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Abstract 

Recent research has observed a positive relation between the executive functions inhibition, 

shifting and updating and math ability. The aim of this study was to determine what role 

inhibition, shifting and updating play in the  math ability of children in third grade. The 

executive functioning of 69 children was assessed in grade 1 and grade 3. Math ability was 

assessed in grade 3. A Pearson’s correlation and a multiple regression analysis were used to 

determine the influence of the executive functions on the math ability of the children. The 

results showed that inhibition, verbal updating and visual updating relate significantly to and 

are significant predictors of math ability. Shifting was not significantly related to and is not a 

significant predictor of math ability. Inhibition and verbal updating in grade 1 are the 

strongest predictors of math ability. It can be concluded that the executive functions 

inhibition, verbal updating and visual updating play a role in math ability of children in third 

grade. 

Keywords: Executive functions, math ability.  

 

Samenvatting 

Recent onderzoek toont een positieve relatie aan tussen de executieve functies inhibitie, 

shifting en updating en het niveau van rekenvaardigheid bij kinderen in groep 3. Het doel van 

dit onderzoek was te bepalen wat de rol van inhibitie, shifting en updating is in het niveau 

van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3. Het executief functioneren van 69 kinderen 

werd onderzocht in groep 1 en groep 3. Rekenvaardigheid werd onderzocht in groep 3. Met 

behulp van een Pearson’s correlatie en een multipele regressieanalyse werd onderzocht wat 

de invloed van de executieve functies in het niveau van rekenvaardigheid is. De resultaten 

tonen aan dat de executieve functies inhibitie, verbale updating en visuele updating 

significant samenhangen met en significante voorspellers zijn voor het niveau van 

rekenvaardigheid bij kinderen in groep 3. De executieve functie shifting hangt niet 

significant samen met en is geen significante voorspeller voor het niveau van 

rekenvaardigheid in groep 3. Inhibitie en verbale updating in groep 1 zijn de sterkste 

voorspellers voor rekenvaardigheid. Geconcludeerd kan worden dat de executieve functies 

inhibitie, verbale updating en visuele updating een rol spelen in de rekenvaardigheid van 

kinderen in groep 3. 
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Inleiding 

Ongeveer vijf tot acht procent van de schoolgaande kinderen ondervindt problemen 

met rekenen (Geary, 2004). De laatste jaren richt wetenschappelijk onderzoek zich dan ook 

steeds meer op de ontwikkeling van rekenvaardigheid en de eventuele problemen hierbij. Het 

is belangrijk te onderzoeken hoe rekenvaardigheid zich ontwikkelt en welke onderliggende 

factoren ten grondslag liggen aan rekenproblemen zodat vroegtijdige onderkenning mogelijk 

wordt (Clark, Pritchard, & Woodward, 2010). In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol van 

de executieve functies inhibitie, shifting en updating in het niveau van rekenvaardigheid van 

kinderen in groep 3. Er wordt onderzocht hoe de executieve functies samenhangen met het 

niveau van rekenvaardigheid en wat de voorspellende waarde van de executieve functies is. 

Jonge kinderen worden al vroeg geconfronteerd met telwoorden en cijfersymbolen. Zij 

leren hun eerste telwoordjes met behulp van kinderliedjes. Hierdoor ontwikkelen zij een beter 

getalbegrip (Dehaene, 2001). Het ontwikkelen van deze verschillende vaardigheden is 

noodzakelijk voor hun verdere schoolloopbaan (Assel, Landry, Swank, Smith, & Steelman, 

2003).  

Voorbereidende rekenvaardigheden zijn van belang om later te leren rekenen. 

‘Number sense’ is een belangrijke vaardigheid die kinderen al vroeg ontwikkelen (Dehaene, 

2001). Het gaat daarbij om het vermogen om numerieke hoeveelheden te verwerken, 

begrijpen en te schatten. Dit vormt de basis voor het latere rekenen (De Smedt, Verschaffel, & 

Ghesquière, 2009; Passolunghi, Vercelloni, & Schadee, 2007). Ook het beheersen van 

telprincipes is een belangrijke vaardigheid. Samen vormen ‘number sense’ en telvaardigheden 

de basis voor de vroege rekenontwikkeling bij kleuters. Het werkgeheugen speelt een 

belangrijke rol in de verklaring van rekenproblemen.  Dit zal hieronder worden besproken.  

Het werkgeheugen is een systeem met beperkte capaciteit dat verantwoordelijk is voor 

het behouden en tegelijkertijd verwerken van informatie (Baddeley, 2003). Het werkgeheugen 

is belangrijk voor de ontwikkeling (het aanleren en toepassen) van rekenvaardigheden. Zo zijn 

er aanwijzingen dat kinderen met rekenproblemen een zwakker werkgeheugen hebben dan 

andere kinderen (Geary et al., 2009).  

Baddeley (2003) beschrijft een model aan de hand waarvan de werking van het 

werkgeheugen uiteengezet kan worden. Binnen dit model wordt het werkgeheugen 

beschreven als een systeem bestaande uit een centrale uitvoeringseenheid met drie 

‘slaafsystemen’: de fonologische lus, het visueel-ruimtelijk schetsblok en de episodische 

buffer. De fonologische lus zorgt voor de tijdelijke opslag en verwerking van verbale 
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informatie. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij bijvoorbeeld het tellen. Het visueel-ruimtelijk 

schetsblok zorgt voor de tijdelijke opslag en verwerking van visuele en ruimtelijke informatie. 

De episodische buffer legt verbinding tussen deze verschillende bronnen van informatie.  Het 

centraal executief systeem is primair verantwoordelijk voor het coördineren van de 

activiteiten van de slaafsystemen, maar haalt daarnaast bruikbare informatie op uit het lange 

termijngeheugen (Baddeley, 2003).  

Binnen het centraal executief systeem van het werkgeheugen worden verschillende 

executieve functies uitgevoerd. De term executieve functies kan gezien worden als een 

verzamelnaam voor diverse cognitieve processen die nodig zijn voor flexibel en doelgericht 

gedrag, zoals planning en aandachtsregulatie (Carlson, 2005). Deze cognitieve processen zijn 

van belang bij het ontwikkelen van rekenvaardigheid. Binnen deze cognitieve processen 

kunnen inhibitie, shifting en updating als meest belangrijk beschouwd worden, omdat deze 

factorstructuur het meest is aangetoond bij zowel kinderen als volwassenen. Inhibitie zorgt 

voor het onderdrukken van dominante reacties waardoor meer doelgericht gedrag mogelijk is. 

Shifting houdt in dat er gewisseld kan worden tussen verschillende oplossingsstrategieën 

zodat de meest geschikte strategie gekozen wordt. Updating zorgt voor het opslaan en 

bijwerken van informatie in het werkgeheugen (Bull, Espy, & Wiebe, 2008; Miyake et al., 

2000). Deze executieve functies zijn belangrijk bij het uitvoeren van doelgericht gedrag en 

spelen een grote rol in de ontwikkeling van rekenvaardigheden (Kroesbergen, van Luit, van 

Lieshout, van Loosbroek, & van de Rijt, 2009).  

Diverse onderzoeken laten zien dat het centraal executief systeem van invloed is op 

het rekenen, omdat het verantwoordelijk is voor het monitoren en coördineren van 

verschillende stappen in het rekenproces. Rekenproblemen worden dan ook gerelateerd aan 

tekorten in het centraal executief systeem (Bull, Johnston, & Roy, 1999; Gathercole & 

Pickering, 2000; McLean & Hitch, 1999; Passolunghi & Siegel, 2004; Passolunghi et al., 

2007; Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004), maar ook aan tekorten in de fonologische lus 

en het visueel-ruimtelijk schetsblok (Meyer, Salimpoor, Wu, Geary, & Menon, 2010; 

Swanson & Sachse-Lee, 2001). Uit het onderzoek van De Smedt et al. (2009) komt naar 

voren dat het werkgeheugen significant gerelateerd is aan rekenvaardigheid en dat het 

werkgeheugen een duidelijke voorspeller is voor rekenvaardigheid. Het centraal executief 

systeem is daarbij een unieke voorspeller voor rekenvaardigheid in zowel de eerste als tweede 

klas van de basisschool. Passolunghi, Mammarella en Altoè (2008) vonden overeenkomstige 

resultaten in hun onderzoek naar voorlopers van rekenvaardigheid. Het werkgeheugen 

gemeten in zowel groep 1 als groep 2 voorspelde latere rekenvaardigheid, waarbij een hoge 
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score op metingen van werkgeheugen gerelateerd is aan een hoge rekenvaardigheid in groep 

2.  

Het is echter nog niet duidelijk op welke manier de verschillende executieve functies 

van invloed zijn op de rekenvaardigheden. Uit onderzoek van Kroesbergen, van Luit, van 

Lieshout, van Loosbroek en van de Rijt (2009) blijkt dat planning, updating en inhibitie 45% 

van de variantie in rekenvaardigheid verklaren, waarbij updating de hoogste correlatie heeft 

met rekenvaardigheid. Dit komt overeen met de resultaten uit het onderzoek van St Clair-

Thompson en Gathercole (2006). Blair, Knipe en Gamson (2008) en Mazzocco en Kover 

(2007) vonden dat sterke executieve vaardigheden vroeg in de basisschool rekenvaardigheid 

kunnen verbeteren, omdat er een positieve relatie is gevonden tussen executieve functies en 

rekenvaardigheid. Tevens blijkt dat het hebben van een hoog niveau van executieve 

vaardigheden een voordeel is wanneer het rekenen meer complex wordt.  

Ook is er onderzoek gedaan naar de specifieke executieve functies inhibitie, shifting 

en updating. Zo vonden Bull, Espy en Wiebe (2008) en St Clair-Thompson en Gathercole 

(2006) dat goede executieve functies leren in het algemeen beter voorspelt dan het verwerven 

van vaardigheden en kennis in specifieke domeinen als rekenvaardigheid. Blair en Razza 

(2007), Brock, Rimm-Kaufmann, Nathanson en Grimm (2009), Bull en Scerif (2001) en Espy 

et al. (2004) vonden dat inhibitie controle positief gecorreleerd is met rekenvaardigheid. Bull 

et al. (2008) en Clark, Pritchard en Woodward (2010) vonden in hun onderzoek dat efficiënte 

inhibitie en planning op vierjarige leeftijd leidt tot een hogere score van 5 à 10 punten op 

rekenvaardigheid twee jaar later. Deze voorsprong blijft bestaan in de eerste drie jaar van het 

onderwijs (Bull et al., 2008). Een achterstand in executieve functies in de voorschoolse 

periode leidt tot een lagere prestatie op rekenvaardigheid twee jaar later (Clark et al., 2010).  

Uit meerdere onderzoeken komt een negatieve relatie naar voren tussen inhibitie en 

rekenvaardigheid. Het blijkt namelijk dat kinderen die moeite hebben met rekenen en 

probleem oplossen slechtere inhibitieprocessen laten zien (Brocki & Bohlin, 2004; Carlson, 

2005; D’Amico & Guarnera, 2005; Fürst & Hitch, 2000; Passolunghi, Cornoldi, & de Liberto, 

1999; Passolunghi & Siegel, 2001; Senn, Espy, & Kaufmann, 2004).  

In verschillende onderzoeken werd de executieve functie shifting onderzocht. Uit 

onderzoek van Espy et al. (2004) bij 2 tot 5 jarige kinderen komt naar voren dat shifting niet 

samenhangt met rekenvaardigheid en ook geen goede voorspeller is voor rekenvaardigheid. 

Brock et al. (2009) vonden daarentegen in hun onderzoek bij kleuters dat shifting een 

significante voorspeller is voor rekenvaardigheid. Tevens blijkt dat kinderen die moeite 

hebben met shifting vaak rekenproblemen laten zien (D’Amico & Guarnera, 2005). Van der 
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Sluis, de Jong en van der Leij (2004) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 

executieve functies inhibitie en shifting en rekenvaardigheid bij kinderen in groep 4 en 5. Uit 

hun onderzoek komt naar voren dat kinderen met een lage rekenvaardigheid geen problemen 

ervaren met inhibitie en shifting per se, maar het gebruiken van een combinatie van 

executieve functies bij complexe executieve taken resulteerde wel in slechtere prestaties op 

rekenvaardigheid.  

Onderzoek naar het verband tussen updating en rekenvaardigheid en probleem 

oplossen laat zien dat kinderen die moeite hebben met rekenen en probleem oplossen slechte 

updating processen laten zien (Passolunghi & Pazzaglia, 2004; 2005). Uit onderzoek van van 

der Sluis, de Jong en van der Leij (2007) komt naar voren dat updating positief gerelateerd is 

aan rekenen. Zij vonden in hun onderzoek bij kinderen in groep 4 en 5 van de basisschool dat 

updating significant gerelateerd is aan rekenvaardigheid. Ook het onderzoek van Passolunghi 

et al. (2008) laat zien dat updating positief gerelateerd is aan rekenvaardigheid in bij kinderen 

in groep 1 en 2. Gathercole, Brown en Pickering (2003) vonden in hun onderzoek bij 4 en 5 

jarige kinderen dat updating, wanneer het gemeten wordt voordat kinderen naar de 

basisschool gaan, een voorspellende waarde heeft op de rekenvaardigheid van kinderen tot 

aan het moment dat ze in groep 3 zitten.  

In dit onderzoek wordt gekeken hoe de executieve functies samenhangen met het 

niveau van rekenvaardigheid en wat de voorspellende waarde van de executieve functies is.  

Onderzoek naar de rol van executieve functies is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over 

de mate waarin executieve functies samenhangen met en een voorspellende waarde hebben op 

het niveau van rekenvaardigheid. Resultaten van onderzoeken zijn niet consistent wat betreft 

de aanwezigheid van samenhang tussen de verschillende executieve functies en 

rekenvaardigheid en de voorspellende waarde van de executieve functies op het niveau van 

rekenvaardigheid. Wanneer de rol van executieve functies duidelijk in kaart gebracht wordt 

kan dit aanwijzingen bieden voor de signalering en interventiemogelijkheden bij 

rekenproblemen.  

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is de rol van 

inhibitie, shifting en updating in het niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3? Er 

worden daarbij drie onderzoeksvragen onderscheiden: 1) Wat is de rol van inhibitie in het 

niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3?; 2) Wat is de rol van shifting in het 

niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3? en 3) Wat is de rol van updating in het 

niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3? Op basis van wetenschappelijke 

literatuur wordt verwacht dat de verschillende executieve functies een rol spelen in de 
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rekenvaardigheid: wanneer het kind hoger scoort op de metingen van executieve functies, zal 

het een hoog niveau van rekenvaardigheid laten zien (Blair & Razza, 2007; Brock et al., 2009; 

Bull & Scerif, 2001, Espy et al., 2004; van der Sluis et al., 2007). Tevens wordt verwacht dat 

updating en inhibitie een grotere rol spelen in rekenvaardigheid dan shifting. Uit het 

onderzoek van Kroesbergen et al. (2009) blijkt dat updating de meeste variantie verklaart. 

Ook inhibitie speelt een belangrijke rol, omdat alle executieve functies enige vorm van 

inhibitie delen, zodat ze goed kunnen functioneren (Bull & Scerif, 2001; Miyake et al., 2000). 

Zo is het bij updating nodig irrelevante binnenkomende informatie te onderdrukken en bij 

shifting moet de oude oplossingsstrategie onderdrukt worden zodat er geswitcht kan worden 

naar een nieuwe oplossingsstrategie. Binnen deze executieve functies speelt inhibitie dus ook 

een rol (Miyake et al., 2000).  

 

Methoden 

 

Onderzoeksgroep en procedure 

De onderzoeksgroep bestond uit 69 leerlingen uit groep 3 van het basisonderwijs. Er 

namen 33 (47.8%) jongens en 36 meisjes (52.2%) deel aan het onderzoek. Alle leerlingen 

volgen het reguliere basisonderwijs. Er is voor zover bekend dan ook geen sprake van 

bepaalde ontwikkelingsachterstanden. De leerlingen worden al meerdere jaren gevolgd en zijn 

zowel in groep 1, 2 als 3 getest; er zijn dus al data beschikbaar.  

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de data van twee meetmomenten (groep 1 

en groep 3). In groep 1 hebben de leerlingen een gemiddelde leeftijd van  55.15 maanden (sd 

= 3.55) en in groep 3 hebben de leerlingen een gemiddelde leeftijd van 71.52 maanden (sd = 

2.61).  

Om een beeld te krijgen van de executieve functies en de voorbereidende 

rekenvaardigheden van deze leerlingen worden zij getest door middel van digitale taakjes op 

een laptop. De dataverzameling wordt uitgevoerd door getrainde masterstudenten van de 

opleiding Pedagogische Wetenschappen. 

De leerlingen zijn individueel getest om de executieve functies na te gaan. De 

testafname bestond uit twee op zichzelf staande sessies waarbij gebruikt gemaakt is van 

verschillende taken. De afnameduur van een sessie bedroeg ongeveer 20 tot 30 minuten.  
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Onderzoeksinstrumenten en statistische analyses 

Executieve functies. 

Flanker taak. Bij deze taak moeten de kinderen ‘schapen voeren’ door te drukken op 

een knop aan de kant waar het schaap naar toe kijkt. Er zijn twee condities binnen deze taak. 

In de eerste conditie wordt het schaap ‘geflankeerd’ door andere schapen die dezelfde kant 

opkijken. In de tweede conditie wordt het schaap ‘geflankeerd’ door andere schapen die de 

andere kant op kijken. Beide condities worden door elkaar heen aan het kind getoond. Het 

aantal goed beantwoorde items uit de tweede conditie wordt gebruikt om inhibitie te meten. 

De validiteit van deze taak is goed (Eriksen & Schultz, 1979, zoals geciteerd in Stins, Van 

Baal, Polderman, Verhulst, & Boomsma, 2004).  

Word Recall Backwards. Voor het meten van verbale updating wordt gebruik gemaakt 

van Word Recall Backwards (Alloway, 2007). In deze taak noemt een digitale stem een serie 

van semantisch ongerelateerde woorden, waarna het kind wordt gevraagd de woorden 

achterstevoren te herhalen. De taak begint met het onthouden van twee woorden en kan 

oplopen tot het onthouden van vijf woorden. De taak is opgebouwd uit verschillende blokken. 

Bij vier correcte antwoorden gaat het kind door naar het volgende blok. De taak wordt 

automatisch afgebroken na het geven van drie incorrecte antwoorden binnen hetzelfde blok. 

Het aantal correct herhaalde items wordt geteld. De diagnostische validiteit van deze taak 

voor kinderen met werkgeheugenproblemen is goed (Alloway, Gathercole, Kirtkwood, & 

Elliott, 2008). De test-hertest betrouwbaarheid van deze taak is .76 (Boonen, Kolkman, & 

Kroesbergen, 2011). 

Odd One Out. Om visuo-spatiele updating te meten wordt gebruik gemaakt van de 

Odd One Out taak (Alloway, 2007). Bij deze taak krijgt het kind op het scherm drie plaatjes te 

zien. Een van deze plaatjes heeft een andere vorm dan de andere twee. Het kind moet 

onthouden op welke plaats het afwijkende plaatje stond. Er worden vervolgens drie lege 

vakjes getoond. Het kind moet dan aanwijzen waar het afwijkende plaatje stond. De taak is 

opgebouwd uit verschillende blokken. De taak wordt automatisch afgebroken na het geven 

van drie incorrecte antwoorden binnen hetzelfde blok. Het aantal correct herhaalde items 

wordt geteld. De diagnostische validiteit van deze taak voor kinderen met 

werkgeheugenproblemen is goed (Alloway, Gathercole, Kirtkwood, & Elliott, 2008). De test-

hertest betrouwbaarheid van deze taak is .81 (Boonen, Kolkman, & Kroesbergen, 2011).  

Dimensional Changing Card Sorting. Voor het meten van shifting wordt gebruik 

gemaakt van de Dimensional Changing Card Sorting taak (Zelazo, 2006). In deze taak zien de 

kinderen kaarten met blauwe en rode boten en konijnen. In de eerste fase moeten de kinderen 
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de kaarten sorteren op kleur en in de tweede fase op vorm. In de derde fase moeten de 

kinderen de goede sorteerregel kiezen aan de hand van een zwarte rand die wel of niet 

verschijnt rond de te sorteren figuur. Het aantal goed beantwoorde items in de derde fase 

wordt gebruikt als score voor shifting. Deze taak is betrouwbaar vanaf vijfjarige leeftijd, 

omdat het voor jongere kinderen moeilijk is om te switchen tussen de verschillende 

sorteerregels (Bialystok, Sherry, Shanker, & Codd, 2003). 

Rekenvaardigheid. 

CITO Rekenen. Om de rekenvaardigheid van de kinderen te meten wordt gebruik 

gemaakt van de scores op het onderdeel rekenen van de CITO toetsen. De toets CITO rekenen 

M3 is onderdeel van het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze toets is door de scholen zelf 

afgenomen. De opgaven van de toets hebben betrekking op een grote hoeveelheid aan kennis, 

inzichten en vaardigheden. Het reken-/wiskundeonderdeel meet verschillende rekenkundige 

en wiskundige vaardigheden, zoals basiskennis en begrip van getallen, optellen, aftrekken, 

meten en tijdsbegrip. De toets voor midden groep 3 bestaat uit 50 opgaven die worden 

voorgelezen door de leerkracht.  

Voor alle uitgevoerde toetsen geldt een alpha van .05.  De analyses worden uitgevoerd 

voor groep 1, groep 3 en de groeiscores tussen groep 1 en groep 3.  

Om te onderzoeken of er een relatie is tussen de verschillende executieve functies en 

de rekenvaardigheid wordt gebruik gemaakt van een Pearson’s productmomentcorrelatie. 

Tevens zal onderzocht worden wat de voorspellende waarde van de executieve functies 

inhibitie, shifting en updating is op het niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een multipele regressieanalyse.  

Voor leerlingen die missende scores hadden is het gemiddelde van de variabele als 

score ingevoerd. Om de vooruitgang op de verschillende executieve functies te berekenen is 

er gebruik gemaakt van verschilscores. Deze zijn berekend door de score in groep 1 af te 

trekken van de scores in groep 3. Er is gekeken naar de aanwezigheid van outliers. Er was bij 

enkele variabelen sprake van outliers, maar er is voor gekozen de outliers wel mee te nemen 

in de analyses omdat de steekproef voldoende groot is om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen.  
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Resultaten 

 

De beschrijvende statistieken van de scores op de verschillende executieve functies, 

uitgesplitst naar meetmoment, de verschilscores en de rekenvaardigheid staan beschreven in 

Tabel 1. 

 

Tabel 1.  

Beschrijvende statistieken van de scores op de verschillende executieve functies, uitgesplitst 

naar groep, de verschilscores en de rekenvaardigheid 

 Groep 1 Groep 3          Verschilscore           Theoretisch 

 M SD M SD M SD min. max. 

Inhibitie 17.07 3.52  19.15 01.73 2.08 3.59 0 30 

Verbale updating 02.85 2.26 0 5.51 01.75 2.66 2.48 0 28 

Visuele updating 07.13 2.40  11.61 02.27 4.48 2.76 0 28 

Shifting 05.92 1.86 0 7.94 2  .54 2.02 3.06 0 12 

Rekenvaardigheid    36.34 11.81   0 50 

 

Uit de beschrijvende statistieken komt naar voren dat de leerlingen in zowel groep 1 als groep 

3 de hoogste gemiddelde score behalen op inhibitie. Tevens is te zien dat er groei is op alle 

executieve functies, met de meeste groei op de executieve functie visuele updating.  

 

Met behulp van een Pearson’s productmoment correlatiecoëfficiënt wordt de samenhang 

tussen de executieve functies in groep 1, groep 3 en de vooruitgang tussen groep 1 en 3 

binnen de verschillende executieve functies en de rekenvaardigheid van kinderen in groep 3 

berekend.  In Tabel 2 staan deze correlaties weergegeven.  

 Uit de Pearson’s productmoment correlatiecoëfficiënt blijkt dat er een positieve 

samenhang bestaat tussen inhibitie in groep 1 en rekenvaardigheid: r = .33; p = .01.  Er is 

geen relatie  tussen inhibitie in groep 3 en rekenvaardigheid : r  = .02; p = .89. Er bestaat een 

negatieve samenhang tussen de vooruitgang binnen de executieve functie inhibitie en de 

rekenvaardigheid: r = -.32; p = .01. Dit betekent dat een hogere verschilscore op inhibitie leidt 

tot een lagere score op rekenvaardigheid.  

 Tussen verbale updating in groep 1 en rekenvaardigheid bestaat een positieve 

samenhang (r = .27; p = .03). Er is geen relatie tussen verbale updating in groep 3 en 

rekenvaardigheid : r = .20; p = .10. Ook tussen de vooruitgang in verbale updating en 
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rekenvaardigheid is geen verband gevonden: (r = -.11; p = .39).   

 Er bestaat geen relatie tussen visuele updating in groep 1 en rekenvaardigheid (r = .06; 

p = .61). In groep 3 is er wel een verband tussen visuele updating en rekenvaardigheid (r = 

.37; p = .00). Ook tussen de vooruitgang in visuele updating en rekenvaardigheid bestaat 

positieve samenhang (r = .25; p = .04).   

 Zowel in groep 1 (r = .15; p = .22), groep 3 (r = .17; p = .17) als in de vooruitgang 

tussen groep 1 en groep 3 (r = .05; p = .69) is geen relatie gevonden tussen shifting en 

rekenvaardigheid.  

 

Tabel 2.  

Correlaties tussen de executieve functies in groep 1, groep 3 en de vooruitgang binnen de  

verschillende executieve functies tussen groep 1 en groep 3 en de rekenvaardigheid van 

kinderen in groep 3 

Rekenvaardigheid 

 Groep 1 Groep 3 Verschilscore 

Inhibitie .33** .02 -.32** 

Verbale updating .27* .20 -.11 

Visuele updating .06 .37** 0.25* 

Shifting .15 .17 0.05 

Noot. * p < .05 ** p ≤ .01 

 

Er zijn drie multipele regressieanalyses uitgevoerd om te bekijken in hoeverre de 

verschillende executieve functies in groep 1, groep 3 en de verschilscores van de executieve 

functies de rekenvaardigheid van kinderen in groep 3 voorspellen. Alle variabelen zijn hierin 

tegelijk meegenomen. De resultaten van deze regressieanalyses worden gepresenteerd in 

Tabel 3.  
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Tabel 3.  

Regressieanalyses van de executieve functies in groep 1, groep 3 en de verschilscores en 

rekenvaardigheid 

   Rekenvaardigheid   

  R²     β     t     B 

Groep 1 Inhibitie .19 0.34** 02.76 0 1.13 

 Verbale updating  0.25* 02.14 0 1.29 

 Visuele updating   -.14  -1.10 0 -.67 

 Shifting  0.13 01.15 00.83 

Groep 3 Inhibitie .16 0.01 00.06 00.05 

 Verbale updating  0.06 00.45 00.39 

 Visuele updating  0.33** 02.63 01.73 

 Shifting  0.14 01.20 00.65 

Verschil Inhibitie .17  -.32**  -2.80  -1.06 

 Verbale updating   -.15  -1.26 0 -.69 

 Visuele updating  0.23†   1.96  0 .97 

 Shifting  0.02 0  .20 0  .09 

Noot. * p < .05 ** p ≤ .01 † p < .10 

Uit de regressieanalyse blijkt dat inhibitie en verbale updating in groep 1 significante 

voorspellers zijn voor rekenvaardigheid. Het percentage verklaarde variantie op meetmoment 

één is 19%. Dit betekent dat 19% van de variantie van rekenvaardigheid in groep 3 verklaard 

kan worden door inhibitie en verbale updating in groep 1. 

 In groep 3 is alleen visuele updating een significante voorspeller voor 

rekenvaardigheid. Het percentage verklaarde variantie is 16%, wat betekent dat 16% van de 

variantie van rekenvaardigheid in groep 3 verklaard kan worden door visuele updating in 

groep 3.   

Inhibitie is een significante voorspeller voor rekenvaardigheid in groep 3 wanneer 

gekeken wordt naar de vooruitgang tussen groep 1 en groep 3. Het percentage verklaarde 

variantie van de groei is 17%. Van de variantie in rekenvaardigheid in groep 3 wordt 17% 

verklaard door de vooruitgang in inhibitie tussen groep 1 en groep 3. De vooruitgang in 

visuele updating tussen groep 1 en groep 3 is marginaal significant.  
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Conclusie en discussie 

 

Het doel van deze studie was het onderzoeken van de rol van de executieve functies 

inhibitie, shifting en updating in het niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3. Er 

werd onderzocht hoe de executieve functies samenhangen met het niveau van 

rekenvaardigheid en wat de voorspellende waarde van de executieve functies op 

rekenvaardigheid is. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen die problemen hebben in de uitvoering van de 

verschillende executieve functies inhibitie, shifting en updating vaker rekenproblemen laten 

zien (Brocki & Bohlin, 2004; Carlson, 2005; D’Amico & Guarnera, 2005; Fürst & Hitch, 

2000; Passolunghi, Cornoldi, & de Liberto, 1999; Passolunghi & Pazzaglia, 2004; 2005; 

Passolunghi & Siegel, 2001; Senn, Espy, & Kaufmann, 2004). Het is daarom belangrijk te 

onderzoeken hoe rekenvaardigheid zich ontwikkelt en hoe problemen in de uitvoering van de 

executieve functies inhibitie, shifting en updating bijdragen aan deze problemen zodat 

vroegtijdige onderkenning mogelijk wordt (Clark et al., 2010).  

Onderzoek naar de rol van executieve functies is nodig om meer duidelijkheid te 

krijgen over de mate waarin executieve functies samenhangen met en een voorspellende 

waarde hebben op het niveau van rekenvaardigheid. Wanneer de rol van executieve functies 

duidelijk in kaart gebracht wordt kan dit aanwijzingen bieden voor de signalering en 

interventiemogelijkheden bij rekenproblemen. 

In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is de rol van 

inhibitie, shifting en updating in het niveau van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3? Op 

basis van wetenschappelijke literatuur werd verwacht dat de verschillende executieve functies 

een rol spelen in de rekenvaardigheid, waarbij updating en inhibitie een grotere rol spelen dan 

shifting (Blair & Razza, 2007; Brock et al., 2009; Bull & Scerif, 2001, Espy et al., 2004; van 

der Sluis et al., 2007).  

Inhibitie in groep 1 en de vooruitgang in inhibitie tussen groep 1 en groep 3 bleken 

significant samen te hangen met rekenvaardigheid. Voor verbale updating geldt dat er alleen 

een relatie met rekenvaardigheid is in groep 1. Visuele updating in groep 3 en de vooruitgang 

in visuele updating tussen groep 1 en groep 3 bleken eveneens significant samen te hangen 

met rekenvaardigheid. Voor de executieve functie shifting werd geen relatie gevonden met 

rekenvaardigheid.    

 Uit dit onderzoek bleek dat in groep 1 inhibitie en verbale updating significante 

voorspellers zijn voor rekenvaardigheid. In groep 3 is alleen visuele updating een significante 
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voorspeller voor rekenvaardigheid. Wanneer gekeken werd naar de vooruitgang in executieve 

functies tussen groep 1 en groep 3 bleek dat alleen inhibitie een significante voorspeller is. 

Shifting is geen voorspeller voor rekenvaardigheid. De resultaten voor de executieve functies 

inhibitie en updating zijn in overeenstemming met de verwachtingen. De resultaten voor de 

executieve functie shifting zijn niet in overeenstemming met de verwachtingen, omdat er 

werd verwacht dat shifting wel een (kleine) rol speelt in de rekenvaardigheid (Blair & Razza, 

2007; Brock et al., 2009; Bull & Scerif, 2001, Espy et al., 2004; van der Sluis et al., 2007).  

            Met de resultaten van dit onderzoek worden de bevindingen uit eerdere onderzoeken 

onderbouwd. De executieve functies inhibitie, verbale updating en visuele updating hangen 

significant samen met en zijn significante voorspellers voor het niveau van rekenvaardigheid; 

de executieve functie shifting hangt niet significant samen met en is geen significante 

voorspeller voor het niveau van rekenvaardigheid. Uit dit onderzoek kwam eveneens naar 

voren dat in groep 1 sprake is van een relatie tussen verbale updating en rekenvaardigheid en 

dat dit tevens een significante voorspeller is voor rekenvaardigheid. In groep 3 is sprake van 

een relatie tussen visuele updating en rekenvaardigheid en ook is deze executieve functie dan 

een significante voorspeller. Dit resultaat onderschrijft de bevinding van Meyer, Salimpoor, 

Wu, Geary en Menon (2010), die stellen dat er een verschuiving plaatsvindt van verbaal 

(meer gebruik van de fonologische lus) in de vroege rekenontwikkeling naar meer visueel 

(meer gebruik van het visueel-ruimtelijk schetsblok) in latere fases van de rekenontwikkeling. 

           Dit onderzoek laat een aantal beperkingen zien. Ten eerste is er gebruik gemaakt van 

een kleine onderzoeksgroep. Ten tweede zijn de gegevens niet generaliseerbaar naar andere 

leeftijden en andere leergebieden. Ten derde is er in het onderzoek gebruikt gemaakt van 

correlationele onderzoekstechnieken. Met het gebruik van deze correlaties kan echter niets 

gezegd worden over mogelijke causale verbanden tussen de executieve functies en 

rekenvaardigheid. Een vierde beperking is dat dezelfde taken op verschillende meetmomenten 

zijn afgenomen. Philips (1997, in Bull & Scerif, 2001) geeft aan dat een executieve functie 

het beste getest kan worden wanneer zowel de taak inhoudelijk als de vorm nieuw voor het 

kind is. In het huidige onderzoek zit steeds enkele maanden tussen de meetmomenten. Toch is 

er een kans dat het kind zich iets herinnert van de eerdere meetmomenten en dit kan de meting 

beïnvloeden. Als laatste dient opgemerkt te worden dat er binnen dit onderzoek alleen is 

gekeken naar de rol van de executieve functies inhibitie, shifting en updating in het niveau 

van rekenvaardigheid van kinderen in groep 3. Dit zijn waarschijnlijk niet de enige factoren 

zijn die de rekenvaardigheid kunnen beïnvloeden.  
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 Een sterk punt van dit onderzoek is het longitudinale design. Doordat de leerlingen 

enkele jaren gevolgd worden kunnen de veranderingen door de tijd heen gevolgd worden. Zo 

kan er gekeken worden of de scores op de taken die executieve functies meten verbeteren en 

daarom kan er voorzichtig iets gezegd worden over causale relaties. Een ander sterk punt van 

dit onderzoek is dat er drie executieve functies (inhibitie, shifting en updating) in het 

onderzoek zijn betrokken. Door inhibitie, shifting en updating in het onderzoek te betrekken 

wordt duidelijk welke rol deze verschillende executieve functies in de rekenvaardigheid 

spelen en zijn de onduidelijkheden wat betreft de relatie met rekenvaardigheid en de 

voorspellende waarde van de executieve functies in rekenvaardigheid opgelost.   

 In een volgend onderzoek zou kunnen worden gekeken naar de rol van executieve 

functies in de rekenvaardigheid in de hogere klassen van de basisschool. In dit onderzoek is 

alleen gekeken naar de rekenvaardigheid in groep 3. Het onderzoek zou uitgebreid kunnen 

worden met de hogere klassen op de basisschool, zodat er beter onderbouwde voorspellingen 

over de rol van executieve functies in de rekenvaardigheid bij kinderen in de basisschool 

kunnen worden gedaan.   

 In dit onderzoek is vastgesteld dat de executieve functies inhibitie, verbale updating 

en visuele updating significant samenhangen met en significante voorspellers zijn voor het 

niveau van rekenvaardigheid bij kinderen in groep 3. De executieve functie shifting hangt niet 

significant samen met en is geen significante voorspeller voor het niveau van 

rekenvaardigheid in groep 3. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de kennis 

over de rol van executieve functies in het niveau van rekenvaardigheid. Deze kennis kan 

aanwijzingen bieden voor de signalering van en interventiemogelijkheden bij rekenproblemen 

en kan ingezet worden bij de vormgeving van (voorbereidend) rekenonderwijs op de 

basisschool. Door bijvoorbeeld het geven van een werkgeheugentraining kunnen de 

executieve functies verbeteren en is er minder kans op rekenproblemen.   
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