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Onderzoek heeft aangetoond dat tussen de vijf en de tien procent van de
schoolkinderen één of andere vorm van rekenstoornis heeft (Barbaresi, Katusic, Colligan,
Waever, & Jacobsen, 2005; Geary, 2004). Recent gaat binnen het onderzoek veel
aandacht naar de vroege detectie van kinderen die een risico lopen om een rekenstoornis
te ontwikkelen (Coleman, Buysse & Neitzel, 2006). Immers, wanneer we betrouwbare
voorspellers voor een deficiënte rekenontwikkeling kunnen vinden, kunnen we vermijden
dat risicokinderen een verdere achterstand oplopen (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005;
Pasnak, Cooke, & Hendricks, 2006). Eerder werd aangetoond dat voorbereidende
rekenvaardigheden krachtige voorspellers zijn van de latere schoolse prestaties (Duncan
et al., 2007), maar de bevindingen over het belang van deze vaardigheden zijn erg
inconsistent en er is tot op heden weinig onderzoek uitgevoerd op grote schaal. Recent
voerden Stock, Desoete en Roeyers (2007, 2008, 2009, in press a, in press b)
verschillende studies uit om na te gaan wat de rol is van de voorbereidende
rekenvaardigheden in de voorspelling van latere rekenprestaties. Hiertoe werd de
rekenontwikkeling van zo’n 800 kinderen intensief opgevolgd vanaf de derde kleuterklas
tot in het tweede leerjaar. Hierbij werd specifiek aandacht besteed aan de rol van de
voorbereidende rekenvaardigheden. De kinderen werden bij aanvang en op het einde van
de opvolgingsperiode individueel onderzocht met de TEDI-MATH (Grégoire, Noël & Van
Nieuwenhoven,

2004),

een

dyscalculiebatterij

die

diverse

voorbereidende

rekenvaardigheden in kaart brengt. Daarnaast werden alle kinderen jaarlijks klassikaal
getest met de Kortrijkse Rekentest Revisie (Baudonck et al, 2006) en de Tempo Test
Rekenen

(De Vos, 1992). Op

die manier kregen

we een

zicht

op

zowel

de

domeinspecifieke rekenvaardigheden (kunnen kinderen de rekenoperaties uitvoeren en
hebben ze inzicht in het getalsysteem?) als op de automatisatie van rekenfeiten (kunnen
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ze ook vlug rekenen en maken ze hierbij gebruik van rekenfeiten die in het geheugen zijn
opgeslagen?). Om een volledig beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen,
werd bovendien de intelligentie van de kinderen in het tweede leerjaar in kaart gebracht.
Volgens Piaget vormen de logische denkvaardigheden een belangrijke basis voor de
latere rekenontwikkeling (Piaget & Szeminska, 1941). Dit leidt tot de veronderstelling dat
vaardigheden zoals seriatie (zaken op basis van de onderlinge verschillen in volgorde
kunnen plaatsen), classificatie (zaken op basis van hun gelijkenissen in categorieën
kunnen onderbrengen) en conservatie (inzien dat de hoeveelheid enkel verandert als er
iets toegevoegd of weggenomen wordt) als belangrijke voorspellers van de latere
rekenprestaties kunnen worden gezien. Naast de logische denkvaardigheden is ook veel
aandacht besteed aan het belang van tellen voor de verdere rekenontwikkeling (Baroody,
1992; Frank, 1989; Gersten et al., 2005; Johansson, 2005; Sophian, 1992; Van De Rijt &
Van Luit, 1999) en meer recent wordt ook het kunnen vergelijken van de grootterepresentaties als een belangrijke voorbereidende rekenvaardigheid genoemd (Landerl,
Bevan & Butterworth, 2004).
Ondanks de vele kritieken op de cognitieve theorie van Piaget (Lourenço & Machado,
1996), bevestigt ons onderzoek duidelijk het belang van de logische denkvaardigheden.
Daarbij blijkt vooral seriatie, en in mindere mate ook classificatie, een belangrijke
predictieve waarde te hebben. Er wordt in ons onderzoek evenwel geen duidelijke
evidentie gevonden voor een belangrijke rol van conservatie. Verder vinden we dat zowel
procedurele kennis van de telrij (weten hoe je moet tellen) als conceptuele kennis van
het tellen (de achterliggende telprincipes beheersen) belangrijk zijn voor de verdere
rekenontwikkeling. Kinderen met zwakke rekenvaardigheden blijken meer problemen te
hebben met beide vormen van telkennis, het is echter onmogelijk om steeds een
onderscheid te maken tussen het belang van procedurele telkennis enerzijds en de
invloed van conceptuele telkennis anderzijds. Het is dan ook belangrijk om niet alleen na
te gaan of kinderen juist kunnen tellen, maar ook of zij de onderliggende telprincipes
voldoende beheersen. Tenslotte wordt ook gevonden dat kinderen met zwakke
rekenprestaties minder goed waren in het vergelijken van grootte-representaties dan
kinderen met gemiddelde tot goede rekenprestaties. Bovendien blijkt dat prestaties in
het vergelijken van grootte-representaties in de derde kleuterklas de sterkste predictor
voor rekenprestaties in het tweede leerjaar zijn, op basis van deze scores kunnen we
zelfs een differentiatie maken tussen kinderen met rekenproblemen en kinderen met
rekenstoornissen.
Al

deze

bevindingen

bevestigen

dus

het

belang

van

zowel

de

logische

denkvaardigheden, het tellen en het vergelijken van grootte-representaties als de
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voorbereidende

rekenvaardigheden.

rekenvaardigheden

is

het

mogelijk

Gebaseerd
om

op

significante

deze

delen

van

voorbereidende
de

variatie

in

domeinspecifieke rekenvaardigheden te voorspellen (19 tot 36 procent), het voorspellen
van de beheersing van rekenfeiten is een stuk moeilijker (6 tot 16 procent). Vermoedelijk
heeft het onderwijs dat de kinderen genoten hebben een sterkere invloed op het
automatiseren van rekenfeiten.
Omdat het belangrijk is om kinderen die risico lopen op het ontwikkelen van
rekenstoornissen tijdig op te sporen, werd verder ook nagegaan in hoeverre het mogelijk
is een onderscheid te maken tussen kinderen met een normale rekenontwikkeling,
kinderen met rekenproblemen en kinderen met een rekenstoornis op basis van hun
prestaties in de kleuterklas op de voorbereidende rekenvaardigheden. Algemeen
gesproken kunnen we stellen dat het meten van de voorbereidende rekenvaardigheden
in de kleuterklas een sterke predicitieve waarde heeft, zelfs twee jaar later. Het is echter
belangrijk om op te merken dat het een stuk eenvoudiger is om de kinderen met een
normale rekenontwikkeling te detecteren dan kinderen met een rekenstoornis. Het is
belangrijk om kinderen die mogelijks een risico lopen op het ontwikkelen van een
rekenstoornis nauwgezet op te volgen, bovendien kan de opsporing van kinderen met
rekenstoornissen niet enkel gebeuren op basis van de voorbereidende rekenvaardigheden
maar moet dit worden ingebed in een meer globale assessment. Binnen een dergelijke
globale assessment kan een intelligentiemeting opgenomen worden, op basis van onze
onderzoeksresultaten
capaciteiten

worden

gevonden

echter

tussen

geen

kinderen

significante
met

verschillen

rekenstoornissen,

in

intellectuele

kinderen

met

rekenproblemen en kinderen met een normale rekenontwikkeling. We zijn er van
overtuigd dat intellectuele vaardigheden belangrijk zijn voor de rekenontwikkeling en de
meting

hiervan

een

belangrijke

bijdrage

kan

vormen

voor

het

opstellen

van

remediatieprogramma’s. Toch kunnen we, binnen de groep van kinderen die in dit
onderzoek worden opgenomen, de achterstand in de rekenontwikkeling niet verklaren op
basis van enkel en alleen de intellectuele vaardigheden.
Naast

het

belang

van

de

individuele

verschillen

in

de

voorbereidende

rekenvaardigheden, worden ook duidelijke verschillen in rekenprestaties tussen scholen
gevonden. We kunnen hier voorlopig echter geen duidelijke factoren naar voren schuiven
die verantwoordelijk zijn voor deze belangrijke verschillen.
We vinden bovendien dat zo’n 60 procent van de kinderen de onderliggende
telprincipes nog niet beheersen bij aanvang van het formele rekenonderwijs in het eerste
leerjaar. Dit impliceert dat er bij de start van het eerste leerjaar belangrijke verschillen in
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rekenvaardigheden zijn tussen kinderen en dat het belangrijk is dat leerkrachten in het
lager onderwijs hier voldoende rekening mee houden.
De studies tonen duidelijk aan dat er nood is aan een comprehensief model dat de
rekenontwikkeling beschrijft. Tot op heden is een dergelijk model nog onbestaande. Zo’n
model moet de Piagetiaanse theorie over het logisch denken integreren met de neoPiagetiaanse inzichten rond de ontwikkeling van procedurele en conceptuele telkennis.
Bovendien moet een dergelijk model ook verder gaan dan bestaande modellen en ook
het inschatten van grootte-represenaties een plaats geven in de rekenontwikkeling.
Vanuit de bevinding dat een groot deel van de variantie in rekenprestaties ook kan
worden verklaard door verschillen tussen scholen, mag tenslotte ook het belang van
contextvariabelen in de ontwikkeling van rekenvaardigheden niet genegeerd worden.
Verder wordt een belangrijke kanttekening rond de selectie van kinderen met
rekenstoornissen aangehaald. In wetenschappelijk onderzoek is het vaak zo dat
verschillende operationalisaties van het discrepantiecriterium worden gehanteerd om
kinderen met rekenstoornissen te selecteren. Hoewel er in de literatuur nog steeds grote
variaties zijn in deze operationalisaties (Stock, Desoete & Roeyers, 2006), vinden we
duidelijk dat kinderen met rekenstoornissen (geselecteerd op basis van restrictieve
criteria) en kinderen met rekenproblemen (geselecteerd op basis van de vaker
gehanteerde, mildere criteria) duidelijk andere profielen hebben. Willen we duidelijke
klinische implicaties kunnen formuleren op basis van wetenschappelijk onderzoek, dan is
het ook belangrijk dat criteria voor de selectie van onderzoeksgroepen nauw aansluiten
bij de criteria die in de klinische praktijk worden gehanteerd.
Vanuit klinisch oogpunt kunnen we stellen dat testbatterijen die als doel hebben om
kinderen met rekenstoornissen vroegtijdig op te sporen niet eenzijdig mogen focussen op
één van de voorbereidende rekenvaardigheden maar moeten gebaseerd zijn op een
combinatie van dergelijke taken. Bovendien moeten leerkrachten voldoende aandacht
hebben voor de grote interindividuele verschillen in rekenvaardigheden bij de aanvang
van het eerste leerjaar.
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Meer info
VSPW Kortrijk (Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk) start vanaf
september met een nieuw bijscholingsaanbod dat verder ingaat op deze thema’s.
Doelstelling is om scholen en hun personeel in deze vragen daadwerkelijk te
ondersteunen. Via het vormingsaanbod ‘Leerzorg’ kunnen leerkrachten, schoolteams en /
of als coaches hun kennis, vaardigheden en aldus ook hun draagkracht binnen leerzorg
verhogen. Meer info over de bijscholingenreeks is te vinden op www.vspwkortrijk.be.
Scholen of scholengroepen kunnen ook steeds contact opnemen voor een specifieke
ondersteuning of vorming op maat ter plaatse.
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