
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen de intrinsieke motivatie en 

rekenvaardigheden van basisschoolkinderen, en de moderatie door sekse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master's thesis  

Utrecht University  

Master's programme in Clinical Child, Family and Education Studies 

 

Naam: R. Hegnauer 

Studentnummer: 5523397 

 

Supervisor: C. van Tuijl 

Tweede beoordelaar: C. Volman  

 

UU-ser referentienummer: 22-0706 

 

Datum: 27-5-2022 

 

Aantal woorden: 4546 



INTRINSIEKE MOTIVATIE, (GROEI VAN) REKENVAARDIGHEDEN EN SEKSE 2 
 

Abstract 

Numeracy skills of young elementary school children are important predictors of their later 

math and school performances. When children fall behind in numeracy skills at a young age, 

it is difficult for them to catch up. Intrinsic motivation appears to play an important role in the 

development of school performance. The present study therefore investigated if there is a 

weak positive relationship between the intrinsic motivation and the numeracy skills of 

children in 2nd grade (T1), if there is a significant moderate positive relationship between the 

intrinsic motivation in 2nd grade (T1) and the development of numeracy skills from 2nd grade 

(T1) to 3rd grade (T2), and if the relationship between intrinsic motivation and the 

development of numeracy skills is moderated by gender. 354 participants from twelve 

different elementary schools participated in the longitudinal study in 2nd grade (T1) and 3rd 

grade (T2). As expected, a linear regression analysis confirmed a weak positive relationship 

between the intrinsic motivation and the numeracy skills of children in 2nd grade. However, 

the hierarchical regression analysis found no significant relationship between the intrinsic 

motivation and the development of numeracy skills from 2nd grade to 3rd grade, and the 

moderation analysis could neither find a moderation of gender on this relationship. To further 

understand motivational factors that influence the (development of) numeracy skills, it is 

recommended that further research includes different types of extrinsic motivation. 

Keywords: intrinsic motivation, numeracy skills, gender, elementary school children, 

longitudinal research 
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Samenvatting 

Rekenvaardigheden van kinderen op jonge basisschoolleeftijd zijn belangrijke voorspellers 

voor latere rekenprestaties en schoolprestaties. Wanneer kinderen op jonge leeftijd een 

achterstand oplopen in de rekenvaardigheden zijn deze moeilijk in te halen. Intrinsieke 

motivatie blijkt een belangrijke rol te spelen in de groei van schoolprestaties. Het huidige 

onderzoek heeft daarom onderzocht of er sprake is van een zwak positieve relatie tussen 

intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1), of er sprake is van 

een significant matig positieve relatie tussen intrinsieke motivatie uit groep 4 (T1) en de groei 

van rekenvaardigheden van groep 4 (T1) naar groep 5 (T2) en of de relatie tussen intrinsieke 

motivatie en de groei van rekenvaardigheden wordt gemodereerd door sekse. Er namen 354 

participanten van twaalf verschillende basisscholen deel in het longitudinale onderzoek in 

groep 4 (T1) en groep 5 (T2). Een enkelvoudige regressieanalyse vond een zwak positieve 

relatie tussen intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4. 

Daarentegen liet de hiërarchische regressieanalyse geen significante relatie zien tussen de 

intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden van groep 4 naar groep 5 en een 

moderatie van sekse op deze relatie werd met een moderatieanalyse evenmin gevonden. Om 

meer inzicht te krijgen in motivatiefactoren die van invloed zijn op de (groei van) 

rekenvaardigheden, wordt voor verder onderzoek aanbevolen tevens vormen van extrinsieke 

motivatie mee te nemen. 

Sleutelwoorden: intrinsieke motivatie, rekenvaardigheden, sekse, basisschoolkinderen, 

longitudinaal onderzoek 
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Inleiding 

Rekenvaardigheden 

Rekenen is een belangrijk vak voor kinderen van basisschoolleeftijd. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat de rekenvaardigheden van kinderen een goede voorspeller zijn voor de 

latere rekenvaardigheden (Jordan et al., 2009), wiskundige vaardigheden (Aunio & 

Niemivirta, 2010; Watts et al., 2014) en de algemene schoolprestaties van kinderen op de 

middelbare school (Duncan et al., 2007; Romano et al., 2010). Onder rekenvaardigheden 

wordt onder andere verstaan: het inzicht hebben in getallen, het ruimtelijk inzicht, het 

maatinzicht en het uitvoeren van verrichtingen met getallen, en het toepassen van kennis en 

inzichten in diverse situaties (Janssen et al., 2015). Wanneer kinderen op jonge leeftijd een 

achterstand oplopen met rekenvaardigheden, zijn deze achterstanden moeilijk in te halen 

(Jordan et al., 2009). Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in welke factoren 

een rol spelen bij de groei van rekenvaardigheden van kinderen van jonge basisschoolleeftijd.  

Intrinsieke motivatie 

Uit de meta-analyse van Howard et al. (2021) komt naar voren dat, naast cognitieve 

factoren, motivatie een belangrijke rol speelt bij de schoolprestaties van kinderen. Volgens de 

Self-Determination Theory (SDT) bestaan er verschillende vormen van motivatie die kunnen 

worden geordend op een continuüm van zelfbeschikking. Dit continuüm verloopt van 

amotivatie via vormen van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie (Howard et al., 

2021; Ryan & Deci, 2018). Vormen van extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie kunnen 

beide een rol spelen in de schoolprestaties van kinderen (Howard et al., 2021).  

In het huidige onderzoek wordt gefocust op de intrinsieke motivatie, omdat intrinsieke 

motivatie voornamelijk wordt gerelateerd aan de goede schoolprestaties van kinderen en 

adolescenten (Howard et al., 2021; Taylor et al., 2014). Enkele onderzoeken suggereren zelfs 

dat intrinsieke motivatie gericht op schoolprestaties een even sterke of zelfs sterkere 

voorspeller is dan intelligentie voor de groei van schoolprestaties op de basisschool (Weber et 

al., 2013) en de middelbare school (Köller et al., 2019; Lavrijsen et al., 2021). Intrinsieke 

motivatie wordt gedefinieerd als het handelen uit eigen wil om persoonlijke tevredenheid en 

plezier te bereiken (Ryan & Deci, 2020). In aansluiting hierop gebruiken Midgley en collega’s 

(2000) de term Mastery Motivation om de relatie tussen de motivatie van de leerling en de 

leeromgeving aan te duiden. Mastery Motivation wordt omschreven als de wil om als individu 

competenties te ontwikkelen en schoolvaardigheden te beheersen (Howard et al., 2021). Bij 

Mastery Motivation staat de intrinsieke motivatie centraal. In het huidige onderzoek wordt 

enkel gesproken over intrinsieke motivatie. 
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Verschillende onderzoeken hebben onderzocht of de factor intrinsieke motivatie van  

invloed is op de (latere) rekenvaardigheden en wiskundige vaardigheden van kinderen op de 

basisschool en middelbare school (Aunola et al., 2006; Garon-Carrier et al., 2016; Mercader 

et al., 2018; Murayama et al., 2013). Er bestaat echter nog verdeeldheid binnen de literatuur 

over de mate van invloed van de intrinsieke motivatie op de rekenvaardigheden van kinderen. 

Enerzijds wordt er een directe, zwak positieve relatie gevonden tussen de intrinsieke motivatie 

en rekenvaardigheden bij kinderen uit groep 6 (Lohbeck, 2018) en groep 7 (Sartawi et al., 

2012). Lobeck (2018) suggereert hierbij dat intrinsieke motivatie, vergeleken met andere 

soorten van motivatie, de sterkste voorspeller is van de rekenvaardigheden van kinderen uit 

groep 6. Daarnaast vinden twee longitudinale onderzoeken een directe, zwak positieve relatie 

tussen intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden bij kinderen tussen de 5 en 6 

jaar oud (Anoula et al., 2006) en een directe, matig positieve relatie tussen intrinsieke 

motivatie en de groei van wiskundige vaardigheden bij kinderen van groep 7 tot en met de 

vierde klas van de middelbare school (Murayama et al., 2013). Murayama et al. (2013) 

suggereren, op basis van een meting van motivatie in groep 7 en in de brugklas, dat 

intrinsieke motivatie in de brugklas, in vergelijking met andere soorten motivaties, de totale 

wiskundige groei het beste voorspelde met een significant matige groei.  

Anderzijds vinden Mercader et al. (2018) enkel een indirect, positief effect op de groei 

van rekenvaardigheden van kinderen tussen de 5 en 8 jaar oud, waarbij de intrinsieke 

motivatie via de executieve functies de groei van rekenvaardigheden beïnvloedt. Tevens 

suggereren Garon-Carrier et al. (2015) dat er geen relatie bestaat in de richting van intrinsieke 

motivatie naar de rekenvaardigheden bij kinderen tussen de 7 en 10 jaar. Wel vonden Garon-

Carrier et al. (2015) en Anoula et al. (2006) een directe, zwak positieve relatie in de richting 

van rekenvaardigheden naar intrinsieke motivatie. Garon-Carrier et al. (2015) en Anoula et al. 

(2006) suggereren dus dat kinderen die over goede rekenvaardigheden beschikken 

gemotiveerd raken om te rekenen.  

Moderatie via sekse  

Er is tevens onderzoek gedaan naar verschillen tussen jongens en meisjes bij 

rekenvaardigheden. Zo blijkt dat jongens, in vergelijking met meisjes, over het algemeen een 

grotere intrinsieke motivatie hebben voor rekenen en wiskunde (Cvencek et al., 2015; Guay et 

al., 2010; Meece et al., 2006; Oppermann et al., 2021; Preckel et al., 2008). De moderatie van 

sekse op de relatie tussen intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden bij kinderen op jonge 

basisschoolleeftijd is echter slechts weinig onderzocht. Uit onderzoek komt wel een zwak 

positieve relatie naar voren tussen intrinsieke motivatie en schoolprestaties (Vecchione et al., 
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2014) en tussen intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden (Sartawi et al., 2012), waarbij de 

relaties gemodereerd worden door sekse. Beide onderzoeken suggereren dat de relatie tussen 

intrinsieke motivatie en schoolprestaties/rekenvaardigheden sterker is voor meisjes dan voor 

jongens.  

Huidig onderzoek 

Het doel van het huidige onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen 

de intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden bij jonge kinderen van de basisschoolleeftijd en 

of deze relatie mogelijk wordt gemodereerd door sekse. Op basis van dit onderzoek kan er in 

de toekomst beter worden ingespeeld op eventuele verschillen tussen jongens en meisjes bij 

het tot stand komen van de rekenvaardigheden. Naar aanleiding van bovenstaande literatuur 

zijn de volgende onderzoeksvragen naar voren gekomen:  

a. ‘In hoeverre voorspelt de intrinsieke motivatie van kinderen uit groep 4 (T1) de 

rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1)?’ 

b. ‘In hoeverre voorspelt de intrinsieke motivatie van kinderen uit groep 4 (T1) de 

groei van de rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1) naar groep 5 (T2)?’ 

c. ‘Wordt de relatie tussen intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden 

van kinderen uit groep 4 (T1) naar groep 5 (T2) gemodereerd door sekse?’ 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende hypotheses opgesteld:  

a. ‘Er bestaat een significant zwakke positieve relatie tussen de intrinsieke motivatie 

en de rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1) (Anoula et al., 2006; 

Lohbeck, 2018; Sartawi et al., 2012).’ 

b. ‘Er bestaat een significant matige positieve relatie tussen intrinsieke motivatie uit 

groep 4 (T1) en de groei van rekenvaardigheden van groep 4 (T1) naar groep 5 

(T2) (Anoula et al., 2006; Murayama et al., 2013).’ 

c. ‘De relatie tussen intrinsieke motivatie uit groep 4 (T1) en de groei van 

rekenvaardigheden van groep 4 (T1) naar groep 5 (T2) wordt gemodereerd door 

sekse, waarbij voor meisjes een sterkere relatie wordt verwacht dan voor jongens 

(Sartawi et al., 2012).’  

Methode 

Participanten 

Het huidige onderzoek is onderdeel van het project Preventie in de Keten van Van 

Tuijl et al. (2012). Aan het huidige onderzoek namen 354 participanten deel, waarvan 173 
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jongens, 179 meisjes en twee participanten waarvan de sekse onbekend was. Bij 264 

participanten was alle data verzameld en bij 90 participanten mistte er data van één of twee 

variabelen. De gemiddelde leeftijd van de participanten is niet bekend, maar naar schatting 

waren de participanten tussen de 7 en 9 jaar oud.  

Procedure 

De data werden verzameld aan de hand van een getrapte steekproef. Er namen twaalf 

basisscholen in Oldenzaal en omgeving deel aan het onderzoek. Deze basisscholen 

verschilden van elkaar in grootte en in aanwezige diversiteit van culturele achtergronden. Na 

toekenning van de subsidie en verklaring van medewerking door scholen en schoolbesturen 

werden leerkrachten van de geselecteerde scholen geïnformeerd over het doel van het 

onderzoek en de tijdsbesteding. Leerkrachten hadden vervolgens informatiebrieven aan 

ouders uitgedeeld. De kinderen waarvan ouders toestemming hadden gegeven om deel te 

nemen, werden voor drie jaar gevolgd waaronder op T1 (midden groep 4, M4) en T2 (midden 

groep 5, M5) van het huidige onderzoek. Vanwege de werkdruk werd elke leerkracht 

gevraagd om ongeveer vijftien kinderen te werven voor het onderzoek. Aan de leerkracht 

werd expliciet gevraagd zowel gemiddelde als zwakke kinderen te selecteren. Uiteindelijk 

was de respons van kinderen per groep of klas gemiddeld meer dan vijftien kinderen. De 

intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden werden op T1 verzameld en de rekenvaardigheden 

op T2. De intrinsieke motivatie werd rondom de herfstvakantie gemeten door de kinderen 

klassikaal een vragenlijst te laten in vullen. Voor de rekenvaardigheden M4 en M5 kregen de 

kinderen 40 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.  

Instrumenten  

Intrinsieke Motivatie. De intrinsieke motivatie wordt omschreven als het handelen uit 

eigen wil om persoonlijke tevredenheid en plezier te bereiken (Ryan & Deci, 2020). De 

intrinsieke motivatie werd gemeten door middel van de motivatie vragenlijst Patterns of 

Adaptive Learning Scales (PALS, Midgley et al., 2000). Deze vragenlijst bestaat uit de 

concepten Self-efficacy (stellingen 1-7) en Mastery Motivation (stellingen 8-11). Om te 

beoordelen welke stellingen de intrinsieke motivatie maten, werd voorafgaand een 

factoranalyse uitgevoerd. Er werd gekozen voor een Principal Component Analysis (PCA) 

met direct oblim, omdat deze analyse door Pallant (2020) wordt aanbevolen. Er werd niet 

aangegeven uit hoeveel factoren de analyse moest bestaan. Uit de factoranalyse kwam naar 

voren dat stellingen 7 (Self-efficacy), 8, 9, 10 en 11 (Mastery Motivation) één concept 

vormden. Dit concept werd gebruikt om de intrinsieke motivatie te meten. Bij de stellingen 

werd een 5-punts Likertschaal gebruikt, waarbij 1= helemaal mee oneens en 5 = helemaal 
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mee eens. Voorbeelden van deze stellingen zijn: ‘Ik maak liever moeilijke opdrachten waar ik 

iets nieuws van leer, dan gemakkelijke opdrachten’ en ‘Ik vind het fijn wanneer ik op school 

iets nieuws heb geleerd’. De PALS bevat een Cronbachs alfa van gemiddeld .84 (Middleton 

& Midgley, 1997; Midgley et al., 2000). De betrouwbaarheid van de intrinsieke motivatie 

wordt daarmee als ‘goed’ beoordeeld volgens de COTAN-criteria (Evers et al., 2010).   

Rekenvaardigheden. De rekenvaardigheden omvatten het inzicht hebben in getallen, 

het ruimtelijk inzicht, het maatinzicht en het uitvoeren van verrichtingen met getallen, en het 

toepassen van kennis en inzichten in diverse situaties (Janssen et al., 2015). De 

rekenvaardigheden werden gemeten aan de hand van de CITO toetsen Rekenen-Wiskunde 

voor M4 en M5 (Hop et al., 2016; Janssen et al., 2015). Dit zijn methode-onafhankelijke 

toetsen om de groei van de rekenvaardigheden van kinderen te volgen. De toetsen werden in 

twee delen afgenomen met in M4 26 vragen en in M5 28 vragen. De vragen bestonden 

grotendeels uit open vragen, waarbij gevraagd werd de vraag te beantwoorden met een getal. 

Het onderdeel schattend rekenen en meetkunde bevatte een aantal meerkeuzevragen. Om de 

rekenvaardigheden van de kinderen te bepalen werden alle goed beantwoorde vragen bij 

elkaar opgeteld tot een totale ruwe score. De totale ruwe score werd vervolgens omgezet naar 

een CITO normscore (Hop et al., 2016; Janssen et al., 2015). Voor het onderzoeken van de 

hypotheses in het huidige onderzoek werden de normscores gebruikt. Een voorbeeld van een 

oefenvraag voor M4 is ‘Meester Jos verdeelt 100 kleurpotloden eerlijk over 5 groepjes. 

Hoeveel kleurpotloden krijgt elk groepje?’ De CITO Rekenen-Wiskunde heeft voor 

respectievelijk groep 4 en 5 een test-hertest betrouwbaarheid van .93 en .94 (Hop et al., 2016; 

Janssen et al., 2015). Volgens de COTAN-criteria worden deze waarden van betrouwbaarheid 

als ‘goed’ beoordeeld (Evers et al., 2010). De validiteit werd bij de CITO Rekenen-Wiskunde 

weergegeven door middel van de Rit-waarde. De Rit-waarde geeft aan in hoeverre met de 

vraag hetzelfde wordt gemeten als alle andere vragen van de toets meten. De Rit-waarde voor 

M4 werd gemiddeld weergegeven met een .43 en M5 met een .45. Volgens de COTAN-

criteria wordt er met een waarde van .30 of hoger gesproken van een goede Rit-waarde (Evers 

et al., 2010).  

Analyse 

Voorafgaand aan de analyses werden de data gecontroleerd op codeerfouten en 

missende waarden. Met behulp van de Mean Function werd een gemiddelde berekend voor de 

5 stellingen van intrinsieke motivatie, omdat bij sommige kinderen één of twee stellingen 

ontbraken. Vervolgens werden onafhankelijke t-toetsen uitgevoerd om te beoordelen of de 

participanten met missende waarden per variabele significant afweken van de participanten 
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zonder missende waarden. Daarna werden de volgende assumpties geverifieerd voor alle drie 

de hypotheses: aselecte steekproef, meetniveaus, uitschieters, onafhankelijkheid van 

waarnemingen, normaliteit en homoscedasticiteit. Bij hypothese b werd ook de assumptie 

multicollineariteit beoordeeld (Field, 2018).  

Door middel van regressieanalyses werden de relatie tussen de intrinsieke motivatie op 

T1 (M4) en de rekenvaardigheden op T1 (M4) (zie hypothese a), en de relatie tussen de 

intrinsieke motivatie op T1 (M4) en de groei van rekenvaardigheden van T1 naar T2 (M4 en 

M5) (zie hypothese b) onderzocht. Vervolgens werd met het PROCESS model van Hayes 

geanalyseerd of er sprake was van een moderatie van sekse op de relatie tussen de intrinsieke 

motivatie en de groei van rekenvaardigheden (zie hypothese c). In het huidige onderzoek 

diende de intrinsieke motivatie als de onafhankelijke variabele van ordinaal meetniveau, de 

rekenvaardigheden M4 (bij hypothese a) en M5 als de afhankelijke variabele van ratio 

meetniveau. Sekse fungeerde als moderator van nominaal meetniveau (jongens = 0 en meisjes 

= 1). Bij hypotheses b en c diende de rekenvaardigheden M4 als controlevariabele.   

Voor het toetsen van de hypotheses werden verschillende statistische analyses 

uitgevoerd met het programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versie 28. 

Bij hypothese a werd gebruik gemaakt van een enkelvoudige regressieanalyse. Hypothese b 

werd getoetst aan de hand van een hiërarchische regressieanalyse. Tenslotte werd voor 

hypothese c het procesmodel van Hayes gebruikt om een moderatieanalyse uit te voeren. Bij 

de analyses werd gebruik gemaakt van een significantieniveau α = .05.  

Resultaten 

Assumpties 

Voorafgaand aan de analyses werd de data gecontroleerd op codeerfouten en missende 

waarden. In de data werden geen codeerfouten gevonden. Er bevonden zich missende 

waarden in de data bij 90 participanten op één of twee variabelen. Uit de onafhankelijke t-

toetsen kwam een significante waarde naar voren tussen de missende waarden van 

rekenvaardigheden M4 en sekse (t(350) = -2.52, p = .013, tweezijdig), met van de missende 

data 63% jongen ten opzichte van 46% van de complete data. Dit betekent dat bij jongens 

significant meer missende waarden waren op rekenvaardigheden M4 dan bij meisjes. Tevens 

werd een significante waarde ontdekt tussen de missende data van rekenvaardigheden M4 en 

intrinsieke motivatie (t(341) = -2.10, p = .036, tweezijdig), waarbij het gemiddelde op 

intrinsieke motivatie van de groep met missende waarden op M4 (M = 4.12 SD = .68) lager 

was dan de groep die deze scores wel hebben (M = 4.31 SD = .65). De kinderen met missende 
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waarden op rekenvaardigheden M4 hadden dus een lagere motivatie dan kinderen waarvan de 

data compleet was. Deze significante waarden betekenen dat het ontbreken van de data van 

rekenvaardigheden M4 niet op toeval berust leek te zijn en dus mogelijk van invloed was op 

de uitkomst van de analyses. Er was daarom gekozen om alle participanten met missende 

waarden te behouden en bij de analyses gebruik te maken van de optie exclude cases pairwise 

(Pallant, 2020).  

Vervolgens werden de assumpties gecontroleerd. Door middel van boxplots kwam een 

aantal extreme uitschieters naar voren voor de variabelen intrinsieke motivatie, 

rekenvaardigheden M4 en M5. Aan de hand van de 5% trimmed mean werd geconcludeerd 

dat de gemiddelden op alle variabelen met en zonder de 5% hoogste en laagste waarden niet 

veel van elkaar verschilden. Hierom werden de extreme uitschieters behouden in de dataset 

(Pallant, 2020).  

De assumptie normaliteit werd voor de intrinsieke motivatie en de rekenvaardigheden 

M4 en M5 geschonden volgens de Shapiro-Wilk test met respectievelijk de uitkomsten 

W(343) = .90, p < .001, W(286) = 0.98, p < .001 en W(329) = 0.97, p < .001. Tevens werd de 

assumptie normaliteit voor de intrinsieke motivatie en de rekenvaardigheden M4 en M5 

geschonden volgens Skewness en Kurtosis. In tabel 1 zijn de waarden van Skewness en 

Kurtosis weergegeven. Aangezien de assumptie normaliteit voor alle drie de variabelen werd 

geschonden en de data wel uit een groepsgrootte van meer dan 30 bestond, werd gebruik 

gemaakt van de centrale limietstelling. Op deze manier kon de data toch geanalyseerd worden 

als een standaard normaalverdeling (Kwak & Kim, 2017). Aan de overige assumpties werd 

voldaan.   

 

Tabel 1 

Waarden van Skewness en Kurtosis Intrinsieke motivatie (IM), rekenvaardigheden M4 en M5 

Variabele Skewness SE Skewness Kurtosis SE Kurtosis 

IM -1.06 0.13 1.22 0.26 

M4 0.48 0.14 1.36 0.29 

M5 -0.30 0.13 2.06 0.27 

Noot. De daadwerkelijke waarden van Skewness en Kurtosis zijn weergegeven. 

 

Beschrijvende statistieken 
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In tabel 2 zijn de beschrijvende statistieken voor de variabelen intrinsieke motivatie, 

rekenvaardigheden M4 en M5 weergegeven voor de jongens, voor de meisjes en voor alle 

participanten. Opvallend was dat de scores van de jongens voor de intrinsieke motivatie en de 

rekenvaardigheden M4 en M5 hoger waren dan de scores van de meisjes, terwijl meisjes in 

vergelijking met de jongens wel een grotere groei doormaakten van rekenvaardigheden M4 

naar rekenvaardigheden M5 (M = 21.01, SD = 2.63 voor meisjes en M = 17.97, SD = 2.54 

voor jongens). 

 

Tabel 2 

Beschrijvende Statistieken van Intrinsieke motivatie (IM), Rekenvaardigheden M4 en M5  

Groep Variabelen n M SD Range 

     Min       Max 

Jongens  IM 

M4 

M5 

165 

131 

160 
 

4.31 

55.06 

73.03 

0.71 

13.89 

16.43 
 

1.80       5.00 

22          102  

0            123 
 

Meisjes IM 

M4 

M5  
 

176 

154 

167 

4.23 

49.68 

70.69 

0.61 

12.68 

15.31 
 

1.80       5.00 

15          85    

23          123   

Totale 

populatie 

IM 

M4 

M5 

343 

286 

329 

4.27 

52.11 

71.25 
 

0.66 

13.49 

15.93 
 

1.80       5.00 

15          102 

0            123 

 

Enkelvoudige regressieanalyse  

Om antwoord te geven op onderzoeksvraag a ‘In hoeverre voorspelt de intrinsieke 

motivatie van kinderen uit groep 4 (T1) de rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1)?’ 

werd een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de 

intrinsieke motivatie een significante, zwak positieve voorspeller is voor de 

rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4, F(1,274) = 4.13, p = .043, R2 = .02, β = 2.48; 

t(274) = 2.03. Dit betekent dat wanneer de intrinsieke motivatie van kinderen uit groep 4 

groter was, zij ook hoger scoorden op de rekenvaardigheden voor groep 4. Er werd slechts 

1.5% van de variantie van de rekenvaardigheden van groep 4 verklaard door de intrinsieke 

motivatie, wat neerkomt op een zwakke relatie (Pallant, 2020). Hypothese a werd daarom 

aangenomen.  
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Hiërarchische regressieanalyse  

Onderzoeksvraag b ‘In hoeverre voorspelt de intrinsieke motivatie van kinderen uit 

groep 4 (T1) de groei van de rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1) naar groep 5 

(T2)?’ werd beantwoord door middel van een hiërarchische regressieanalyse. Uit de 

hiërarchische regressieanalyse bleek dat, wanneer gecontroleerd werd voor de 

rekenvaardigheden M4, de intrinsieke motivatie geen significante voorspeller was voor de 

rekenvaardigheden M5, F(2,272) = 102.57, p = .954, β = -.06; t(272) = -.06. Hypothese b 

werd daarom verworpen. De verklaarde variantie van modellen 1 en 2 was beide 43%, wat 

betekent dat 43% van de behaalde scores op rekenvaardigheden van groep 5 werd verklaard 

door de behaalde scores op rekenvaardigheden van groep 4.  

Moderatieanalyse via PROCESS model van Hayes 

Het antwoord op onderzoeksvraag c ‘Wordt de relatie tussen intrinsieke motivatie en 

de groei van rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 (T1) naar groep 5 (T2) gemodereerd 

door sekse?’ werd gegeven met behulp van een moderatieanalyse via PROCESS van Hayes. 

Uit de moderatieanalyse kwam naar voren dat de moderator sekse geen significante invloed 

heeft op de relatie tussen de intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden van M4 

naar M5 (β = 1.89, t(259) = .97, p = .334). Hypothese c werd daarom verworpen. De 

verklaarde variantie van het model was 47%, waarbij enkel de rekenvaardigheden van groep 4 

een significante waarde weergaf en dus de rekenvaardigheden van groep 5 verklaarden (β = 

0.71, t(259) = 14.72, p < .001).  

Discussie 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in een mogelijke relatie 

tussen intrinsieke motivatie en de (groei van) rekenvaardigheden van kinderen op jonge 

basisschoolleeftijd (M4 en M5) en daarbij te onderzoeken of er mogelijk sprake was van een 

moderatie van sekse op de relatie tussen de intrinsieke motivatie en de groei van 

rekenvaardigheden. Het huidige onderzoek is van belang, omdat opgelopen achterstanden van 

rekenvaardigheden op jonge leeftijd moeilijk in te halen zijn op latere leeftijd (Jordan et al., 

2009). Verschillende onderzoeken suggereren dat intrinsieke motivatie een positieve invloed 

heeft op de (groei van) rekenvaardigheden van kinderen op basisschoolleeftijd (Anoula et al., 

2006; Lohbeck, 2018; Murayama et al., 2013; Sartawi et al., 2012). Het is daarom van belang 

meer inzicht te krijgen in de mogelijke rol van intrinsieke motivatie bij rekenvaardigheden 

van kinderen op jonge basisschoolleeftijd en mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes 

op deze relatie.  

Relatie tussen intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden 
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Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat er een zwak positieve relatie bestaat 

tussen intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden bij kinderen uit groep 4, waardoor 

hypothese a wordt aangenomen. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat er 

mogelijk sprake is van een onderschatting van de relatie door selectieve missende waarden. Er 

kwamen namelijk vaker missende waarden van kinderen uit groep 4 voor bij jongens en 

kinderen met een lagere intrinsieke motivatie. Dat betekent dat de gevonden relatie wellicht 

zwakker is dan wanneer de data compleet zou zijn.  

De bevindingen uit het huidige onderzoek komen overeen met resultaten uit eerder 

onderzoek, waar ook een zwak positieve relatie tussen intrinsieke motivatie en 

rekenvaardigheden van basisschool kinderen werd gevonden (Anoula et al., 2006; Lohbeck, 

2018; Sartawi et al., 2012). Een mogelijke verklaring voor deze zwak positieve relatie is dat 

kinderen die het leuk vinden om te rekenen en graag iets nieuws leren, eerder hun best zullen 

doen om goed te presteren dan kinderen die een lagere mate van intrinsieke motivatie hebben 

en vice versa: kinderen die goed presteren op rekenen zullen eerder plezier hebben in rekenen 

dan kinderen die minder goed presteren op rekenen (Garon-Carrier et al., 2016; Taylor et al., 

2014). Een alternatieve verklaring is dat andere factoren, zoals intelligentie, een aanzienlijk 

grotere invloed hebben op rekenvaardigheden van jonge basisschoolkinderen dan intrinsieke 

motivatie (Spinath et al., 2006).   

Relatie tussen intrinsieke motivatie en groei van rekenvaardigheden  

In tegenstelling tot onderzoeken van Anoula et al. (2006) en Murayama et al. (2013) 

wordt in het huidige onderzoek een relatie tussen intrinsieke motivatie en de groei van 

rekenvaardigheden van groep 4 naar groep 5 niet bevestigd. Hypothese b wordt daarom 

verworpen. De uitkomsten van het huidige onderzoek sluiten wel aan bij de bevindingen van 

Garon-Carrier et al. (2016), waar ook geen significante relatie werd gevonden in de richting 

van intrinsieke motivatie naar de groei van rekenvaardigheden. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat eerdere rekenvaardigheden zo’n grote mate van invloed hebben dat een 

mogelijke invloed van intrinsieke motivatie niet naar voren komt (Devlin et al., 2022; Jordan 

et al., 2009). In het huidige onderzoek wordt namelijk 43% van de variantie van 

rekenvaardigheden van groep 5 verklaard door de rekenvaardigheden van groep 4 en bij 

hypothese a wordt slechts 1,5% van de variatie van rekenvaardigheden van groep 4 verklaard 

door de intrinsieke motivatie. Een alternatieve verklaring is dat bij jonge basisschoolkinderen 

intrinsieke motivatie mogelijk een kleinere rol speelt in de groei van rekenvaardigheden dan 

in de groei van wiskundige vaardigheden bij adolescenten (Areepattamannil et al., 2011; 

Froiland & Davison, 2016; Murayama et al., 2013). Dit komt mogelijk door een grotere 
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behoefte aan autonomie in de adolescentie, wat gerelateerd wordt aan intrinsieke motivatie en 

groei van wiskundige vaardigheden (León et al., 2015; Ryan & Deci, 2020; Wang et al., 

2017).  

Moderatie van sekse  

Een moderatie van sekse op de relatie tussen intrinsieke motivatie en de groei van 

rekenvaardigheden van groep 4 naar groep 5 werd in het huidige onderzoek niet gevonden, 

waardoor hypothese c wordt verworpen. Dit werd ook gesuggereerd door Garon-Carrier et al. 

(2016). Echter sluit het resultaat van het huidige onderzoek niet aan bij Sartawi et al. (2012), 

die suggereren dat er wel een moderatie-effect van sekse bestaat op de relatie tussen 

intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden bij basisschoolkinderen. Een 

mogelijke verklaring is dat er verschillen kunnen bestaan in invloed van verschillende vormen 

van motivatie bij jongens en meisjes op rekenvaardigheden. Onderzoek wijst namelijk uit dat 

intrinsieke motivatie een grotere positieve rol speelt bij academische prestaties van meisjes, 

terwijl extrinsieke motivatie een grotere negatieve rol speelt bij academische prestaties van 

jongens (Vecchione et al., 2014). Een alternatieve verklaring is dat een mogelijk moderatie-

effect op de relatie tussen intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden pas op 

latere leeftijd naar voren komt wegens het groter worden van verschillen tussen jongens en 

meisjes op intrinsieke motivatie voor reken- en wiskundige vaardigheden op latere leeftijd 

(Frenzel et al., 2010).  

Limitaties en sterke punten  

Een limitatie van het huidige onderzoek is dat er sprake is van selectieve missende 

waarden van rekenvaardigheden M4, waardoor de relatie tussen intrinsieke motivatie en 

rekenvaardigheden M4 mogelijk zwakker naar voren is gekomen dan wanneer de data 

compleet was. De rekenvaardigheden M4 vormen immers de basis is voor iedere hypothese. 

Een andere limitatie van het onderzoek is dat de intrinsieke motivatie van kinderen uit groep 4 

enkel is beoordeeld aan de hand van zelfrapportages. Voor kinderen op jonge leeftijd is het 

vaak moeilijk om zichzelf realistisch te beoordelen, waardoor aanvullende informatie van 

ouders en leerkrachten van toegevoegde waarde zou zijn geweest (Taylor et al., 2014). 

Tenslotte is enkel de intrinsieke motivatie meegenomen in dit onderzoek, waardoor de invloed 

van intrinsieke motivatie op (groei van) rekenvaardigheden niet vergeleken kan worden met 

andere vormen van extrinsieke motivatie. Met name de vormen van extrinsieke motivatie, 

waarbij een groter beroep wordt gedaan op autonomie (geïdentificeerde regulatie en 

geïntegreerde regulatie) worden namelijk ook gerelateerd aan positieve prestaties (Howard et 

al., 2021).  
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Een sterk punt van het huidige onderzoek is dat de populatie van het onderzoek uit 

participanten van maar liefst twaalf verschillende basisscholen met verschillende grootten en 

diverse culturele achtergronden, zodat rekening werd gehouden met een zo’n goed mogelijke 

steekproef passend bij Nederlandse basisschoolleerlingen. Een ander sterk punt is dat er 

gebruik is gemaakt van longitudinaal onderzoek, waardoor conclusies getrokken konden 

worden over de gevolgen van intrinsieke motivatie op de rekenvaardigheden van een jaar. Dit 

geeft meer inzichten dan enkel de invloed van intrinsieke motivatie op de rekenvaardigheden 

van groep 4 (T1). 

Aanbevelingen vervolgonderzoek  

Bij vervolgonderzoek is het belangrijk om gebruik te maken van longitudinaal 

onderzoek, omdat (intrinsieke) motivatie op een meetmoment wel van invloed kan zijn op 

rekenvaardigheden terwijl (intrinsieke) motivatie op een ander meetmoment mogelijk geen 

invloed heeft. Op deze manier kan meer inzicht worden verkregen op welke leeftijd 

intrinsieke motivatie mogelijk een rol speelt in de groei van rekenvaardigheden, zodat 

passende interventies ingezet kunnen worden om uiteindelijk de rekenvaardigheden van 

kinderen te verbeteren. Daarnaast wordt geadviseerd om naast intrinsieke motivatie ook de 

geïdentificeerde regulatie en geïntegreerde regulatie in relatie met groei van 

rekenvaardigheden te onderzoeken, zodat alle vormen van motivatie die worden gerelateerd 

aan positieve prestaties worden meegenomen in het onderzoek (Howard et al., 2021). Tot slot 

wordt aanbevolen in vervolgonderzoek rekening te houden met een eventuele relatie in de 

richting van rekenvaardigheden naar intrinsieke motivatie (Anoula et al., 2006; Garon-Carrier 

et al., 2016).  

Conclusie  

Uit het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een zwak 

positieve relatie tussen intrinsieke motivatie en rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4. 

Een relatie tussen intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden van kinderen uit 

groep 4 naar 5 wordt echter niet gevonden. Tevens is een moderatie van sekse op de relatie 

tussen intrinsieke motivatie en de groei van rekenvaardigheden van kinderen uit groep 4 naar 

5 niet naar voren gekomen.  
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