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Samenvatting 

Er zijn verschillende factoren die meespelen bij de ontwikkeling van getalbegrip bij jonge kinderen. 

Kindfactoren, zoals cognitieve capaciteiten, en omgevingsfactoren, zoals sociaal economische status 

en opleiding van ouders kunnen van invloed zijn op deze ontwikkeling. In dit artikel wordt ingegaan 

op de rol van thuisactiviteiten op de ontwikkeling van getalbegrip. Dit wordt toegelicht aan de hand 

van een studie waarin de relatie tussen deze aspecten is onderzocht bij in totaal 74 driejarige kinderen. 

De belangrijkste bevindingen zijn dat er een matige samenhang is gevonden tussen de analoge en 

verbale code en dat peuters een logaritmische representatie van de getallenlijn ontwikkelen, al zijn de 

gemiddelde scores laag. De meest opvallende bevinding is dat er geen samenhang is gevonden tussen 

activiteiten die thuis plaats vinden en de ontwikkeling van getalbegrip bij peuters.  
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1 Inleiding 

Hoewel rekenvaardigheden zich op school volledig kunnen ontwikkelen, begint de ontwikkeling van 

de rekenvaardigheden al voordat een kind naar school gaat (Van de Rijt, 1996). In het huidige 

onderzoek wordt deze voorschoolse ontwikkeling nader onderzocht en dan met name de rol van 

thuisactiviteiten op de ontwikkeling van het getalbegrip van peuters.  

De ervaringen die een kind buiten school op doet op rekengebied, zijn van belang voor de 

ontwikkeling van de rekenvaardigheden. Kinderen die op de peuterspeelzaal zitten tonen namelijk al 

interesse in getallen en hebben al enige kennis van de betekenis van de getallen. Ze kunnen 

cijferreeksen nazeggen, tellen, groeperen, splitsen, vergelijken enz. (Van de Rijt, 1996). In het huidige 

onderzoek worden de voorbereidende rekenvaardigheden van de peuters onderzocht. Voorbereidende 

rekenvaardigheid is de manier waarop getalbegrip zich manifesteert bij kinderen van drie tot zeven 

jaar (Dehaene, 1992). Dehaene beschrijft dat wanneer kinderen kennis van getallen hebben en kunnen 

tellen, ze meer gericht zijn op situaties waarin getallen voorkomen. Dit zou de ontwikkeling van 

getalbegrip positief beïnvloeden. Regelmatig op verschillende manieren in aanraking komen met tellen 

wordt gezien als noodzakelijk voor de ontwikkeling van getalbegrip (TAL-team, 1999, als geciteerd in 

Torbeyns et al., 2002). Niet alle onderzoekers zijn het hiermee eens. Het leren van getallen en het leren 

tellen zou niet van noodzakelijk belang zijn bij de ontwikkeling van getalbegrip (Torbeyns et al., 

2002). 

Dehaene (1992) heeft een model samengesteld waarin hij drie manieren beschrijft waarin een 

getal gerepresenteerd wordt. De eerste manier is de analoge ‘magnitude’ code (getalbegrip): het besef 

van een aantal op een mentale getallenlijn, met daarbij kennis van wat nabijgelegen getallen zijn (5 

vlakbij 6) en het kunnen vergelijken van aantallen (6 is minder dan 7). De tweede manier is de auditief 

verbale code: het kennen van het woord dat bij het aantal hoort (xxx is drie) en daaraan gerelateerd 

ook het kennen van de telrij. De derde manier is de visuele code: bij ons het Arabisch numerieke 

systeem. Deze drie manieren zijn aan elkaar gerelateerd, maar bij iedere manier zijn verschillende 

hersengebieden actief (Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003). 

Kinderen hebben al vroeg op verschillende manieren te maken met getallenlijnen, zoals 

thermometers, meetlinten en ander meetmateriaal (De Hevia & Spelke, 2009). Er wordt verondersteld 

dat de ontwikkeling van het besef dat de getallenlijn van links naar rechts loopt, samenloopt met leren 

lezen (Berch, Foley, Hill, & Ryan, 1999). Onderzoek heeft echter aangetoond dat jonge kinderen een 

logaritmische representatie van de getallenlijn ontwikkelen (Siegler & Opfer, 2003; Siegler & Booth, 

2004; Dehaene, Izard, Spelke, & Pica, 2008). De kinderen werd gevraagd om de relatieve positie van 

getallen aan te kruisen op een lege getallenlijn. Siegler en Booth (2004) tonen aan dat kleuters en 

kinderen in groep 3 kleinere getallen beter kunnen inschatten dan grotere getallen op de getallenlijn. 

Vanaf groep 4 is de lineaire representatie van de getallenlijn verder ontwikkeld en zijn kinderen beter 

in staat een correcte schatting te geven van getallen op de getallenlijn.  
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In het huidige onderzoek wordt de rol van thuisactiviteiten op de ontwikkeling van het 

getalbegrip van peuters onderzocht. De thuisactiviteiten bestaan uit bewuste en onbewuste taal- en 

rekenactiviteiten. Rekenactiviteiten komen bij iedereen voor in het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld 

een aantal snoepjes eerlijk verdelen. Uit onderzoek blijkt dat peuters gemiddeld minstens één keer per 

dag betrokken zijn bij rekenactiviteiten, zoals samen objecten tellen en spelen met speelgoed waarin 

getallen centraal staan. Vroege ervaringen op rekengebied spelen een grote rol in de ontwikkeling van 

de rekenvaardigheden (Tudge & Doucet, 2004). Kinderen nemen hun rekenervaringen van thuis mee 

als ze naar school gaan. Sommige kinderen kunnen de link leggen tussen de rekenervaringen van thuis 

en de rekenervaringen op school (Anderson & Gold, 2006).  

De vraag is in hoeverre de thuisactiviteiten een rol spelen in de ontwikkeling van het 

getalbegrip. Vroeger bestonden er twee visies op de manier waarop een kind zich ontwikkelde. De 

eerste visie richtte zich op de invloed van de omgeving (ouders, school). De tweede visie richtte zich 

op de biologische factoren van het kind (genen, IQ). Bronfenbrenner (1994) heeft deze twee theorieën 

samengevoegd en stelt dat de ontwikkeling van het kind voortkomt uit de wisselwerking tussen de 

omgeving en de biologische factoren van het kind. Deze theorie is in meerdere onderzoeken bewezen 

(Collins, Maccoby, Steinberg, Hertherington & Bornstein, 2000; Ge et al., 1996; Steinberg, Lamborn, 

Darling, Mounts & Dornbusch, 1994) en wordt in het algemeen aanvaard. Verschillende factoren in de 

thuissituatie kunnen van invloed zijn op de schoolprestaties, waaronder sociale economische status 

(SES; Bradley & Corwyn, 2002; Melhuish et al., 2008) en de opleiding van de ouders (Melhuish et al., 

2008). Melhuish en collega’s (2008) hebben een onderzoek gedaan naar de effecten van 

thuisactiviteiten en kleuteronderwijs op de lees- en rekenontwikkeling in de onderbouw van het 

primaire onderwijs. De invloed van de thuisactiviteiten (in het onderzoek benoemd als “thuislerende 

omgeving”) overstijgt de invloed van SES en opleiding van ouders. Deze factoren zijn ook belangrijk, 

maar de thuisactiviteiten hebben een grotere en onafhankelijke invloed op de schoolprestaties. Als 

kanttekening moet worden gezegd dat het onderzoek van Melhuish en collega’s is gericht op vijf-

jarige en zeven-jarige kinderen.  

Het huidige onderzoek is gericht op drie-jarige kinderen. Zoals eerder beschreven, zijn er 

meerdere onderzoeken naar de relatie tussen thuisactiviteiten en schoolprestaties. De onderzoeken die 

zich specifiek op de ontwikkeling van rekenvaardigheden richten, hebben in de meeste gevallen de 

doelgroep vanaf vijf jaar onderzocht. Zoals eerder aangegeven, begint de ontwikkeling van de 

rekenvaardigheden al voordat de kinderen naar school gaan (Van de Rijt, 1996). Het is daarom ook 

van belang dat onderzocht wordt wat de rol is van taal- en rekenactiviteiten die thuis plaatsvinden op 

de ontwikkeling van de rekenvaardigheden van peuters. Met deze kennis kunnen kinderen beter 

worden ondersteund bij hun rekenontwikkeling. Bovendien zorgt dit voor meer inzicht in het ontstaan 

en voorkomen van rekenproblemen op latere leeftijd. De probleemstelling van dit onderzoek is daarom 

alsvolgt geformuleerd: Spelen de activiteiten die thuis plaatsvinden een rol in de ontwikkeling van het 
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getalbegrip bij peuters? De volgende onderzoeksvraag is hierbij geformuleerd: Wat is de samenhang 

tussen thuisactiviteiten en het getalbegrip van peuters? 

 

2 Methode 

2.1 Participanten en procedure 

Zeven kinderdagverblijven, gevestigd in de omgeving van Utrecht en Eindhoven, zijn benaderd voor 

het onderzoek. Er zijn in totaal 153 ouders benaderd om een vragenlijst en toestemmingsformulier in 

te vullen om hun kind te laten participeren in het onderzoek. 74 kinderen mochten meedoen aan het 

onderzoek. De kinderen zijn geboren tussen 01-02-2005 en 01-01-2006 (M = 3.27 jaar; SD = 0.45; 37 

jongens en 37 meisjes). Alle kinderen waren 3 jaar ten tijden van de afname van de taken (zie Tabel 

1). 

De 74 peuters zijn getest op het kinderdagverblijf waar ze verbleven. Per kind duurde de 

afname ongeveer 20 minuten en heeft in de ochtend plaats gevonden. Alle kinderen zijn individueel 

getest.  

 

Tabel 1 
Beschrijving steekproeven 
Groep Leeftijd Sekse 

 M sd Jongen Meisje 
3-jarigen 3.27 0.45 37 37 
 

2.2 Meetinstrumenten 

Getalbegrip 

Het getalbegrip van peuters is gemeten met behulp van vijf verschillende taken: telvaardigheid, non-

verbale getallenlijn 1-10, non-verbale getallenlijn 1-100, getallen benoemen en getallenlijn 1-10. 

Telvaardigheid. De telvaardigheid wordt op vier manieren gemeten: hardop tellen tot 20, synchroon 

tellen van blokjes, verkort tellen en resultatief tellen. Een voorbeeld van de taak van het resultatief 

tellen is dat het kind de vijftiende bloem moet aanwijzen wanneer er twintig bloemen staan afgebeeld. 

De taak is gebaseerd op vier subtests van UGT-R (Van Luit & Van de Rijt, 2009). In totaal zijn er tien 

opgaven. Het kind kan een 0 of 1 score halen, waarbij 0 een incorrect antwoord betreft en 1 een correct 

antwoord betreft. Er wordt gekeken hoeveel opgaven het kind correct beantwoordt. Non-verbale 

getallenlijnen. De taak bestaat uit een lege getallenlijn, waarbij de positie van een gegeven hoeveel 

stippen moet worden aangegeven. De eerste taak betreft hoeveelheden van 1-10 en heeft 8 items. De 

tweede taak betreft hoeveelheden van 1-100 en heeft tevens 8 items. Getallen benoemen. De taak 

bestaat uit het tonen van de getallen 1-10. Het kind benoemt de getallen die getoond worden. Het kind 

kan een 0 of 1 score halen, waarbij 0 een incorrect antwoord betreft en 1 een correct antwoord betreft. 

Er wordt gekeken hoeveel opgaven het kind correct beantwoordt. Getallenlijn 1-10. De taak bestaat uit 

een lege getallenlijn, waarbij het kind de positie van de getallen 1-10 aangeeft op een lijn. Vooraf aan 
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deze taak wordt het kind gevraagd om de visueel aangeboden getallen van 1-10 te benoemen. De test 

begint met twee voorbeeldopgave waarbij de testleider aangeeft waar de getallen 1 en 10 op de lijn 

horen. Het kind wijst de positie van de overige getallen aan op de lijn. Vervolgens is per kind een 

schatting gemaakt van de logaritmische representatie van de getallenlijn. Er is over de scores van de 

getallenlijntaken een factorscore berekend (α = .45). 

 

Vragenlijst Activiteiten thuis 

Er is een aangepaste versie van de vragenlijst Dagelijkse Informele Educatie (Mayo & Leseman, 2006; 

zie ook Van den Geest, 2008) gebruikt. De vragenlijst bestaat uit 66 items van activiteiten die ouders 

met hun kinderen kunnen ondernemen, waarvan 39 items gaan over het stimuleren van voorbereidend 

rekenen en 27 items over het stimuleren van taal. Ouders kunnen op een 5-punts schaal (van 1 = nooit 

tot 5 = dagelijks) aangeven hoe vaak ze deze activiteiten doen. Er zijn vier subschalen gevormd. (1) 

Eenvoudige rekenactiviteiten (N = 19, α = .81). Voorbeelditems: ‘Speelt u samen met uw kind 

kwartet?’ ‘Helpt uw kind met het dekken van de tafel?’ (2) Complexe rekenactiviteiten (N = 20, α = 

.84). Voorbeelditems: ‘Geeft u uw kind opdracht een bepaalde hoeveelheid producten te pakken 

tijdens het boodschappen doen?’ ‘Moedigt u uw kind aan om getallen te schrijven?’ (3) 

Rekenactiviteiten totaal (N = 39, α = .91). Hierin zijn alle items opgenomen van bovengenoemde 

subschalen. (4) Taalactiviteiten (N = 27, α = .78). Voorbeelditems: ‘Zingt u samen met uw kind 

liedjes?’ ‘Kijkt u samen met uw kind naar tv, dvd of video?’ 

 

3 Resultaten 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de scores op de getallenlijntaken. Tabel 3 toont een 

overzicht van de scores op de taken getallen benoemen en telvaardigheden.  

Door middel van een correlatieanalyse is gekeken naar de samenhang tussen de verschillende 

getalbegriptaken. Er blijkt een matige, negatieve samenhang te zijn tussen non-verbale getallenlijn 1-

10 en getallen benoemen (r = -.31, p = <.01). Daarnaast is er een matige samenhang gevonden tussen 

getallenlijnen 1-10 en non-verbale getallenlijn 1-10 (r = .38, p = <.01). Tevens is er sprake van een 

kleine samenhang tussen getallenlijn 1-10 en non-verbale getallenlijn 1-100 (r = .24, p = <.01) (zie 

Tabel 4). De overige taken blijken niet met elkaar samen te hangen.  

 
Tabel 2 
Gemiddelde scores (en standaardafwijkingen) op de getallenlijntaken 

 M sd 
NV Getallenlijnen 1-10 .20 .22 
NV Getallenlijnen 1-100 .14 .19 
Getallenlijn 1-10 .20 .23 

NV = Non-verbale   Range=0-1 
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Tabel 3 
Gemiddelde scores (en standaardafwijkingen) op getallen benoemen en telvaardigheden 

 M sd 
Getallen benoemen 2.80 3.36 
Telvaardigheden 1.33 1.39 

Range=0-10 
 
Tabel 4 
Correlaties tussen de verschillende getalbegriptaken 

 
Getallenlijn 
1-10 

Getallenlijn 
1-10 (NV) 

Getallenlijn 
1-100 (NV) 

Telvaardigheden 

Getallen benoemen -.21 -.31** -.03 -.08 
Getallenlijn 1-10  .38** .24*  .05 
Getallenlijn 1-10 (NV)   .00 -.10 
Getallenlijn 1-100 (NV)    -.15 
**p < .01  *p <.05    
 

Vervolgens is er gekeken naar de samenhang tussen thuisactiviteiten en getalbegrip. De gemiddelde 

scores op de schalen van de vragenlijst staan beschreven in Tabel 5.   

 

Tabel 5 

Gemiddelde scores (en standaardafwijkingen) op de schalen van de vragenlijst 

 M  sd 
Rekenen eenvoudig 3.17 0.51 
Rekenen complex 3.06 0.60 
Rekenen totaal 3.07 0.53 
Taal 3.80 0.38 
Range=1-5 

 

Wanneer gekeken wordt naar de samenhang tussen de verschillende reken- en taalactiviteiten thuis en 

de getalbegriptaken, kan met dit onderzoek geen significante correlatie worden aangetoond (zie Tabel 

6).  

 

Tabel 6 

Correlaties tussen de thuisactiviteiten en getalbegriptaken 

 
Getallen 
benoemen 

Getallenlijn 
1-10 

Getallenlijn 
1-10 (NV) 

Getallenlijn 
1-100 (NV) 

Telvaardigheden 

Rekenactiviteiten (eenvoudig) -.05 -.02 .07 .15 -.06 
Rekenactiviteiten (complex) -.07 .02 .02 .15 -.02 
Rekenactiviteiten totaal -.06 .01 .05 .16 -.04 
Taalactiviteiten -.02 -.08 .03 .04 .05 
     
Wanneer er eenzijdig wordt getoetst, komen er geen andere resultaten naar voren. Tevens is een t-toets 

uitgevoerd. Er zijn per thuisactiviteit twee groepen gemaakt betreffende de frequentie van de 

thuisactiviteiten op basis van een percentiel van 50%. Bij alle activiteiten zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen de groepen.  
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4. Conclusie en discussie 

In dit artikel is nagegaan wat de rol is van thuisactiviteiten in de ontwikkeling van getalbegrip bij 

peuters. Allereerst is gekeken naar de resultaten op de getalbegriptaken en de relatie tussen de 

verschillende getalbegriptaken. Daarnaast is er gekeken naar de invloed van de thuisactiviteiten op de 

rekenvaardigheden van de peuters. 

Wanneer er gekeken wordt naar de gemiddelde scores op de getalbegriptaken, komt naar 

voren dat deze relatief laag zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de getalbegriptaken een 

relatief hoog niveau hebben voor de 3-jarige participanten. Er wordt het hoogst gescoord op getallen 

benoemen en het laagst op telvaardigheden. Wat betreft de getallenlijnen, wordt er het laagst gescoord 

op de non-verbale getallenlijn 1-100. Ten opzichte van eerder onderzoek (Siegler & Opfer, 2003; 

Siegler & Booth, 2004; Dehaene, Izard, Spelke, & Pica, 2008) wordt met dit onderzoek bevestigd dat 

jonge kinderen een logaritmische representatie van de getallenlijn ontwikkelen, al zijn de gemiddelde 

scores relatief laag. De lineaire representatie van de getallenlijn toont weinig verschil in gemiddelde 

scores met de logaritmische representatie. Eerdere onderzoeken hebben in de meeste gevallen de 

doelgroep vanaf vijf jaar onderzocht (Torbeyns et al., 2002; Siegler & Opfer, 2003; Siegler & Booth, 

2004; Melhuish et al., 2008; De Hevia & Spelke, 2009). Met dit onderzoek wordt tevens bevestigd dat 

de voorbereidende rekenvaardigheden bij peuters, afgezien van de rol van de omgeving, minder ver 

ontwikkeld zijn dan de rekenvaardigheden van kleuters.  

Als tweede is de relatie tussen de verschillende getalbegriptaken bekeken. Het benoemen van 

getallen blijkt negatief samen te hangen met de non-verbale representatie van de getallenlijn tot 10 (r = 

-.31, p = <.01). Tevens blijkt de representatie van de getallenlijn tot 10 samen te hangen met de non-

verbale representatie van de getallen tot 10 (r = .38, p = <.01) en de non-verbale representatie van de 

getallenlijn tot 100 (r = .24, p = <.01). Er kan niet gesteld worden dat de ene vaardigheid 

voorwaardelijk is voor de andere vaardigheid, omdat de samenhang tussen de vaardigheden matig is. 

Het is mogelijk dat de analoge en verbale code zich bij 3-jarige kinderen naast elkaar ontwikkelen. De 

ene vaardigheid hoeft dan niet ontwikkeld te zijn om de andere vaardigheid te ontwikkelen. Eerder 

onderzoek heeft aangetoond dat de verbale telvaardigheid geen significant deel van de variatie in 

hoeveelheiddiscriminatie verklaart (Ansari et al., 2003). Het is mogelijk dat kinderen een goede 

representatie van de getallenlijn hebben, maar nog niet verder dan tien kunnen tellen, en andersom. De 

samenhang die is gevonden kan te maken hebben met een wederzijdse beïnvloeding van de analoge en 

verbale code (Fayol & Seron, 2005). Nader onderzoek door middel van longitudinaal onderzoek zal 

moeten uitwijzen hoe de representatie van aantallen in beide codes zich ontwikkelen. Tevens zal 

onderzocht moeten worden wat de samenhang is tussen deze ontwikkelingen.  

Er is op meerdere manieren gekeken naar de invloed van de omgeving op het getalbegrip van 

peuters. Het getalbegrip van peuters blijkt niet samen te hangen met thuisactiviteiten. Tevens zijn er 

geen verschillen gevonden in de gemiddelden op de getalbegriptaken wanneer er gekeken wordt naar 

de frequentie van de thuisactiviteiten. Het is opvallend dat er geen verbanden zijn gevonden tussen 
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activiteiten thuis en het getalbegrip van peuters. Dit is in tegenstelling tot eerder onderzoek, waarin 

omgevingsaanbod wel een rol blijkt te spelen in de ontwikkeling van telvaardigheden en getalbegrip 

bij peuters (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005; Tudge, Odero, Hogan, & Etz, 2003). Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou het verschil in testmethode en –materiaal kunnen zijn. Gersten en collega’s 

(2005) beschrijven onderzoeken die voornamelijk gericht zijn op telvaardigheden en niet zozeer op 

getalbegrip. Zo is de representatie van de getallenlijn niet meegenomen in deze onderzoeken, 

waardoor een ander beeld gevormd wordt van de rekenvaardigheden van de peuters. Tudge en 

collega’s (2003) hebben een longitudinaal onderzoek gedaan, waarbij ze 3-jarige kinderen hebben 

geobserveerd.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van getalbegrip bij peuters, vergeleken 

met kleuters, in een vroeg stadium is. De verschillen tussen de verbale code (tellen) en analoge code 

(getallenlijnen) zijn redelijk groot te noemen op deze leeftijd. Daarnaast is uit dit onderzoek naar 

voren gekomen dat thuisactiviteiten geen invloed hebben op het getalbegrip bij peuters. Deze 

resultaten moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vanwege de kleine 

onderzoeksgroep. Longitudinaal onderzoek is gewenst om inzicht te krijgen in causale relaties. Naast 

de thuisactiviteiten zou ook het aanbod van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal meegenomen 

moeten worden.  

De invloed van de omgeving op het getalbegrip van peuters zou tevens onderzocht kunnen 

worden met getalbegriptaken die meer op het niveau van peuters zijn. Op deze manier is de 

vergelijking met het getalbegrip van kleuters niet mogelijk, maar kan er wel gekeken worden naar de 

verschillen bij peuters onderling. Naast getallenlijnen, getallen benoemen en telvaardigheden, zou ook 

de vergelijkingsvaardigheid bij peuters kunnen worden meegenomen. Op deze manier kan het 

getalbegrip van peuters nog beter in beeld worden gebracht.  
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