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Voorwoord  

Met plezier hebben wij deelgenomen aan het pilotonderzoek van het 

dissertatieonderzoek naar het verbeteren van de telvaardigheid van kleuters. We zijn 

begonnen met het verzamelen van de data op de verschillende scholen en het 

uitvoeren van de interventie met aansluitend het schrijven van deze thesis. 

 In de inleiding is een onderverdeling gemaakt. Manon Verboon is 

verantwoordelijk voor de theoretische achtergronden van getalbegrip en 

telvaardigheid, het beschrijven van de invloed van de training op de telvaardigheid en 

de invloed van het werkgeheugen. Carla Koster is verantwoordelijk voor het 

beschrijven van de invloed van het niveau van telvaardigheid op het effect van de 

training en het beschrijven van de methode. Beiden van ons zijn verantwoordelijk 

voor de statistische analyse. Carla betreffende onderzoeksvraag een en twee en 

Manon met betrekking tot vraag drie en vier, waarna beiden de conclusie hebben 

geschreven. 

 We willen Hans van Luit en Sylke Toll bedanken voor hun positieve 

begeleiding. We waarderen de opbouwende kritiek op onze thesis en de aanvullingen 

op onze statistische verwerking van de data. We willen daarnaast de scholen en de 

kleuters bedanken die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Het enthousiasme van 

de kleuters heeft bijgedragen aan het plezier aan het werken aan deze thesis. Tot slot 

willen we vrienden, familie en collega’s bedanken voor hun steun en hulp gedurende 

het afgelopen studiejaar. 
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Abstract  

Number sense is important for the development of further mathematical knowledge. 

Difficulties in early numeracy can interfere with the acquisition of mathematical skills 

in primary and secondary school. Counting development can be seen as the first step 

towards early numeracy. This study examines if the number sense training ‘Ut 

kleuterREK’ provides a significant improvement in counting development. It also 

examines the role of the level of numeracy and working memory, and their effect on 

the training. Although a significant effect has been found in numeracy for children 

who participated in the training program, much of this effect was caused by working 

memory. No significant influences were found for the level of early numeracy and 

working memory on the effect of the training. 

Keywords: number sense – numeracy – training – working memory – preschool 

children  

 

Samenvatting 

Beschikken over voldoende getalbegrip is essentieel voor het verdere leren rekenen. 

Problemen in het voorbereidend rekenen houden verband met het leren rekenen in 

groep 3 en het verdere rekenen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. 

Telvaardigheid kan gezien worden als de eerste stap naar rekenvaardigheid. In dit 

onderzoek wordt nagegaan of de interventie ‘Ut kleuterREK’, die gericht is op de 

ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid, zorgt voor een significante 

verbetering van de telvaardigheid van kleuters. Daarnaast wordt nagegaan of het 

niveau van de telvaardigheid en het werkgeheugen een rol spelen op het effect van de 

training. In het onderzoek is een significante vooruitgang gevonden in telvaardigheid 

van de kleuters die de training hebben gevolgd. Een groot deel van dit effect kan 

echter verklaard worden door het werkgeheugen. De hoogte van de 

werkgeheugenscores en het niveau van beheersing van getalbegrip op de voormeting 

zijn niet significant van invloed op het effect van de training. 
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Inleiding 

Kinderen doen voordat ze naar de basisschool gaan al veel ervaringen op met getallen 

en hoeveelheden. Veel kinderliedjes bevatten bijvoorbeeld telwoorden (Butterworth, 

2005). Daarnaast komt tellen veel voor in kinderprogramma’s (zoals Sesamstraat) of 

bij het spelen van bordspelletjes. Deze incidentele ervaringen met tellen zijn van 

belang voor de ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid (Le Corre, Van de 

Walle, Brannon, & Carey, 2006). Vervolgens krijgen kleuters door middel van 

intentioneel leren in groep 1 en 2 te maken met telvaardigheid (Aunola, Leskinen, 

Lerkkanen, & Nurmi, 2004). Deze ervaringen met het kunnen tellen van voorwerpen 

en het kunnen vergelijken en schatten van hoeveelheden wordt ook wel getalbegrip 

genoemd (Jordan, Kaplan, Olah, & Locuniak, 2006). 

Voldoende getalbegrip houdt in dat kinderen zich er van bewust zijn dat een 

getal meerdere betekenissen of functies kan hebben (Aunio, Aubrey, Godfrey, Pan, & 

Liu, 2008). Aan een getal kunnen verschillende aspecten ontleend worden: het 

kardinaal aspect (getal als aantal), het ordinaal aspect (telgetal), het meetaspect 

(meetgetal), het rekenaspect (rekengetal) en het coderingsaspect (getal als naam of 

label). Dehaene (2001) maakt in het ‘triple code model’ onderscheid in drie 

verschillende manieren hoe deze getallen en hoeveelheden worden gerepresenteerd in 

de hersenen. De analoge code is het besef van aantallen op een mentale getallenlijn en 

het onderscheiden van hoeveelheden. De verbale code betreft het kennen van het 

woord dat bij een aantal hoort en de visuele code het kennen van het teken dat bij een 

aantal hoort. De eerste stap naar rekenvaardigheid is het leren tellen en de 

ontwikkeling hiervan duurt ongeveer van het tweede tot het zesde levensjaar 

(Butterworth, 2005). Hiervoor zijn verschillende vaardigheden nodig.  

Gelman en Gallistel (1978) beschrijven vijf principes die nodig zijn om te 

leren tellen. Het stable-order principle heeft betrekking op het akoestisch noemen van 

de telrij. Volgens het one-to-one principle heeft elk cijfer zijn eigen naam, dienen alle 

objecten geteld te worden en wordt elk telwoord slechts één maal gebruikt. Het 

cardinale principle heeft betrekking op de begripsvorming dat het telwoord van het 

laatst getelde item de hoeveelheid aangeeft. Kinderen die leren tellen zijn bekend met 

alle bovengenoemde principes voordat zij zich de vaardigheden helemaal eigen 

hebben gemaakt. Volgens het abstraction principle kan alles geteld worden en het 

order irrelevance principle geeft weer dat voorwerpen ook door elkaar geteld kunnen 

worden. Beschikken over voldoende getalbegrip is essentieel voor het verder leren 
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rekenen. Een gebrek hieraan wordt als mogelijke oorzaak van rekenproblemen gezien 

(Aunio, Hautamäki, Sajaniemi, & Van Luit, 2009; Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). 

Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat problemen in het voorbereidend rekenen 

verband houden met het leren rekenen in groep 3 en de verdere rekenontwikkeling op 

de basisschool en het voortgezet onderwijs (Aunio, Hautamäki, Heiskari, & Van Luit, 

2006; Aunola et al., 2004; Jordan, Kaplan, Raminemi, & Locuniak, 2009; Siegler, 

2009). Vroegtijdige onderkenning en interventie bij rekenproblemen is dus van belang 

ter preventie daarvan. Om de rekenachterstand te verkleinen dient de interventie zo 

vroeg mogelijk gestart te worden (Wright, Martland, & Stafford, 2006).  

In dit onderzoek zal worden gekeken naar het effect van de interventie ‘Ut 

kleuterREK’. De interventie is gericht op de ontwikkeling van de voorbereidende 

rekenvaardigheid bij kleuters in groep 2 die een achterstand op het gebied van 

voorbereidende rekenvoorwaarden hebben, omdat zij gezien worden als risicogroep 

voor het ontwikkelen van rekenproblemen, wat op lange termijn maatschappelijke 

gevolgen kan hebben. Het doel is te achterhalen of deze kleuters effectief geholpen 

kunnen worden met een training gericht op de ontwikkeling van de voorbereidende 

rekenvaardigheid, zodat zij zonder problemen kunnen instromen in het formele 

rekenonderwijs van groep 3. In dit onderzoek wordt getalbegrip gezien als de 

omschrijving van voorbereidende rekenvaardigheid als voorspeller van de latere 

rekenvaardigheid in basisonderwijs en vervolgonderwijs (Aunio et al., 2006; Aunola 

et al., 2004; Jordan et al., 2009; Siegler, 2009). 

 In dit onderzoek wordt de invloed van de training op de telvaardigheid van de 

kleuters nagegaan, omdat telvaardigheid gezien kan worden als eerste stap naar 

rekenvaardigheid (Butterworth, 2005). Over de achtergrond en frequentie van het 

rekenonderwijs in de kleuterklas is weinig bekend (Klibanoff, Levine, Huttenlocher, 

Vasilyeva, & Hedges, 2006). In het aanvankelijk rekenonderwijs in Nederland wordt 

meestal geen specifieke methode gebruikt, maar biedt de leerkracht 

rekenvaardigheden thematisch aan, eventueel met ondersteuning van een aantal lessen 

uit een rekenmethode. Leerkrachten spelen in deze ontwikkelingsfase van kleuters een 

belangrijke rol in het stimuleren van het getalbegrip (Perry, Donohue, & Weinstein, 

2007), bijvoorbeeld door het voeren van rekentaal (Klibanoff et al., 2006) en het 

aanbieden van liedjes waarin de telrij aan de orde komt. Gebleken is dat interventies 

en instructies gericht op getalbegrip een positief effect hebben op de rekenvaardigheid 

(Aunio, Hautamäki, & Van Luit, 2005; Griffin, 2004; Kaufmann, Delazer, Pohl, 
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Semenza, & Dowker, 2005; Kroesbergen & Van Luit, 2002). Aunio en collega’s 

(2005) vonden bij kleuters uit Helsinki na het volgen van twee getalbegriptrainingen 

direct na de trainingen een positief effect op het gebied van relationele- (bijv. 

vergelijken, classificeren) en telvaardigheden, maar zes maanden later was dit effect 

afgenomen. Ook Kaufman en collega’s (2005) vonden in hun pilotstudy een positief 

effect voor een getalbegriptraining gericht op het op gestructureerde wijze aanleren 

van vergelijkings- en telvaardigheden. In de interventie ‘Ut kleuterREK’ wordt het 

(verkort) tellen en bekend raken met getallen geoefend met behulp van de 

dobbelsteen- of turfstructuur, voorwaarts en achterwaarts opzeggen van de telrij, 

verschillende rijmpjes en het spelen van lineaire (bord)spelen. De turfstructuur is een 

stap tussen het tellen van concrete voorwerpen en de abstracte getallennotatie. Het 

stimuleert kinderen verkort te tellen (Van Luit & Schopman, 2000). Het tellen en 

hardop benoemen van cijfers en cijferreeksen en het snel verwerken van getallen 

wordt gezien als de basis voor het ontwikkelen van getalbegrip (Aunio et al., 2005; 

Gersten et al., 2005). De getallenlijn wordt gezien als een ondersteunend hulpmiddel 

voor het rekenen (Milo & Ruyssenaars, 2003) en kan als model dienen ter ontlasting 

van het korte termijngeheugen. Het spelen van lineaire bordspelen heeft een positieve 

invloed op de telvaardigheden, het gebruik van telwoorden en het accuraat kunnen 

schatten (Siegler & Ramani, 2009; Whyte & Bull, 2008).  

 Vervolgens wordt nagegaan of de hoogte van de UGT-R score van de 

voormeting van invloed is op het effect van de training van de telvaardigheid. Voor de 

aanpak van rekenproblemen bij kinderen met een speciale leerbehoefte speelt de 

didactiek, die afgestemd zou moeten zijn op de specifieke instructiebehoeften van de 

kinderen, een belangrijke rol. Het doel van het didactisch handelen is het vergroten 

van de competentie van het kind en het optimaliseren van diens cognitieve processen. 

Leerervaringen worden uitgelokt door instructieprincipes en via sociale interacties 

(Loyens, Rikers, & Schmidt, 2007; Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2004; 

Taber, 2006), waarbij taal een belangrijke rol speelt (Gelman & Butterworth, 2005; 

Sukon & Jawahir, 2005). Het is van belang de instructie aan te sluiten bij de 

voorkennis van het kind, de manier waarop het kind het beste informatie verwerft en 

verwerkt, in staat is zelfstandig kennis op te doen en dit te koppelen aan de kennis die 

het al heeft (Loyens & Gijbels, 2008). De interventie ‘Ut kleuterREK’ wordt gegeven 

in kleine groepjes van drie of vier kinderen zodat de instructeur voldoende 

mogelijkheden heeft zijn aandacht te verdelen en op die manier rekening te houden 
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met de individuele verschillen van de kleuters. Tijdens de instructie wordt rekening 

gehouden met de instructiebehoefte van de kleuters door sturende opmerkingen met 

betrekking tot strategiegebruik en segmenteren van een vaardigheid aan de kleuters 

die daar behoefte aan hebben (Butler, Miller, Lee, & Pierce, 2001; Kroesbergen & 

Van Luit, 2002; Swanson, Hoskyn, & Lee, 2000), en meer begeleidende (banende) 

instructie als kleuters zelf oplossingsstrategieën gebruiken die getuigen van voldoende 

kennisbasis (Milo & Ruijssenaars, 2003; Woodward, Monroe, & Baxter, 2001). 

Tijdens de instructie van de oefeningen wordt verder aandacht besteed aan de 

rekentaal (zoals evenveel, meer, minder). Uit onderzoek van Klibanoff et al. (2006) 

komt naar voren dat consequent gebruik van rekengerelateerde taal door de 

leerkrachten in de loop van een schooljaar een positieve invloed heeft op de 

rekenkennis van de kinderen. Boonen, Kolkman, & Kroesbergen (in press) 

concluderen dat het gebruik van rekengerelateerde taal door de leerkracht met name 

een positieve invloed heeft op het kardinale aspect en het vergelijken van 

hoeveelheden. 

 Als laatste wordt nagegaan of de werkgeheugenscores van invloed zijn op het 

effect van de training van de telvaardigheid. Een belangrijke factor in de ontwikkeling 

van rekenvaardigheid is het werkgeheugen (Bull, Espy, & Wiebe, 2008). Problemen 

in het geheugen worden gezien als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen 

van leerproblemen (Ruijssenaars & Van Luit, 2007). Ongeveer vijf tot acht procent 

van de kinderen ervaart specifiek problemen in het geheugen waardoor zij worden 

beperkt in het leren of het begrijpen van rekenkundige concepten, procedures of feiten 

(Geary, 2000). Het werkgeheugen is belangrijk voor het rekenen (De Smedt, Janssen, 

Bouwens, Verschaffel, Boets, & Ghesquière, 2009; Holmes & Adams, 2006), omdat 

in het werkgeheugen informatie wordt vastgehouden, bewerkt en getransformeerd 

(Ruijssenaars et al., 2006) en omdat het een voorspellende waarde heeft voor latere 

rekenprestaties. De Smedt et al. (2009), en Holmes en Adams (2006) concluderen dat 

het visuele werkgeheugen bij jonge kinderen een grotere invloed heeft op de 

rekenvaardigheid dan het verbale werkgeheugen. Volgens het werkgeheugenmodel 

van Baddeley (2000) zijn er vier componenten die het model kenmerken: de 

fonologische lus, het visueel-ruimtelijk schetsblok, de centrale executive en de 

episodische buffer. De twee eerst genoemde componenten worden gezien als 

slaafsystemen, die gebruikt worden voor tijdelijke opslag van informatie. De derde 

component is verantwoordelijk voor het controleren en reguleren van de cognitieve 
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processen van de slaafsystemen. Daarnaast zorgt de centrale executive ervoor dat 

informatie uit het lange termijngeheugen kan worden opgehaald en de episodische 

buffer voor het integreren van informatie uit verschillende bronnen. Een grote rol 

hierbij speelt de omgeving, die zorgt voor input, feedback geeft op de output en 

daarbij ook in verband staat met het optimaliseren van strategieën van planning, 

controle en evaluatie (Ruijssenaars & Van Luit, 2007). Werkgeheugentraining zorgt 

voor een vooruitgang op het gebied van rekenen en die vooruitgang leidt weer tot een 

beter werkgeheugen (Holmes, Gathercole, & Dunning, 2009). Training van het 

werkgeheugen in combinatie met specifieke rekeninstructie lijkt vooral effectief bij 

jonge risicokinderen (Barnett et al., 2008). De resultaten van onderzoek (Thorell, 

Lindqvist, Bergman Nutley, Bohlin, & Klingberg, 2009) duiden erop dat 

werkgeheugentraining effect heeft bij jonge kinderen, maar de onderzoekers weten 

niet hoelang het trainingseffect in stand blijft. In de interventie ‘Ut kleuterREK’ wordt 

de capaciteit van het werkgeheugen geoefend door het tijdelijk opslaan en manipulatie 

van visuospatiële of verbale informatie (memory, onthouden van aantal van geworpen 

dobbelsteen).  

 Bovenstaande gegevens leiden tot vier onderzoeksvragen. Een: Is de 

interventie ‘Ut kleuterREK’ van invloed op de telvaardigheid en daarmee van invloed 

op het getalbegrip bij kleuters in groep 2 die een achterstand op het gebied van 

rekenvoorwaarden hebben? Verwacht wordt dat de training zal leiden tot een 

verbeterd getalbegrip (Aunio, Hautamäki, & Van Luit, 2005; Griffin, 2004; 

Kaufmann, Delazer, Pohl, Semenza, & Dowker, 2005; Kroesbergen & Van Luit, 

2002). Twee: Is binnen de interventiegroep de hoogte van de UGT-R score van de 

voormeting van invloed op het effect van de training? Verwacht wordt dat kleuters 

met een lage UGT-R score in de voormeting, meer zullen profiteren van de training 

dan de kleuters die een hoge UGT-R score in de voormeting hadden. Drie: Zijn de 

scores op de werkgeheugentaken bij de voormeting van invloed op het effect van de 

training? Verwacht wordt dat de scores op de werkgeheugentaken van invloed zijn op 

de training (Barnett et al., 2008). Vier: Is binnen de interventiegroep de hoogte van de 

score van de voormeting op de werkgeheugentaken van invloed op het effect van de 

training? Verwacht wordt dat de kleuters met een normaal ontwikkeld werkgeheugen, 

meer zullen profiteren van de training dan de kinderen die over een minder sterk 

ontwikkeld werkgeheugen beschikken (Holmes, Gathercole, & Dunning, 2009).  

 



 8 

Methode 

Onderzoeksgroep 

Participanten in dit onderzoek waren kleuters (n = 101) met een achterstand op het 

gebied van rekenvoorwaarden. Er hebben 50 meisjes en 51 jongens deelgenomen met 

een gemiddelde leeftijd van 5;2 jaar. Ze zijn geselecteerd op basis van de gegevens 

van de Utrechtse Getalbegrip Toets – Revised (UGT-R; Van Luit & Van de Rijt, 

2009a). Kleuters met een UGT-R score beneden het 50ste percentiel kwamen in 

aanmerking voor de interventie, mits de ouders toestemming gaven voor deelname. 

De kleuters zijn op basis van matching, waarbij twee kinderen van dezelfde school 

zijn gekoppeld aan twee kinderen van een vergelijkbare school, toegewezen aan de 

interventie- of controlegroep. De interventiegroep bestaat uit 53 kinderen en krijgt de 

interventie ‘Ut kleuterREK’. De controlegroep bestaat uit 48 kinderen en krijgt ‘care 

as usual’. Vanwege absentie op de dag van de testafname zijn er op de UGT-R acht 

ontbrekende scores, voor de werkgeheugentaken zijn dit er 24. Deze kinderen zijn 

niet meegenomen in de statistische analyse van de hypothesen met betrekking tot 

UGT-R score of werkgeheugenscore. De kleuters komen van twee scholen in Utrecht, 

waarvan één met vier dependances, en een school in Deventer.  

 

Tabel 1  

Geslacht, leeftijd en resultaten van de voormeting van UGT-R en werkgeheugentests 

Geslacht   Leeftijd (in   UGT-R   Werkgeheugen   
     maanden)           

  Jongen Meisje   M SD   M SD   M SD 

interventiegroep 27 26  61.9 4.41  38.34 4.84  - .77 2.38 

controlegroep 24 24   62.1 4.15   38.88 4.06   - .87 2.45 
 

Meetinstrumenten 

Bij de voor- en nameting is bij alle kleuters gebruik gemaakt van een test om de 

beheersing van getalbegrip te meten en vier tests om het verbale en visuele 

werkgeheugen te meten.  

 

Getalbegrip 

Om het niveau van het getalbegrip vast te stellen, is de UGT-R gebruikt. De UGT-R 

is een taakgerichte test die het niveau van beheersing van getalbegrip beoogt te meten 
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en is niet gebonden aan een bepaalde rekenleergang of methodiek. De test bevat 45 

items verdeeld over negen onderdelen: Vergelijken, hoeveelheden koppelen, één-op-

één correspondentie, ordenen, telwoorden gebruiken, synchroon en verkort tellen, 

resultatief tellen, toepassen van kennis van getallen en schatten. Al deze onderdelen 

laden op één factor, getalbegrip genoemd (Van Luit & Van de Rijt, 2009b). Dit 

onderzoek richt zich op de telvaardigheid, omdat getalbegrip voor een belangrijk deel 

bepaald wordt door de vaardigheid in tellen (Le Corre et al., 2006). De UGT-R kent 

een A-versie en een parallelle B-versie. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 

papieren versie van de UGT-R en zijn de subschalen die betrekking hebben op het 

tellen gebruikt om het niveau van telvaardigheid vast te stellen: Telwoorden 

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

ordinale nummers; Synchroon en verkort tellen: Tellen terwijl naar objecten wordt 

gewezen, het herkennen van getallen op een dobbelsteen; Resultatief tellen: Tellen 

zonder naar objecten te wijzen; Toepassen van kennis van getallen: Het gebruik van 

getallen in alledaagse situaties en Schatten: Betekenis geven aan de grootte van 

getallen op een getallenlijn (Van Luit & Van de Rijt, 2009b). Voor telvaardigheid 

geldt een minimumscore van 0 en een maximumscore van 25. De Commissie 

Testaangelegenheden Nederland (COTAN) heeft de betrouwbaarheid van de UGT-R 

als voldoende beoordeeld. De begripsvaliditeit is vooralsnog als onvoldoende 

beoordeeld, omdat hier te weinig onderzoek naar gedaan is (Evers, Braak, Frima, & 

Van Vliet-Mulder, 2009).  

 

Werkgeheugen 

Om het niveau van het visuele en verbale korte termijn- en werkgeheugen vast te 

stellen, zijn de tests Dot Matrix, Odd One Out, Word Recall Forwards en Word Recall 

Backwards gebruikt. Deze tests zijn subtests van de Automated Working Memory 

Assessment (AWMA) van Alloway (2007). De tests, geschikt voor kinderen van vier 

tot elf jaar, zijn met behulp van een computergestuurd programma met 

gestandaardiseerde instructie aangeboden. Tijdens de tests doorloopt het kind een 

blok met opgaven, waarbij vier correcte antwoorden gegeven moeten worden. Bij drie 

of meer fouten per blok wordt de test afgebroken. Alloway (2007) geeft aan dat de 

test-hertest betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) voor kinderen van 4,5 tot 11,5 jaar 

voor Dot Matrix, Odd One Out, Word Recall Forwards en Word Recall Backwards 
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respectievelijk .83, .81, .76 en .64 is. Alloway, Gathercole, Kirkwoord, en Elliot 

(2008) geven aan dat de validiteit van de AWMA voldoende is. 

 Dot Matrix doet een beroep op het visuospatieel korte termijngeheugen. Het 

kind krijgt een 4x4 matrix te zien. Een rode stip verschijnt twee seconden in een van 

de vakken. Het kind moet het vak aanwijzen waar de stip verscheen. De test begint 

met een blok van een stip en wordt opgebouwd tot een blok met zes stippen die 

gepresenteerd worden in de matrix.  

 Odd One Out doet een beroep op het visuospatieel werkgeheugen. Het kind 

krijgt drie vormen in drie vakken te zien, waarvan twee vormen hetzelfde zijn. Het 

kind moet aanwijzen welke vorm afwijkt van de andere twee vormen. De vormen 

blijven op het scherm staan totdat het kind antwoord geeft. Vervolgens verdwijnen de 

vormen van het scherm en moet het kind aanwijzen in welk van de lege vakken het 

figuur stond dat er niet bij hoorde. Bij goede respons wordt de test steeds complexer.

 Word Recall Forwards doet een beroep op het verbale korte termijngeheugen. 

Het kind moet een serie woorden die verbaal worden aangeboden in dezelfde 

volgorde herhalen. De test begint met een blok met een woord en wordt opgebouwd 

tot een blok met maximaal vijf woorden. 

 Word Recall Backwards, gebaseerd op de subtest ‘Backward Digit Recall’ van 

de AWMA, doet een beroep op het werkgeheugen en het verbale korte termijn 

geheugen. Het kind moet een serie woorden die verbaal worden aangeboden, in 

omgekeerde volgorde herhalen. De test begint met een blok met twee woorden en 

wordt opgebouwd tot een blok met maximaal zeven woorden die in omgekeerde 

volgorde herhaald dienen te worden. 

 

Interventie ‘Ut kleuterREK’ 

Dit onderzoek betreft een pilotstudie naar het rekeninterventieprogramma ‘Ut 

kleuterREK’. De uitgevoerde interventie bestaat uit zestien tweewekelijks trainingen 

van een ½ uur. De activiteiten binnen de trainingen richten zich op basisvaardigheden 

en werkgeheugen. In alle lessen komen verschillende rekenvaardigheden aan de orde 

met de diverse telvaardigheden als basisvaardigheid. De vaardigheden bouwen op 

elkaar voort en worden regelmatig herhaald. Het doel van het programma is het goed 

resultatief kunnen tellen, waarbij handige strategieën, zoals het verkort tellen of het 

tellen met behulp van vingers of turfstructuur gebruikt worden. 
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 De instructie richt zich op de instructiebehoefte van het individuele kind door 

het denken, handelen en verwoorden van de kleuter als uitgangspunt te nemen. De 

kleuter ontvangt een banende instructie als hij zelf adequate oplossingsstrategieën 

gebruikt (Milo & Ruijssenaars, 2003; Woodward et al., 2001) en een meer sturende 

instructie als hij moeite heeft met het analyseren of decoderen van informatie (Butler 

et al., 2001; Kroesbergen & Van Luit, 2002; Swanson et al., 2000) of met het 

omzetten van de rekentaal in handelen (Boonen et al., in press; Klibanoff et al., 2006). 

Het gebruikte materiaal is afwisselend concreet (vingers, pionnen), semi-concreet 

(kaartje met de afbeelding van de dobbelsteen en daarbij de turfstructuur) en abstract 

(de getallen tot en met 20). Hierdoor wordt de overgang gemaakt van het ene niveau 

naar het andere. 

 

‘Care as usual’ 

De kleuters uit de controlegroep hebben tijdens het onderzoek in hun eigen klas 

rekenonderwijs ontvangen uit methode Schatkist van uitgeverij Zwijsen (2003), 

Rekenrijk van Noordhoff Uitgevers (2000), Leerlijnen Wiskundige Oriëntatie van de 

IJsselgroep (2005) of een zelfgeschreven leerlijn. Op de door hun gekozen wijze 

trachten de scholen te voldoen aan de tussendoelen ‘beginnende gecijferdheid’ 

(Treffers, Heuvel-Panhuizen, & Buys, 1999).  

 

Procedure 

Elk kind is voorafgaand aan de training in twee testmomenten van maximaal 40 

minuten individueel getest door een getrainde testassistent. Dit vond plaats in een 

rustige ruimte van de school. Tijdens het eerste testmoment is de UGT-R afgenomen, 

de vier geheugentests zijn afgenomen tijdens het tweede testmoment. De kleuters zijn 

op basis van matching toegewezen aan de interventie- of controlegroep, waardoor 

aangenomen kan worden dat de groepen onderling goed met elkaar te vergelijken zijn. 

Ter voorkoming van instrumentverval en leereffect is bij de kleuters in de voormeting 

de A- of B-versie van de UGT-R at random toegewezen. Als bij de voormeting de A-

versie is afgenomen is bij de nameting de B-versie afgenomen en vice versa. Doordat 

het een kortdurend onderzoek is, is de kans op rijpingsverschillen tussen de kleuters 

klein. De leerkrachten zijn niet op de hoogte van de inhoud van de interventie, zodat 

het onwaarschijnlijk is dat onderdelen van de interventie doorgegeven zijn aan de 

controlegroep, waardoor overdracht van de inhoud van de interventie minder 
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waarschijnlijk is. De voormeting heeft in het begin van het schooljaar 2010-2011 

plaatsgevonden. Vervolgens heeft de interventiegroep 8 weken aan de training 

deelgenomen, in groepjes van drie of vier, onder leiding van een van de vier 

assistenten. De trainingen duurden 30 minuten per keer en vonden tweemaal per week 

plaats in een aparte ruimte buiten de klas, De nameting, de afname van dezelfde tests 

als bij de voormeting, heeft in twee meetsessies plaatsgevonden na de 8 weken 

training. 

 

Statistische analyse  

Om het effect van de training gericht op de ontwikkeling van de voorbereidende 

rekenvaardigheid te kunnen toetsen, is met behulp van Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) een onafhankelijke t-toets voor gepaarde steekproeven 

uitgevoerd. Voorafgaand aan de statistische analyse is gecontroleerd of aan de 

noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Om na te gaan of de ruwe verschilscores 

tussen voor- en nameting van de interventie- en controle groep op telvaardigheid 

verschillen, is een enkelvoudige ANOVA uitgevoerd. Vervolgens is met de Mann-

Whitney toets nagegaan of kleuters met een beter ontwikkeld getalbegrip meer 

profiteren van de training dan de kleuters met een minder ontwikkeld getalbegrip. 

Hiervoor zijn uit de interventiegroep de kleuters geselecteerd die bij de voormeting 

van de UGT-R tot de 25% hoogst scorende en 25% laagst scorende kleuters 

behoorden.  

Om te bepalen of het werkgeheugen een rol speelt op het effect van de training 

van de telvaardigheid is vervolgens een ANCOVA uitgevoerd met de ruwe scores van 

telvaardigheid op de UGT-R als afhankelijke variabele. Hierbij is een gemiddelde 

score van de gestandaardiseerde scores op de werkgeheugentaken opgenomen als 

covariaat, evenals een gemiddelde score van de verbale en visuele 

werkgeheugentaken afzonderlijk. Er blijkt een samenhang te zijn tussen de visuele 

werkgeheugentaken (r = .33; p < .01; n = 88) en de verbale werkgeheugentaken (r = 

.28; p < .01; n = 88). Om na te gaan of kleuters met een sterk ontwikkeld 

werkgeheugen meer profiteren van de training dan de kleuters met een minder sterk 

ontwikkeld werkgeheugen is de Mann-Whitney toets uitgevoerd. Hiervoor zijn uit de 

interventiegroep de kleuters geselecteerd die bij de voormeting op de 

werkgeheugentaken tot de 25% hoogst scorende en 25% laagst scorende kleuters 

behoorden.  
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Voor de analyses geldt dat de nulhypothese inhoudt dat er geen significant 

verschil is. Bij de analyse is het significatieniveau vastgesteld op α = .05 en een 

betrouwbaarheidsinterval van 95%. 

 

Resultaten 

Tabel 2 laat de scores zien op de telvaardigheidscomponenten van de kleuters die de 

training hebben gevolgd en kleuters die ‘care as usual’ hebben ontvangen. Er is een 

uitval van acht kleuters vanwege ontbrekende scores op de UGT-R componenten die 

telvaardigheid meten. Om de vooruitgang in de ruwe scores bij de interventiegroep (n 

= 50) en de controlegroep (n = 48) te meten, is een onafhankelijke t-toets voor 

gepaarde steekproeven uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat zowel de kleuters die de 

training hebben gevolgd als de kleuters die ‘care as usual’ hebben ontvangen 

gemiddeld vooruit zijn gegaan. Deze vooruitgang is significant voor zowel de 

interventiegroep als de controlegroep. Uit de resultaten van de ANOVA blijkt dat er 

een significant verschil is in de scores tussen de interventiegroep en de controlegroep 

(F(1, 96) = 7.90; p < .01). Dit betekent dat de vooruitgang van de interventiegroep 

groter is dan die van de controlegroep. Wanneer binnen de interventiegroep wordt 

gekeken naar de 25% hoogst scorende (n  = 14; M = 4.56; SD = 3.10) en 25% laagst 

scorende (n = 16; M = 3.86; SD = 3.11) kleuters op telvaardigheid bij de voormeting, 

blijkt uit de resultaten van de Mann-Whitney toets dat de gemiddelde scores 

vergelijkbaar zijn ( U = 97.50; p = .54; r = -.11). 

 

Tabel 2.  

Voor- en nameting interventie- en controlegroep telvaardigheid* 

  N Voormeting   Nameting   Verschilscores 

   M SD   M SD      M SD t p df 

Interventiegroep 50 4.48 1.99  8.96 3.65  4.48 3.12 10.18 < .01 49 

Controlegroep 48 4.49 2.18   7.71 3.29   2.77 2.90 6.63 < .01 47 
* Ruwe totaalscores op de onderdelen telwoorden gebruiken, synchroon en verkort tellen, resultatief 

tellen, toepassen van kennis van getallen en schatten van de UGT-R 

 

Tabel 3 laat de resultaten zien op de werkgeheugentaken van de kleuters die de 

training hebben gevolgd (n = 43) en kleuters die ‘care as usual’ hebben ontvangen (n 
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= 45). Er is een uitval van 24 kleuters vanwege ontbrekende scores op één van de 

werkgeheugentaken.  

 

Tabel 3.  

Voor- en nameting interventie- en controlegroep werkgeheugen* 

  N Voormeting   Nameting   Verschilscores 

   M SD   M SD      M SD t p df 

Interventiegroep 43 0.04 0.58  0.003 0.62  0.03 0.65 0.28 .78 42 

Controlegroep 45 -0.03 0.67   -0.003 0.62     -0.02 0.61 -0.30 .77 44 

* Gemiddelde standaardscores van AWMA onderdelen odd one out, dot matrix, word recall forwards 

en word recall backwards  

 

Om na te gaan of het werkgeheugen van invloed is op het effect van de training van 

de telvaardigheid, is een ANCOVA uitgevoerd, waarbij het gemiddelde van de 

gestandaardiseerde werkgeheugenscores op de voormeting is opgenomen als 

covariaat. De scores op telvaardigheid tussen voor- en nameting verschillen niet 

significant wanneer wordt gecorrigeerd voor werkgeheugen (F(1, 86) = 2.349; p = 

.129). Dit betekent dat de verschillen tussen voor- en nameting van de interventie- en 

controlegroep voor een aanzienlijk deel verklaard kunnen worden door de 

werkgeheugenscores. Als afzonderlijk wordt gekeken naar verbaal werkgeheugen 

(F(1, 86) = 0.155; p = .695) en visueel werkgeheugen (F(1, 86) = 2.388; p = .126) 

worden geen verschillen gevonden. Wanneer binnen de interventiegroep wordt 

gekeken naar de 25% hoogst scorende (n = 11; M = 5.58; SD = 3.87) en 25% laagst 

scorende kleuters (n = 12; M = 3.18; SD = 2.82) op werkgeheugentaken, blijkt uit de 

resultaten van de Mann-Whitney toets dat de gemiddelde scores vergelijkbaar zijn (U 

= 43.50; p = .163; r = -0.29).  

 

Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of kleuters met een achterstand op het gebied 

van rekenvoorwaarden effectief geholpen kunnen worden met een training gericht op 

de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheid. De centrale vraag is of de 

training van invloed is op de telvaardigheid van de kleuters uit groep 2 en daarmee 

van invloed is op het getalbegrip. Op die manier is getracht inzicht te krijgen in 

interventiemogelijkheden voor kleuters in groep 2 die een achterstand op het gebied 
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van rekenvoorwaarden hebben. Vroegtijdige onderkenning en interventie is van 

belang, omdat problemen in het voorbereidend rekenen verband houden met het leren 

rekenen in groep 3 en de verdere rekenontwikkeling op de basisschool en het 

voortgezet onderwijs (Aunio et al., 2006; Aunola et al., 2004; Jordan et al., 2009; 

Siegler, 2009). 

 De resultaten tonen dat de inzet van de training inderdaad van invloed is op de 

telvaardigheid van de deelnemende kleuters. De interventiegroep laat na afloop van 

de training een grotere vooruitgang zien dan de controlegroep. Deze resultaten komen 

overeen met gelijksoortig onderzoek van Kaufmann et al. (2005) bij Oostenrijkse 

kleuters. De resultaten lijken de veronderstelling te bevestigen dat de wijze waarop 

het (verkort) tellen wordt aangeboden van invloed is op de telvaardigheid van de 

kleuter. Ook bij eerder onderzoek is gebleken dat interventies en instructies gericht op 

getalbegrip een positief effect hebben op de rekenvaardigheid (Aunio et al., 2005; 

Griffin, 2004; Kaufmann et al., 2005; Kroesbergen & Van Luit, 2002). Dat de training 

van invloed is op de telvaardigheid, sluit niet uit dat er andere factoren zijn die de 

vooruitgang beïnvloeden. Daarom zijn de scores op de voormeting op de UGT-R 

meegenomen als controlevariabelen. Voorafgaand aan het onderzoek werd verwacht 

dat de kleuters met een lage UGT-R score in de voormeting meer zouden profiteren 

van de training dan de kleuters die een hoge UGT-R score in de voormeting hadden. 

De onderzoeksresultaten bevestigen deze hypothese niet. Kleuters met een lage UGT-

R score op de voormeting hebben evenveel geprofiteerd van de training als de 

kleuters met een hoge UGT-R score. Gezien de grootte van het verschil in 

vooruitgang, kan het verschil hooguit geïnterpreteerd worden als een trend. Wellicht 

kan in grootschalig onderzoek bevestiging gevonden worden voor deze trend. Onder 

voorbehoud kan, op basis van deze trend, de veronderstelling dat rekening houden 

met de instructiebehoefte van de kleuters van invloed is op het effect van de training 

van de telvaardigheid, worden ondersteund. Dit sluit aan bij de bevindingen van 

eerder onderzoek (Boonen et al., in press; Butler et al., 2001; Klibanoff et al, 2006; 

Kroesbergen & Van Luit, 2002; Milo & Ruijssenaars, 2003; Swanson et al., 2000; 

Woodward et al., 2001).  

  Om na te gaan of het werkgeheugen van invloed is op het effect van de 

training zijn de scores op de voormeting van de werkgeheugentaken meegenomen als 

controlevariabelen. De resultaten tonen dat de scores op de werkgeheugentaken 

inderdaad van invloed zijn op het effect van de training. De resultaten zijn daarmee in 
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lijn met de veronderstelling dat werkgeheugen van invloed is op het effect van de 

training van de telvaardigheid. Dit wordt ondersteund door eerder onderzoek (Bull et 

al., 2008; Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout, Van Loosbroek, & Van de Rijt, 

2009). Wanneer afzonderlijk naar verbaal en visueel werkgeheugen wordt gekeken 

blijkt dat het visueel werkgeheugen een vergelijkbare invloed op het effect van de 

training heeft als het verbale werkgeheugen. Dit sluit niet aan bij eerder onderzoek 

(De Smedt et al., 2009; Holmes & Adams, 2006), waarin geconcludeerd wordt dat het 

visuele werkgeheugen bij jongere kinderen een grotere invloed heeft op de 

rekenvaardigheid dan het verbale werkgeheugen. Een mogelijke verklaring is dat 

genoemde onderzoeken zich richten op kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 10 

jaar en in het huidige onderzoek de kleuters een gemiddelde leeftijd van 5;2 jaar 

hebben. Voorafgaand aan het onderzoek werd verwacht dat de kleuters met een 

normaal ontwikkeld werkgeheugen meer zouden profiteren van de training dan de 

kleuters met een minder sterk ontwikkeld werkgeheugen. De onderzoeksresultaten 

bevestigen deze hypothese niet. Kleuters met een normaal ontwikkeld werkgeheugen 

hebben evenveel geprofiteerd van de training als de kleuters met een minder sterk 

ontwikkeld werkgeheugen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat andere 

instrumenten gebruikt zijn in de voorgaande onderzoeken om het niveau van het 

visuele en verbale korte termijn- en werkgeheugen vast te stellen. Doordat wel sprake 

is van invloed van de werkgeheugentaken op het effect van de training, maar niet 

duidelijk naar voren komt welke kleuters het meest profiteren van de training, is 

vervolgonderzoek geïndiceerd. In vervolgonderzoek zal kunnen worden nagegaan 

welke aspecten van het werkgeheugen een rol spelen op het effect van de training. 

 Bovenstaande conclusies dienen geïnterpreteerd te worden met mogelijke 

invloed van andere factoren die in dit onderzoek niet zijn meegenomen. De eerste 

kanttekening die geplaatst kan worden is dat, buiten het werkgeheugen, geen 

individuele kindkenmerken meegenomen zijn, zoals taalvaardigheid en cognitief 

functioneren. De sterkte van het verband tussen intelligentie en rekenen is niet anders 

dan die met schoolprestaties in het algemeen (Kroesbergen et al., 2009; Maehler & 

Schuchardt, 2009), wat betekent dat kinderen met een hogere intelligentiescore 

gemiddeld genomen betere resultaten behalen dan kinderen met een lagere 

intelligentiescore. De cognitieve leermogelijkheden bepalen tot op zekere hoogte de 

veranderbaarheid en beïnvloedbaarheid van het leerproces. De tweede kanttekening 

die geplaatst kan worden is dat omgevingsfactoren, zoals kennisoverdracht in de 
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thuissituatie, de sociaal economische situatie en het opleidingsniveau van de ouders 

niet betrokken zijn in het onderzoek. Deze factoren zijn wel belangrijk, omdat 

omgevingsfactoren van invloed zijn op de rekenkundige kennis en ontwikkeling van 

kleuters. Om de invloed van de kind- en omgevingsfactoren adequater te kunnen 

vaststellen, dienen in vervolgonderzoek meerdere factoren te worden betrokken. De 

derde kanttekening betreft het volgen van ‘care as usual’ door de interventiegroep. 

Het is onduidelijk of de interventiegroep consequent niet heeft meegedaan aan ‘care 

as usual’, waardoor onduidelijk is of de training van invloed is of dat het ontvangen 

van meer aandacht het effect sorteert. De laatste kanttekening betreft de grootte van 

de onderzoeksgroep. Door de relatief kleine onderzoeksgroep en de keuze om slechts 

de testuitkomsten van de helft van de kleuters mee te nemen bij twee 

onderzoeksvragen, is bij twee statistische analyses gebruik is gemaakt van een non-

parametrische toets. Non-parametrische toetsen zijn minder efficiënt, doordat niet de 

meetwaarden zelf gebruikt worden, maar daarvan afgeleide grootheden, zoals de 

rangnummers. De feitelijke meetwaarden en dus ook de kansverdeling daarvan 

hebben hierdoor geen invloed op de uitkomst van de toets. 

 Door deze beperkingen van het onderzoek is het moeilijk vast te stellen wat de 

directe invloed van de training op de telvaardigheid van de kleuters is geweest. Om 

deze invloed vast te kunnen stellen is vervolgonderzoek nodig bij een grotere 

onderzoeksgroep. Het vervolgonderzoek zal ook langduriger moeten zijn zodat 

kinderen met een langzame ontwikkeling van kennisopslag wellicht meer kunnen 

profiteren van de training.  

 Ondanks de genoemde tekortkomingen toont dit pilotonderzoek aan dat een 

training gericht op de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheid bij 

kleuters in groep 2 met een achterstand op het gebied van rekenvoorwaarden een 

positieve invloed heeft op de telvaardigheid en daarmee op het getalbegrip. Gebleken 

is verder dat de hoogte van de werkgeheugenscores en UGT-R scores op de 

voormeting niet betekenisvol van invloed zijn op het effect van de training van de 

telvaardigheid. Met betrekking tot kind- en omgevingsfactoren en de grootte van de 

onderzoeksgroep zijn verschillende kanttekeningen geplaatst. Om met meer zekerheid 

vast te kunnen stellen wat het effect is van de training is nader en langduriger 

onderzoek wenselijk. 
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