderzoek komt naar voren dat 

vooral het leren van telwoorden en het leren tellen belangrijk is voor het ontwikkelen van 

getalbegrip (Gelman & Gallistel, 1978, in: Sophian, 1995; Frank, 1989, in: Torbeyns et al., 

2002; Van de Rijt & Van Luit, 1998). Daarnaast beweren Van de Rijt en Van Luit (1998) dat 

het trainen van telvaardigheden, naast betere telprestaties, tevens resulteert in betere prestaties 

bij seriëren en classificeren. In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkeling van 

getalbegrip een combinatie is van de vooruitgang in het algemeen en de ontwikkeling van 

specifieke numerieke vaardigheden (Aunio et al., 2005). 

In dit onderzoek wordt ook het kunnen plaatsen van getallen op getallenlijnen gezien 

als een onderdeel van het getalbegrip van kinderen. Om getallen op een lijn te kunnen 

plaatsen zijn goede schattingsvaardigheden nodig. Volgens Dehaene en Dupoux (1990) 

ontwikkelt men een mentale analoge getallenlijn, van waaruit schattingen kunnen worden 

gedaan. Schatten wordt in vele alledaagse situaties gebruikt en levert snelle oplossingen 

(Booth & Siegler, 2006). Het is tevens een belangrijke vaardigheid voor het ontwikkelen van 

verdere rekenkundige vaardigheden (Booth & Siegler, 2006; Siegler & Opfer, 2003). 

Omdat het getalbegrip zich al vroeg ontwikkelt en een goede voorspeller is voor latere 

rekenkundige vaardigheden, is het van belang problemen vroegtijdig te signaleren. Dit biedt 

namelijk de mogelijkheid om al vroeg interventies te starten (Varol & Farran, 2006). Uit 

onderzoek is gebleken dat een vroegtijdige rekeninterventie voordelig kan zijn (Van Luit, 

1999). Rekeninterventies gericht op het onderrichten van rekenstrategieën zijn bijvoorbeeld 

meer effectief bevonden dan het reguliere reken- en wiskundeonderwijs (Kroesbergen & Van 

Luit, 2002). Griffin (2004) en Yang en collega’s (2004) stellen dat extra instructie en 

onderwijs gericht op het getalbegrip, tot minder uitvallers in het aanvankelijk rekenen leidt. 

Het is hierbij van belang dat kinderen de gelegenheid krijgen om te onderzoeken hoe ze tot 

een oplossing komen bij verschillende rekenopgaven. Het simpelweg uitvoeren en oefenen 

van eenvoudige sommen is onvoldoende om getalbegrip te kunnen ontwikkelen (Braams & 

Denis, 2003). 

Een andere belangrijke factor in het verwerven van rekenvaardigheden is het 

werkgeheugen. Het werkgeheugen is een voorspeller voor latere rekenkundige vaardigheden 

(De Smedt et al., 2009). Bij kinderen met rekenproblemen is vaak sprake van tekorten in het 
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werkgeheugen (Bull & Scerif, 2001; Geary, Hoard & Hamson, 1999). Baddely en Swanson 

(1996 & 1987, in: Verschueren & Koomen, 2007) maken een opdeling van het geheugen. In 

het korte termijn geheugen wordt informatie kort vastgehouden. Vervolgens wordt de 

informatie verplaatst naar het werkgeheugen, waar de informatie bewerkt en getransformeerd 

kan worden. In het werkgeheugen is er een centraal uitvoerend systeem dat wordt ondersteund 

door twee slaafsystemen: het visueel ruimtelijk schetsboek en de fonologische lus. Kinderen 

met rekenproblemen blijken op taken die een sterk beroep doen op het werkgeheugen en het 

centraal uitvoerend orgaan opvallend zwakker te scoren dan leerlingen zonder problemen 

(Baddely, 1996; Swanson, 1994). Een gevolg hiervan kan zijn dat kinderen op het moment dat 

ze tot een oplossing zijn gekomen, de opgave alweer vergeten zijn. Hierdoor wordt er geen 

koppeling tussen het antwoord en de opgave gemaakt, waardoor geen of trage automatisering 

optreedt en rekenproblemen ontstaan (Ruijssenaars et al., 2004). 

Ook de processen voor het ophalen van informatie uit het lange termijn geheugen, 

verlopen moeizamer bij kinderen met rekenproblemen dan bij kinderen zonder leerproblemen. 

Voor kinderen met rekenproblemen is het snel en vlot kunnen beschikken over rekenfeiten 

vaak een levenslang probleem (Ruijssenaars et al., 2004). Het snel kunnen benoemen van 

cijfers en letters kan worden gezien als een indicatie voor de snelheid van de toegang tot het 

lange termijn geheugen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met rekenproblemen een 

significant tekort hebben op het gebied van de benoemingssnelheid van bepaalde symbolen en 

cijfers (Van der Sluis et al., 2004; Willburger et al., 2008).

In dit onderzoek zal worden gekeken naar het effect van twee trainingen op het 

getalbegrip van rekenzwakke kleuters in groep 2. In de eerste training ‘Opgeteld!’ komt onder 

andere veelvoudig tellen, het vergelijken van hoeveelheden en het werken met getallenlijnen 

aan bod. In de tweede training ‘Opgeteld & Onthouden!’ worden de activiteiten uit de training 

‘Opgeteld!’ gecombineerd met het trainen van het werkgeheugen. Het doel van dit onderzoek 

is na te gaan hoe rekenzwakke kleuters het beste geholpen kunnen worden. Dit is van belang 

omdat de eerste rekenvaardigheden zich al vroeg ontwikkelen en goede voorspellers zijn voor 

latere rekenkundige vaardigheden (Aunio, Hautamäki & Van Luit, 2005; Booth & Siegler, 

2006; Ee, Wong & Aunio, 2006; Gersten et al., 2005; Van Luit, 1999; Whyte & Bull, 2008). 

Uit eerder vergelijkbaar onderzoek naar het trainen van het getalbegrip van 

rekenzwakke kinderen is gekeken naar de toegevoegde waarde van een 

werkgeheugeninterventie bovenop een rekeninterventie. Beide interventiegroepen bleken 

significant vooruit te zijn gegaan in het getalbegrip. Hoewel de groep kinderen die zowel de 

werkgeheugeninterventie als de rekeninterventie ontving in de steekproef meer vooruitgang 
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vertoonde, bleek het verschil met de groep kinderen die slechts de rekeninterventie kreeg niet 

significant (Ten Voorde, 2008). In dit onderzoek ontvangen de kinderen in de ‘Opgeteld & 

Onthouden!’ groep een integreerde interventie waarbij zowel het werkgeheugen als het 

getalbegrip wordt getraind. Er is geen sprake van een extra interventie. 

Er staan een aantal vragen centraal in dit onderzoek. Als eerste zal worden nagegaan 

of het trainen van het getalbegrip van rekenzwakke kleuters een positief effect heeft op het 

getalbegrip. Uit onderzoek is gebleken dat interventies en instructie gericht op getalbegrip een 

positief effect hebben op de rekenvaardigheden (Griffin, 2004; Kroesbergen & Van Luit, 

2002; Van Luit, 1999; Van de Rijt & Van Luit, 1998; Yang et al., 2004). Verwacht wordt dat 

het trainen van het getalbegrip van rekenzwakke kleuters tot een verbetering van de 

rekenvaardigheden zal leiden. 

Ten tweede zal worden nagegaan of het getalbegrip van de kleuters zal verbeteren 

wanneer zowel het getalbegrip als het werkgeheugen wordt getraind. Verwacht wordt dat een 

combinatie van het trainen van het getalbegrip en het werkgeheugen het meeste effect zal 

hebben op de rekenvaardigheden van rekenzwakke kleuters, zoals in mindere mate is 

bevonden in eerder onderzoek (Ten Voorde, 2008). Zowel het getalbegrip als het geheugen 

zijn namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van rekenkundige vaardigheden 

Methode

Onderzoeksgroep

Aan dit onderzoek hebben 51 rekenzwakke leerlingen meegewerkt (zie Tabel 1). De 

gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 5,9 jaar. Er hebben 26 jongens en 25 meisjes 

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

2009. Leerlingen met D, E en lage C-scores (scores beneden het 50e percentiel), kwamen in 

aanmerking voor het onderzoek. De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen. De eerste 

groep bestaat uit vijftien leerlingen en krijgt de training ‘Opgeteld!’. De tweede groep bestaat 

tevens uit vijftien leerlingen en krijgt de training ‘Opgeteld & Onthouden!’. De derde groep 

bestaat uit 21 leerlingen, de controlegroep die geen interventie krijgt. De leerlingen komen 

van vijf verschillende scholen verspreid over Nederland. De leerlingen zijn gematcht en

toegewezen aan een conditie, zodat er een evenredige verdeling bestaat tussen de drie 

onderzoeksgroepen op basis van de gegevens van de voormeting. De ouders van de leerlingen

hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het afnemen van de testen. 



8

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroepen.

Geslacht Leeftijd
(in maanden)

UGT-R Comparison GL 1-10 GL 1-100

Jongen Meisje M SD M SD M SD M SD M SD

Groep A 6 9 69,1 3,6 7,3 2,9 23,3 5,8 0,55 0,36 0,27 0,19

Groep B 7 8 70,9 5,0 7,6 3,1 25,4 2,9 0,66 0,31 0,25 0,21

Groep C 13 8 71,2 3,4 6,7 3,9 24,7 4,9 0,77 0,24 0,20 0,21

Instrumenten

Bij de voor- en nameting bij de leerlingen van alle groepen is gebruik gemaakt van een viertal 

testen om het getalbegrip van de leerlingen te testen. Bij de voormeting is tevens gebruik 

gemaakt van vier geheugentesten om de capaciteit van het geheugen van de leerlingen te 

testen. Hieronder zullen de testen worden beschreven. 

Comparison

Bij de vergelijkingstest Comparison wordt het kind gevraagd verschillende 

hoeveelheden (variërend van 1 tot 100) met elkaar te vergelijken en het grootste aantal te 

kiezen. De test wordt afgenomen met behulp van een computer. De leerlingen krijgen een 

non-verbaal instructiefilmpje te zien. Op het scherm staan twee vierkante vakken met ieder 

een ander aantal stippen. Op het filmpje is te zien dat wanneer het kind het vierkant met de 

meeste stippen aanwijst een groen scherm met een schat tevoorschijn komt. Wijst het echter 

het vierkant aan met de minste stippen, dan verschijnt een rood scherm. Na het filmpje wordt 

gevraagd of het kind de bedoeling van de test heeft begrepen. Het kind moet in eigen woorden 

uit kunnen leggen wat het moet doen, wanneer dit niet lukt wordt het instructiefilmpje 

nogmaals gestart. Bij aanvang wordt het kind uitgelegd dat het met een vinger het juiste 

vierkant aan mag wijzen op het scherm. De testleider geeft met de muis aan welk vierkant het 

kind heeft gekozen. Kiest het kind het juiste vierkant, dan verschijnt een groen scherm met 

een schat. Wijst het kind het verkeerde vierkant aan, dan wordt meteen voortgezet met de 

volgende opgave. De test bestaat uit 30 items, waarvan de goed beantwoorde items worden 

gescoord met een punt.

Getallenlijnen 1-10 (GL 1-10) & Getallenlijnen 1-100 (GL 1-100)

De test Getallenlijnen 1-10 wordt afgenomen met behulp van een computer. Tijdens 

de instructie krijgt het kind een lijn te zien. De testleider geeft aan op welke plek de 1 op de 
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lijn hoort en op welke plek de 10 op de lijn hoort. Vervolgens krijgt het kind een lijn te zien 

met de cijfers 1 en 10 op de juiste plek. Boven de lijn staat een cijfer dat het kind op een 

plaats in de lijn moet zetten door het met een vinger aan te wijzen. De testleider gaat 

vervolgens met de muis naar de plek waar het kind wijst. Er volgen acht opgaven met 

verschillende cijfers. De test Getallenlijnen 1-100 werkt hetzelfde als Getallenlijnen 1-10. 

Hier moeten de leerlingen echter cijfers van 1 tot 100 een plek geven op de lijn en wordt er 

dus ook gewerkt met tientallen. De prestaties van de kinderen zijn gescoord aan de hand van 

de berekende lineariteit van de antwoorden van de leerlingen. 

Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised (UGT-R)

Om de telvaardigheden van de leerlingen te meten is gebruik gemaakt van een deel 

van de Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised (Van Luit & Van de Rijt, 2009). De originele 

UGT bestaat uit acht subschalen en heeft twee gelijksoortige versies, versie A en versie B 

(Van de Rijt, Van Luit & Pennings, 1999). In dit onderzoek zijn enkel de subschalen van 

versie A gebruikt, namelijk:

- Telwoorden gebruiken: voor- en achteruit tellen tot twintig, het gebruiken van kardinale en 

ordinale nummers (Van de Rijt et al., 1999).

- Synchroon en verkort tellen: tellen terwijl naar objecten wordt gewezen, het herkennen van 

getallen op een dobbelsteen. 

- Resultatief tellen: tellen zonder naar objecten te wijzen.

- Algemene kennis van getallen: het gebruik van getallen in alledaagse situaties (Van de Rijt 

et al., 1999).

Elke subschaal bestaat uit vijf items. Het aantal goed beantwoorde items wordt gescoord.

Naast de getalbegrip vaardigheden van de leerlingen is op de voormeting tevens het geheugen 

getest. Zowel de Odd One Out, als Spatial Span doen een beroep op het visuo-spatieel 

werkgeheugen. Ze zijn beide taken waarin zowel een opslag component aanwezig is als een 

verwerkingscomponent. Tijdens de oefentrials worden deze componenten eerst afzonderlijk 

aangeboden en pas daarna gecombineerd. De taken komen voort uit de Automated Working 

Memory Assessment (AWMA) (Alloway, Gathercole, Kirkwood & Elliot, 2008). 

Spatial Span

De Spatial Span taak wordt in verschillende onderzoeken beschreven (Alloway et al., 

2006; Jarvis & Gathercole, 2003; Shah & Miyake, 1996). De gebruikte versie van Spatial 
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Span is beschreven in Jarvis en Gathercole (2003). Het kind krijgt op een beeldscherm twee 

abstracte figuren naast elkaar aangeboden. De linker figuur is een referentiefiguur, de rechter 

figuur heeft een rode stip. Het kind moet bij elke trial aangeven of de rechter figuur, met de 

rode stip ‘hetzelfde’ is, of ‘tegenovergesteld’ aan de figuur zonder rode stip. De rechterfiguur 

kan geroteerd aangeboden worden, wisselend tussen acht verschillende rotatiestanden. Na 

elke trial moet het kind aangeven in een driehoek met drie stippen, waar de rode stip stond. 

Zowel bij het identificeren van ‘hetzelfde’ of ‘tegenovergesteld’, als bij het terughalen

van waar de rode stip stond, is geen tijdslimiet gesteld. De afbeelding blijft op het scherm 

staan totdat het kind een respons heeft gegeven. Wanneer een kind voldoende succes heeft 

gehad op een bepaald niveau (minstens vier van de zes trials goed), wordt overgegaan op een 

moeilijker niveau. Dit houdt in dat het kind nu niet één maar twee trials te zien krijgt, voordat 

recognitie plaatst moet vinden. Afgebroken wordt wanneer een kind drie fouten heeft in één 

niveau. Dit hoeven geen opeenvolgende fouten te zijn. Incorrecte antwoorden omtrent 

‘hetzelfde’ of ‘andersom’ tellen hierbij niet mee. Alleen incorrecte antwoorden betreffende de 

geheugenscore tellen mee voor de afbreeknorm. Alloway en collega’s (2006) geven aan dat 

de test-hertest betrouwbaarheid .82 is voor kinderen in de leeftijd van 4,5 tot 11,5 jaar.

Odd One Out

De Odd One Out taak wordt op de computer afgenomen en is afgeleid van Russell, 

Jarrold en Henry (1996: in Alloway et al., 2006). Het kind krijgt drie vormen op een rij te 

zien, waarvan twee vormen hetzelfde zijn. Het kind moet aanwijzen welke vorm afwijkt van 

de andere twee vormen. De plaatjes blijven op het scherm staat totdat het kind een antwoord 

heeft gegeven. Vervolgens komt een rij van drie hokjes in beeld, waarin geen vormen te zien 

zijn. Het kind moet aanwijzen in welke van de lege hokjes het figuur stond wat er niet bij 

hoorde. Eerst wordt één rij per trial aangeboden. Na een succesvolle prestatie op dit niveau 

(minstens vier correcte antwoorden), wordt het aantal rijen wat aangeboden wordt opgehoogd 

naar twee. Na twee keer aangewezen te hebben welk plaatje er niet bij hoort, moet het kind nu 

twee keer aanwijzen waar de plaatjes stonden die er niet bij hoorden. Alloway en collega’s 

(2006) geven aan dat de test-hertest betrouwbaarheid .81 is voor kinderen in de leeftijd van 

4,5 tot 11,5 jaar).

Backwards Digit Recall & Word Recall Backwards

Deze test doet een beroep op het verbale werkgeheugen. De test is afgeleid van 

Alloway en collega’s (2006). Het kind moet een serie cijfer die verbaal worden aangeboden, 
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in de omgekeerde volgorde herhalen. Om te oefenen worden eerst oefentrials aangeboden, 

waarin de leerlingen twee cijfers moeten omdraaien, gevolgd door drie cijfers. Tijdens de 

testfase doorloopt het kind een blok, waarvan minimaal vier correcte antwoorden gegeven 

moeten worden. Bij drie of meer fout per blok wordt de test afgebroken. Aanbieding vindt 

plaats door een computergestuurd programma met een ingebouwde stem. Alloway en 

collega’s (2006) geven aan dat de test-hertest betrouwbaarheid .64 is voor kinderen in de

leeftijd van 4,5 tot 11,5 jaar.

Een andere test die is gebruikt om de updating vaardigheden van de leerlingen te 

meten is de Word Recall Backwards. Deze test is gelijk aan de Backwards Digit Recall, hier 

worden echter woorden gebruikt in plaats van getallen.

Interventies

‘Opgeteld!’

De getalbegrip training bestaat uit acht trainingen, verdeeld over vier weken. In de 

eerste twee sessies wordt er geoefend met de getallen, en het tellen van één tot en met tien. 

Het tellen wordt geoefend doormiddel van het voorwaarts en achterwaarts opzeggen van de 

telrij en verschillende versjes. De leerlingen raken bekend met hoeveelheden en cijfers door 

het spelen van een stippenbingo. Er wordt hierbij een koppeling gemaakt tussen de arabische, 

de analoge en verbale code van hoeveelheden, zoals beschreven door Dehaene (1992). De 

leerlingen krijgen een bingokaart met verschillende hoeveelheden stippen. Een cijfer

(arabische code) wordt omhoog gehouden en voorgelezen (verbale code). Daarna zoeken de 

leerlingen op hun eigen kaart het bijbehorende aantal stippen (analoge code). Op deze manier 

wordt getracht de koppeling tussen deze codes te versterken. Ook wordt de getallenlijn van 

één tot tien geoefend. De leerlingen leggen grote puzzelstukken met cijfers in goede volgorde 

op de grond, waarna gegooid wordt met een dobbelsteen en de leerlingen het gelijk aantal 

ogen in stappen vooruit moeten zetten. Daarnaast wordt geoefend met het maken van kleine 

sommen met de cijferfee. Twee leerlingen stoppen individueel een aantal stenen (maximaal 5) 

in de tas van de cijferfee. Deze twee aantallen worden door de leerlingen opgeteld en 

gecontroleerd door de stenen in de tas te tellen. 

In de tweede week worden de getallen één tot en met tien herhaald en zal er verder 

geoefend worden met tellen tot twintig, doormiddel van het voorwaarts en achterwaarts 

opzeggen van de telrij. Tevens wordt de getallenlijn 1-20 geoefend. De leerlingen krijgen 

blaadjes met de cijfers één tot en met twintig en leggen deze in de juiste volgorde. Vervolgens 

leggen ze kaartjes met het juiste aantal stippen bij het corresponderende cijfer. Ook oefenen 
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de leerlingen de getallenlijn doormiddel van een lineair bordspel. De leerlingen gooien met 

een dobbelsteen en proberen als eerste met hun pion het cijfer 20 te bereiken. Hardop tellen 

zij het aantal stappen dat ze nemen. Daarnaast spelen de leerlingen een bingospel. De 

leerlingen kiezen het aantal te gooien dobbelstenen, tellen het aantal ogen en kleuren het 

bijbehorende cijfer. 

In de derde week worden de getallen één tot en met twintig herhaald en wordt verder 

geoefend worden met het tellen tot vijftig. Naast het opzeggen van de telrij wordt de 

getallenlijn 1-50 door het spelen van een lineair bordspel. Daarnaast is geoefend met de 

getallenlijn 1-10. De leerlingen krijgen een getallenlijn waar de nummers 0 en 10 opstaan. 

Daartussen staat voor ieder getal een streepje. De leerlingen moeten een aangewezen getal op 

de juiste plek in de getallenlijn plaatsen door de streepjes te tellen. 

In de vierde week worden de getallen één tot en met vijftig herhaald en zal er verder 

geoefend worden met het tellen tot honderd. Naast het opzeggen van de telrij wordt ook 

geoefend met hoeveelheden. De leerlingen krijgen twee cijfers met het bijbehorende aantal 

stippen te zien. Ze moeten de cijfers en de stippen correct combineren en aangeven welk getal 

of aantal stippen meer of minder is. Daarnaast wordt er een lineair bordspel van 1-100 

gespeeld, waarbij de leerlingen met behulp van dobbelstenen als eerste met hun pion bij de 

100 komen.

Kroesbergen & Van Luit (2003) concluderen dat: interventies gericht op 

basisvaardigheden over het algemeen veel effect hebben, hoe korter de interventie, hoe meer 

effect deze heeft omdat ze zich vaak op een specifiek domein richten. Daarnaast concluderen 

zij dat voor het trainen van basisvaardigheden directe instructie het meest effectief is en dat 

interventies die gebruik maken van computers minder effectief zijn dan interventies met een 

leerkracht. Bij het ontwikkelen van de getalbegrip training is hier rekening mee gehouden. 

Het is een interventie gebaseerd op basisvaardigheden, het heeft een korte duur, maakt 

gebruik van directe instructies van een leerkracht. Ook met de inhoud van de interventie is 

rekening gehouden met gegevens uit recente onderzoeken. 

Binnen de interventie is veel gebruik gemaakt van het hardop opnoemen van de telrij. 

Het tellen en hardop benoemen van cijfers en cijferreeksen en het snel kunnen herkennen van 

getallen vormt namelijk de basis voor het ontwikkelen van goed getalbegrip (Aunio et al., 

2005; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Ho & Cheng, 2005). 

Daarnaast is gebruik gemaakt van het vergelijken van hoeveelheden en het vergelijken 

van cijfers. Kinderen moeten in staat zijn cijfers en hoeveelheden te vergelijken voor de 

ontwikkeling van getalbegrip (Gersten et al., 2005). Braams en Denis (2003) stellen dat 
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kinderen tot een goede ontwikkeling van getalbegrip komen wanneer ze kunnen classificeren 

en seriën. Binnen de interventie is tevens gewerkt aan de koppeling van de analoge code aan 

de verbale code, door de leerlingen cijfers aan stippen te laten koppelen.

In de interventie is gebruik gemaakt van het schatten met getallenlijnen. Booth en 

Siegler (2006) stellen dat het accuraat en lineair kunnen schatten een voorwaarde is voor het 

ontwikkelen van getalbegrip. Hoe beter kinderen lineair kunnen schatten, hoe beter hun 

algemene rekenvaardigheden zich zullen ontwikkelen (Siegler & Ramani, 2008).

Als laatste is veel gebruik gemaakt van lineaire numerieke bordspellen. Het spelen van 

lineaire bordspellen heeft een positief effect op de telvaardigheden, het gebruik van 

telwoorden en het kunnen schatten van posities van nummers op een lijn. Het heeft een zeer 

positief effect op de ontwikkeling van getalbegrip (Ramani & Siegler, 2008; Siegler & 

Ramani, 2008; Whyte & Bull, 2008).

‘Opgeteld & Onthouden!’

Het doel van de combinatietraining is om het getalbegrip van de leerlingen te 

verbeteren, maar daarmee ook de werkgeheugenvaardigheden in het rekenkundige domein. 

Alle activiteiten binnen deze interventie concentreren zich zowel op het werkgeheugen als het 

getalbegrip. De leerlingen moeten tegelijkertijd informatie onthouden, verwerken en ophalen. 

Dit komt overeen met de definitie van werkgeheugen/updating zoals deze gebruikt wordt door 

verschillende onderzoekers (Kroesbergen et al., in press; Passolunghi & Pazzaglia, 2004; 

Passolunghi & Pazzaglia, 2005). Daarnaast bevat de training ook het bekend raken met 

getallen, het oefenen in tellen, het spelen van lineaire bordspellen en het koppelen van 

getallen aan hoeveelheden. Bewezen is dat activiteiten (op de computer) gerelateerd aan het 

bewerken en onthouden van informatie, de executieve vaardigheden bevorderen (Klingberg et 

al., 2005; Thorell et al., 2009). Zoals eerder is aangegeven, is het bekend raken met getallen 

en het oefenen van tellen (Aunio et al., 2005; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Ho & Cheng, 

2005), het spelen van lineaire bordspellen (Ramani & Siegler, 2008; Siegler & Ramani, 2008; 

Whyte & Bull, 2008) en het classificeren en sorteren van getallen en hoeveelheden (Braams & 

Denis, 2003) het getalbegrip van kinderen bevordert. 

In de eerste vier sessies spelen de leerlingen een spel waarbij ze moeten onthouden 

wat ze meenemen op vakantie. Het eerste kind begint en zegt: ‘Ik ga op reis en ik neem 

mee… mijn pyjama (bv.).’ Het tweede kind zegt vervolgens: ‘Ik ga op reis en ik neem mee 

mijn pyjama en een zwempak (bv.),’ enzovoorts. Ze moeten telkens alle voorgaande 

genoemde attributen in de juiste volgorde opnoemen. Daarnaast moeten de leerlingen het 
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aantal mee te nemen attributen opnoemen, twee pyjama’s en vier zwempakken bijvoorbeeld. 

In sessie 1 en 2 mogen de leerlingen een willekeurig aantal kiezen tussen de 1 en de 10. In 

sessie 3 en 4 moeten ze de aantallen in de juiste volgorde opnoemen. In de laatste vier sessies 

spelen de leerlingen hetzelfde spel, maar zeggen ze: ‘Ik ga naar de dierentuin en ik zie…’ en 

worden de nummers 1 tot en met 20 gebruikt. Deze taak doet naast de telvaardigheden tevens 

een beroep op het verbaal korte termijn geheugen, doordat verbale informatie opgeslagen 

moet worden en teruggehaald moet worden (Alloway et al., 2006).

In sessie 1, 3, 5 en 7 wordt het spel ‘Counting Recall’ gebruikt, afgeleid van Alloway 

en collega’s (2006). De leerlingen zien driehoeken en cirkels op een computerscherm. De 

leerlingen wordt de opdracht gegeven de cirkels te tellen. Nadat ze de cirkels hebben geteld 

verdwijnt het scherm en moeten de leerlingen onthouden hoeveel cirkels ze hebben geteld. 

Eerst krijgen de leerlingen één set figuren te zien, daarna twee sets, vervolgens drie sets en 

uiteindelijk krijgen de leerlingen vier sets figuren te zien en moeten ze vier getelde 

hoeveelheden cirkels onthouden. Hierbij wordt het geheugen getraind en het tellen wordt 

geoefend, wat het getalbegrip zal vergroten. 

In alle sessies wordt een lineair bordspel gespeeld. De leerlingen gooien een 

dobbelsteen en moeten het gegooide getal onthouden. Nadat alle leerlingen met de 

dobbelsteen hebben gegooid wordt ze gevraagd naar hun eigen gegooide getal en zetten ze het 

gelijke aantal aan stappen met hun pion op het spelbord. In sessie 3 en vier hoeven de 

leerlingen geen dobbelsteen te gooien. In plaats daarvan krijgen de leerlingen twee kaarten te 

zien met getallen. De leerlingen wordt gevraagd het grootste getal op te noemen en te 

onthouden. Nadat ieder kind twee kaarten te zien heeft gekregen zetten ze het 

corresponderende aantal stappen op het spelbord. In sessie 1 en 2 gebruiken de leerlingen een 

spelbord van 1 tot 10, in sessie 3 en 4 een spelbord van 1 tot 20, in sessie 5 en 6 een spelbord 

van 1 tot 50 en in de laatste twee sessies wordt een spelbord van 1 tot 100 gebruikt. In de 

eerste twee sessies wordt gebruik gemaakt van een dobbelsteen met één tot drie ogen, in de 

andere sessies wordt gebruik gemaakt van een reguliere dobbelsteen met één tot zes ogen. 

In de eerste zes sessies wordt het spel ‘Memory’ gespeeld, met kaartjes met cijfers 

erop en kaartjes met een corresponderende aantal stippen. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen de juiste kaarten weten te koppelen. Wanneer de kaarten niet overeenkomen 

worden ze teruggelegd op tafel, met aan de ene kant van de tafel alle kaartjes cijfers en aan de 

andere kant van de tafel alle kaartjes met stippen. Memory doet een beroep op de 

updatingfunctie van het geheugen. Informatie moet worden opgeslagen, en doordat er nieuwe 

plaatjes bij komen moet deze informatie telkens geüpdate worden (Alloway et al., 2006). In 
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deze activiteit wordt tevens getracht de koppeling tussen de Arabische, analoge en verbale 

code te versterken, zoals beschreven door Dehaene (1992). In iedere sessie worden tien 

kaarten met stippen en getallen gebruikt. In de eerste twee sessies wordt gebruik gemaakt van 

de getallen 1 tot en met 10, in de tweede sessie wordt gebruik gemaakt van getallen van 1 tot 

en met 20 en van de getallen 1 tot en met 50 wordt gebruik gemaakt in sessies 5 en 6. 

In de sessies 2, 4 en 8 wordt het spel ‘Sam en Pam’ gespeeld. Bij deze taak spelen 

twee knuffels een rol, Sam en Pam. Sam houdt van blauw en Pam is gek op rood. Het kind 

krijgt een kaart aangeboden waar een rood of een blauw cijfer op staat. De opdracht is 

vervolgens om het kaart, op de kop (dus met het cijfer naar beneden), bij de goede knuffel te 

leggen. Daarna wordt één van de leerlingen gevraagd of hij/zij nog weet wat voor cijfer er op 

welke kaart stond. Vervolgens wordt de moeilijkheidsgraad vergroot, door twee kaarten eerst 

te laten verdelen door verschillende leerlingen. Daarna wordt opnieuw gevraagd welke cijfers 

er aangeboden zijn, waarna deze in dezelfde volgorde van aanbod opgenoemd moeten 

worden. De moeilijkheidsgraad wordt telkens naar inzicht verder vergroot door meerdere 

kaarten toe te voegen. Sam en Pam doet een beroep op het werkgeheugen, doordat visuele 

informatie zowel opgeslagen moet worden (volgorde van de plaatjes) als verwerkt moet 

worden (waar moet welk plaatje liggen). Dit komt overeen met wat Alloway en collega’s 

(2006) scharen onder taken betreffende het visuospatieel werkgeheugen. In sessie 2 worden 

getallen 1 tot en met tien gebruikt, in sessie 4 de getallen 1 tot 20 en in de laatste sessie 

worden de getallen 1 tot en met 100 gebruikt. Voor getallen boven de tien is enkel gebruik 

gemaakt van tientallen. 

Procedure

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

gegeven door de leerkracht of de computer. De voormeting bestond uit de afname van acht 

verschillende testen en is opgedeeld in twee testmomenten. Tijdens het eerste testmoment zijn 

de vier testen met betrekking tot het meten van getalbegrip afgenomen, de vier 

geheugentesten zijn afgenomen tijdens het tweede testmoment. Per leerling nam de 

voormeting ongeveer 1 uur in beslag. De nameting bestond uit de afname van dezelfde vier 

getalbegriptesten als de voormeting, en nam een half uur in beslag. De testen zijn afgenomen 

op de school van de leerlingen. De voormeting heeft plaatsgevonden in maart 2009, een week 

voordat de interventies zijn gestart. De nameting heeft plaatsgevonden in de week na de 

laatste interventiesessie in april 2009. 
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De acht interventiesessies zijn verdeeld over vier weken in maart. Twee keer per week 

hebben de interventies plaatsgevonden, welke ongeveer veertig minuten in beslag namen. De 

interventies vonden plaats in groepen van 5 leerlingen, omdat de leerlingen zo voldoende 

individuele aandacht en instructie krijgen en tegelijkertijd van elkaar kunnen leren. De 

leerlingen kregen om beurten een taak en moesten af en toe samen werken. 

In de interventies is gebruik gemaakt van directe instructie, omdat deze bij het trainen 

van basisvaardigheden het meest effectief is gebleken (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Een 

aantal activiteiten in de interventies is uitgevoerd met behulp van een computer. Omdat echter 

gebleken is dat interventies met computers minder effectief zijn gebleken dan interventies met 

leerkrachten (Kroesbergen & Van Luit, 2003), is slechts een klein deel van de activiteiten 

uitgevoerd op de computer. 

Statistische analyse

Van de prestaties op de vier geheugentesten tijdens de voormeting worden

standaardscores berekend. Het gemiddelde van deze scores wordt gebruikt als maat voor het 

werkgeheugen (α=.68). Gekeken is naar de correlatie tussen het werkgeheugen en de 

prestaties op de getalbegriptesten. Voor de voormeting is gebleken dat er een kleine correlatie 

bestaat tussen het werkgeheugen en de testen UGT-R, Comparison en Getallenlijnen 1-100. 

Voor de test Getallenlijnen 1-10 is er sprake van een middelmatige correlatie. Voor de 

nameting zijn de correlaties tussen het geheugen en de prestaties op de getalbegriptesten 

hoger gebleken. Bij de testen UGT-R en Getallenlijnen 1-10 is er sprake van een 

middelmatige correlatie, bij de Getallenlijnen 1-100 en Comparison is er sprake van een 

kleine correlatie. Omdat er sprake is van correlatie is besloten dat de prestaties van de 

leerlingen op de geheugenschaal worden meegenomen als covariaat in de uit te voeren 

statistische analyses.

De resultaten van de getalbegriptesten van de verschillende groepen op de voormeting 

worden met elkaar vergeleken met behulp van een MANCOVA. Hierbij wordt gecorrigeerd 

voor de prestaties van de leerlingen op de geheugentesten. Hetzelfde wordt gedaan voor de 

nameting, waarbij tevens wordt gecorrigeerd voor de prestaties van de leerlingen op de 

geheugentesten. Bij een significant hoofdeffect wordt univariaat getoetst en post-hoc toetsen

uitgevoerd. Er is gekozen voor het uitvoeren van een MANCOVA omdat het een bescherming

beidt tegen kanskapitalisatie. Tevens is op deze wijze een eventueel multivariaat verschil op 

te sporen. 
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Om de groepen op de nameting met elkaar te vergelijken wordt tevens een 

MANCOVA uitgevoerd, waarbij gecorrigeerd wordt voor de prestaties van de leerlingen op 

de geheugenschaal van de voormeting. Bij een significant hoofdeffect wordt univariaat 

getoetst en post-hoc toetsen uitgevoerd. De effectgroottes worden berekend om de 

gemiddelden van de voormeting met die van de nameting te vergelijken. 

Voor iedere analyse geldt dat de nulhypothese inhoudt dat er geen significant verschil 

is. Bij alle analyses wordt α=.10 gehanteerd. De hypothesen zijn tweezijdig getoetst. 

Resultaten

In Tabel 2 tot en met 4 zijn per test en onderzoeksgroep de steekproefgrootte, gemiddelden, 

standaardafwijkingen, verschilscores, effectgroottes en de resultaten van de paired-sampled t-

test weergegeven. Uit deze gegevens blijkt dat de leerlingen die hebben geparticipeerd in één 

van de twee interventies vooruit zijn gegaan in hun prestaties op de Utrechtse Getalbegrip 

Toets-Revised. De leerlingen die hebben geparticipeerd in de ‘Opgeteld!’ interventie, zijn 

tevens vooruitgegaan op Comparison, Getallenlijnen 1-10 en Getallenlijnen 1-100. 

Tabel 2. Beschrijvende statistiek voor- en nameting ‘Opgeteld!’ (N=15)
Voormeting Nameting Verschilscore

M SD M SD M SD t p d

Comparison 22.33 5.79 26.13 2.50 2.80 5.94 1.83 .09 .67

UGT-R 7.33 2.92 12.40 3.62 5.07 3.47 5.65 <.01 1.55

GL 1-10 .55 .36 .79 .25 .24 .45 2.05 .06 .78

GL 1-100 .27 .19 .23 .23 -.04 .21 -.80 .44 -.20

Tabel 3. Beschrijvende statistiek voor- en nameting voor ‘Opgeteld & Onthouden!’ (N=15)
Voormeting Nameting Verschilscore

M SD M SD M SD t p d

Comparison 25.40 2.92 26.40 3.91 1.00 2.69 1.30 .21 .29

UGT-R 7.60 3.11 10.27 3.37 2.67 2.98 3.84 <.01 .82

GL 1-10 .66 .31 .62 .35 -.04 .18 -.85 .41 -.12

GL 1-100 .25 .21 .24 .21 -.02 .21 -.32 .75 -.08
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Tabel 4. Beschrijvende statistiek voor- en nameting voor controlegroep (N=21)
Voormeting Nameting Verschilscore

M SD M SD M SD t p d

Comparison 24.67 4.88 25.43 4.48 .33 3.17 .83 .41 .16

UGT-R 6.67 3.89 7.00 3.65 .76 4.19 .48 .63 .09

GL 1-10 .77 .24 .74 .23 -.03 .11 -1.50 .15 -.15

GL 1-100 .20 .21 .25 .24 .04 .25 .82 .42 .20

Een MANCOVA is uitgevoerd om te onderzoeken of de resultaten van de leerlingen 

significant van elkaar verschillen op de voormeting. Hierbij is gecorrigeerd voor de prestaties 

van de leerlingen op de geheugentesten van de voormeting. Uit de MANCOVA is geen 

significant hoofdeffect gebleken van conditie op de prestaties van de verschillende testen, 

Wilks’ Lambda = .77, p =.16. De prestaties van de leerlingen op de voormeting verschillen 

niet significant van elkaar. 

Om na te gaan of de prestaties van de groepen significant van elkaar verschillen op de 

nameting is tevens een MANCOVA uitgevoerd. Ook hier is gecorrigeerd voor de prestaties 

van de leerlingen op de geheugenschaal, gemeten tijdens de voormeting. Het geheugen als 

covariaat is significant gebleken, Wilks’ Lambda <.81, p =.05. Uit de analyse is een 

significant hoofdeffect van conditie gebleken, Wilks’ Lambda =.57, p <.01. Dit betekent dat 

de conditie waarin de leerlingen zitten een effect heeft op de prestaties van de leerlingen op 

een of meer getalbegriptesten. Om te zien op welke testen de drie groepen verschillen is een 

univariate toetsing uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat conditie een effect heeft op de UGT-R, 

F(2,47) = 11.28; p <.01 (zie Tabel 5). Een post-hoc toets is uitgevoerd om te zien welke 

groepen significant van elkaar verschillen op deze test. Uit de post-hoc toets van de UGT-R is 

gebleken dat de groepen ‘Opgeteld!’ en ‘Opgeteld & Onthouden!’ significant verschillen van

de controlegroep. Onderling verschillen de groepen ‘Opgeteld!’ en Opgeteld & Onthouden!’ 

niet van elkaar.

Tabel 5. Univariate toetsing nameting
F p

Comparison 0.50 .61

UGT-R 11.28 <.01

GL 1-10 1.36 .27

GL 1-100 0.02 .98
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Uit de verschilscores blijkt dat de leerlingen die een interventie hebben gevolgd, meer 

vooruit zijn gegaan dan de controlegroep. De controlegroep laat weinig tot geen vooruitgang 

zien op de testen (Tabel 4). Uit de resultaten blijkt dat de groep ‘Opgeteld!’ vooruitgang heeft 

geboekt op de UGT-R, Comparison en Getallenlijnen 1-10 (zie Tabel 2). Bij het onderdeel 

UGT-R is er sprake van een groot effect. Bij Comparison en Getallenlijnen 1-10 is er sprake 

van een middelgroot effect. Ook de groep ‘Opgeteld & Onthouden!’ heeft vooruitgang 

geboekt (zie Tabel 3). Bij de test Comparison is er sprake van een klein effect. Bij de UGT-R 

is er sprake van een groot effect. 

De groep ‘Opgeteld!’ laat bij alle testonderdelen het grootste effect zien. Voor beide 

interventies zijn de effectgroottes het grootst bij de UGT-R. De verschilscores van de groepen 

‘Opgeteld!’ en ‘Opgeteld & Onthouden!’ verschillen niet significant van elkaar. Beide 

interventiegroepen verschillen wel van de controlegroep op de UGT-R. Hoewel de scores 

tussen de interventiegroepen niet significant verschillen, lijkt de interventie ‘Opgeteld!’ op 

basis van verschilscores en effectgroottes, het grootste effect op te leveren.

Conclusie en discussie

Met behulp van dit onderzoek is getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe 

rekenzwakke kleuters het beste geholpen kunnen worden. De centrale vraag was of de 

interventies ‘Opgeteld!’ en ‘Opgeteld & Onthouden!’ effect hebben op het getalbegrip van 

rekenzwakke kleuters. 

Uit onderzoek komt naar voren dat het getalbegrip een goede voorspeller is voor latere 

rekenkundige vaardigheden (Aunio, Hautamäki & Van Luit, 2005; Booth & Siegler, 2006; 

Ee, Wong & Aunio, 2006; Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Van Luit, 1999; Whyte & Bull, 

2008). Daarom is ten eerste nagegaan of het getalbegrip is te trainen. Uit de resultaten van dit 

onderzoek blijkt dat dit het geval is. De leerlingen die een interventie hebben gevolgd, zijn 

significant vooruitgegaan op het getalbegrip in vergelijking met de controle groep. Beide 

interventies blijken een groot effect te hebben op de prestaties van de leerlingen op de UGT-

R. Hoewel niet significant, blijkt de ‘Opgeteld!’ interventie tevens een middelgroot effect te 

hebben op Comparison en Getallenlijnen 1-10. De interventie ‘Opgeteld & Onthouden!’ blijkt 

ook een klein effect te hebben op Comparison. Deze bevindingen komen grotendeels overeen 

met de resultaten van eerder onderzoek, daaruit komt naar voren dat het trainen van het 

getalbegrip effectief is, en tevens effect heeft op latere rekenkundige vaardigheden (Braams & 
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Denis, 2003; Griffin, 2004; Kroesbergen & Van Luit, 2002; Van Luit, 1999; Yang et al., 

2004). 

Omdat in onderzoek naar voren is gekomen dat het werkgeheugen naast het 

getalbegrip een belangrijke factor is in het verwerven van rekenvaardigheden (De Smedt et 

al., 2009), is nagegaan of een combinatie van het trainen van getalbegrip en het werkgeheugen 

meer effect heeft dan enkel het trainen van het getalbegrip. De vraag is of de leerlingen die de 

training ‘Opgeteld & Onthouden!’ significant meer vooruitgang hebben geboekt wat betreft 

het getalbegrip dan de leerlingen die de training ‘Opgeteld!’ hebben gevolgd, zoals is 

gebleken uit eerder onderzoek (Ten Voorde, 2008). Dat blijkt in dit onderzoek echter niet het 

geval. Hoewel het verschil niet significant is, blijkt uit de steekproef zelfs dat de leerlingen 

die de combinatietraining ‘Opgeteld & Onthouden!’ een minder grote vooruitgang hebben 

geboekt op de getalbegriptesten dan de leerlingen die de getalbegriptraining ‘Opgeteld!’ 

hebben gevolgd. De verschilscores en effectgroottes zijn groter bij de groep die ‘Opgeteld!’ 

heeft gevolgd. Deze bevindingen komen niet overeen met eerder onderzoek. Daaruit blijkt 

namelijk dat het trainen van het werkgeheugen, naast het trainen van het getalbegrip een 

toegevoegde waarde heeft (Naglieri & Gottling, 1997). Een mogelijke verklaring voor het feit 

dat de kinderen die een interventie hebben gevolgd die zich slechts op het getalbegrip heeft 

gericht een grotere vooruitgang hebben geboekt, is dat bij de combinatietraining het 

werkgeheugen een grote rol speelt, waardoor de nadruk minder heeft gelegen op het 

getalbegrip zelf. 

Over het algemeen kan op basis van de resultaten van het onderzoek worden gesteld 

dat beide interventies een positief effect hebben op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters 

in groep 2. Een combinatie van het trainen van het werkgeheugen en het getalbegrip lijkt een 

minder groot effect op te leveren dan het trainen van het getalbegrip alleen. Er is sprake van 

een middelgroot tot groot effect op het getalbegrip van de leerlingen die een interventie 

hebben gevolgd. Deze bevindingen komen niet overeen met eerder onderzoek. Het is voor 

nader onderzoek van belang dat onderzocht wordt wat het effect is van een 

werkgeheugentraining op zich, op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters. Op die manier 

zal meer duidelijkheid ontstaan over de rol van het werkgeheugen met betrekking tot het 

getalbegrip van kinderen. Verder moet in acht worden genomen dat een combinatietraining op 

langere termijn wellicht wel effectiever blijkt dan enkel een getalbegrip training. Uit 

onderzoek blijkt dat het trainen van onderliggende processen effect heeft naast het trainen van 

de vaardigheden zelf (Naglieri & Gottling, 1997). Verwacht wordt daarom dat het mogelijk is

dat het effect pas later tot uiting komt, wanneer de latere rekenvaardigheden aan bod komen
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en er daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op het werkgeheugen. Ook zou onderzocht 

kunnen worden of de combinatietraining effect heeft op andere gebieden dan enkel het 

getalbegrip. Het werkgeheugen is namelijk van belang in meerdere leerprocessen, onder 

andere bij het leren lezen (Braams & Denis, 2003). 

Een aantal tekortkomingen van dit onderzoek zullen worden besproken. Het onderzoek 

heeft plaatsgevonden onder slechts een kleine groep leerlingen, waardoor de resultaten niet 

goed te generaliseren zijn. Hoewel de leerlingen wel gelijkmatig over de verschillende 

interventiegroepen zijn verdeeld, is de onderzoeksgroep niet helemaal gelijk. De leerlingen 

komen van vijf verschillende scholen uit Enschede en Veenendaal, welke niet zijn 

geselecteerd op onderwijsmethoden. Hierdoor zijn eventuele verschillen tussen leerlingen niet 

te voorkomen. De interventies bevonden zich in een pilotfase, waardoor af en toe 

onduidelijkheid bestond over instructies, de inhoud en de duur van de sessies. De interventies 

zijn gegeven door drie verschillende studenten, waardoor verschillen in duur en instructie 

hebben kunnen ontstaan. In volgend onderzoek is het van belang dat de interventies door 

dezelfde instructeur worden gegeven aan kinderen van één school, zodat er geen sprake is van 

invloed van verschillende onderwijsvormen of instructeurs. 

De interventiesessie hebben plaatsgevonden in een relatief kort tijdsbestek van vier 

weken. In volgend onderzoek zal onderzocht moeten worden of een langdurige interventie 

meer effect heeft dan een kortstondige interventie. Tevens zal in volgend onderzoek 

onderzocht kunnen worden wat het langdurige effect is van een training van het getalbegrip 

en het werkgeheugen. Binnen deze korte tijd was een aantal leerlingen gedurende meerdere 

sessies afwezig vanwege ziekte. Dit kan de resultaten van het onderzoek beïnvloed hebben. 

De kinderen zijn in dit onderzoek slechts geselecteerd op basis van CITO-scores. Er is 

niet gekeken naar het IQ of eventuele stoornissen. Hierdoor kan er sprake zijn van eventuele 

comorbiditeit. Het is voor vervolgonderzoek belangrijk dat er kinderen worden geselecteerd 

met enkel rekenproblemen. 
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