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Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate whether multiplication, efficiency of 

strategy execution and variability of strategy execution correlate with updating tasks digit-

span-backwards, odd-one-out and keep-track. Differences between multiplications in a 

context and bare problems were investigated. Method: The study focused on 79 eight-year-

old children. The data were obtained by means of three updating tasks and an eight-week long 

microgenetic multiplication study at school. Results: Significant differences between the 

children with strong updating abilities, mean updating abilities and weak updating abilities in 

efficiency of strategy execution and multiplication achievement were found. A significant 

interaction effect between different updating groups in the eight-week long period on the 

difference score on the efficiency of strategy execution on bare problems minus this 

efficiency on context multiplications was found. Conclusions: Implications for understanding 

strategy choice processes, accuracy of multiplication and differences between multiplications 

in a context and bare problems by children with different updating abilities are discussed.  
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Inleiding 

Rekenproblemen komen voor bij ongeveer 5% tot 8% van de schoolgaande kinderen. Deze 

problemen die in één of meerdere domeinen van het rekenen kunnen voorkomen gaan vaak 

samen met een bepaalde vorm van een tekort in het geheugen of een ander cognitief tekort 

(Geary, 2004). Ruijssenaars en Van Luit (2007) geven aan dat het rekenproces dan ook een 

proces van probleemoplossing en informatieverwerking is. Tussen het moment van 

aanbieding van een opgave of probleem en het geven van de oplossing vindt een actieve en 

doelgerichte verwerking van informatie plaats. Hierbij wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan 

op het kunnen vasthouden van gegevens in het korte termijngeheugen of het snel kunnen 

oproepen van feitenkennis uit het lange termijngeheugen (Ruijssenaars, Van Luit & Van 

Lieshout, 2006).  

Voordat informatie verwerkt wordt, worden prikkels zeer kort vastgehouden in het 

sensorisch geheugen. In dit sensorisch geheugen kunnen prikkels herkend worden en er kan 

besloten worden hier wel of niet selectieve aandacht aan te besteden. Vervolgens komt 

eventueel geselecteerde informatie terecht in het werkgeheugen en het korte termijngeheugen. 

Het korte termijngeheugen kan gezien worden als een opslag om kort informatie vast te 

houden, terwijl het werkgeheugen dient om de informatie actief te verwerken (Ruijssenaars et 
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al., 2006). Informatie kan zowel uit het sensorisch geheugen als uit het lange termijngeheugen 

in het werkgeheugen verwerkt worden (Gray, 2003 p.326).  

Baddeley en Hitch (1994) onderscheiden drie componenten in het werkgeheugen. In 

het centraal executieve systeem wordt met behulp van informatie uit de klanklus en het 

visueel-ruimtelijk schetsblok de aandacht gecontroleerd. De klanklus houdt kort auditieve 

informatie vast. Het visueel-ruimtelijk schetsblok houdt kort visuele en ruimtelijke informatie 

vast (Baddeley & Hitch, 1994). Baddeley (2000) geeft aan dat ook een episodische buffer 

onderscheiden kan worden als onderliggende component van het centraal executieve systeem, 

waarin informatie uit verschillende bronnen zoals het lange termijngeheugen met elkaar 

verbonden wordt. 

Baddeley (1996) geeft aan dat het centraal executieve systeem gezien moet worden als 

een omschrijving van belangrijke controlefuncties in het werkgeheugen. Deze 

controlefuncties vormen samen executieve functies. Het is nog niet duidelijk of het centraal 

executieve systeem één systeem met verschillende functies betreft of een verzameling van 

onafhankelijke met elkaar interacterende controleprocessen. Onderzoek hiernaar is moeilijk 

doordat taken die gebruikt worden om executieve functies op te meten meerdere executieve 

functies kunnen opmeten in verschillende mate (Miyake et al., 2000). Volgens Van der Sluis, 

De Jong en Van der Leij (2007) is het onmogelijk om voor één executieve functie bepaalde 

taken op te stellen, zonder dat daarbij andere executieve functies en ook andere processen 

betrokken zijn. Dit wordt het impurity probleem genoemd. Prestaties op een executieve taak 

kunnen niet direct duiden op de aanwezigheid of afwezigheid van een bepaalde executieve 

functie, door de complexiteit en verschillen in eisen om een executieve functie te kunnen 

meten (Van der Sluis et al., 2007).  

Het impurity probleem wordt in onderzoek vaak opgelost door een factoranalyse uit te 

voeren op verschillende taken die het executief functioneren opmeten (bijvoorbeeld in 

onderzoek van Miyake et al., 2000; Van der Sluis et al., 2007), waaruit naar voren komt in 

welke mate verschillende taken wel een bepaalde overeenkomstige executieve functie op 

lijken te meten. Volgens Miyake en collega’s (2000) zijn de drie in hun onderzoek 

onderscheiden executieve functies deels onafhankelijk van elkaar. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen updating, shifting en inhibitie. Updating is het vermogen om inkomende 

informatie te regelen en coderen, en om de inhoud van het geheugen bij te werken door oude 

informatie te vervangen door nieuwere, meer relevante informatie. Shifting is het vermogen 

om te switchen tussen bijvoorbeeld taken of strategieën, zodat een meer geschikte taak of 

strategie gebruikt kan worden. Inhibitie is het vermogen om dominante, automatische of 
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overmachtige (waar het meeste nadruk op ligt) reacties te onderdrukken om een meer 

doelgerichte reactie te kunnen geven (Van der Sluis et al., 2007). Deze drie executieve 

functies worden vaak gebruikt in studies naar het executief functioneren. 

Uit onderzoek van Bull en Scerif (2001) blijkt dat rekenvaardigheden samenhangen 

met executieve functietaken. Zij beschrijven dat IQ en leesvaardigheid daarnaast 

samenhangen met zowel rekenvaardigheden als executieve functietaken. De executieve 

functietaken zijn in onderzoek van Bull en Scerif (2001) echter net als in onderzoek van 

Miyake en collega’s (2000) te onderscheiden als onafhankelijke van elkaar te onderscheiden 

functies, die blijken samen te hangen met rekenvaardigheden. Bull, Espy en Wiebe (2008) 

geven aan dat bij goed ontwikkelde executieve functies bij aanvang in het basisonderwijs, 

betere rekenvaardigheden naar voren komen in de daaropvolgende drie schooljaren. Uit 

onderzoek van Passolunghi en Pazzaglia (2004) komt naar voren dat de mate van 

vaardigheden in geheugenupdating samenhangt met prestaties op contextsommen bij kinderen 

van ongeveer 8 jaar oud. Er is een groep kinderen met een lage mate van vaardigheden in 

geheugenupdating en een groep kinderen met een hoge mate van vaardigheden in 

geheugenupdating geselecteerd en vergeleken. Deze opdeling is gemaakt aan de hand van één 

updatingtaak. Van der Sluis en collega’s (2007) hebben in hun studie gevonden dat de 

executieve functie updating samenhangt met rekenvaardigheden van kinderen van 9 tot 12 

jaar. Vaak is onderzoek naar de samenhang tussen executief functioneren en rekenproblemen 

gericht op het verschil tussen kinderen met leerproblemen en kinderen met een normale 

didactische ontwikkeling (bijvoorbeeld Gathercole & Pickering, 2000; Passolunghi & Siegel, 

2004). Uit onderzoek van Gathercole en Pickering (2000) komt naar voren dat er verschillen 

zijn gevonden tussen kinderen met leerproblemen en een controlegroep op slechts één van de 

uitgevoerde updatingmetingen. Verschillen tussen resultaten uit onderzoeken gericht op het 

executief functioneren in vergelijking met rekenprestaties kunnen mogelijk samenhangen met 

het impurity probleem en verschillen in de opzet van studies. 

Uit bovenstaande blijkt dat kinderen met zwakke rekenprestaties vaak lager executief 

functioneren in vergelijking met kinderen met goede rekenprestaties. Een mogelijke oplossing 

om rekenprestaties te verbeteren, terwijl er wel sprake is van zwaktes in het geheugen, is 

volgens Ruijssenaars en collega’s (2006) het aanleren van bepaalde strategieën. Dit kan 

kinderen helpen zwaktes in het executieve functioneren te compenseren.  

Volgens Lemaire en Siegler (1995) is herkenning van cognitieve variabiliteit, 

bijvoorbeeld in het strategiegebruik, dan ook van belang om te kunnen begrijpen hoe kinderen 

leren. Veel switchen van strategiegebruik bij overeenkomstige rekensommen duidt op een nog 
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niet helemaal geautomatiseerd stabiel strategiegebruik (Ruijssenaars et al., 2006). Individuele 

leerlingen kunnen voor overeenkomende taken variërende strategieën gebruiken. Ze 

gebruiken niet altijd de best werkende strategie die ze kennen. Dit lijkt afhankelijk te zijn van 

bijvoorbeeld hun vermogen om strategieën op te halen (Imbo & Vandierendonck, 2007). 

Daarnaast blijkt dat kinderen bij moeilijkere sommen sneller minder geavanceerde strategieën 

toepassen dan een meer geavanceerde strategie die ze al wel kúnnen toepassen (Lemaire & 

Siegler, 1995). Het strategiegebruik zal dus niet altijd in stappen verbeteren: er kan altijd 

sprake zijn van terugval waarbij kinderen gebruik maken van minder geavanceerde 

strategieën dan de strategieën die zij kunnen toepassen.  

Lemaire en Siegler (1995) stellen vast dat door ervaring met het oplossen van 

vermenigvuldigsommen het strategiegebruik wel verbetert. Zij hebben onderzoek gedaan naar 

het strategiegebruik, de accuratesse en snelheid bij vermenigvuldigen door Franse kinderen 

met een leeftijd van ongeveer 8 jaar. De kinderen gebruiken ‘retrieval’  en ‘herhaald optellen’ 

na vijf maanden veel sneller en meer accuraat dan bij aanvang van het onderzoek. ‘Retrieval’ 

is het direct ophalen van het antwoord uit het geheugen. ‘Herhaald optellen’ kan worden 

uitgevoerd door uit het hoofd één van de vermenigvuldigtallen het aantal keer aangegeven in 

het andere vermenigvuldigtal bij elkaar op te tellen (bijv. bij 3x5: 5+5+5=15). Het blijkt dat 

bepaalde minder geavanceerde strategieën op den duur vervangen kunnen worden voor meer 

geavanceerde strategieën (Lemaire & Siegler, 1995). Siegler en Jenkins (1989) geven aan dat 

ervaring nodig is om te bepalen waar een strategie niet, en waar wel, te gebruiken is. 

‘Retrieval’ heeft als voordeel snelle uitkomsten te leveren, alle overige strategieën (‘back-up 

strategieën’) kunnen tot een juiste uitkomst leiden wanneer ‘retrieval’ hier niet toe kan leiden. 

Siegler (1996) beschrijft naast de strategieën die Lemaire en Siegler (1995) onderscheiden 

meer strategieën die onderscheiden kunnen worden bij vermenigvuldigen. Dit betreft het 

raden naar het antwoord, het op de vingers tellen en het gebruiken van twee simpele 

problemen in plaats van één moeilijk probleem (bijv. bij 3x4: 2x4=8, 8+4=12).  

Lemaire en Siegler (1995) hebben gekozen voor het onderzoeken van de 

rekenvaardigheid vermenigvuldigen in samenhang met het strategiegebruik hierbij, omdat 

deze rekenvaardigheid een afgebakende vaardigheid is. In Nederland wordt in groep 4 

begonnen met vermenigvuldigen. Ruijssenaars en collega’s (2006) beschrijven dat aan het 

eind van groep 4 kinderen een vermenigvuldiging moeten kunnen herkennen in elementaire 

toepassingssituaties en in notaties van herhaald optellen en deze met een korte 

vermenigvuldignotatie kunnen beschrijven.  
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In Frankrijk blijkt de nadruk gelegd te worden op ‘retrieval’ bij vermenigvuldigsommen, 

waarbij een strategie als herhaald optellen zoveel mogelijk ontmoedigd wordt (Lemaire & 

Siegler, 1995). Op het gebied van rekenen is in Nederland een discussie op gang of dit direct 

uit het hoofd leren belangrijker is, of juist het meer realistisch rekenen. De principes van 

realistisch rekenen zijn in de methoden op het basisonderwijs op grote schaal ingevoerd. 

Hierin worden contexten gebruikt, is eigen inbreng vanuit het kind van belang en wordt de 

samenhang met andere leerstofgebieden benadrukt (Ruijssenaars et al., 2006). Door deze 

vorm van leren wordt er meer aandacht besteed aan de inhoud van bijvoorbeeld 

vermenigvuldigingen. Wanneer er echter in een methode geen aandacht is voor het cijferen, 

kunnen kinderen moeite krijgen met het uitvoeren van bewerkingen zonder context 

(Hoogland, 2007). Uit de praktijk blijkt echter dat bijvoorbeeld op het gebied van 

vermenigvuldigen sommen ook zonder context geleerd worden, zodat de basis gelegd wordt 

om het toe te kunnen passen in elementaire situaties. 

 

Het onderzoek 

Er zal onderzocht worden of de ontwikkeling van bepaalde strategieën en rekenprestaties bij 

vermenigvuldigen samenhangt met updating. Er zal getracht worden meer inzicht te bieden in 

de eventuele voordelen en/of nadelen van het realistisch rekenen ten opzichte van het uit het 

hoofd leren van kale sommen, door de prestaties op deze vermenigvuldigingen te 

onderzoeken in samenhang met updating en strategiegebruik. De factor updating komt uit 

onderzoek van Miyake en collega’s (2000) en Van der Sluis en collega’s (2007) naar voren 

als een goed op te meten en te onderscheiden factor. Updating blijkt samen te hangen met 

rekenprestaties (Bull & Scerif, 2001; Passolunghi & Pazzaglia, 2004; Van der Sluis et al., 

2007), maar het gebruik van strategieën is nog niet onderzocht in samenhang met updating en 

rekenprestaties. Dit is interessant om te onderzoeken omdat er op deze manier meer inzicht 

gegeven kan worden in het proces van het leren rekenen. Het is gebleken dat de 

geavanceerdheid van het strategiegebruik samenhangt met vermenigvuldigprestaties (Lemaire 

& Siegler, 1995). Door een diepteonderzoek naar het strategiegebruik zal naar voren kunnen 

komen welke strategieën in welke omstandigheden gebruikt worden en zich ontwikkelen. 

Miyake en collega’s (2000) geven aan dat microgenetisch onderzoek namelijk kan helpen 

precieze beschrijvingen van veranderende vaardigheden te geven, door de meerdere 

observaties tijdens een zich ontwikkelende vaardigheid.  

De eerste onderzoeksvraag luidt of er een verschil tussen kinderen met zwakke, 

gemiddelde en sterke vermogens tot updating (de zwakke, gemiddelde en sterke groep) is op 
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de geavanceerdheid van strategiegebruik en het aantal goed beantwoorde sommen in groep 4. 

Het mogelijke verschil tussen deze groepen leerlingen in de vooruitgang op het aantal 

sommen goed, en de mogelijke samenhang met de geavanceerdheid op het aantal sommen 

goed zal hierbij in kaart gebracht worden. Ten tweede zal onderzocht worden of er een 

verschil is in de variabiliteit van het strategiegebruik door de zwakke groep in vergelijking 

met de gemiddelde en sterke groep. De ontwikkeling van de variabiliteit in een periode van 

acht weken zal hierbij in kaart gebracht worden. Ten slotte wordt onderzocht of er een 

verschil tussen kale en contextsommen is in de geavanceerdheid van het strategiegebruik en 

het aantal sommen goed, en of hierin een verschil aanwezig is tussen de zwakke, gemiddelde 

en sterke groep.  

Verwacht wordt dat kinderen uit de zwakke groep minder geavanceerde strategieën 

gebruiken en minder sommen goed beantwoorden in vergelijking met kinderen uit de 

gemiddelde en sterke groep. Kinderen met sterke vermogens tot updating kunnen namelijk 

beter problemen oplossen (Bull & Scerif, 2001; Passolunghi & Pazzaglia, 2004; Van der Sluis 

en collega’s, 2007). Kinderen uit de gemiddelde en sterke groep zullen hun strategiegebruik 

en het aantal goed beantwoorde sommen dan ook beter kunnen ontwikkelen dan kinderen uit 

de zwakke groep, waarbij de mate van geavanceerdheid van het strategiegebruik zal 

samenhangen met het aantal goed beantwoorde sommen. 

Ten tweede wordt verwacht dat kinderen uit de gemiddelde en sterke groep bij 

aanvang van het microgenetisch onderzoek een meer variabel strategiegebruik zullen 

toepassen dan kinderen uit de zwakke groep. Na een aantal weken zullen kinderen uit de 

gemiddelde en sterke groep juist minder verschillende strategieën toepassen in vergelijking 

met kinderen uit de zwakke groep. Siegler (2007) geeft namelijk aan dat een hoge mate van 

variabiliteit op het begin van het aanleren van een vaardigheid tot beter leren leidt. Sterke 

vermogens tot updating blijken samen te hangen met betere rekenprestaties zoals al besproken 

is. Kinderen uit de sterke groep zullen dan ook het strategiegebruik toepassen zoals dit in een 

zich goed ontwikkelend rekenproces verloopt. Het gebruik van meerdere strategieën helpt 

kinderen een juiste keuze te kunnen maken voor een strategie. De kinderen die steeds beter 

leren rekenen en veel geautomatiseerd hebben blijken minder variabel strategiegebruik toe te 

passen en sneller te kunnen kiezen voor één strategie (Ruijssenaars et al., 2006; Siegler, 1996; 

Siegler & Svetina, 2002).  

De derde verwachting is dat er een verschil zal zijn in de geavanceerdheid van het 

strategiegebruik en het aantal sommen goed op contextvermenigvuldigingen in vergelijking 

met de geavanceerdheid van het strategiegebruik en het aantal sommen goed op kale 
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vermenigvuldigingen. De antwoorden op kale vermenigvuldigingen zullen meer 

geautomatiseerd zijn, omdat deze opgaven zo aangeleerd worden (Ruijssenaars et al., 2006). 

Bij contextvermenigvuldigingen is er ook aandacht voor de context waardoor de aandacht 

meer afgeleid kan worden van de vermenigvuldiging zelf. Kinderen zullen bij contextsommen 

daardoor eerder kunnen vervallen in een minder geavanceerd strategiegebruik, zoals tellen of 

tussenoplossingen gebruiken, in plaats van het direct ophalen van het antwoord en zullen 

minder aantal sommen goed kunnen beantwoorden. Volgens Lemaire en Siegler (1995) kan 

een afname in de geavanceerdheid van strategieën zich namelijk ook sneller bij moeilijkere 

sommen voordoen. Kinderen uit de gemiddelde en sterke groep zullen meer geavanceerde 

strategieën gebruiken en tevens meer aantal sommen goed beantwoorden op zowel 

contextsommen als op kale sommen in vergelijking met kinderen uit de zwakke groep. 

Kinderen met sterke vermogens tot updating kunnen namelijk beter problemen oplossen, 

zoals reeds beschreven is. 

 

Methode 

Participanten 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen werd gebruik gemaakt van gegevens van 79 

leerlingen uit groep 4 van zeven basisscholen uit heel Nederland. Bij aanvang van de afname 

van de updatingtaken deden 215 leerlingen van tien basisscholen mee aan het onderzoek, 

waarvan 100 leerlingen deelgenomen hebben aan het microgenetisch onderzoek. Een dertigtal 

leerlingen was één of meerdere keren ziek onder het microgenetisch onderzoek, waardoor de 

gegevens van deze kinderen niet compleet waren en deze niet gebruikt konden worden in de 

verwerking van de resultaten. Eén leerling is van school veranderd tijdens het microgenetisch 

onderzoek en kon niet meer deelnemen. 

De 79 leerlingen hadden tijdens aanvang van het microgenetisch onderzoek een 

leeftijd tussen de 7;3 en 8;8 jaar (M = 7;10 jaar, SD = 4.4 maanden). Deze groep bestond uit 

36 (45,6%) meisjes en 43 (54,4%) jongens. De leerlingen werden in drie groepen verdeeld, 

namelijk de groep met zwakke vermogens tot updating (de 25.3% laagst scorende leerlingen 

op de updatingtaken), een groep met gemiddelde vermogens tot updating (de 49.4% 

leerlingen tussen de laagst en hoogst scorende leerlingen in) en een groep met sterke 

vermogens tot updating (de 25.3% hoogst scorende leerlingen op de updatingtaken). De groep 

leerlingen met sterke vermogens tot updating bestond uit meer jongens (75%) dan meisjes 

(25%), in de twee overige groepen waren het aantal jongens en meisjes nagenoeg gelijk aan 

elkaar. 
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Procedure 

Begin groep 4 (september/oktober 2008) werd aan de hand van drie taken die individueel 

afgenomen werden met computers de executieve functie updating bij de leerlingen 

opgemeten. Door het doen van een microgenetisch onderzoek (februari/maart 2009) kon de 

individuele ontwikkeling van het strategiegebruik bij het leren vermenigvuldigen en de 

rekenprestaties door kinderen in kaart gebracht worden. De getrainde testleiders waren één 

begeleidende AiO-student (Assistent in Opleiding, bezig met haar promotieonderzoek), 

masterstudenten en een aantal andere testassistenten. De werkwijze van het testen is steeds op 

elkaar afgestemd door middel van overleg en feedback op videobeelden.  

In het microgenetisch onderzoek beantwoordde elk kind één keer in de week de rekenopgaven 

tijdens een periode van acht weken. Met het microgenetisch onderzoek werd gestart op het 

moment dat de leerlingen aan blok 7 van de rekenmethode Pluspunt begonnen. 

 

Instrumenten 

Om de factor updating te meten werd gebruik gemaakt van de volgende taken: onthoud de 

plaatjes, odd one out en cijferreeksen achterwaarts. De uiteindelijke updatingscore werd 

gemaakt door een factoranalyse uit te voeren, waardoor rekening gehouden kon worden met 

de factorladingen van elke taak op updating. Onthoud de plaatjes laadde .75, odd one out .76 

en cijferreeksen achterwaarts .60 op de factor updating. In Onthoud de plaatjes kreeg ieder 

kind tien plaatjes na elkaar te zien. De plaatjes hoorden bij vijf verschillende categorieën. De 

taak voor het kind was om alle plaatjes te benoemen en na afloop het laatst getoonde plaatje 

van één tot en met vier vooraf gegeven categorieën te noemen. Geheugensteuntjes gaven 

tijdens de taak aan welke categorie(ën) het kind moest onthouden. Als eerste werden de 

plaatjes en categorieën geïntroduceerd. De taak bestond uit acht series: bij de eerste twee 

moest één plaatje onthouden worden, bij de twee daaropvolgende moesten twee plaatjes 

onthouden worden, bij de twee daaropvolgende moesten drie plaatjes onthouden worden en 

bij de laatste twee series moesten vier plaatjes onthouden worden uit verschillende 

categorieën. Voor elk goed onthouden plaatje kreeg het kind een punt.  

In Odd one out kreeg het kind steeds drie plaatjes te zien. Het kind moest steeds 

aanwijzen welk plaatje anders was dan de overige twee plaatjes. Na afloop van de serie moest 

het kind op volgorde aanwijzen waar de afwijkende plaatjes stonden. De taak begon met één 

keer drie plaatjes. Bij drie goede antwoorden van een bepaalde lengte werd de reeks één keer 

drie plaatjes langer. Bij twee fouten in een serie met dezelfde lengte stopte de taak. Voor elke 

goed aangewezen volgorde van de afwijkende plaatjes kreeg het kind een punt. 
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In Cijferreeksen achterwaarts moest het kind een ingesproken cijferreeks achterstevoren 

nazeggen. Bij drie goede antwoorden van een reeks van een bepaalde lengte werd de reeks 

één cijfer langer. Bij twee fouten in een reeks van dezelfde lengte stopte de taak. Voor elke 

goed achterstevoren nagezegde reeks kreeg het kind een punt. 

De scores op rekentaken bestonden uit het goed of fout beantwoorden van 

vermenigvuldigingen en het strategiegebruik. Aan elk kind werden elke week vijftien 

sommen gegeven. Van de vijftien sommen waren er acht kale sommen en zeven in een 

context (kort verhaaltje en een plaatje). De vermenigvuldigingsommen waren op een hoger 

niveau dan het niveau van groep 4, omdat op deze wijze getoetst kon worden in hoeverre de 

kinderen deze sommen al kenden bij aanvang van het leren vermenigvuldigen en hoe ze zich 

in de periode van acht weken ontwikkelden in hun rekenprestaties en strategiegebruik. De 

gebruikte cijfers in een vermenigvuldiging waren de cijfers van twee tot negen.  

Het strategiegebruik werd geobserveerd en zo nodig nagevraagd aan de kinderen. De 

eerste keer dat de rekentaken afgenomen werden, werd dit navertellen van het 

strategiegebruik geoefend met het kind aan de hand van optelsommen. De geavanceerdheid 

was uiteindelijk aangegeven op een zespuntsschaal, waarbij onder ‘0’ foute strategieën vielen, 

onder ‘1’ het tellen van plaatjes, onder ‘2’ het tellen op vingers en het hardop tellen, onder ‘3’ 

het herhaald optellen, onder ‘4’ het gebruiken van buursommen en verdubbelen en onder ‘5’ 

retrieval. Foute strategieën waren bijvoorbeeld gokken, optellen in plaats van 

vermenigvuldigen en de som niet uit kunnen rekenen. Met het tellen van plaatjes en het op 

vingers tellen werd het één voor één tellen bedoeld. Bij het herhaald optellen konden kinderen 

ook de vingers of een plaatje gebruiken om bij te houden hoe ver ze waren met het herhaald 

optellen (bijv. bij 3x5: 5+5+5, en daarbij met de vingers tot 3 tellen). Met het gebruiken van 

buursommen werd bijvoorbeeld het gebruikmaken van een dichtbijliggende 

vermenigvuldigsom waarbij nog verder geteld werd bedoeld (bijv. bij 8x3: 7x3= 21, 22, 23, 

24). Het verdubbelen betekende bijvoorbeeld het meerdere keren verdubbelen van een 

vermenigvuldigtal (bijv. bij 4x8: 2x8 + 2x8= 16+16). Retrieval betekende het direct ophalen 

van de uitkomst uit het geheugen, waarbij de vermenigvuldiging soms eerst werd omgekeerd 

(bijv. bij 7x3: hetzelfde als 3x7 en dat is 21). De eindscore op geavanceerdheid van het 

strategiegebruik bestond uit de gemiddelde score van de geavanceerdheid van het 

strategiegebruik per week per leerling. De eindscore op het aantal gebruikte strategieën 

bestond uit het totale aantal gebruikte strategieën per week per leerling waarbij het aantal 

foute strategieën niet meegeteld werden.  
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Resultaten 

De standaardscores van de 79 leerlingen op de drie groepen updating bij elkaar varieerden 

tussen de -1.88 en de 2.04 (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Aantal leerlingen en standaardscores per updatinggroep 

 n Minimum Maximum Gemiddelde Std.afwijking 

Zwak 20 -1.88 -.85 -1.30 .36 

Gemiddeld 39 -.82 .70 .01 .41 

Sterk 20 .78 2.04 1.28 .36 

 

Na acht weken was het gemiddelde aantal strategieën dat de leerlingen toepasten afgenomen, 

waarbij per week verschillen te zien waren in de vermindering of vermeerdering van het 

aantal gebruikte strategieën (Figuur 1). De leerlingen hadden per week een hogere score op de 

geavanceerdheid van het strategiegebruik. De geavanceerdheid van de gebruikte strategieën 

bij het oplossen van kale sommen lag steeds iets hoger in vergelijking met deze 

geavanceerdheid bij het oplossen van contextsommen (Figuur 1).  
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Figuur 1. Gemiddelde aantal gebruikte strategieën, geavanceerdheid strategieën, en de geavanceerdheid bij de 

kale sommen en contextsommen per week. 

 

De leerlingen maakten daarnaast steeds meer sommen goed, met twee maal een daling in het 

aantal sommen goed. Dit gold ook voor het aantal sommen goed op de kale sommen en de 

contextsommen. De contextsommen werden beter gemaakt dan de kale sommen (Figuur 2).  
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Figuur 2. Gemiddelde percentage sommen goed, en het percentage kale sommen en contextsommen goed per 

week. 

 

De deelvragen werden beantwoord door Repeated Measures toetsen in SPSS 15.0 uit te 

voeren. Er is telkens gekozen voor éénzijdige toetsing, omdat er gerichte verwachtingen 

opgesteld waren. Bij significante hoofdeffecten werd een Post-Hoc toets uitgevoerd aan de 

hand van de Bonferroni-procedure om te kunnen bekijken tussen welke updatinggroepen er 

significante verschillen waren.  

Eerst werd er getoetst of er een verschil was tussen de zwakke, gemiddelde en sterke 

groep op de geavanceerdheid van strategiegebruik en het aantal goed beantwoorde sommen. 

Verder werd er gekeken of er een samenhang bestond tussen de geavanceerdheid van het 

strategiegebruik en het aantal sommen goed. De voorwaarde van sphericity werd geschonden 

op de geavanceerdheid van het strategiegebruik. Dit betekent dat er uit de Mauchly’s test geen 

gelijkheid bleek in de varianties van de verschillen tussen de acht weken (χ² (27)= .22; p < 

.05). De Greenhouse-Geissertest was niet het meest betrouwbaar, omdat de waarde hiervan te 

ver gedistantieerd was van de lagere grens van deze waarde (namelijk 1/(8-1)). Echter, de 

significantiewaarden van alle tests lagen dicht bij elkaar. Het aantal vrijheidsgraden zijn 

daartoe toch gecorrigeerd aan de hand van de Greenhouse-Geisser geschatte waarden van 

sphericity (ε = .64).  

 Er bleek een hoofdeffect te bestaan tussen de updatingroepen op de geavanceerdheid 

van het strategiegebruik (F (2, 76) = 5.33, p < .05). Uit de Post-Hoc test bleek de sterke groep 

een significant hogere mate van geavanceerdheid van het strategiegebruik toe te passen dan de 

zwakke groep (p = .00) en de gemiddelde groep (p = .04). Tussen de gemiddelde en de 
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zwakke groep waren geen significante verschillen (p = .23) (Figuur 3a). Er was geen 

interactie-effect tussen de updatinggroepen op de geavanceerdheid van het strategiegebruik op 

de acht meetmomenten (F (9.81, 339.46) = 1.04, p > .05).  

De voorwaarde van sphericity werd tevens geschonden op het aantal sommen goed. Er 

bleken significante verschillen in de varianties te bestaan tussen de acht weken (χ² (27)= .31; 

p < .05). Het aantal vrijheidsgraden zijn gecorrigeerd aan de hand van de Greenhouse-Geisser 

geschatte waarden van sphericity (ε = .71).  

Er bleek een hoofdeffect te zijn tussen de updatinggroepen op het aantal sommen goed 

(F (2, 76) = 12.45, p < .05). Uit de Post-Hoc test bleek dat de updatinggroepen alledrie 

significant van elkaar verschilden op het aantal sommen goed, met significantieniveaus van 

.01 en lager. De sterke groep had meer sommen goed in vergelijking met de gemiddelde en 

zwakke groep, en de gemiddelde groep had meer sommen goed in vergelijking met de zwakke 

groep (Figuur 3b). Er was geen sprake van een interactie-effect tussen de drie 

updatinggroepen op het aantal sommen goed op de acht meetmomenten (F (10.04, 381.44) = 

1.20, p > .05). 

Als laatste onderdeel ter beantwoording van de eerste deelvraag werd er getoetst of er 

een verschil was tussen de zwakke, gemiddelde en sterke groep op het aantal sommen goed, 

met als covariaat de gemiddelde geavanceerdheid van strategieën. Ook werd de effectgrootte 

op het aantal sommen goed, en daarna nog eens op het aantal sommen goed maar nu met de 

geavanceerdheid van het strategiegebruik als covariaat berekend. Hieruit kwam de mate van 

de rol van de geavanceerdheid van het strategiegebruik op het aantal sommen goed behaald 

door de updatinggroepen naar voren. De voorwaarde van sphericity werd geschonden op het 

aantal sommen goed gecontroleerd voor de gemiddelde geavanceerdheid van het 

strategiegebruik. Er bleken significante verschillen te zijn tussen de varianties op het aantal 

sommen goed met als covariaat de gemiddelde geavanceerdheid van strategieën tussen de 

acht weken (χ² (27)= .30; p < .05). Het aantal vrijheidsgraden zijn gecorrigeerd aan de hand 

van de Greenhouse-Geisser geschatte waarden van sphericity (ε = .71).  

Er bleek sprake te zijn van een hoofdeffect tussen de updatinggroepen (F (2, 75) = 

6.47, p < .05). De sterke groep had significant meer sommen goed gecontroleerd voor de 

gemiddelde geavanceerdheid van het strategiegebruik in vergelijking met de zwakke groep 

(p= .00). De gemiddelde groep had ook significant meer sommen goed gecontroleerd voor de 

geavanceerdheid van het strategiegebruik in vergelijking met de zwakke groep (p= .03). 

Tussen de sterke en de gemiddelde groep waren geen significante verschillen (p = .10). De 

grootste verschillen lagen tussen de sterke groep in vergelijking met de zwakke groep (Figuur 
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3c). Er bleek geen sprake te zijn van een interactie-effect tussen de drie updatinggroepen op 

het aantal sommen goed met als covariaat de gemiddelde geavanceerdheid van het 

strategiegebruik op de acht weken (F (9.99, 374.58) = 1.16, p > .05). 

De effectgrootte van het updatingvermogen op het aantal sommen goed bleek 

voldoende te zijn (r = .38). De effectgrootte van het updatingvermogen op het aantal sommen 

goed gecontroleerd voor de gemiddelde geavanceerdheid van het strategiegebruik bleek lager 

te zijn (r = .28) in vergelijking met de effectgrootte op alleen het aantal sommen goed.  
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Figuur 3a. Gemiddelde geavanceerdheid   Figuur 3b. Gemiddelde aantal sommen goed per   

van het strategiegebruik per updatinggroep per week. updatinggroep per week 
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   Figuur 3c. Gemiddelde aantal sommen goed per updatinggroep per week  

met als covariaat gemiddelde geavanceerdheid van het strategiegebruik 

    

Ten tweede werd getoetst of er een verschil was in de variabiliteit van het strategiegebruik 

door de zwakke groep in vergelijking met de gemiddelde en sterke groepen. Daarnaast werd 

gekeken hoe de variabiliteit verliep in de periode van acht weken. De voorwaarde van 

sphericity werd geschonden. Er bleken dus significante verschillen te zijn tussen de varianties 

van de verschillen op het aantal gebruikte strategieën (χ² (27)= .49; p < .05). Het aantal 
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vrijheidsgraden zijn gecorrigeerd aan de hand van de Greenhouse-Geisser geschatte waarden 

van sphericity (ε = .84).  

 Er was geen hoofdeffect van de updatinggroepen op het aantal gebruikte strategieën (F 

(2, 76) = .08, p > .05). Ook bleek er geen significant interactie-effect te bestaan op de 

verschillen tussen de drie updatinggroepen op het aantal gebruikte strategieën op de acht 

meetmomenten (F (11.82, 448.99) = .62, p > .05) (Figuur 4).  
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Figuur 4. Gemiddelde aantal gebruikte strategieën per updatinggroep per week. 

 

Ten derde werd getoetst of er verschillen bestonden tussen de updatinggroepen op de 

verschillen tussen kale en contextsommen op de geavanceerdheid van het strategiegebruik en 

op het aantal sommen goed. Hiertoe werden verschilscores aangemaakt door steeds de 

gemiddelde geavanceerdheid van het strategiegebruik en het gemiddelde aantal sommen goed 

per updatinggroep per week van de contextsommen af te trekken van deze gemiddelden op de 

kale sommen. De voorwaarde van sphericity werd in beide gevallen geschonden. Er bleken 

dus significante verschillen te zijn tussen de varianties op de verschilscore van de kale 

sommen en contextsommen op de geavanceerdheid van het strategiegebruik (χ² (27)= .27; p < 

.05) en op de verschilscore van de kale sommen en contextsommen op het aantal sommen 

goed (χ² (27)= .53; p < .05). Het aantal vrijheidsgraden zijn gecorrigeerd aan de hand van de 

Greenhouse-Geisser geschatte waarden van sphericity (ε = .65 respectievelijk ε = .84).  

Er bleek geen hoofdeffect te bestaan van de updatinggroepen op de verschilscores 

tussen de kale en contextsommen op de geavanceerdheid van strategieën (F (2, 76) = .03, p > 

.05). Wel bleek er een interactie-effect te bestaan tussen de drie updatinggroepen op de 

verschilscores van de kale en contextsommen op de geavanceerdheid van strategieën op de 

acht meetmomenten (F (9.09, 345.52) = 1.68, p < .05). De verschilscores van de sterke groep 

waren in de eerste week groter dan de verschilscores van de zwakke groep, en na acht weken 
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was het tegenovergestelde van toepassing. De sterke groep gebruikte in de eerste week hoger 

geavanceerde strategieën op de kale sommen dan op de contextsommen, dit verschil was 

kleiner voor de zwakke groep. Na acht weken gebruikte de zwakke groep hoger geavanceerde 

strategieën op de kale sommen dan op de contextsommen, dit verschil was kleiner voor de 

sterke groep. De verschilscores door de gemiddelde groep lagen vaak tussen de verschilscores 

van de zwakke en sterke groep in (Figuur 5a).  

Er waren geen significante verschillen tussen de updatinggroepen op de verschilscores 

van de kale- en contextsommen op het aantal sommen goed (F (2, 76) = 1.22, p > .05). De 

gemiddelde verschilscores lagen dicht bij elkaar (Figuur 5b). Er bleek tevens geen interactie-

effect te bestaan tussen de drie updatinggroepen op de verschilscores van de kale en 

contextsommen op het aantal sommen goed op de acht meetmomenten (F (11.76, 446.84) = 

.93, p > .05). 
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Figuur 5a. Gemiddelde verschilscores tussen kale-  Figuur 5b. Gemiddelde verschilscores tussen kale-  

en contextsommen op de geavanceerdheid    en contextsommen op het aantal sommen goed 

van het strategiegebruik per updatinggroep per week. per updatinggroep per week. 

 

Uit aanvullende analyses op de geavanceerdheid van het strategiegebruik bleken 

hoofdeffecten van de updatinggroepen op de geavanceerdheid van zowel kale (F (2, 76) = 

3.87, p < .05) als contextsommen (F (2, 76) = 5.87, p < .05) los van elkaar te bestaan. Op kale 

sommen gebruikten de sterke groep een significant hogere geavanceerdheid van het 

strategiegebruik in vergelijking met de zwakke groep (p = .01). Er waren geen significante 

verschillen aanwezig tussen de sterke en de gemiddelde groep (p = .09) en tussen de 

gemiddelde en zwakke groep (p = .31) (Figuur 6a). Op contextsommen gebruikte de sterke 

groep een significant hogere geavanceerdheid van het strategiegebruik in vergelijking met de 

gemiddelde groep (p = .03) en de zwakke groep (p = .00). Geen significant verschil was 

aanwezig tussen de gemiddelde en zwakke groep (p = .21) (Figuur 6b). Er bleek sprake te zijn 
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van een interactie-effect tussen updatinggroepen op kale sommen op de geavanceerdheid van 

strategieën (F (8.29, 315.18) = 1.83, p < .05), en geen sprake te zijn van een dergelijk 

interactie-effect op contextsommen (F (8.96, 340.27) = .72, p > .05). 
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Figuur 6a. Gemiddelde geavanceerdheid van   Figuur 6b. Gemiddelde geavanceerdheid van 

strategieën op kale sommen per updatinggroep per week. strategieën op contextsommen per updatinggroep 

per week. 

 

Discussie 

Deze studie over strategiegebruik en rekenprestaties bij vermenigvuldigen in samenhang met 

updating heeft geleid tot een aantal ontdekkingen, met name op het gebied van de 

geavanceerdheid van strategiegebruik in samenhang met updating.  

Ten eerste is gebleken dat de sterke groep significant hoger scoorde op de 

geavanceerdheid van het strategiegebruik in vergelijking met de zwakke en gemiddelde 

groep. De zwakke groep verschilde niet significant van de gemiddelde groep. Op het aantal 

goed beantwoorde sommen waren er significante verschillen tussen alle drie verschillende 

updatinggroepen. De zwakke groep beantwoorde minder sommen goed dan de gemiddelde en 

sterke groep. Het vermogen tot updating hing dus samen met rekenvaardigheden, én met de 

geavanceerdheid van het strategiegebruik. De samenhang tussen het vermogen tot updating en 

rekenvaardigheden kwamen overeen met de uitkomsten uit onderzoek van Bull en Scerif 

(2001), Passolunghi en Pazzaglia (2004) en Van der Sluis en collega’s (2007). Dat updating 

samenhing met de geavanceerdheid van het strategiegebruik werd verwacht op grond van 

deze uitkomsten uit eerder onderzoek, maar was nog niet eerder specifiek onderzocht. Er zijn 

geen interactie-effecten gevonden. Per updatinggroep ontwikkelde het aantal goed 

beantwoorde sommen en de geavanceerdheid van het strategiegebruik zich namelijk nagenoeg 

evenredig in de periode van acht weken. 
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Verwacht werd dat de geavanceerdheid van het strategiegebruik ook samenhing met het 

aantal goed beantwoorde sommen, waardoor een kleinere directe samenhang zou bestaan 

tussen het updatingvermogen en het aantal goed beantwoorde sommen. Op het aantal goed 

beantwoorde sommen gecontroleerd voor de gemiddelde geavanceerdheid van het 

strategiegebruik verschilden slechts nog de sterke en gemiddelde groep significant van de 

zwakke groep. Het bleek dus dat het gemiddelde van de geavanceerdheid van het 

strategiegebruik als covariaat de verschillen op het aantal sommen goed tussen de 

updatinggroepen verminderde. Dit duidde op een samenhang tussen de gemiddelde 

geavanceerdheid en het aantal sommen goed. De effectgrootte van de updatinggroepen op het 

aantal sommen goed gecontroleerd voor het gemiddelde van de geavanceerdheid van het 

strategiegebruik (r = .28) was dan ook kleiner dan de effectgrootte op het aantal sommen goed 

(r = .38). De effectgroottes waren voldoende. Mogelijk speelde nog andere factoren, zoals 

andere executieve functies en intelligentie, een rol op het aantal sommen goed. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op deze factoren en de geavanceerdheid van het 

strategiegebruik in verband met rekenprestaties.  

Ten tweede is gebleken dat er geen significante verschillen tussen de updatinggroepen 

op het aantal gebruikte strategieën waren. Ook was er geen interactie-effect tussen de drie 

updatinggroepen op het aantal gebruikte strategieën op de acht meetmomenten. De sterke 

groep bleek in de eerste week wel met een wat groter aantal strategieën te beginnen dan de 

zwakke en gemiddelde groepen (zie Figuur 4). Deze niet significante uitkomsten kwamen 

overeen met het beeld dat kinderen met sterke vermogens tot updating betere 

rekenvaardigheden kunnen ontwikkelen, en beginnen met een hogere mate van variabiliteit in 

het strategiegebruik zoals Siegler (2007) beschreef. Na acht weken bleken de gemiddelde en 

sterke groep ongeveer even veel strategieën te gebruiken als de zwakke groep. Dit kwam niet 

overeen met de verwachting dat de gemiddelde en sterke groep na acht weken minder variabel 

strategiegebruik zouden toepassen en sneller zouden kiezen voor één strategie. Significante 

verschillen tussen de updatinggroepen zouden mogelijk op een langere termijn dan acht 

weken en in vergelijkingen tussen grotere groepen wel gevonden kunnen worden. 

Ten derde is gebleken dat er sprake was van een interactie-effect tussen de 

updatinggroepen op de verschillen tussen de geavanceerdheid van het strategiegebruik op kale 

sommen en de geavanceerdheid van het strategiegebruik op contextsommen op de 

verschillende weken. De verschilscores (geavanceerdheid van het strategie gebruik op kale 

sommen minus deze geavanceerdheid op contextsommen) waren in de eerste week van de 

sterke groep groter dan deze verschilscores van de zwakke groep, en na acht weken was het 
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tegenovergestelde van toepassing. Het bleek dus dat de sterke groep in de eerste week een 

stuk hoger geavanceerde strategieën op de kale sommen gebruikte dan op de contextsommen. 

Na verloop van tijd werd dit verschil op de geavanceerdheid van het strategiegebruik tussen 

de kale- en de contextsommen in de sterke groep juist kleiner, terwijl voor de zwakke groep 

deze verschilscore groter geworden was geworden.   

Uit de aanvullende analyse op de geavanceerdheid van het strategiegebruik op kale 

sommen en deze geavanceerdheid op contextsommen bleek wel een interactie-effect van de 

updatinggroepen op de acht weken te bestaan op kale sommen en niet op contextsommen. De 

zwakke groep gebruikte op de kale sommen in het begin veel minder geavanceerde 

strategieën dan de sterke groep, en haalde dit na verloop van tijd iets meer in (Figuur 6a). Op 

de contextsommen ontwikkelde de zwakke groep zich niet in deze mate, maar ontwikkelde de 

sterke groep zich juist meer (Figuur 6b). Leerlingen uit de zwakke groep vonden de kale 

sommen mogelijk te moeilijk bij aanvang van het leren vermenigvuldigen, waardoor er nog 

kleine verschillen bestonden tussen de geavanceerdheid van het strategiegebruik op de kale 

sommen in vergelijking met deze geavanceerdheid op de contextsommen in de eerste weken. 

Leerlingen uit de sterke groep konden kale sommen waarschijnlijk al bij aanvang oplossen 

aan de hand van ‘retrieval’ of een andere meer geavanceerde strategie, en konden deze 

geavanceerdheid ook steeds meer toepassen op contextsommen. Het leren 

vermenigvuldigingen op school leek de zwakke groep te helpen om kale vermenigvuldigingen 

met meer geavanceerde strategieën op te kunnen lossen. Als kale sommen met meer 

geavanceerd strategiegebruik opgelost kon worden zoals bij de sterke groep bij aanvang van 

het onderzoek reeds het geval was, kon dit mogelijk helpen ook contextsommen met meer 

geavanceerde strategieën op te kunnen lossen. Dit mogelijke vervolg zou verder onderzocht 

kunnen worden. 

Verschillen tussen updatinggroepen waren niet naar voren gekomen op de vergelijking 

tussen kale- en contextsommen op het aantal sommen goed. Deze verschilscores lagen dan 

ook erg dicht bij elkaar. De leerlingen gebruikten verschillende mate van geavanceerdheid op 

de kale sommen in vergelijking met de contextsommen, maar er was geen significant verschil 

op het aantal sommen goed. Dit was in tegenstelling met de verwachting gebaseerd op 

Ruijssenaars en collega’s (2006) dat vermenigvuldigingen als kale sommen aangeleerd 

werden, en hierop sneller een goed antwoord op gegeven kon worden in vergelijking met 

contextsommen waarbij de aandacht van de som afgeleid kon worden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor was dat door het gebruik van passende strategieën, waarbij soms wellicht 

gebruik gemaakt is van minder geavanceerde strategieën, geen verschillen waren tussen het 
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aantal goed beantwoorde kale sommen en het aantal goed beantwoorde contextsommen. 

Lemaire en Siegler (1995) hadden namelijk aangegeven dat een afname in de 

geavanceerdheid van strategieën zich sneller voor kon doen bij moeilijkere sommen, maar dat 

hierdoor wel een adequaat antwoord gegeven kon worden. Voor bijvoorbeeld kinderen uit de 

zwakke groep zullen kale sommen bij aanvang van het microgenetisch onderzoek nog 

moeilijk geweest zijn. Zij gebruikten toen nog niet veel hoger geavanceerde strategieën op 

kale sommen in vergelijking met contextsommen. Dit bleek aan het eind van het 

microgenetisch onderzoek wel het geval te zijn. Op het aantal sommen goed werden echter 

geen verschillen gevonden. Kortom, de kinderen bleken het aantal sommen meer constant 

goed te beantwoorden, waarbij ze leken te kiezen voor de best passende strategieën die binnen 

hun mogelijkheden vielen. Imbo en Vandierendonck (2007) gaven dan ook aan dat het 

strategiegebruik afhankelijk is van bijvoorbeeld het vermogen om strategieën op te kunnen 

halen.  

De effectgroottes van het updatingvermogen op het aantal sommen goed gecontroleerd 

voor de geavanceerdheid van het strategiegebruik en op het aantal sommen goed bleken 

voldoende te zijn. Mogelijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn per onderzoeksvraag 

gedaan. Er was op alle onderzoeksvragen geen gelijkheid in de varianties van de verschillen 

tussen de acht weken. De betrouwbaarheid van de uitkomsten werd echter hoger door het 

aantal vrijheidsgraden te corrigeren aan de hand van de Greenhouser-Geisser geschatte 

waarden van sphericity. Op de updatingtaken werd een factoranalyse uitgevoerd, waaruit 

bleek dat de taken hoog laadden op de factor updating, en werd er rekening gehouden met 

deze ladingen op de uiteindelijke samenstelling van de updatingfactor. Door uitval van 

leerlingen in het microgenetisch onderzoek zijn de resultaten mogelijk beïnvloed. De groep 

leerlingen was echter wel groot genoeg om betrouwbare analyses op uit te kunnen voeren.  

Er is naar voren gekomen dat er verschillen bestaan op de geavanceerdheid van 

strategieën op verschillende typen sommen tussen leerlingen met verschillende vermogens tot 

updating. De updatinggroepen bleken tevens van elkaar te verschillen op het aantal sommen 

goed, waarbij de gemiddelde geavanceerdheid van het strategiegebruik een mediërende rol 

heeft op het aantal sommen goed. Deze nieuwe ontdekkingen leveren een belangrijke bijdrage 

ter bestudering van het leerproces door kinderen en kunnen dienen tot nog meer nieuwe 

inzichten in vervolgonderzoek. Vermenigvuldigprestaties kunnen niet los gezien worden van 

strategiegebruik. 
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