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I 

 

Ineke, Kerkhofs, Dyscalculie en rekenproblemen bij jongvolwassenen: kwalitatieve validering van het 

Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen door middel van interviews van experten.  

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Pedagogische Wetenschappen 

Examenperiode: september 2014 

Promotor: Jolien De Brauwer 

Copromotor: Joke Torbeyns  

 
Het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen is een nieuw wetenschappelijk onderbouwd instrument 

voor diagnostiek van rekenproblemen en dyscalculie bij jongvolwassenen vanaf 16 jaar of vanaf de 3de 

graad van het secundair onderwijs (Smits, Meersschaert, & De Brauwer, in voorbereiding). Tijdens de 

ontwikkeling van een kwaliteitsvol meetinstrument dient aandacht geschonken te worden aan de validiteit 

(Drenth & Sijtsma, 2006). Naast de kwantitatieve validering van het instrument is er ook nood aan een 

kwalitatieve validering. Deze kwalitatieve validering werd gedaan in het onderzoek van deze masterproef. 

De waarde van het meetinstrument werd geëvalueerd door praktijkexperten. Naast een beoordeling over 

de toepasbaarheid van het instrument, kunnen er ook mogelijke beperkingen van het instrument in kaart 

gebracht worden door de kwalitatieve validering van het instrument (Diaz, Ibáñez, Sancho, & Hernández, 

2013).  

 

Er werden van 16 praktijkexperten gestructureerde interviews afgenomen (uit de onderwijssetting en 

hulpverleningssetting) die in het teken stonden van de onderzoeksvragen. De hoofdonderzoeksvraag heeft 

betrekking op de inhoudsvaliditeit van de subtesten en het instrument en luidt: “Meten de verschillende 

subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel, wat ze beogen 

te meten volgens praktijkexperten?”. De aanvullende hoofdonderzoeksvraag heeft betrekking op de 

specificiteit en sensitiviteit van de subtesten en het instrument: “Kunnen de verschillende subtesten van 

het Rekenvaardighedenprofiel, en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie correct identificeren (specificiteit van het instrument en sensitiviteit van 

het instrument)?”. De verzamelde data zijn kwalitatief verwerkt via een horizontale analyse waarin 

gezocht wordt naar verschilpunten en gelijkenissen in de gecodeerde antwoorden van de verschillende 

praktijkexperten, om deze nadien te interpreteren. Daarnaast werd ook een kwantitatieve analyse toegepast 

via de methode van Content Validity Ratio (CVR) en Content Validity Index (CVI).  

 

Uit de resultaten is gebleken dat praktijkexperten de verschillende subtesten van het 

Rekenvaardighedenprofiel en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel als inhoudsvalide beschouwen. 

Daarnaast kunnen de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met en zonder dyscalculie niet correct 

identificeren volgens praktijkexperten. De voornaamste aanbevelingen voor verder onderzoek hebben 

betrekking op de sensitiviteit en specificiteit van de subtesten en het instrument in zijn geheel.  



 

II 

 

Woord van dank 

 

De steun die ik kreeg tijdens het schrijven van mijn masterproef was ontelbaar. Allereerst bedank ik mijn 

promotor en copromotor. Zij fungeerden als gidsen die me de weg wezen in het voor mij onbekende 

terrein van kwalitatieve validering.  

 

Daarnaast bedank ik in het bijzonder de praktijkexperten die deelnamen aan het onderzoek van de 

masterproef. Hun kritische blik op het instrument en hun eerlijke antwoorden tijdens het interview tilden 

het onderzoek naar een hoger niveau.  

 

Tot slot kon ik ook in mijn naaste omgeving rekenen op onvoorwaardelijke steun. Een woordje van dank 

voor mijn vriend, om mijn masterproef grammaticaal bij te sturen en om steeds in me te geloven wanneer 

ik dat zelf even niet meer kon. Mijn zus, bedankt, voor de inhoudelijke bijsturingen en de bereidheid tot 

het beantwoorden van al mijn vragen en bezorgdheden. Ook mijn vrienden, familie en ouders mogen hier 

niet ontbreken, zij waren de vele handen die steeds bereid waren me een duwtje in de rug te geven tijdens 

het hele proces van de masterproef. 



 

III 

 

Toelichting aanpak en eigen inbreng 

 

Ik vond het belangrijk om mijn masterproef te schrijven over een onderwerp dat dicht aanleunt bij de 

orthopedagogische praktijk. Om die reden koos ik voor het onderwerp “rekenproblemen en dyscalculie bij 

jongvolwassenen: kwalitatieve analyse van een nieuw diagnostisch instrument”. In een eerste contact met 

mijn promotor en copromotor werd het onderzoek algemeen gekaderd en kreeg ik literatuur aangereikt om 

me in te werken in het thema van kwalitatief onderzoek en dyscalculie en rekenproblemen. Na het 

inwerken in het thema lag de prioriteit op het ontwikkelen van een interviewleidraad en het verkennen van 

het instrument zelf. Ik woonde een afname van het instrument van een jongvolwassene met 

rekenproblemen bij en zag op die manier hoe het instrument concreet werkte.  

 

Het ontwikkelen van een interviewleidraad verliep niet moeiteloos. De beschikbare literatuur over 

kwalitatieve validering en andere masterproeven rond dit thema waren beperkt. Mijn promotor en 

copromotor spoorden me steeds aan om kritisch te reflecteren en lieten me nadenken over hoe ik de 

interviewleidraad kon optimaliseren. Dankzij hun feedback en tips kon de interviewleidraad gefinaliseerd 

worden. Terwijl contacteerde ik ook de eerste participanten en overtuigde ze tot deelname aan het 

onderzoek. Ik nam in totaal 16 interviews af en schreef deze volledig uit. Tijdens de periode van de 

interviews had ik alle beschikbare informatie om mijn methodehoofdstuk uit te schrijven. Wanneer alle 

interviews afgenomen en getranscribeerd waren, nam ik de tijd om mijn literatuurstudie uit te schrijven. 

Alvorens ik hiermee begon, stelde ik een inhoudstabel op met thema’s die ik aan bod wou laten komen. 

Na bijsturing van mijn promotor en copromotor kon ik beginnen aan het effectieve schrijven. Mijn 

literatuur- en methodehoofdstuk werden een aantal keer voorzien van feedback. De kritische blik van mijn 

promotor en copromotor hielpen me om de dingen die ik geschreven had in vraag te stellen. Na iedere 

feedbackronde deed ik dan ook aanpassingen ter verbetering van de hoofdstukken.  

 

Voor de effectieve analyses van start gingen, diende ik een analyseplan op te stellen voor de kwalitatieve 

en kwantitatieve analyse van de data. De kwantitatieve analyse was geen vanzelfsprekendheid. Ik vond in 

de literatuur uiteindelijk een methode om inhoudsvaliditeit te kwantificeren. Het analyseplan werd 

meerdere keren voorzien van feedback. Wanneer dit plan op punt stond, konden de effectieve analyses van 

start gaan. Mijn analyses schreef ik uit in het hoofdstuk Resultaten. In het discussiehoofdstuk reflecteerde 

ik er kritisch over. Mijn promotor voorzag deze twee hoofdstukken voor een laatste keer van feedback en 

dit zorgde voor de totstandkoming van mijn masterproef. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat ik 

steeds de kans kreeg om zelfstandig mijn onderzoek uit te voeren doordat mijn promotor en copromotor 

me de kans gaven om door middel van hun feedback en tips zelf aan de slag te gaan en me zelf kritisch 

lieten reflecteren over de inhoud van deze masterproef en op welke manier deze tot stand is gekomen.  
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Inleiding 

 

In het dagelijks leven komen we zeer frequent in contact met getallen en getalbewerkingen, bijvoorbeeld 

tijdens het kloklezen of het uitvoeren van betalingen. Rekenvaardigheden zijn in de huidige maatschappij 

cruciaal, doch worden ze niet door iedereen even vlot ontwikkeld en beheerst. In de onderzoeksliteratuur 

en in de praktijk wordt voor deze moeilijkheden in de ontwikkeling van rekenvaardigheden de term 

dyscalculie of rekenproblemen gehanteerd (Geary, 2004; Mabbot & Bisanz, 2008).  

 

Rekenproblemen, waaronder dyscalculie en rekenmoeilijkheden, hebben een impact op het globaal 

functioneren (Butterworth, 2010). Zo toont onderzoek van Dowker (2005) aan dat zwakke 

rekenvaardigheden een effect hebben op tewerkstelling. Personen met zwakke rekenvaardigheden vinden 

minder vlot een full-time job en voeren vaak jobs uit waar handenarbeid voor vereist is. Deze jobs zijn 

meestal lager betaald. Uit onderzoek van Parsons en Bynner (2005) blijkt dat lage rekenvaardigheden een 

grotere belemmering zijn voor een individu dan lage leesvaardigheden. Personen met lage 

rekenvaardigheden verdienen minder, geven minder uit, zijn meer ziek, hebben meer problemen met het 

gerecht en hebben meer hulp nodig op school. Internationaal onderzoek wees uit dat ongeveer 5% tot 6% 

van de studenten uit hogere graden van het secundair onderwijs moeilijkheden ervaren met rekenen 

(Fleischner & Manheimer, 1997). Deze moeilijkheden kunnen het behalen van een diploma belemmeren 

(McGlaughlin, Knoop, & Holliday, 2005). Diagnostisch onderzoek is aangewezen, daar vroegtijdige 

onderkenning van rekenproblemen de impact ervan kan reduceren (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005).  

 

Op basis van het aantal beschikbare rekentests in Vlaanderen voor (jong)volwassenen die vermeld worden 

in de brochure van de Intervisiegroep Rekenstoornissen Sig vzw (2004), kunnen we besluiten dat er een 

schaars aanbod is van testmateriaal voor de diagnostiek van dyscalculie bij (jong)volwassenen. Code, het 

expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren, startte een onderzoeksproject op rond de 

diagnostiek van dyscalculie bij jongvolwassenen. Hieruit is het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen ontstaan, een wetenschappelijk onderbouwd instrument voor diagnostiek van 

rekenproblemen en dyscalculie bij jongvolwassenen vanaf 16 jaar of vanaf de derde graad van het 

secundair onderwijs (Smits, Meersschaert, & De Brauwer, in voorbereiding). In deze masterproef ligt de 

focus op de kwalitatieve validering van het instrument door middel van gestructureerde interviews van 

praktijkexperten.  

 

De masterproef is ingedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk omvat de literatuurstudie. In 

hoofdstuk 2 lichten we de methodologie en het verloop van het onderzoek toe. In het derde hoofdstuk 

worden de resultaten weergegeven en beantwoorden we de onderzoeksvragen en bijhorende hypothesen. 

Tot slot werpen we in hoofdstuk 4 een kritische blik op het uitgevoerde onderzoek en de resultaten. 
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Hoofdstuk 1: Literatuur 

 

Het eerste hoofdstuk is opgebouwd uit zes onderdelen. In het eerste onderdeel focussen we op 

rekenproblemen en dyscalculie. Er wordt eerst een algemene beschrijving gegeven van beide begrippen. 

Nadien bespreken we de prevalentie en prognose van dyscalculie en rekenproblemen om daarna stil te 

staan bij de kenmerken van dyscalculie en rekenproblemen in het secundair en hoger onderwijs. Het 

tweede onderdeel omvat de diagnostiek bij het vermoeden van dyscalculie en rekenproblemen bij 

jongvolwassenen. Hier wordt het algemene diagnostische traject geschetst en een overzicht gegeven van 

de huidige diagnostische instrumenten voor deze doelgroep. In het derde onderdeel wordt het 

Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen gekaderd. Vervolgens wordt de probleem- en doelstelling 

besproken in het vierde onderdeel. Het vijfde onderdeel handelt over de gebruikte onderzoeksmethode, 

namelijk kwalitatieve validering. We bespreken hier ook de begrippen sensitiviteit en specificiteit. We 

ronden het eerste hoofdstuk af met de weergave van de onderzoeksvragen en hypothesen van het 

onderzoek van de masteproef.  

 

1.1 Rekenproblemen en dyscalculie 

 

1.1.1 Omschrijving  

 

Rekenvaardigheden kunnen we beschouwen als een continuüm, een normaalverdeling in de populatie, 

waarbij de meerderheid van de individuen zich situeren rond het gemiddelde. Op de twee uitersten van 

deze verdeling situeren zich de individuen met goede en zwakke rekenvaardigheden (Dowker, 2013). 

Ruijssenaars (1992) definieert rekenen als “een proces waarin een realiteit (of een abstractie daarvan) 

wordt geordend of herordend met behulp van op inzicht berustende denkhandelingen, welke ordening in 

principe is te kwantificeren en die toelaat om er (logische) operaties op uit te voeren dan wel uit af te 

leiden” (p. 39). Deze definitie kunnen we toepassen op de verschillende kenmerken van rekenproblemen. 

Zo kunnen er problemen optreden in het rekenproces (met probleemoplossingsvaardigheden, in de 

informatieverwerking, met het uitvoeren van denkhandelingen). Rekenproblemen kunnen ook betrekking 

hebben op het kwantificerende karakter van rekenen en rekentaal (problemen met hoeveelheden en 

relaties, rekenfeiten, leren tellen). Tot slot kunnen er ook cognitieve problemen zijn (logisch denken en 

inzicht).  

 

Wanneer rekenproblemen ernstig zijn, wordt er gesproken over een rekenstoornis of dyscalculie 

(Ruijssenaars, van Luit, & van Lieshout, 2004). Dyscalculie wordt op allerlei manieren omschreven en er 

worden verschillende criteria gebruikt (Landerl, Bevan, & Butterworth, 2004). Dit zorgt voor 

onduidelijkheid over de te hanteren terminologie (Degraeve et al., 2006). In de praktijk worden 

dyscalculie en rekenstoornissen in Vlaanderen als synoniemen gebruikt (Desoete, Ghesquière, Walgraeve, 

& Thomassen, 2006). Internationale literatuur maakt een onderscheid tussen dyscalculie en rekenstoornis. 

Wanneer er een neurologisch letsel aanwezig is, wordt er gesproken over dyscalculie. Geary (2004) 
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spreekt bij afwezigheid van een neurologisch letsel van een mathematical of arithmetical disability. 

Andere termen die internationaal gehanteerd worden zijn mathematics difficulties (Jordan, Kaplan, & 

Hanich, 2002), specific arithmetic learning difficulties (McLean & Hitch, 1999) en arithmetic learning 

disabilities (Koontz, 1996). Om te duiden op de erfelijke, genetische oorzaak van dyscalculie, spreken 

bepaalde auteurs over developmental dyscalculia (Butterworth, 2005; Shalev, Auerbach, Manor, & Gross-

Tsur, 2000).  

 

Tussen Vlaanderen en Nederland is er sinds 2010 een consensus over de standpunten omtrent dyscalculie. 

Ze hanteren deze beschrijvende definitie van dyscalculie: “Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt 

wordt door hardnekkige problemen met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en 

vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures” (Desoete et al., 2010, p. 4). Volgens Desoete et al. (2010) 

moet er aan drie criteria voldaan zijn om van dyscalculie te spreken. Het eerste criterium is het 

achterstandscriterium. Dit criterium stelt dat er in vergelijking met een adequate vergelijkingsgroep (met 

betrekking tot leeftijd, intellectuele mogelijkheden en opleiding) een ernstige achterstand is bij kinderen 

met dyscalculie op een of meerdere rekendomeinen. Meer concreet betekent dit dat ze op de genormeerde 

testen bij de zwakste 10% horen ( ≤  percentiel 10). Het tweede criterium, dat van de hardnekkigheid, stelt 

dat het rekenprobleem aanhoudt ondanks extra remediëring. Deze hardnekkigheid wordt op verschillende 

meetmomenten in de tijd vastgesteld. Aan dit criterium wordt voldaan wanneer de achterstand na minstens 

6 maanden niet weggewerkt is, ondanks adequate instructies en extra taakspecifieke remediëring. Tot slot 

is er het exclusiecriterium. Dit criterium omschrijft dat bijkomende problemen de hardnekkige problemen 

in het rekenen niet geheel mogen verklaren. Andere problemen kunnen bestaan uit een verminderde 

intelligentie, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, onvoldoende leerkansen of een zintuiglijk probleem.  

 

Naast de definitie waar men zich in Vlaanderen op baseert, zijn er ook andere internationale aanvaarde 

classificatiesystemen die een rekenstoornis nader omschrijven. Zo zijn er bijvoorbeeld de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR en DSM-5) en de International Classification of 

Diseases 10 (ICD-10). Deze classificatiesystemen spreken niet specifiek over de term dyscalculie. De 

DSM-IV-TR spreekt van een mathematics disorder. In de DSM-5 wordt de term meer generiek en wordt 

er gesproken over specific learning disorder with impairment in mathematics. De term mathematics 

disorder wordt gehanteerd wanneer de rekenkundige begaafdheid onder het te verwachten niveau ligt dat 

bij de gemeten intelligentie, de leeftijd en de bij de leeftijd passende scholing hoort. Specific learning 

disorder with impairment in mathematics omschrijft de problemen concreter als een patroon van 

moeilijkheden op vlak van het verwerken van hoeveelheden, het automatiseren van rekenfeiten, het 

accuraat/vlot tellen en het accuraat wiskundig redeneren. Deze moeilijkheden zijn eveneens niet in 

verhouding met de leeftijd, de gevolgde opleiding en het intelligentieniveau van de persoon. In beide 

definities dient de stoornis beduidend te interfereren met de schoolresultaten of de dagdagelijkse 

activiteiten waarvoor rekenen vereist is. Indien er tot slot een zintuiglijk letsel aanwezig is, moeten de 

rekenproblemen zoals omschreven in beide definities ernstiger zijn dan de rekenproblemen die hier 
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doorgaans bij horen (American Psychiatric Association [APA], 2000, 2013). Daarnaast kan ook de ICD-

10 gebruikt worden bij de onderkenning van rekenstoornissen. Deze definieert het begrip rekenstoornis 

onder specifieke ontwikkelingsstoornissen van schoolvaardigheden en dan meer concreet als specifieke 

stoornis van rekenvaardigheden (specific disorder of arithmetical skills). Volgens de ICD-10 is een 

rekenstoornis een stoornis die niet enkel te verklaren is op basis van een mentale achterstand of 

onaangepast onderwijs. Het tekort situeert zich in de beheersing van de basale rekenvaardigheden zoals 

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ze hebben het niet zozeer over een tekort in de meer 

abstracte wiskundige vaardigheden zoals algebra, geometrie, meetkunde of analyse (World Health 

Organization [WHO], 1992).  

 

Momenteel is er nog geen consensus over de oorzaken van dyscalculie. We hebben daarom in deze 

paragraaf stilgestaan bij definities van beschrijvend niveau waarin de merkbare kenmerken van de stoornis 

worden omschreven en niet de oorzakelijke kenmerken (Ruijssenaars & Ghesquière, 2002).  

 

1.1.2 Prevalentie en prognose  

 

In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd voor dyscalculie en rekenproblemen, hierdoor 

is het moeilijk om eenduidige cijfers te geven over het voorkomen van dyscalculie en rekenproblemen. 

Daarnaast werden prevalentiestudies hoofdzakelijk bij kinderen uitgevoerd en zijn er weinig studies 

beschikbaar over de prevalentie van rekenstoornissen en rekenproblemen bij jongvolwassenen. Uit 

onderzoek van Desoete et al. (2004) komt naar voren dat de prevalentie van kinderen met ernstige 

rekenstoornissen in Vlaanderen tussen de 3% en 8% ligt. Volgens een Amerikaanse incidentiestudie van 

de onderzoekers Barbaresi, Katuskic, Colligan, Weaver, en Jacob (2005) zouden de cumulatieve 

incidentiecijfers van dyscalculie tussen de 6% en 14% liggen tegen het 19de levensjaar. Een Vlaamse 

studie van Desoete, Roeyers, en Buysse (2000) leert ons dat 10.8% van de jongeren een rekenprobleem 

heeft. De prevalentie van rekenproblemen ligt logischerwijs hoger aangezien deze groep naast kinderen 

met rekenstoornissen ook kinderen met rekenproblemen omvat (zie paragraaf 1.1.1). Ander internationaal 

onderzoek rapporteert dat 5% tot 6% van de jongvolwassenen problemen zou ondervinden met rekenen 

(Fleischner & Manheimer, 1997). Over de verdeling tussen jongens en meisjes bij het voorkomen van 

dyscalculie bestaat er onenigheid. Scheiris en Desoete (2008) stellen dat dyscalculie iets meer voorkomt 

bij jongens dan bij meisjes. Andere studies spreken dit tegen en nemen aan dat het even vaak voorkomt bij 

jongens als bij meisjes (Laeremans, Schokkaert, Bressers, Jonniaux, & Vonckx, 2013; Shalev & Gross-

Tsur, 2001).  

 

Hoe dyscalculie verder ontwikkelt op lange termijn is onduidelijk. Er is weinig onderzoek uitgevoerd naar 

de prognose van dyscalculie (Shalev et al., 2000). Onderzoeken stellen vast dat bij kinderen met 

dyscalculie de problemen blijven bestaan, maar dat deze kunnen wijzigen in de loop der jaren (Gersten et 

al., 2005; Ginsburg, 1997). 

 



 

5 

 

1.1.3 Kenmerken van dyscalculie en rekenproblemen in het secundair en hoger onderwijs 

 

Er is weinig onderzoek gedaan naar rekenproblemen en dyscalculie bij jongvolwassenen in de hogere 

graden van het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Onderzoek spitst zich vooral toe op 

rekenproblemen en dyscalculie op lagere schoolleeftijd en bij studenten in de beginjaren van het 

secundaire onderwijs (Strawser & Miller, 2001). Tijdens het uitvoeren van de literatuurstudie was het 

opvallend dat er in de meeste onderzoeken gesproken wordt over dyscalculie en rekenproblemen bij 

kinderen en maar in beperkte mate over dyscalculie en rekenproblemen op het niveau van 

jongvolwassenen. Desalniettemin blijven rekenproblemen en dyscalculie in het secundair en hoger 

onderwijs een impact hebben op het leren en globaal functioneren van jongvolwassenen (Butterworth, 

2010; McGlaughlin et al., 2005). Hier bespreken we de belangrijkste bevindingen uit studies die specifiek 

aandacht hebben besteed aan rekenproblemen en dyscalculie bij de doelgroep jongvolwassenen in het 

secundair en hoger onderwijs.  

 

De kenmerken van personen met dyscalculie vertonen een heterogeen beeld. We moeten aandachtig zijn 

voor het feit dat niet iedereen met dyscalculie voldoet aan hetzelfde profiel. Het gaat doorgaans over 

mengbeelden waarbij jongvolwassenen op meerdere domeinen van het rekenen kunnen uitvallen en er 

grote individuele verschillen zijn (Desoete, 2004). Kinderen en jongvolwassenen met dyscalculie 

ondervinden problemen met de specifieke rekenvaardigheden (Geary, 2004; Mabbott & Bisanz, 2008). 

Het gaat hier onder andere over het ondervinden van problemen met het vlot/accuraat oproepen van 

rekenfeiten (Desoete et al., 2010). Rekenfeiten zijn berekeningen die automatisch verlopen en 

gememoriseerd zijn, zoals getalsplitsingen, basisoptellingen en -aftrekkingen tot 20, tafels van 

vermenigvuldiging tot en met 10 en deeltafels (Prodiagnostiek, 2010). Geary (2004) stelt dat het 

ondervinden van problemen bij het oproepen van rekenfeiten uit het langetermijngeheugen vaak niet 

verbetert bij personen met dyscalculie en dus blijft voortduren op volwassen leeftijd. Er is geen vlotte of 

accurate beschikbaarheid over de rekenhandelingen zoals optellen, aftrekken, splitsen, vermenigvuldigen 

en delen, waardoor er fouten gemaakt worden of waardoor het maken van een eenvoudige berekening 

telkens opnieuw lang kan duren (Ruijssenaars et al., 2004). Er is vaak een beperkte kennis van de tafels 

van vermenigvuldiging en deling waardoor oefeningen met ontbinden in factoren, kleinste 

gemeenschappelijk veelvoud en grootste gemeenschappelijke deler, oefeningen met exponenten, 

ontbinden in factoren, lettervormen en verhoudingen niet vlot of correct worden uitgevoerd. De splitsing 

van getallen kan verstoord zijn of kan op een langzame manier gebeuren (Laeremans et al., 2013). Het 

kost deze jongvolwassenen veel moeite om onjuiste associaties te inhiberen. Zo komen ze bij de oefening 

5 x 4 soms wel tot het juiste antwoord 20, maar vaak leggen ze voor deze opgave ook foutieve associaties 

zoals 25 (5 x 5), 16 (4 x 4), 24 (6 x 4) en 15 (5 x 3). Sommige jongvolwassenen met dyscalculie kunnen 

tot het correcte antwoord komen door middel van een eigen ontwikkelde strategie of op basis van inzicht. 

Ze weten bijvoorbeeld dat 5 x 4 gelijk is aan 4 + 4 + 4 + 4 + 4. Dit zorgt ervoor dat deze jongvolwassenen 

meer tijd nodig hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten om deze rekenhandelingen uit te voeren 
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(Desoete, 2011). Studies (Alster, 1997; Jordan & Mantani, 1997) tonen aan dat jongvolwassenen met 

rekenproblemen betere resultaten behalen bij het ophalen van rekenfeiten wanneer er geen tijdsdruk aan de 

taken verbonden is. Naast het geven van meer tijd, verbetert de prestatie van jongvolwassenen met 

rekenproblemen ook wanneer ze tussenstappen mogen noteren bij het ophalen van rekenfeiten (Jordan & 

Mantani, 1997).  

 

Jongvolwassenen met dyscalculie kunnen ook veel moeite hebben met het leren en vlot/correct toepassen 

van rekenprocedures (Desoete et al., 2010). Rekenprocedures zijn stappen die doorlopen moeten worden 

tijdens een rekenkundige bewerking (Desoete et al., 2010). Dit kan zich uiten door gebruik te maken van 

niet aan de ontwikkeling aangepaste procedures (bijvoorbeeld op de vingers tellen) omdat ze geen handige 

manieren vinden om een bepaald rekenprobleem op te lossen (Geary, 1993). Wanneer ze complexe 

berekeningen moeten doen, kunnen deze personen fouten maken in de volgorde van stappen die gezet 

moeten worden. In vergelijking met leeftijdsgenoten zonder dyscalculie is er een achterstand in het begrip 

van de rekenprocedures (Geary & Hoard, 2005). Volgens Burny, Valcke, en Desoete (2011) blijft het 

kloklezen, het tijdsbesef, het ruimtelijk weergeven en het interpreteren van numerieke informatie voor een 

aantal jongvolwassenen met dyscalculie een probleem. Dit kan ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld 

moeilijker tot foutloze interpretaties van kaarten en tabellen komen. Tot slot heeft volgens Desoete, 

Roeyers, en De Clercq (2004) de helft van de kinderen met dyscalculie naast een rekenprobleem ook 

minder efficiënte metacognitieve vaardigheden. Dit kan zich uiten bij jongvolwassenen door het hebben 

van een gebrekkige kennis over eigen denk- en leerprocessen, en het bijgevolg onvoldoende actief 

bewaken van hun leerprocessen.  

 

McGlaughlin et al. (2005) concluderen in hun onderzoek dat het werkgeheugen bij jongvolwassenen, die 

gediagnosticeerd zijn met rekenproblemen, een belangrijke rol speelt bij de problemen waarmee ze 

geconfronteerd worden. Het werkgeheugen is een mentale werkruimte voor het uitvoeren van opdrachten 

en bewerkingen en het actief houden van rekenfeiten die we nodig hebben tijdens deze berekeningen 

(Szucs, Devine, Soltesz, Nobes, & Gabriel, 2013). Geary (2004) stelt dat jongvolwassenen die in het 

algemeen een zwak werkgeheugen hebben meestal problemen blijven ondervinden met hoofdrekenen. Een 

ander gevolg van dat zwak werkgeheugen kan zijn dat deze groep problemen ervaart met gecompliceerde 

opdrachten waarbij twee of meerdere taken op hetzelfde moment opgelost moeten worden (bijvoorbeeld 

vraagstukken). Het bekendste theoretisch kader van het werkgeheugen is afkomstig van Baddeley en Hitch 

(1974). Zij delen het werkgeheugen op in een fonologische lus, een visuospatieel werkblad en in 

executieve functies. De fonologische lus heeft de opdracht om auditieve gegevens op te slaan (klanken en 

gesproken woorden). Het visuospatiële werkblad heeft als taak het opslaan van visuele informatie 

(beelden, gezichten etc.). Silver, Pennet, Black, Fair, en Balise (1999) zien visuospatiële beperkingen als 

het kernprobleem van jongvolwassenen met geïsoleerde rekenstoornissen. Ze omschrijven het 

visuospatiële geheugen als een mentale werkplaats voor verscheidene transformaties en operaties die 

cruciaal zijn voor rekenen. Visuospatiële strategieën kunnen gebruikt worden bij verscheidene taken zoals 
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bij het optellen en aftrekken van getallen, het kunnen voorstellen en conceptualiseren van operaties en het 

kunnen uitvoeren van opdrachten op een getallenas (Szucs et al., 2013). Verder is er nog de centrale 

verwerker die tussen beide lussen de aandacht en de informatiestroom gaat aansturen. Executieve 

processen zorgen ervoor dat informatie gemanipuleerd en vastgehouden kan worden in het 

langetermijngeheugen (McLean & Hitch, 1999). McLean en Hitch (1999) onderzochten met een taak, de 

Missing Item Task, de capaciteit van het vasthouden en manipuleren van informatie door de centrale 

verwerker. Zij concluderen dat er een verminderde werking bestaat bij de executieve verwerking van 

jongvolwassenen met rekenproblemen. Een deelfunctie van het executieve systeem is de 

interferentiegevoeligheid. Dit is de mate van gevoeligheid voor irrelevante aspecten van een opdracht en 

hoe goed we ons kunnen richten op de relevante aspecten van een opdracht. De Visscher en Noël (2014) 

onderzochten de hypothese van overgevoeligheid voor interferentie in het geheugen bij kinderen die 

problemen ervaren in het opslaan van rekenkundige feiten in het geheugen. Om deze hypothese te 

verifiëren namen ze de Interfering Association Task af bij kinderen met lage rekenvaardigheden en bij 

kinderen met normale rekenvaardigheden. In deze taak moeten de kinderen telkens paren van afbeeldingen 

memoriseren. Wanneer de afbeelding verdwijnt, wordt gecontroleerd of de kinderen de associatie tussen 

de afbeeldingen hebben kunnen onthouden. Nadien volgt er een interferentie waardoor ze worden 

afgeleid. De associaties van de eerste ronde verdwijnen en er worden nieuwe paren gevormd, maar de 

afbeeldingen blijven dezelfde als in de eerste ronde. Vooraf geleerde associaties moeten ze kunnen 

onderdrukken en nieuwe associaties moeten gelegd worden. In deze taak wordt dus gekeken wat de 

geheugencapaciteit is wanneer er wel en geen interferentie is. De hypothese kan bevestigd worden, 

kinderen die moeilijkheden ervaren met het opslaan van rekenkundige feiten in het geheugen zijn ook erg 

gevoelig voor interferentie. Het langetermijngeheugen ontvangt gegevens van het werkgeheugen en gaat 

deze bewaren zodat deze op een later tijdstip terug kunnen opgevraagd worden (Baddeley & Hitch, 1974). 

Geary (1993) spreekt van semantische geheugenproblemen bij jongvolwassenen met dyscalculie. 

Semantische geheugenproblemen kunnen omschreven worden als het niet meteen kunnen terugvinden van 

antwoorden uit het langetermijngeheugen en problemen met de automatisering van rekenfeiten.  

 

Zoals eerder besproken in deze paragraaf kan dyscalculie zich op meerdere manieren manifesteren. In de 

literatuur wordt melding gemaakt van vier subtypes van dyscalculie (Stock, Desoete, & Roeyers, 2007). 

Het eerste subtype, semantische geheugendyscalculie, wordt hierboven besproken bij het 

langetermijngeheugen. Procedurele dyscalculie, het tweede subtype, uit zich in het gebruiken van 

rekenprocedures die niet aangepast zijn aan de leeftijd. Visuospatiële dyscalculie kenmerkt zich door 

moeilijkheden met de ruimtelijke weergave van numerieke informatie (Geary & Hoard, 2005). Tot slot 

zouden personen met getallenkennisdyscalculie problemen ervaren met inzicht in structuur van getallen 

(Stock et al., 2007). Er is echter onvoldoende wetenschappelijke evidentie voor de verschillende subtypes. 

Enkel de subtypes van geheugendyscalculie en procedurele dyscalculie worden wetenschappelijk 

onderbouwd. Tot slot uit dyscalculie zich meestal in kenmerken van verschillende subtypes. Hierdoor kan 

je iemand met dyscalculie niet louter in één subtype onderverdelen (Desoete, 2011).  
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1.2 Diagnostisch traject bij vermoeden van dyscalculie en rekenproblemen bij jongvolwassenen  

 

Zoals gesteld in de algemene inleiding valt de invloed van een rekenprobleem op een individu niet te 

verwaarlozen. Op meerdere domeinen kunnen deze effecten voelbaar zijn, zoals op het gebied van werk 

en scholing, sociaal economische status en gezondheid (Dowker, 2005; Parsons & Bynner, 2005). Om 

ervoor te zorgen dat de problemen die gepaard gaan met rekenproblemen niet escaleren of om deze zelfs 

te verhinderen, is tijdige diagnostiek essentieel (Gersten et al., 2005). Verder diagnostisch onderzoek is 

aangewezen indien rekenproblemen blijven aanhouden ondanks remediëring. Dit diagnostisch proces 

dient uitgevoerd te worden door deskundigen met ervaring inzake dyscalculie en rekenproblemen. Er zijn 

een aantal protocollen aanwezig die voor deskundigen kunnen dienen als leidraad om het diagnostisch 

traject te structureren. Deze protocollen zullen we hier bespreken. Daarnaast omschrijven De Bruyn, 

Ruijssenaars, Pameijer, en van Aarle (2003) handelingsgerichte diagnostiek als een model om op een 

kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde manier diagnostiek te kunnen uitvoeren. De stappen van 

het diagnostisch traject bij het vermoeden van dyscalculie en rekenproblemen zullen in deze paragraaf 

geschetst worden.  

 

Het eerste protocol dat ontwikkeld is, Traject bij vermoeden dyscalculie, is een multimediaal pakket 

uitgebracht door de medewerkers van Leren en Studeren en LVS-VCLB, (De Clerck et al., 2008). Een 

recenter protocol werd in 2010 gepubliceerd door de organisatie Prodia, het Protocol diagnostiek bij 

rekenproblemen-vermoeden dyscalculie binnen het onderwijs. Dit protocol is ontwikkeld vanuit een 

samenwerking met alle onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten waarin alle partijen aan bod komen. 

Beide protocollen zijn bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs en studenten uit het secundair 

onderwijs. Over studenten in het hoger onderwijs wordt er in de protocollen niet gesproken. De 

protocollen omvatten een theoretisch deel waarin nader wordt ingegaan op de theorie rond dyscalculie en 

waarin een beschrijving wordt gegeven van de verschillende stappen die gezet kunnen worden wanneer er 

een aanmelding gebeurt van een vermoeden van dyscalculie. Het criterium van hardnekkigheid bij 

(jong)volwassenen door remediëring moet niet altijd meer bewezen worden omdat het 

hoogstwaarschijnlijk wel hardnekkig is als het probleem al zo lang bestaat. Daarnaast worden ook de 

verschillende onderzoeksinstrumenten opgesomd die gebruikt kunnen worden voor diagnostisch 

onderzoek. Deze instrumenten zijn voor het lager onderwijs geordend per graad en voor het secundair 

onderwijs in het algemeen. Opmerkelijk is de verhouding tussen het aantal beschikbare diagnostische 

instrumenten voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs kunnen 

diagnostici beroep doen op 14 meetinstrumenten, voor het secundair onderwijs op 7 meetinstrumenten. 

Van die zeven diagnostische instrumenten zijn er slechts drie geschikt voor jongvolwassenen vanaf de 

derde graad van het secundair onderwijs. In het Protocol diagnostiek bij rekenproblemen-vermoeden 

dyscalculie wordt de nadruk inhoudelijk meer gelegd op de eerste fasen van het zorgcontinuüm 

(preventieve basiszorg en verhoogde zorg) dan in het protocol Traject bij vermoeden dyscalculie. Een 

ander verschilpunt is gelegen in de benaming van beide protocollen. Traject bij vermoeden dyscalculie 
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spreekt specifiek van dyscalculie terwijl het Protocol diagnostiek bij rekenproblemen-vermoeden 

dyscalculie het procesdenken beklemtoont door ook te spreken van rekenproblemen omdat niet alle 

rekenproblemen te benoemen zijn als dyscalculie. Aangezien het laatstgenoemde protocol de recentste 

wetenschappelijke inzichten bevat, zou dit in Vlaanderen de enige leidraad mogen zijn om het 

diagnostisch traject te structureren. In Nederland ontwikkelde de Nederlandse Vereniging tot 

Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde onderwijs drie afzonderlijke protocollen voor Ernstige 

RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie voor deskundigen (Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011; 

Groenestijn, Dijken, & Janson, 2012). Zo is er een protocol voor kinderen en jongeren met ernstige 

rekenwiskunde-problemen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, het 

middelbaar beroepsonderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het zijn drie uitgebreide 

protocollen waarin naast theoretische informatie ook een beschrijving wordt gegeven van procedures van 

tijdig diagnosticeren en begeleiden van kinderen en jongeren met ernstige rekenwiskunde-problemen. 

Daarnaast geeft het ook een overzicht van mogelijke faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie. Elk van 

deze protocollen beoogt een leidraad te zijn voor het verstrekken van goed rekenonderwijs en de 

ontwikkeling van een rekenbeleid (Balans Digitaal, 2014). Het verschil met de Vlaamse protocollen, is dat 

deze protocollen veel uitgebreider en nauwkeuriger beschreven zijn voor zowel het basisonderwijs als het 

secundair onderwijs.  

 

Volgens de principes van handelingsgerichte diagnostiek bestaat het diagnostisch traject uit vijf fasen (De 

Bruyn et al., 2003). Allereerst is er de intakefase om informatie te vergaren en het samenwerkingscontract 

op te starten. In de tweede fase, de strategiefase, zal informatie geclusterd worden en wordt een strategie 

bepaald. Deze strategie kan bestaan uit het beslissen tot overgaan naar de derde fase (onderzoeksfase) of 

naar de vierde fase (indiceringsfase). In de onderzoeksfase komt de rekendiagnostiek aan bod, hypothesen 

worden getoetst en men probeert onderzoeksvragen te beantwoorden. De onderzoeksmiddelen voor 

dyscalculie en rekenproblemen voor jongvolwassenen (diagnostische instrumenten) worden in deze 

masterproef onder paragraaf 1.2.1 besproken. In de voorlaatste fase, de indiceringsfase, wordt alle 

relevante informatie uit de vorige fasen samengebracht tot een integratief beeld. Er kan een diagnose 

gesteld worden en er wordt, rekening houdend met de wenselijkheid en haalbaarheid, gekeken naar de 

onderwijsbehoeften van de onderzochte persoon. Afsluitend is er de adviesfase waarin de onderzochte 

persoon wordt toegelicht over het integratief beeld. De diagnosticus overlegt met de onderzochte persoon 

over aanbevelingen die kunnen helpen in functie van zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften en 

ondersteuningsnoden. Daarnaast worden de betrokken partners (school en ouders) van de onderzochte 

persoon ingelicht over de keuzes die gemaakt werden. Hieruit vloeit een individueel begeleidingsplan en 

tot slot worden er afspraken gemaakt over de evaluatie van dit plan (De Clerck et al., 2008).  

 

Het onderzoeken van het vermoeden van dyscalculie en rekenproblemen bij jongvolwassenen is niet 

eenvoudig. De problemen die personen met dyscalculie ondervinden kunnen wijzigen doorheen de 

levensloop zoals besproken onder paragraaf 1.1.2. Criteria en beschrijvende definities uit recent 
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wetenschappelijk onderzoek focussen vooral op kinderen en zijn minder afgestemd op de problemen die 

jongvolwassenen met dyscalculie en rekenproblemen ondervinden. Daarnaast is er een gering aanbod van 

testmateriaal voor deze doelgroep zoals verder besproken wordt (PraxisP, 2011).  

 

1.2.1 Huidige diagnostische instrumenten  

 

In de onderzoeksfase worden diagnostische instrumenten gebruikt om onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Voor de diagnostiek van rekenproblemen en dyscalculie op lagere schoolleeftijd zijn er veel instrumenten 

voorhanden, maar voor (jong)volwassenen zijn er zoals eerder gesteld weinig instrumenten beschikbaar 

(zie paragraaf 1.2). Het onderzoek in de masterproef van Haessaert (2011) bevestigt deze bevinding. In het 

onderzoek werden de tests onderzocht die gebruikt worden bij de diagnose van dyscalculie. De 

medewerkers van 22 Centra voor Leerlingenbegeleiding in Vlaanderen werden door middel van een 

vragenlijst onder andere bevraagd naar de beperkingen en hiaten in het gamma van de Vlaamse rekentests. 

In dit onderzoek kwam regelmatig het tekort aan rekentests voor het secundair onderwijs naar voren. De 

medewerkers gaven verder aan dat de normen voor deze tests vaak verouderd of gewoon afwezig zijn. 

Voor de doelgroep jongvolwassenen, specifiek vanaf de derde graad, zijn er slechts drie diagnostische 

instrumenten voor rekenproblemen en dyscalculie ter beschikking. Wat volgt is een bespreking van deze 

verschillende instrumenten op basis van hun inhoud, normering, betrouwbaarheid en validiteit.  

 

1.2.1.1  DyscalculiUM  

 

De eerste rekentest die we bespreken is de DyscalculiUM. Deze rekentest is in 2006 ontworpen door Trott 

en Beacham. Het is een eerstelijns screeningsinstrument om dyscalculie op te sporen bij jongvolwassenen. 

Naast een papieren versie bieden zij ook een elektronische versie aan voor een snelle screening van 

dyscalculie. De elektronische versie is echter niet beschikbaar in het Nederlands. De klemtoon van het 

instrument ligt op het testen van het begrip van de fundamentele wiskundige en numerieke concepten en 

verhoudingen. Aan het instrument en de verschillende subtesten van het instrument is geen tijdslimiet 

verbonden (Trott & Beacham, 2006). In Tabel 1 worden de zes subtesten van het instrument weergegeven, 

met aandacht voor de centrale inhoud van iedere subtest en het aantal oefeningen van de subtest. 

Voorbeelden van oefeningen van iedere subtest zijn niet voorradig. 

 
Tabel 1 

Overzicht DyscalculiUM 

 Onderwerp Inhoud Aantal oefeningen 

Subtest 1 Conceptueel inzicht Conceptueel inzicht in de getalstructuur. 11 

Subtest 2 Vergelijken van hoeveelheden 
Vergelijken van hoeveelheden in  verbale, 
symbolische en visuospatiële modaliteit. 

21 

Subtest 3 Grafisch voorstellingsvermogen Interpreteren van grafieken en tabellen. 15 

Subtest 4 Abstractievermogen  7 

Subtest 5 Oriëntatie in ruimte en tijd Spatiële en temporele ordening. 15 

Subtest 6 Procedurele vaardigheden  14 

   Totaal: 83 
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Er zijn normen opgesteld voor de derde graad ASO, TSO, BSO, KSO en volwassenen (De Clerck et al., 

2008). In september 2006 werd de DyscalculiUM afgenomen van 339 leerlingen in het zesde jaar 

secundair onderwijs in West- en Oost-Vlaanderen (Desoete & Roeyers, 2006). Verdere gegevens over het 

normeringsonderzoek zijn niet beschikbaar. Verder is er bijzonder weinig informatie voor deze test 

voorhanden waardoor een grondige bespreking van het instrument onmogelijk is.  

 

Een positieve kant van het instrument is dat het de verschillende deelvaardigheden van rekenen nagaat. Bij 

het bespreken van het instrument merkten we dat er weinig informatie over de DyscalculiUM voorhanden 

is. Dit zorgt er mede voor dat de test eigenlijk amper bruikbaar is in de praktijk. Een ander minpunt is dat 

er geen tijdsdruk is gekoppeld aan het instrument of aan de subtesten van het instrument. Jordan en 

Mantani (1997) stellen dat tijdsdruk een fundamenteel element is in het vaststellen van rekenproblemen bij 

jongvolwassenen. Wanneer er geen tijdslimiet wordt opgelegd, kunnen deze personen 

compensatiestrategieën gaan gebruiken. Hierdoor bestaat het gevaar dat de personen met dyscalculie en 

rekenproblemen niet gedetecteerd zullen worden door het instrument.  

 

1.2.1.2 Tempo-Test-Rekenen  

 

Een tweede instrument dat momenteel gebruikt kan worden voor de diagnostiek van dyscalculie bij 

jongvolwassenen is de Tempo-Test-Rekenen (TTR). De TTR is in 1992 ontworpen door de Vos. De TTR 

gaat twee aspecten na: de geautomatiseerde rekenvaardigheden en de rekenfeiten voor de vier 

hoofdbewerkingen. De TTR kan in groep worden afgenomen of individueel via pen-en-papiermethode. 

Zowel voor de groep, de school als de individuele leerling kan het niveau en de ontwikkeling van de 

rekenvaardigheid nagegaan worden. Wanneer er een achterstand aanwezig is, kan dit gesignaleerd 

worden. Voor volwassenen kan de TTR gebruikt worden om te kijken naar het instapniveau voor in het 

volwassenenonderwijs. In Tabel 2 worden de vijf delen waaruit de test is opgebouwd geschetst, samen 

met een voorbeeldoefening van ieder deel, het aantal oefeningen van ieder deel en de tijdsdruk per deel. 

De centrale inhoud van ieder deel is gelijk aan het onderwerp van dat deel.  

 
Tabel 2  

Overzicht Tempo-Test-Rekenen 

 

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) evalueert diagnostische instrumenten 

uitgegeven in Nederland op hun kwaliteit. Zo kreeg ook de TTR een beoordeling van de COTAN. De test 

 Onderwerp Voorbeeld Aantal oefeningen Tijdsdruk 

Deel 1 Optellen Bewerkingen beneden de 100 (6 + 15 = … ). 40 1 min 

Deel 2 Aftrekken Bewerkingen beneden de 100 (73 - 48 = …). 40 1 min 

Deel 3 Vermenigvuldigen 11 x 6 = … 40 1 min 

Deel 4 Delen 44 : 4 = … 40 1 min 

Deel 5 Gemengde oefeningen 

36 : 6 = … 
43 – 16 = … 
67 + 24 = … 
7 x 4 = … 

40 1 min 

 Totaal: 200 Totaal: 5 min 
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is afkomstig uit Nederland, maar er zijn Vlaamse normen beschikbaar voor het tweede, derde, vierde, 

vijfde en zesde leerjaar. Dit normeringsonderzoek werd uitgevoerd bij 10 059 kinderen (220 kinderen uit 

het derde leerjaar) tussen 1991 en 1993 (Ghesquière & Ruijssenaars, 1994). Er zijn ook normen voor de 

derde graad van het KSO en BSO en voor volwassenen (COTAN, 1997; Desoete, 2009). De TTR kreeg 

voor normen een onvoldoende van de COTAN omdat de TTR werkt met normen in de vorm van de 

didactische leeftijdsequivalenten (DLE) (COTAN, 1997). DLE geven voor een leerling zijn 

beheersingsniveau van de leerstof weer (de Vos, 2002). Voor de psychometrische kenmerken over 

betrouwbaarheid en validiteit van de test kreeg de TTR eveneens een onvoldoende. Zo is er nog geen 

onderzoek gebeurd naar de betrouwbaarheid, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit. De 

uitgangspunten van de testconstructie en de kwaliteit van het testmateriaal beoordeelt de COTAN als 

goed, de kwaliteit van de handleiding als voldoende.  

 

Een voordeel van deze test is dat er een tijdsdruk aanwezig is per deel van de test. De test wil de 

automatisering nagaan van de rekenfeiten en hiervoor is een tijdslimiet noodzakelijk. Daarnaast is de test 

gemakkelijk af te nemen omdat de afname omwille van de korte tijdslimiet slechts 5 minuten duurt en de 

interpretatie van de resultaten neemt 7 minuten in beslag  (COTAN, 1997). Een nadeel is dat er weinig 

kwalitatieve analyse mogelijk is naast een analyse van de gemaakte fouten (Prodiagnostiek, 2010). Verder 

zijn de bestaande normen voor de derde graad KSO en BSO verouderd. Ook is de beoordeling van de 

COTAN met betrekking tot de betrouwbaarheid en de validiteit van het instrument nadelig. Met 

betrekking tot de validiteit kunnen we de bedenking maken of de TTR wel enkel het automatiseren meet 

zoals het beoogt te doen. De test omvat ook regelgebaseerde opgaven (met 0 en 1) en opgaven over de 

brug die niet bij iedereen zijn opgeslagen in het langetermijngeheugen. 

 

1.2.1.3 Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen - 5 (CDR-5)  

 

Het laatste instrument dat we bespreken is de Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen 5de graad (CDR-5), 

ontworpen door Desoete en Roeyers in 2002. De CDR-5 heeft als doel om aan de hand van een 

procesmatige analyse van de rekenvaardigheden rekenstoornissen te detecteren en te diagnosticeren bij 

adolescenten en volwassenen. Om te rekenen gebruiken we verschillende (meta)cognitieve processen. De 

CDR-5 tracht de cognitieve deelvaardigheden van rekenen in kaart te brengen. Deze deelvaardigheden 

worden onderverdeeld in negen verschillende taken. Er staat een tijdslimiet van 40 minuten op de gehele 

test. Naast deze negen cognitieve rekenvaardigheden wordt via zelfevaluatie ook aandacht geschonken aan 

een metacognitieve vaardigheid. Na afname van het instrument dient de jongvolwassene in kwestie een 

inschatting te maken van het resultaat dat hij denkt behaald te hebben op de test als geheel. In Tabel 3 

worden de negen taken van het instrument weergegeven samen met de centrale inhoud van iedere taak, 

een voorbeeldoefening van iedere taak en het aantal oefeningen van iedere taak.    
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Tabel 3 

Overzicht Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen - 5 

 

Er zijn Vlaamse normen opgesteld voor leerlingen uit het eerste jaar secundair ASO (N = 146) in 

november en december 2003, voor leerlingen uit het zesde jaar ASO (N = 508) in 2007-2008 en voor het 

zesde jaar TSO (N = 339) in 2006. Verder zijn er in 2007-2008 normen berekend voor de doelgroep 

volwassenen vanaf 18 jaar (N = 872). De betrouwbaarheid van de gegevens van het ASO werd nagegaan 

met behulp van Cronbach’s alpha. Deze maat kijkt naar de mate waarin items in een test eenzelfde concept 

meten. Als vuistregel wordt gesteld dat een instrument voldoet bij een alpha van .70 of hoger (Nunnally & 

Bernstein, 1994). De CDR-5 had een Cronbach’s alpha van .76 voor het totale instrument. Er werden ook 

andere methoden gebruikt om de betrouwbaarheid te meten (de Guttman split-half methode en de 

Spearman-Brown formule), maar deze kwamen allemaal tot eenzelfde conclusie, namelijk dat de CDR-5 

in zijn totaliteit betrouwbaar is voor het ASO. De validiteit voor de gegevens van het ASO werd nagegaan 

door de correlatie tussen de CDR-5 en het percentage op wiskunde te berekenen, tussen de scores op de 

CDR-5 en de TTR en tussen de scores op de DyscalculiUM en de CDR-5. Deze correlatie werd berekend 

met behulp van de Pearson product-moment correlatie coëfficiënt (r). Deze maat drukt uit hoe sterk twee 

variabelen samenhangen (Saunders, Lewis, Thornhill, 2004). Er wordt aangenomen dat hoe hoger de 

correlatie, hoe hoger de validiteit van een instrument is. Om de grootte van de correlatiecoëfficiënt te 

kunnen interpreteren, zijn er richtlijnen op basis van de absolute waarde van de coëfficiënt. Een 

correlatiecoëfficiënt tussen de .00 en .25 wijst op een zwakke of geen correlatie, tussen de .25 en .50 op 

een matige correlatie, tussen de .50 en .75 een sterke correlatie en > .75 een erg sterke correlatie (Colton, 

1974). Ondanks de significantie van het verband tussen de CDR-5 en het percentage wiskunde (r = .19), 

 Onderwerp Inhoud Voorbeeld Aantal oefeningen 

L-taken  Lexie  
Lezen en interpreteren van 
getalsymbolen. 

Het cijfer 4 lezen. 5 

S-taken Operatie-symbolen 
Automatisering van operatie 
symbolen. 

<, > en = lezen en 
interpreteren. 

5 

K-taken Getallenkennis Inzicht in getallenstructuur. 
23 bestaat uit 2 tientallen 
en 3 eenheden. 

5 

P-taken 
Procedurele 
rekentaken 

Rekentaken waarvoor een 
procedure moet gevolgd worden. 

54 + 17 = … 5 

T-taken Rekentaal Op zinsniveau (microniveau). 16 is vier meer dan… 5 

V-taken 
Voorstellings-
vermogen 

Mentale representatietaken. Als er 
enkel gefocust wordt op 
sleutelwoorden, bestaat de kans tot 
fout antwoorden. 

11 is 3 meer dan …  5 

C-taken Contextrijke opgaven 
De opgave bestaat uit meer dan een 
zin, werkgeheugen wordt ook belast 
(mesoniveau). 

Bijvoorbeeld: Els heeft 41 
appels. Ze geeft 2 appels 
weg. Hoeveel appels heeft 
ze nu nog? 

5 

R-taken Contextrijke opgaven  Met niet relevante-informatie. 

Els heeft 41 appels en 3 
peren. Ze krijgt er 10 
appels bij. Hoeveel appels 
heeft Els nu? 

5 

N-taken Schattend rekenen 
Rekenen door een schatting te 
maken. 

Je moet 5 euro betalen. 
Hoe betaal je dat het best? 
Met 1 briefje van 5 euro 
of met 3 stukken van 2 
euro? 

5 

 Totaal: 45 
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kunnen we dit volgens de richtlijnen nauwelijks een correlatie noemen. Tussen de scores op de CDR-5 en 

de TTR werd er een significante correlatie gevonden (r = .34), wat wijst op een matige correlatie. Tot slot 

werd een sterke significante correlatie gevonden tussen de scores op de CDR-5 en de DyscalculiUM  

(r = .52). De betrouwbaarheid voor de gegevens van het TSO lag lager. Zo werd er een Cronbach’s alpha 

gevonden van .66. Er werden nog andere methoden gebruikt om de betrouwbaarheid na te gaan (de 

Guttman split-half methode en de Spearman-Brown formule), maar deze lagen allen lager dan de 

gevonden Cronbach’s alpha. We kunnen hier dus niet spreken van een goede betrouwbaarheid, maar wel 

van een aanvaardbare betrouwbaarheid. Voor de gegevens van het hoger onderwijs werd een goede 

betrouwbaarheid vastgesteld. Er werd een Cronbach’s alpha gevonden van .89. Voor de validiteit werd de 

CDR vergeleken met de DyscalculiUM. Met als resultaat r = .56 kunnen we stellen dat er een significante 

en sterke correlatie is. Voor de betrouwbaarheid van de gegevens van volwassenen werd een Cronbach’s 

alpha gevonden van .89. Ook werden de Guttman split-half methode en de Spearman-Brown formule 

berekend, maar deze lagen lager dan de vuistregel van .70. De validiteit voor de gegevens van deze 

doelgroep werd nagegaan door de CDR-5 te vergelijken met de DyscalculiUm (r = .72). Het resultaat wijst 

op een sterke correlatie. Tot slot vergeleken de onderzoekers de CDR-5 met de TTR (r = .48), met als 

resultaat een matige significante correlatie (Desoete & Roeyers, 2006). 

 

Een positief aspect is dat deze test verschillende deelvaardigheden van het rekenen nagaat. Ook de 

beschikbaarheid van normen voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar is een pluspunt. Een negatief aspect is 

dat er een tijdsdruk is voor het volledige instrument en niet per taak van het instrument. Het gevaar bestaat 

dat er veel tijd verloren gaat bij oefeningen die een persoon moeilijk vindt. Hierdoor kunnen de 

oefeningen die deze persoon wel beheerst niet ingevuld en bijgevolg gescoord worden. Dit kan zorgen 

voor een vertekend beeld van de prestaties van de persoon in kwestie. Een ander nadeel is het ontbreken 

van normgegevens voor de derde graad BSO, TSO en KSO. Daarnaast moet ook het valideringsonderzoek 

kritisch bekeken worden. Een significante correlatie is nog niet voldoende om van een valide instrument te 

kunnen spreken.  

 

Samengevat kunnen we stellen dat er een beperkt aanbod is aan diagnostisch materiaal voor  de doelgroep 

jongvolwassenen met het vermoeden van dyscalculie en rekenproblemen. Er is nood aan een betrouwbaar 

en valide instrument dat alle deelvaardigheden van rekenen nagaat, dat een tijdslimiet voor iedere subtest 

van het instrument hanteert en dat werkt met recente normen voor de volledige doelgroep. Kortom een 

nieuw wetenschappelijk onderbouwd, omvattender en methodologisch beter instrument. Dit leidt ons tot 

de bespreking van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen.  

 

1.3 Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

 

Vanuit een tekort aan aanbod van testmateriaal en hiaten in het bestaande aanbod (zie paragraaf 1.2.1) van 

testmateriaal voor de diagnostiek van dyscalculie bij jongvolwassenen werd het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen ontwikkeld. We bespreken hier het instrument en de subtests van het instrument met 
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onderbouwing vanuit de literatuur en voorgaand onderzoek. De relevantie voor het opnemen van de 

verschillende subtests en hun deeltaken in het instrument zal verder verduidelijkt worden. Nadien wordt er 

beknopt stilgestaan bij de methodologie en de psychometrische kenmerken van het instrument. 

 

Het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen is een instrument voor diagnostiek van rekenproblemen 

en dyscalculie bij jongvolwassenen vanaf 16 jaar (of vanaf de derde graad secundair onderwijs). Het 

instrument wil een zo volledig mogelijk beeld verkrijgen van de domeinen waarop de jongvolwassene in 

kwestie moeilijkheden ondervindt, maar ook op welke domeinen de jongvolwassene geen problemen 

ervaart zodat er gekeken kan worden hoe er gecompenseerd kan worden.  Het is een breed instrument daar 

het alle deelvaardigheden van rekenen omvat. Anderzijds tracht het ook specifiek te zijn en legt het de 

focus op de basisrekenvaardigheden, het rekenen uit de lagere school en het begin van het secundair 

onderwijs (Smits et al., in voorbereiding). Het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen bestaat uit zes 

subtesten die onderverdeeld zijn in verschillende delen met een aantal oefeningen. In Tabel 4 worden de 

zes subtesten van het instrument weergegeven met de verschillende delen, voorbeeldoefeningen, het aantal 

oefeningen van ieder deel en de tijdsdruk van ieder deel. 
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Tabel 4 

Overzicht Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen  

 Onderwerp Inhoud Voorbeeld Aantal oefeningen Tijdsdruk 

Subtest 1 
Rekenfeiten voor de 4 
hoofdbewerkingen 

Optellen, aftrekken, vermenig-
vuldigen en delen 

Optellen tot 20 (over de brug): 7 + 5 = … 
Aftrekken tot 20 (over de brug): 12 - 6 = … 
Maaltafels 2 t.e.m. 9: 8 x 6 = … 
Deeltafels 2 t.e.m. 9: 45 : 9 = … 

36 per bewerking 45 s per bewerking 

Subtest 2 Conceptuele kennis 

CK1: Omzetten van verbale naar 
Arabische code 
CK2: Omzetten van Arabische code 
naar woorden 
CK3: Symboolkennis 
CK4: Getallenassen 
CK5: Breuken en kommagetallen 
CK6: Rekentaal en 
voorstellingsvermogen 
CK7: maateenheden 

CK5: Welke breuk is minder dan 0,6? Omcirkel ze. 

CK1: 5 
CK2: 5 
CK3: 3 
CK4: 7 

CK5: 10 
CK6: 6 
CK7: 6 

 
 

CK1: 52 s geluidsopname 
CK2: 2 min 
CK3: 1 min 

CK4: 2 min en 30 s 
CK5: 2 min 30 s 

CK6: 3 min 
CK7: 2 min 

 
 

Subtest 3 
Procedurele kennis en 
vaardigheden 

PVK1: Hoofdbewerkingen 
PVK2: Andere procedures 
(natuurlijke getallen, breuken, 
kommagetallen) 

PVK1: 24,5 + 381,17 + 800,2 = … 
PVK1: 15 
PVK2: 6 

PVK1: 6 min 
PVK2: 3 min 

Subtest 4 Integratie-vaardigheden I1: Schatten 
I1: Schat de uitkomst door getallen in opgaven af te 
ronden: 8880 : 30 = … 

I1: 10 I1: 2 min 

Subtest 5 Aanvullende rekenvaardigheden 

A1: Vraagstukken 

A2: Grafieken 

A3: Tabellen 

A4: Ruimtelijke oriëntatie 

A5: Kloklezen en tijdsberekeningen 

A6: Rekenen met geld 

A5: schrijf in woorden hoe laat het is. 

A1: 5 
A2: 3 
A3: 4 
A4: 2 

A5: 10 
A6: 3 

A1: 5 min 
A2: 1 min 
A3: 3 min 
A4: 4 min 
A5: 4 min 
A6: 3 min 

Subtest 6 
Compenserende 
rekenvaardigheden 

C1: Cijferen 
C2: Rekenmachine (C2a: visueel en 
C2b: auditief) 

C1: 2808 : 9 = … 
C1: 8 
C2a: 3 
C2b: 3 

Geen tijdsdruk 

 Totaal: 252  
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Uit Tabel 4 kunnen we aflezen dat er aan de verschillende onderdelen van het instrument een tijdslimiet is 

gekoppeld. Zoals verduidelijkt in paragraaf 1.2.1.1 is tijdsdruk cruciaal in het vaststellen van 

rekenproblemen en dyscalculie bij jongvolwassenen. Wanneer er geen tijdsdruk aan taken verbonden is, 

zouden jongvolwassenen met rekenproblemen bijvoorbeeld betere resultaten behalen bij het ophalen van 

rekenfeiten (Alster, 1997; Jordan & Mantani, 1997). Het instrument schenkt aandacht aan het belang van 

advies. Na het afnemen van het instrument kunnen de moeilijkheden van de jongvolwassene in kwestie in 

kaart worden gebracht en kan er een sterkte-zwakte profiel opgesteld worden. Dit sterkte-zwakte profiel 

vormt voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingencoördinatoren en hulpverleners het vertrekpunt 

voor de ondersteuning en begeleiding van deze jongeren. Bovendien laat het instrument naast het bepalen 

van een kwantitatieve score (niveaubepaling) ook toe om een kwalitatieve foutenanalyse uit te voeren aan 

de hand van een foutenclassificatie.  

 

De eerste subtest legt de klemtoon op een specifieke rekenvaardigheid, rekenfeiten voor de vier 

hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze subtest beoogt de 

automatisering van de eenvoudige rekenfeiten te meten. Zoals vermeld in de gehanteerde definitie van 

Desoete et al. (2010) ondervinden personen met dyscalculie hinder bij het vlot/accuraat oproepen van 

rekenfeiten. Bij personen met dyscalculie zijn de rekenfeiten niet geautomatiseerd, waardoor het maken 

van een eenvoudige berekening telkens opnieuw lang kan duren (Ruijssenaars et al., 2004). Dit 

onderbouwt het belang voor het opnemen van de eerste subtest in het instrument.  

 

De tweede subtest, conceptuele kennis, eveneens een specifieke rekenvaardigheid, is opgebouwd uit zeven 

delen. Deze delen zijn het omzetten van verbale code naar Arabische code en omgekeerd, symboolkennis, 

getallenassen, getalinzicht voor natuurlijke getallen, breuken en kommagetallen, rekentaal en 

maateenheden. In deze subtest beoogt men het inzicht in het domein van rekenen te meten. Er wordt met 

andere woorden gemeten of de jongvolwassene de principes en relaties tussen bepaalde stukken kennis in 

een bepaald rekendomein abstract kan begrijpen. Geary (2004) stelt dat een groot deel van de individuen 

die kampen met wiskundige moeilijkheden en leermoeilijkheden een arm conceptueel begrip hebben van 

sommige aspecten van het tellen. Eerder werd ook de link tussen visuospatiële beperkingen en 

rekenstoornissen besproken. Bij het kunnen voorstellen en conceptualiseren van operaties en het kunnen 

uitvoeren van opdrachten op een getallenas dienen we beroep te doen op onze visuospatiële strategieën 

(Szucs et al., 2013). Deze subtest is relevant om mee op te nemen in het instrument omdat sommige 

individuen met dyscalculie een uitval kunnen vertonen op het vlak van conceptuele kennis van rekenen 

(Geary & Hoard, 2005). Toch wordt er in de literatuur ook melding gemaakt van subtypes van dyscalculie 

waarin deze uitval op vlak van conceptuele kennis niet optreedt (zie paragraaf 1.1.3).  

 

De derde subtest peilt naar de procedurele kennis en vaardigheden. Deze kunnen we ook kaderen binnen 

de specifieke rekenvaardigheden. De subtest omvat twee delen: hoofdrekenen in de vier 

hoofdbewerkingen en gemengde opgaven en natuurlijke getallen, breuken en kommagetallen. Meer 

concreet wordt hier gemeten hoe de jongvolwassene tot een bepaald resultaat komt en of hij/zij tot het 
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correcte resultaat kan komen. Geary (1993) spreekt over procedurele geheugenproblemen bij 

jongvolwassenen met dyscalculie. Hij omschrijft deze geheugenproblemen als het gebruiken van 

procedures die niet aan de leeftijd zijn aangepast. Ruijssenaars et al. (2004) vermelden dat procedurele 

kennis geautomatiseerd kan geraken, maar dat het bij personen met dyscalculie kan voorkomen dat ze 

procedures telkens opnieuw moeten uitvoeren zonder dat die automatisering optreedt. Procedurele kennis 

doet beroep op het werkgeheugen. Er is een gebrekkige werkgeheugenfunctie bij personen met dyscalculie 

(McGlaughlin et al., 2005). Wanneer er gecijferd mag worden tijdens het rekenen, belast dit het 

werkgeheugen minder (Ruijssenaars et al., 2004). Wanneer een individu met dyscalculie of 

rekenproblemen niet zou mogen cijferen tijdens een rekenoefening zou deze in principe hier zwak op 

moeten presteren. Bij het eerste deel van deze subtest, hoofdrekenen in de vier hoofdbewerkingen en 

gemengde opgaven, mag er niet gecijferd worden zodat deze uitval nagegaan kan worden.  

 

De vierde subtest peilt naar de integratievaardigheden. Deze subtest bevat het onderdeel schatten. Hier 

wordt de vaardigheid van de jongvolwassene gemeten tot integratie van de specifieke rekenvaardigheden 

die aan bod zijn gekomen in de drie eerste subtests, namelijk zijn of haar kennis van rekenfeiten, 

conceptuele kennis, procedurele kennis en procedurele vaardigheden. Schattend rekenen hangt samen met 

visuospatiële informatieverwerking (Ruijssenaars et al., 2004). Zoals voorheen besproken is 

ontwikkelingsdyscalculie deels gerelateerd aan een visuospatiële geheugenbeperking (Szucs et al., 2013). 

Verder kunnen we ook wijzen op het approximate number system (ANS) dat aanwezig is bij ieder 

individu. Dit systeem zorgt ervoor dat we een grove schatting kunnen maken van aantallen. Het ANS is 

terug te vinden in onze hersenen, in de intra pariëtale sulcus (IPS). De IPS wordt onder andere geactiveerd 

bij het rekenen en het verwerken van getallen en hoeveelheden (Dehaene, Molko, Cohen, & Wilson, 

2004). Onderzoek wijst uit dat de IPS bij personen met dyscalculie minder actief en kleiner is dan bij 

personen met normale rekenvaardigheden (Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Anasari, 2007). In 

onderzoek van Szucs et al. (2013) wordt dit tegengesproken en is er een zwakke evidentie gevonden voor 

een abnormale werking van de IPS bij personen met dyscalculie. Desalniettemin vertoont een grote 

meerderheid met dyscalculie een uitval op het vlak van schattend rekenen, wat een verklaring biedt voor 

de opname van deze subtest (Desoete et al., 2004).    

 

De vijfde subtest focust op de aanvullende rekenvaardigheden. In deze subtest worden de 

rekenvaardigheden die in het dagdagelijks leven van belang zijn gemeten. Deze subtest omvat zes delen: 

vraagstukken, interpreteren van grafieken, interpreteren van tabellen, kloklezen en tijdsberekeningen, geld 

hanteren en ruimtelijke oriëntatie. Gezien de dagdagelijkse relevantie van de gevraagde 

rekenvaardigheden van deze subtest, is deze subtest essentieel om begeleidingsadviezen uit af te leiden. 

Personen met dyscalculie die een zwak werkgeheugen hebben, kunnen problemen ervaren met 

gecompliceerde opdrachten waarbij twee of meerdere taken tegelijk opgelost moeten worden 

(bijvoorbeeld vraagstukken) (Geary, 2004). Sommige jongvolwassenen met dyscalculie ondervinden 

problemen met visueel ruimtelijke vaardigheden, zoals kloklezen en het interpreteren van grafieken en 
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tabellen (Burny et al., 2011). Szucs et al. (2013) vinden evidentie in hun onderzoek voor een verminderde 

werking van het visuospatieel werkgeheugen bij personen met dyscalculie. Het uitrekenen van 

geldhandelingen en tijdbepalingen kan bij personen met dyscalculie tot in de volwassenheid voor 

moeilijkheden blijven zorgen. Ze gebruiken hiervoor strategieën die niet aangepast zijn aan hun leeftijd, 

zoals het tellen op de vingers (van Luit, 2010). Deze bevindingen ondersteunen de opname van de vijfde 

subtest.  

 

In de zesde subtest wordt specifiek gepeild naar de compenserende rekenvaardigheden. Deze subtest 

bestaat uit het cijferen in de vier hoofdbewerkingen en het gebruik maken van een rekenmachine. In deze 

subtest wordt met andere woorden gemeten of de jongvolwassene bepaalde rekenvaardigheden kan 

gebruiken ter compensatie van (moeilijkheden met de) andere rekenvaardigheden. Zoals voordien vermeld 

belast cijferen het werkgeheugen minder, waardoor het gezien kan worden als een compensatie van andere 

rekenvaardigheden. Ook het gebruik maken van een rekenmachine kan heel wat problemen oplossen 

(Ruijssenaars et al., 2004).  

 

Samengevat kunnen we concluderen op basis van literatuur dat kinderen en jongeren met dyscalculie 

uitvallen op een of meerdere specifieke rekenvaardigheden zoals omschreven in de eerste, de tweede, de 

derde en de vierde subtest (Geary, 2004; Mabbott & Bisanz, 2008). Het gaat hier over kennis van 

rekenfeiten, conceptuele kennis, procedurele kennis en vaardigheden en de integratie van deze specifieke 

rekenvaardigheden (Smits et al., in voorbereiding). Het hebben van beperkte rekenvaardigheden kan 

ervoor zorgen dat individuen met dyscalculie of rekenproblemen hinder ondervinden tijdens het 

dagdagelijks functioneren, vandaar het belang van het opnemen van de vijfde subtest. Het geheel van 

subtesten is cruciaal om de onderwijsbehoeften van de jongvolwassene met dyscalculie of rekenproblemen 

in kaart te brengen. Er kan gekeken worden waar hij of zij nood en baat bij heeft en dit is belangrijk in de 

laatste fase van het diagnostisch traject, met name de adviesfase.  

 

Tot slot gaat het instrument eveneens een aspect van de metacognitieve vaardigheden na, namelijk de 

zelfbeoordeling van de eigen rekenkennis en -vaardigheden via een zelfbeoordelingsschaal die de 

jongvolwassene na iedere subtest dient in te vullen. Dit geeft een betere kijk op het inzicht van de jongere 

in de eigen kennis en vaardigheden (wat kan ik goed, wat kan ik niet goed) zodat dit ook in het advies naar 

ondersteuning kan worden opgenomen (Smits et al., in voorbereiding). Zoals eerder vermeld zouden 

sommige studenten met dyscalculie minder efficiënte metacognitieve vaardigheden hebben (Desoete et al., 

2004).  

 

Zoals verduidelijkt onder paragraaf 1.2.1 beschikt het bestaande aanbod aan diagnostisch materiaal voor 

de doelgroep jongvolwassenen niet altijd over normgegevens voor deze doelgroep. De eerste normering 

gebeurde tussen september 2011 en februari 2013. Deze werd verder uitgebreid in het onderzoek van de 

bachelorproef van Aertgeerts (2014). Tijdens het normeringsonderzoek vonden de onderzoekers een 

significante invloed van geslacht, onderwijsvorm en het aantal uren wiskunde op de deelscores en de 
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totale scores. Daarom werd voor deze proefgroepen een aparte normering opgesteld. Concreet betekent dit 

dat er aparte normen beschikbaar zijn voor vrouwen of mannen in het ASO, TSO of BSO. De totale 

normgroep van alle normeringsonderzoeken bedraagt 900 leerlingen uit het laatste jaar secundair 

onderwijs ASO (N = 364), TSO (N = 287) en BSO (N = 249). De leeftijd van deze leerlingen varieert 

tussen de 17 en 23 jaar op het moment van de testafname tijdens het onderzoek (Aertgeerts, 2014).  

 

De betrouwbaarheid van het instrument werd nagegaan door de interne consistentie. De interne 

consistentie uit in welke mate de verschillende items van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

die eenzelfde kenmerk beogen te meten, dat ook werkelijk doen (Drenth & Sijtsma, 2006). De interne 

consistentie werd nagegaan aan de hand van Cronbach’s alpha. Voor de onderdelen conceptuele kennis, 

procedurele kennis, integratie en aanvullende vaardigheden bedroeg de totale Cronbach’s alpha .82, wat 

duidt op een sterke onderlinge samenhang binnen de opgesomde onderdelen (Aertgeerts, 2014). De 

validiteit van het instrument werd ook kwantitatief onderzocht. Zo werd de correlatie berekend tussen de 

individuele totaalscore op het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen en een vragenlijst over de 

dagelijkse rekenvaardigheden die ingevuld diende te worden door de ouders. Om deze correlatie te meten 

werd gebruikt gemaakt van Spearman’s rho omdat de variabelen niet normaal verdeeld zijn. De 

Spearman’s rho bedroeg hier .36, wat duidt op een matige correlatie tussen de variabelen. Daarnaast werd 

gekeken naar de correlatie tussen de individuele totaalscore op het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen en het behaalde resultaat voor wiskunde in de lagere school. De Spearman’s rho voor 

het verband tussen de individuele totaalscore en het wiskundepercentage van het vierde leerjaar bedroeg 

.42. Tussen de individuele totaalscore en het wiskundepercentage van het zesde leerjaar bedroeg deze .41. 

Beide coëfficiënten wijzen op een matig verband. Verder werd gekeken of leerlingen met een attest 

dyscalculie lager scoorden dan leerlingen zonder een attest dyscalculie. Er werd gemiddeld een hogere 

score geobserveerd bij leerlingen zonder attest (M = 153.46, SD = 48.47) dan bij leerlingen met een attest 

dyscalculie (M = 98.18, SD = 42.56). Tot slot werd de correlatie nagegaan tussen de individuele totale 

score behaald op het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen en de totale score verkregen op de 

Tempo Test Rekenen en het Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen - 5. De Spearman’s rho tussen de 

individuele totaalscore op het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen en de TTR bedroeg .73. Tussen 

de individuele totaalscore op het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen en de CDR-5 werd een 

Spearman’s rho gevonden van .61. Beide correlaties duiden op een onderling sterk verband (Aertgeerts, 

2004).  

 

Naast de kwantitatieve validering, die reeds gebeurde, is er ook nood aan een kwalitatieve validering van 

het instrument. Deze noodzaak zal verder geschetst worden in de volgende paragraaf, probleem- en 

doelstelling.  
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1.4 Probleem- en doelstelling 

 

Tijdens de ontwikkeling van een kwaliteitsvol meetinstrument dient aandacht geschonken te worden aan 

de validiteit (Drenth & Sijtsma, 2006). In deze masterproef ligt de focus op de kwalitatieve validering van 

het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen en wordt er met andere woorden nagegaan of het 

instrument en de subtesten van het instrument meten wat ze beogen te meten volgens praktijkexperten.  

Door een kwalitatieve validering wordt de waarde van het meetinstrument geëvalueerd door 

praktijkexperten. Naast een beoordeling over de toepasbaarheid van het instrument kunnen er door de 

kwalitatieve validering van het instrument ook mogelijke beperkingen van het instrument in kaart gebracht 

worden (Diaz et al., 2013). Aan dit doel werd tegemoet gekomen door de afname van gestructureerde 

interviews van experten uit de onderwijssector en hulpverleningssector. De meningen, de ervaringen, de 

indrukken en de inschattingen van deze experten staan centraal in dit onderzoek. De gehanteerde 

methodologie van het onderzoek van de masterproef wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 2.  

 

1.5 Kwalitatieve validering, sensitiviteit en specificiteit  

 

Het onderzoek in deze masterproef beoogt de kwalitatieve validering van het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen. We zullen hier beknopt stilstaan bij de betekenis van kwalitatief onderzoek en de 

validering van meetinstrumenten.  

 

Kwalitatieve validering wijst naar de mate waarin een meetinstrument meet wat het beweert te meten 

volgens praktijkexperten (Boeije, 2005). Er bestaan talrijke definities over kwalitatief onderzoek, maar het 

is moeilijk om een definitie te geven die allesomvattend en bestendig is. Mortelmans (2011, p. 16) stelt dat 

“de eigen aard van het kwalitatief onderzoek te vinden is op het domein van vraagstelling, het gehanteerde 

onderzoeksdesign, de gebruikte dataverzamelingsmethode, de manier van analyseren en de output die het 

onderzoek uiteindelijk oplevert”. Kwalitatief onderzoek heeft als voordeel dat onderwerpen tot in detail 

onderzocht kunnen worden. Een andere sterkte is dat de data gebaseerd is op de krachtige en overtuigende 

menselijke ervaring (Anderson, 2010). Boeije (2005) stelt dat de keuze voor een kwalitatief onderzoek 

gemaakt kan worden bij de ontwikkeling van een (meet)instrument en bij situaties waarnaar nauwelijks 

onderzoek is gedaan. Volgens American Educational Research Association, American Psychological 

Association en National Council on Measurement in Education (1999) dient bij de beoordeling van een 

instrument de meeste aandacht uit te gaan naar de validiteit. Validiteit is bijgevolg een middel om de 

waarde van meetinstrumenten en psychologische testen te kunnen evalueren. 

 

In het onderzoek van de masterproef komen twee soorten van validiteit naar voren. Ten eerste is er sprake 

van validiteit op het eerste gezicht (face validity of gezichtsvaliditeit). Gezichtsvaliditeit wordt 

omschreven als “estimating the validity of a test by estimating to what extent the items of the test agree 

with one’s own beliefs” (Brysbaert & Rastle, 2009, p. 268). Gezichtsvaliditeit wordt vastgesteld door het 

inspecteren van de testitems, om zo te constateren of de test op het eerste zicht een meting evenaart van 

het psychologische begrip in kwestie (Brysbaert & Rastle, 2009). Het is met andere woorden een 
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psychometrisch begrip dat duidt op de mate waarin een persoon een bepaald instrument of vragenlijst 

bruikbaar en nuttig vindt en als relevant of zinvol ervaart (Storms, 1996). Tijdens de gestructureerde 

interviews van het onderzoek van de huidige masterproef moesten participanten beoordelen of het 

instrument en de subtesten van het instrument steeds meten wat ze beogen te meten. De participanten 

krijgen het instrument enkel tijdens het gestructureerd interview te zien en dienen op die manier hun eerste 

indruk over de validiteit van het instrument weer te geven. Ten tweede is er sprake van inhoudsvaliditeit 

of content validity. “Content validity is the determination of the content representativeness or content 

relevance of the elements/items of an instrument …” (Lynn, 1986, p. 382). Een goede content validity 

ontstaat wanneer er een nauwkeurige ontwikkeling is van een breed gamma aan items. Om 

inhoudsvaliditeit vast te stellen wordt er vaak gebruik gemaakt van de oordelen van experten. Om de 

subjectiviteit van deze oordelen onder controle te houden, dient er een divers publiek van beoordelaars 

samengesteld te worden. Daarnaast kan ook een literatuurstudie helpend zijn om de inhoudsvaliditeit van 

een instrument vast te stellen (Drenth & Sijtsma, 2006). Gezichtsvaliditeit is ook een onderdeel van 

inhoudsvaliditeit. De inhoudsvaliditeit van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen wordt in het 

onderzoek van de masterproef op verschillende manieren nagegaan. Zo wordt iedere subtest van het 

Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen onderbouwd met wetenschappelijke literatuur (zie paragraaf 

1.3). Verder worden er diverse deskundigen bevraagd over het instrument en de subtesten van het 

instrument. Deze deskundigen moeten inzicht verschaffen over het feit of de gegeven items het volledige 

begrip dekken of dat er aspecten zijn die ontbreken (Hannes & De Smedt, 2012).  

 

Tot slot kan de betrouwbaarheid van een meetinstrument uitgedrukt worden door de mate van sensitiviteit 

en specificiteit. Betrouwbaarheid drukt uit hoe betrouwbaar een meting is en is afhankelijk van hoe 

nauwkeurig je instrument is (Drenth & Sijtsma, 2006). De mate van sensitiviteit drukt uit hoeveel 

personen correct tot een bepaalde diagnostische categorie gerekend worden waar ze bijhoren. De mate van 

specificiteit drukt uit hoeveel personen niet tot een diagnostische categorie gerekend worden wanneer ze 

ook effectief niet tot deze diagnostische categorie behoren (Vandereycken & Hoogduin, 2012). In de 

interviews van de masterproef dienen de deskundigen per subtest van het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen een inschatting te maken over hoeveel personen er lager of gelijk zouden scoren dan de 

zwakke score van desbetreffende subtest. Dit geeft ons een indruk over de sensitiviteit en specificiteit van 

de verschillende subtesten van het instrument omdat we de antwoorden van de participanten kunnen 

vergelijken met het gehanteerde achterstandscriterium (zie paragraaf 1.1.1). Wanneer de deskundigen een 

antwoord zouden geven van lager dan of gelijk aan 10% zouden we kunnen afleiden dat dit overeenkomt 

met een goede sensitiviteit en specificiteit van het instrument. 

 

1.6 Onderzoeksvragen en hypothesen  

 

Om de kwalitatieve validering van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen na te gaan, wordt een 

hoofdonderzoeksvraag en een aanvullende onderzoeksvraag gesteld. Beide vragen zijn onderverdeeld in 

deelonderzoeksvragen.   
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De hoofdonderzoeksvraag heeft betrekking op de inhoudsvaliditeit van de subtesten en het instrument en 

luidt: “Meten de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, wat ze beogen te meten volgens praktijkexperten?”. We 

verwachten op basis van de literatuurstudie dat de verschillende subtesten van het 

Rekenvaardighedenprofiel alsook het Rekenvaardighedenprofiel als geheel inhoudsvalide is. De 

hoofdonderzoeksvraag wordt onderverdeeld in zeven deelonderzoeksvragen die we hieronder weergeven.  

 

1) Subtest 1: Rekenfeiten voor de vier hoofdbewerkingen  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 1 de automatisering meet van de 

eenvoudige rekenfeiten van de jongvolwassene? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 1?  

2) Subtest 2: Conceptuele kennis 

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 2 de conceptuele kennis (inzicht) meet 

van de jongvolwassene? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 2?  

3) Subtest 3: Procedurele kennis en vaardigheden 

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 3 de procedurele kennis en 

vaardigheden meet van de jongvolwassene? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 3? 

4) Subtest 4: Integratievaardigheden  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 4 de integratievaardigheden meet van 

de jongvolwassene? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 4? 

5) Subtest 5: Aanvullende rekenvaardigheden  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 5 de aanvullende rekenvaardigheden 

meet van de jongvolwassene? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 5? 

6) Subtest 6: Compenserende rekenvaardigheden  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 6 de compenserende 

rekenvaardigheden meet van de jongvolwassene? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 6? 
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7) Zelfbeoordelingsschaal  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt de zelfbeoordelingsschaal een goede manier om 

het inzicht in de eigen sterktes en zwaktes op het domein van het rekenen bij de jongvolwassene 

na te gaan? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten over de 

zelfbeoordelingsschaal?  

 

De aanvullende hoofdonderzoeksvraag heeft betrekking op de specificiteit en sensitiviteit van de subtesten 

van het instrument en is de volgende: “Kunnen de verschillende subtesten van het 

Rekenvaardighedenprofiel, en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie correct identificeren?”. We verwachten op basis van de bestudeerde 

literatuur dat de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel alsook het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan 

identificeren. De aanvullende hoofdonderzoeksvraag wordt onderverdeeld in zes deelonderzoeksvragen 

die we hier weergeven.   

 

1) Subtest 1: Rekenfeiten voor de vier hoofdbewerkingen 

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 1 de jongvolwassenen met dyscalculie  

en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten hierbij? 

2) Subtest 2: Conceptuele kennis 

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 2 de jongvolwassenen met dyscalculie 

en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten hierbij? 

3) Subtest 3: Procedurele kennis en vaardigheden  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 3 de jongvolwassenen met dyscalculie 

en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten hierbij? 

4) Subtest 4: Integratievaardigheden  

a. Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 4 de jongvolwassenen met dyscalculie 

en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

b. Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten hierbij? 

 

Merk op dat er voor de vijfde en de zesde subtest geen deelonderzoeksvragen zijn geformuleerd voor de 

aanvullende hoofdonderzoeksvraag omdat deze subtesten niet zijn opgenomen in het instrument om te 

discrimineren tussen dyscalculie en geen dyscalculie. De deelonderzoeksvragen voor deze subtesten zijn 

dus irrelevant. 
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Hoofdstuk 2: Methode  

 

In het tweede hoofdstuk bespreken we eerst de dataverzameling van het onderzoek. Hierin staan we 

uitvoerig stil bij de participanten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, bij het gehanteerde 

materiaal en bij de procedure van het onderzoek. We ronden het hoofdstuk af door aan te tonen op welke 

manier de data-analyse en -verwerking hebben plaatsgevonden.  

 

2.1 Dataverzameling 

 

2.1.1 Participanten 

 

Het uiteindelijke sterkte-zwakte profiel dat voortvloeit uit het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

biedt een vertrekpunt voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingencoördinatoren en hulpverleners voor 

de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen vanaf 16 jaar (Smits et al., in voorbereiding). Op 

basis daarvan ontwikkelden we voor de steekproef een tweeweg kruistabel die gepresenteerd wordt in 

Tabel 5. Deze kruistabel geeft de match weer tussen enerzijds de dimensie praktijkexperten en anderzijds 

de dimensie doelgroep waarmee ze werken en eveneens de doelgroep van het instrument. In de dimensie 

praktijkexperten wordt onderscheid gemaakt in twee groepen: personen uit de hulpverleningssetting 

(pedagogen, psychologen en logopedisten) en personen uit de onderwijssector (wiskundeleerkrachten, 

professoren statistiek, docenten statistiek, leerlingencoördinatoren en zorgcoördinatoren). De andere 

dimensie, doelgroepen, kan eveneens ingedeeld worden in twee groepen: leerlingen uit het secundair 

onderwijs vanaf de derde graad (ASO, BSO, TSO en KSO derde graad, BSO vierde graad) en studenten 

uit het hoger onderwijs (academische en professionele bachelor en masteropleiding). Dit resulteerde in 40 

theoretisch mogelijke praktijkexperten die betrokken konden worden in het onderzoek. In de tabel kunnen 

de initialen teruggevonden worden van de 16 praktijkexperten die effectief deelnamen aan het onderzoek. 

De meerderheid van deze praktijkexperten is werkzaam met leerlingen uit het secundair onderwijs. 

Sommige cellen worden niet opgevuld daar het theoretisch onmogelijk was om deze in te vullen (zie 

liggend streepje) of omdat potentiële participanten verkozen om niet deel te nemen aan het onderzoek (zie 

lege cellen).  
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Tabel 5 

Match Tussen Participanten en Doelgroep  

 ASO GR 3 TSO GR 3 BSO GR 3 KSO GR 3 BSO GR 4 Academis. Bach. Profes. Bach. Master Aantal   

Pedagoog (hulpverleningssetting) H.A. H.A. H.A.  H.A.    1 

Psycholoog (hulpverleningssetting) 

N.V. 
S.B. 

G.V.S. 
V.G. 

G.V.S. 
N.V. 
S.B. 
V.G. 

G.V.S. 
N.V. 
S.B. 

N.V. 
G.V.S. 
N.V. 
S.B. 

N.V. N.V.  4 

Logopedist (hulpverleningssetting) K.K. K.K. K.K. K.K. K.K. K.K. K.K. K.K. 1 

Wiskundeleerkracht (onderwijssetting) K.J. L.L. M.N. L.L. M.N. - - - 3 

Professor statistiek en docent statistiek 

(onderwijssetting) 
- - - - - M.G.L. P.R. W.V.D. 3 

Leerlingencoördinator (onderwijssetting) 

A.A. 

G.V. 

J.S. 

A.A. A.A. 
A.A. 

J.S. 
A.A. - - - 3 

Zorgcoördinator (onderwijssetting) - - - - -  N.B. - 1 

         Totaal: 16 



27 

 

Er werd getracht de tweeweg kruistabel maximaal in te vullen. Voor zoveel mogelijk cellen uit de tabel 

werden participanten gezocht zodat er tijdens het onderzoek een relevante variatie mogelijk was in 

meningen en opvattingen. “A maximum variation sample documents diverse variations of individuals or 

sites based on specific characteristics” (Habib, Bauhaus, Masson, & Hutchinson, 2007, p. 158). Britten 

(1995) stelt dat er geen vaste regels zijn voor steekproefgrootte in kwalitatief onderzoek. Wel spelen er 

volgens haar factoren mee zoals de duur en de diepte van het interview en wat uitvoerbaar is voor een 

enkele interviewer. Volgens het ideaal dienen interviews afgenomen te worden tot saturatie wordt bereikt. 

Saturatie betekent dat er in bijkomende interviews geen nieuwe informatie bekomen wordt of dat er geen 

nieuwe thema’s meer opduiken (Baarda, de Goede, & van der Meer-Middelburg, 1996). Gezien de 

beschikbare tijd legden we op voorhand vast om 16 participanten te betrekken bij het onderzoek, rekening 

houdend met de criteria van diversiteit van de steekproef. In totaal namen er ook effectief 16 participanten 

deel aan het onderzoek. De participanten zijn tussen 28 en 59 jaar oud op het moment van de testafname 

(M = 39.75, SD = 10.40) en zijn allen werkzaam in Vlaanderen (Leuven en Hasselt). Er werden 12 

vrouwen en vier mannen bevraagd. Overige algemene gegevens waaronder opleiding, aantal jaren 

werkzaamheid (M = 10.56, SD = 9.60) en aantal ervaringen met leerlingen of studenten met dyscalculie 

(M = 40.44, SD = 97.45) worden weergegeven in Tabel 6.  

 
Tabel 6 

Algemene Gegevens Participanten 

 

 

 

Initialen Opleiding 
Jaren werkzaam in 

huidig beroep 

Aantal ervaringen met leerlingen  

of studenten met dyscalculie 

A.A. Master Pedagogische Wetenschappen 5 33 

G.V. Master Fysica + Doctoraat Wetenschappen  5 1 

G.V.S. Master Psychologie  4 8 

H.A. Master Pedagogische Wetenschappen  25 30 

J.S. Master Germaanse Filologie  5 10 

K.J. Master Wiskunde  11 2 

K.K. 
Master in Logopedische en Audiologische 
Wetenschappen.  

7 13 

L.L. 
Master Industriële Wetenschappen + 
Graduaat Milieutechnologie  

20 10 

M.G.L. Master Wiskunde  38 1 

M.N. Master Communicatiewetenschappen 6 72 

N.B. 

Bachelor Sociaal Werk + Master Sociaal 
Werk + Postgraduaat Interculturele 
Samenwerking Noord-Zuid 

3 20 

N.V. Master Psychologie  15 15 

P.R. Bachelor Sociaal Werk + Master Sociologie  9 400 

S.B. Master Psychologie  5 10 

V.G. 
Master Psychologie + Postgraduaat 
Gedragstherapie 

6 7 

W.V.D. Doctoraat Pedagogische Wetenschappen  5 15 
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2.1.2 Materiaal  

 

Als onderzoeksmethode werd geopteerd voor een gestructureerd interview. Een gestructureerd interview 

bestaat uit een set van gestructureerde vragen die op een gestandaardiseerde manier worden gesteld 

(Britten, 1995). In een interview kunnen aan de participanten vragen gesteld worden over hun opvattingen, 

standpunten en ervaringen (Maso, 1987). Het voordeel van een kwalitatief interview is dat de interviewer 

de participant naar verduidelijking kan vragen indien nodig. Zoals eerder vermeld zijn de geselecteerde 

participanten elk deskundigen, experten, op hun gebied (hulpverlening of onderwijs). Het 

interviewinstrument bestaat uit een interviewleidraad die terug te vinden is in Appendix 1. Deze 

interviewleidraad bevat zeven centrale topics zoals weergegeven wordt in Tabel 7.  

 
Tabel 7 

Topiclijst 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De onderzoeksvragen werden in de interviewleidraad omgezet naar vragen die concreet aan de 

participanten gesteld konden worden (Boeije, 2005). Topic 1 bevraagt de participant naar zijn of haar 

algemene gegevens. Deze algemene gegevens hebben betrekking op de geboortedatum, de opleiding en 

het beroep van de participanten, de doelgroep waar ze mee werken en hun ervaringen met 

leerlingen/studenten met dyscalculie. Onder topic 2 tot en met topic 7 vallen algemene vragen per subtest 

en concrete vragen per onderdeel van de subtest. Deze vragen komen altijd terug, zij het met aangepaste 

waarden. Een eerste algemene vraag die hieronder valt is of de subtest in kwestie meet wat hij beoogt te 

meten, met als antwoordmogelijkheden “ja”, “ja mits” en “neen”. Er werd steeds gevraagd om het 

antwoord op deze vraag toe te lichten, zodat er een zo rijk mogelijk pallet aan informatie verzameld kon 

worden. Een tweede algemene vraag peilt naar een inschatting van de participanten van het aantal 

jongvolwassenen dat volgens hun ervaring een score zou behalen die lager is dan een zwakke score voor 

de subtest in kwestie. De inschatting gaat over het geven van een bepaald percentage, nadien wordt 

gevraagd dit percentage toe te lichten zodat naast kwantitatieve informatie ook kwalitatieve informatie 

verkregen wordt. Een laatste algemene vraag heeft een normatief karakter, waarbij gevraagd wordt of de 

participanten vinden dat iemand met dyscalculie een score kan halen die hoger of gelijk is dan de 

gemiddelde score van de bedoelde subtest. Op deze vraag waren twee antwoordmogelijkheden zijnde “ja” 

of “neen”. Ook hier werd gevraagd aan de participanten om hun mening te verduidelijken zodat inzicht 

 Onderwerp 

Topic 1  Algemene gegevens 

Topic 2 Subtest 1 rekenfeiten voor de vier hoofdbewerkingen 

Topic 3 Subtest 2 conceptuele kennis 

Topic 4 Subtest 3 procedurele kennis en vaardigheden 

Topic 5 Subtest 4 integratievaardigheden 

Topic 6 Subtest 5 aanvullende rekenvaardigheden 

Topic 7 Subtest 6 compenserende rekenvaardigheden 

Topic 8 Zelfbeoordelingsschaal 

Topic 9 Afronding 
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verworven kon worden in hun gedachtegang. Tot slot zijn er nog twee concrete vragen die onder de topics 

2 tot en met 7 vallen. Ze polsen naar de bedenkingen en naar de voorstellen ter optimalisering die de 

participanten hebben bij de oefeningen van iedere subtest. Deze vragen zijn bewust open vragen zodat ze 

ruimte geven aan de participant om uit zichzelf aanvullende informatie te geven. De vragen onder topic 8 

en topic 9 zijn algemene vragen die betrekking hebben op het instrument in zijn geheel. De vraag onder 

topic 8 onderzoekt of de participanten de zelfbeoordelingsschaal een goede manier vinden om een inzicht 

in eigen sterktes en zwaktes na te gaan op het domein van rekenen bij de jongvolwassenen. Ook hier is een 

antwoordschaal aan gekoppeld, deze bestaat eveneens uit de drie antwoordcategorieën “ja”, “ja mits” en 

“neen”. De vraag onder topic 9 is een open vraag naar algemene opmerkingen of aanvullingen. Op die 

manier kunnen de participanten zich vrij uiten en blijven ze niet met vragen of bedenkingen achter.  

 

2.1.3 Procedure  

 

Er werd een eerste persoonlijk contact vastgelegd via telefoon of e-mail om de participant te overtuigen tot 

deelname. In het aanvangscontact werd er gecommuniceerd over de inhoud van het onderzoek, de 

meerwaarde van deelname van de participant aan het onderzoek en het garanderen van de 

vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gegevens van de participant (H.J. Rubin & Rubin, 2012). Indien 

de participanten bereid waren tot deelname aan het onderzoek ondertekenden ze een geïnformeerde 

toestemming (zie Appendix 2). De geïnformeerde toestemming kan gedefinieerd worden als “ensuring 

that the participants understand the nature of the research, are aware of risks it poses, and are not forced 

either covertly or overtly to participate” (H.J. Rubin & Rubin, 2012, p. 92). Na dit onderdeel kon  

overgegaan worden tot een tweede contact, namelijk het effectieve interview. Voor de effectieve 

interviews van start gingen, werd er eerst een proefinterview afgenomen van een hulpverlener die ervaring 

heeft met kinderen met dyscalculie. Door een kritische reflectie en feedback op dit interview werden 

concrete tips en aanpassingen gevormd voor de effectieve interviews. Zo werd oorspronkelijk geschat dat 

de tijdsduur van het  interview 2 à 3 uur zou zijn, maar uit het proefinterview bleek dat dit eerder tussen de 

1 à 2 uur zou zijn. In de introductie van het interview vond er ook een aanpassing plaats. Aanvankelijk zou 

er eerst een korte kennismaking plaatsvinden met het instrument en nadien werd de participant bevraagd 

naar zijn of haar algemene gegevens. Na het proefinterview is geopteerd om deze volgorde aan te passen 

en de participant eerst te bevragen naar zijn of haar algemene gegevens vooraleer het instrument 

overlopen werd. Dit zorgde voor meer continuïteit in het interview. De proefparticipant gaf aan dat de 

vragen uit het interview soms moeilijk te beantwoorden waren door de veelheid aan informatie in een 

vraag. Op basis van deze bedenking werd beslist om bovenaan iedere oefening van de subtest de tijdsdruk 

van de oefening en het aantal items te noteren. Door die concrete weergave konden de participanten zich 

van in het begin een goed beeld vormen van de vragen uit het interview.  

 

De interviews vonden plaats op de werkplek van de participanten. Er werd steeds naar een rustige ruimte 

gezocht om storende factoren tijdens het interview tot een minimum te beperken. Alle interviews werden 

opgenomen met een digitale voice recorder. Dit is positief voor de kwaliteit van de gegevens omdat de 
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onderzoeker zich op het gesprek kan concentreren en zich minder moet bezighouden met het maken van 

notities. Daarnaast gaan de gegevens niet verloren door een gebrekkig of onduidelijk noteren van de 

interviewer wanneer deze een selectie moet maken tussen wat hij wel of niet noteert (Boeije, 2005). De 

participanten gaven reeds eerder toestemming voor een auditieve opname in het eerste contact door de 

geïnformeerde toestemming te ondertekenen, maar ook tijdens het interview werden ze nog eens gewezen 

op de vertrouwelijke en anonieme verwerking van deze gegevens. Voor de start van het effectieve 

interview werd de participant eerst bevraagd naar zijn of haar algemene gegevens. Nadien werd er 

concrete uitleg gegeven over het interview en werd het instrument kort overlopen zodat de participanten 

zich een concreter beeld konden vormen over het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen. Indien er 

geen verdere vragen waren kon het interview starten. In het interview werd er telkens duidelijk 

aangegeven wat iedere subtest beoogde te meten en nadien volgden de vragen van het interview. De 

vragen werden door de onderzoeker steeds in dezelfde volgorde gesteld daar dit een belangrijk kenmerk is 

voor een gestructureerd interview. Wanneer een antwoord betrekking had op vragen verderop in het 

interview, werd hier door de interviewer steeds op gewezen: “Dit is iets wat we verderop in het interview 

nog gaan bespreken, maar ik neem het alvast mee.” Ter afsluiting werd geëindigd met een open vraag of 

de participanten nog verdere opmerkingen of aanvullingen hadden. Nadien werden ze bedankt en werden 

ze erop gewezen dat ze, indien ze daar interesse toe hadden, de resultaten achteraf konden terugvinden in 

de geschreven masterproef. De gemiddelde duur van de interviews was 1 uur en 13 minuten, het kortste 

interview duurde 48 minuten en het langste interview duurde 1 uur en 58 minuten.  

 

2.2 Dataverwerking en –analyse 

 

Na de afname van de interviews vindt de fase van voorbewerking plaats. In deze fase worden de 

geluidsregistraties getranscribeerd. Dit is het letterlijk uitschrijven van ieder woord dat de participant heeft 

uitgesproken (Powers, 2005). Iedere transcriptie gebeurde op een consistente manier door vooraf een 

aantal regels vast te leggen over hoe de afnames werden uitgetypt. Bij een korte stilte ( ≤  3 seconden) 

werden telkens drie punten gezet, bij een langere stilte ( ≥  3 seconden) werd er tussen haakjes lange stilte 

vermeld. De non-verbale signalen zoals iets aanwijzen, gebaren maken, lachen, fluisteren, mompelen en 

het leggen van een klemtoon kwamen telkens tussen haakjes te staan bij de zin waar het hoorde. Ook werd 

er met leestekens gewerkt zodat duidelijk werd op welke manier een zin gelezen diende te worden. De 

vragen die de interviewer stelde werden in hoofdletters genoteerd, de antwoorden van de participant 

kregen geen speciale opmaak.  

 

Wanneer de transcripties afgerond waren, was de data geschikt voor de effectieve verwerking (Boeije, 

2005). De data wordt gelezen, verder verwerkt en geïnterpreteerd en dit is essentieel om onze 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden (Verhoeven, 2007). Zowel de deelonderzoeksvragen van de 

hoofdonderzoeksvraag als de deelonderzoeksvragen van de aanvullende hoofdonderzoeksvraag worden 

gekenmerkt door een kwalitatief luik en een kwantitatief luik, daarom zullen er twee analysetechnieken 

gebruikt worden. Brysbaert en Rastle (2009) omschrijven kwalitatieve data-analyse als: “The investigator 
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rewrites the raw materials as a flow chart of core ideas, based on multiple close readings” (p. 381). De 

essentie ligt in het maken van continue vergelijkingen en bijsturingen van eerder gevonden resultaten. Met 

het kwalitatief programma NVivo werden de transcripties van het onderzoek gecodeerd. Het codeerproces 

wordt gekenmerkt door drie fasen. De eerste fase bestaat uit het open coderen. In deze fase worden de 

interviewtranscripten opgedeeld in beknoptere stukken tekst. Deze stukken tekst worden voorzien van een 

label. Op die manier worden de tekstfragmenten die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen afgezonderd. In de masterproef lagen de labels van het codeerproces vooraf vast. In de 

interviewleidraad hebben we duidelijk opgenomen over welke thema’s we de praktijkexperten bevroegen 

naar bedenkingen en voorstellen ter optimalisering. Deze thema’s fungeren als labels van de codes. De 

volledige codeboom kan teruggevonden worden in Appendix 3. In de tweede fase, axiaal coderen, gaan de 

onderzoekers de omvangrijke set van codes verder analyseren. Er wordt getracht om de afzonderlijke 

codes met elkaar te verbinden door te kijken naar de onderlinge verhouding die ze met elkaar hebben. De 

laatste fase is die van het selectief coderen. In deze fase worden de concepten met elkaar verbonden om zo 

tot theorievorming en verfijning te komen (Mortelmans, 2011). Om de betrouwbaarheid van de codering 

te verhogen werden twee interviews gecodeerd door een andere onafhankelijke onderzoeker. De resultaten 

werden onderling vergeleken en er werd in discussie gegaan om een consensus te bereiken over welke 

inhoud geschikt was voor welke code. Om het kwalitatieve luik van de verschillende 

deelonderzoeksvragen te beantwoorden, passen we een horizontale analyse toe. Dit houdt in dat we 

verschilpunten en gelijkenissen proberen te ontdekken in de gecodeerde antwoorden van de verschillende 

praktijkexperten. Nadat we de gelijkenissen en verschillen opgespoord hebben, interpreteren we deze. 

Verdere uitleg over de toegekende codes aan de antwoorden geven we weer in hoofdstuk 3.  

 

Kwantitatieve data-analyse kan gebruikt worden voor de verwerking van hoeveelheden zoals percentages, 

aantallen enz. (Verhoeven, 2007). De kwantitatieve gegevens werden ingevoerd in SPSS 10, een 

softwareprogramma om kwantitatieve data te reduceren. Om het kwantitatieve deel van de 

deelonderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van de Content Validity Ratio (CVR) en de 

Content Validity Index (CVI), methodes ontworpen door Lawshe (1975) om inhoudsvaliditeit te 

kwantificeren. Een expertenpanel dient items van een bepaald instrument te beoordelen op hoe essentieel 

ze zijn door een antwoord te geven op een driepuntenschaal. De driepuntenschaal bestaat uit “essentieel”, 

“nuttig, maar niet essentieel” en “niet noodzakelijk”. De CVR maakt gebruik van volgende formule:  

 

CVR = 
2/

)2/(

N

Nne −
 

 

Deze formule kan toegepast worden bij elk item van het instrument waar de vraag gesteld wordt naar hoe 

essentieel het is. ne staat voor de hoeveelheid van experten die het item als essentieel hebben beoordeeld, 

N staat voor het totaal aantal participanten. Deze formule geeft de proportie weer van het aantal experten 

die een item als inhoudsvalide beschouwen. De CVR kent een range kent van -1 bij volledige onenigheid 

tussen de experten en +1 bij volledige enigheid tussen de experten. Er zijn kritische waarden waarmee de 



 

32 

 

bekomen waarde uit de formule vergeleken kan worden. Deze kritische waarden geven aan hoeveel 

experten overeen moeten komen opdat een item essentieel is, zodat het item behouden of verwijderd moet 

worden in het instrument. Lawshe (1975) gebruikt kritische waarden gebaseerd op een normale verdeling. 

Recent berekenden Ayre en Scally (2014) kritische waarden op basis van exacte binominale kansen voor 

alle groepen van experten met aantallen die variëren tussen 5 en 40. De kritische waarden voor groepen 

van experten tot en met een aantal van 20 kunnen teruggevonden worden in Tabel 8. Deze waarden 

zouden meer geschikt en betrouwbaarder zijn dan de waarden gevonden door Lawshe (1975).  

 
Tabel 8 

CVR critical One-Tailed Test (α = .05) Based on Exact Binomial Probabilities 

 

Ayre, C., & Scally, A.J. (2014). Critical values for Lawsche’s content validity ratio. Revisiting the original methods of 

calculation. And Evaluation In Counseling And Development, 47, 79-86. doi:10.1177/0748175613513808  

 

We baseren ons op de formule van de CVR om een grens te kunnen hanteren om een subtest als 

inhoudsvalide te beschouwen (deelonderzoeksvragen van de hoofdonderzoeksvraag). We hebben aan de 

praktijkexperten gevraagd of iedere subtest meet wat hij beoogt te meten door een antwoord te vragen op 

een driepuntenschaal (“ja”, “ja mits” en “neen”). Op die manier gaan we net zoals de methode van CVR 

na of elke subtest (of ieder item) relevant is voor het onderliggend construct. De formule van CVR, zoals 

hierboven beschreven, kan toegepast worden bij iedere subtest van het instrument waar de vraag naar 

inhoudsvaliditeit wordt gesteld, waarbij nv staat voor de hoeveelheid van experten die de subtest als valide 

hebben beoordeeld door te kiezen voor het antwoord “ja” of “ja mits”. De waarde van de CVR kan 

vergeleken worden met een kritische waarde zoals beschreven door Ayre en Scally (2014). Als we de 

formule van CVR toepassen op onze 16 praktijkexperten merken we dat we een kritische CVR waarde 

moeten bekomen van minstens .5 als we willen beschouwen dat een subtest inhoudsvalide is. Dit kunnen 

we aflezen in de tabel door te kijken naar het aantal praktijkexperten dat geantwoord heeft op de vraag (in 

dit geval 16) en in de derde kolom te zoeken naar de bijhorende kritische CVR waarde. Concreet wil dit 

zeggen dat, wanneer 75% (zie tweede kolom) van de praktijkexperten, zijnde 12 van de 16 
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praktijkexperten, “ja” of “ja mits” hebben geantwoord op de vraag of de subtest in kwestie meet wat deze 

beoogt te meten, deze subtest dan als inhoudsvalide kan worden beschouwd. Om te kijken naar de 

inhoudsvaliditeit van het volledige instrument is de Content Validity Index (CVI) ontwikkeld. Hiervoor 

moet je het gemiddelde nemen van de CVR resultaten van alle subtesten. Davis (1992) stelt een kritische 

grens van .80 vast voor de CVI waarde om het gehele instrument als inhoudsvalide te beschouwen. 

 

We baseren ons eveneens op de formule van de CVR om een grens te kunnen hanteren om een subtest als 

sensitief en specifiek te beschouwen (deelonderzoeksvragen van de aanvullende hoofdonderzoeksvraag). 

De experten moesten per subtest een inschatting maken van hoeveel procent van de jongvolwassenen een 

score zou behalen lager dan de zwakste score (percentiel 10). Vanuit de literatuur weten we dat het 

criterium voor dyscalculie, het achterstandscriterium, voorschrijft dat personen met dyscalculie bij de 

zwakste 10% ten opzichte van de populatie ( ≤  percentiel 10) presteren op genormeerde toetsen. De 

gegeven percentages werden onderverdeeld in twee groepen: ≤  10% en > 10%. Wanneer een subtest de 

jongvolwassenen met dyscalculie zou kunnen identificeren, dan zou dus ≤  10% geantwoord moeten 

worden. Ook hier kunnen we per subtest een Content Validity Ratio berekenen door volgende formule te 

hanteren:  

 

CVR = 
2/

)2/(%10

N

Nn −≤
 

 

%10≤n staat voor de hoeveelheid van experten die een percentage van 10 of lager hebben gegeven. De 

bekomen CVR waardes worden vergeleken met een kritische waarde om per subtest na te gaan of deze 

jongvolwassenen met dyscalculie correct kan identificeren en bijgevolg ook jongvolwassenen zonder 

dyscalculie correct kan identificeren. De kritische waarde waarmee de verschillende CVR waardes 

vergeleken worden om een subtest als sensitief en specifiek te beschouwen, zal verschillen omdat niet alle 

praktijkexperten geantwoord hebben op de bijhorende deelonderzoeksvragen. Dit zal verduidelijkt worden 

in het hoofdstuk 3. Voor vier deelonderzoeksvragen moeten we kijken naar de bijhorende kritische CVR 

waarde op basis van 15 praktijkexperten (.600) om een subtest als sensitief en specifiek te beschouwen. 

Voor een andere deelonderzoeksvraag moeten we kijken naar de kritische CVR waarde op basis van 14 

praktijkexperten (.571) om een subtest als sensitief en specifiek te beschouwen. Om te kijken naar de 

sensitiviteit en specificiteit van het volledige instrument baseren we ons weer op de Content Validity Ratio 

(CVI). We berekenen het gemiddelde van de CVR waardes van de subtesten en vergelijken dit met een 

kritische grens van .80 (Davis, 1992). Wanneer het gemiddelde van de CVR waardes deze grens behaalt of 

overschrijdt, kunnen we het gehele instrument als sensitief en specifiek beschouwen.  
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Hoofdstuk 3: Rapportage  

 

We streven naar een rijke omschrijving van de resultaten, waardoor het verzamelde materiaal voor 

zichzelf kan spreken (Mortelmans, 2011). De indeling van dit hoofdstuk stemt overeen met de gestelde 

onderzoeksvragen. Voor een opfrissing van de onderzoeksvragen verwijzen we de lezer naar paragraaf 1.6 

van hoofdstuk 1. Omdat in dit hoofdstuk veel informatie gegeven wordt over de inhoud en structuur van 

het instrument, is het aangeraden om paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 bij de hand te houden, alsook Tabel 4 

op pagina 16. De rapportage van de kwantitatieve analyse bestaat uit een weergave van exacte cijfers en 

percentages. De kwalitatieve analyse bestaat uit een samenvatting van de verschillen en gelijkenissen in de 

antwoorden van de praktijkexperten, ondersteund met citaten. De initialen van de praktijkexpert die 

geciteerd wordt en zijn of haar functieomschrijving volgen tussen parentheses achter het citaat. Deze 

informatie kan eveneens worden teruggevonden in Tabel 5 en Tabel 6 van hoofdstuk 2. 

 

3.1 Hoofdonderzoeksvraag 

 

De hoofdonderzoeksvraag van deze masterproef luidt als volgt: “Meten de verschillende subtesten van het 

Rekenvaardighedenprofiel en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel wat ze beogen te meten volgens 

praktijkexperten (inhoudsvaliditeit)?”. Een antwoord op deze hoofdonderzoeksvraag en bijhorende 

hypothesen wordt geformuleerd na de bespreking van de deelonderzoeksvragen van deze 

hoofdonderzoeksvraag. 

 

3.2 Deelonderzoeksvragen van de hoofdonderzoeksvraag 

 

De rapportering van de deelonderzoeksvragen van de hoofdonderzoeksvraag bestaat uit een kwantitatief 

en een kwalitatief luik. De opbouw van de rapportering van het kwalitatieve luik van de 

deelonderzoeksvragen vraagt om een korte toelichting. Om het overzichtelijk te maken, worden zowel de 

bedenkingen bij de oefeningen en de taken van de subtest, als de voorstellen ter optimalisering van de 

oefeningen en de taken van de subtest onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën zijn: 

opbouw, soort oefeningen (met als onderverdeling inhoud en moeilijkheidsgraad), aantal oefeningen, 

tijdsdruk en lay-out. Aangezien iedere subtest, behalve de subtest rekenfeiten in de vier 

hoofdbewerkingen, uit meerdere taken bestaat, worden deze categorieën ook nog eens apart per taak 

bekeken. Concreet wordt er per categorie eerst gekeken of er een bedenking of voorstel ter optimalisering 

is voor de volledige subtest. Nadien wordt per taak voor elke categorie beschreven wat de bedenkingen 

zijn en welke de voorstellen ter optimalisering van de taak in kwestie zijn. Wanneer er over een bepaalde 

categorie door praktijkexperten geen bedenkingen of voorstellen ter optimalisering geuit zijn, wordt deze 

categorie niet vermeld. Ook dient er opgemerkt te worden dat er niet voor iedere subtest in het algemeen 

of voor iedere taak van de subtest bedenkingen of voorstellen ter optimalisering geuit worden binnen een 

categorie. 
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3.2.1 Subtest 1: Rekenfeiten voor de vier hoofdbewerkingen 

 

3.2.1.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 1 de automatisering meet van de 

eenvoudige rekenfeiten bij de jongvolwassene? 

 

Alle 16 praktijkexperten vinden dat de eerste subtest de automatisering meet van de eenvoudige 

rekenfeiten bij jongvolwassenen. Dit komt overeen met 100%.  

 

3.2.1.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 1? 

 

Opbouw  

Eén praktijkexpert vraagt zich af of het zinvol is om de verschillende hoofdbewerkingen met elkaar te 

laten afwisselen.  

- “Nu weten ze wat [er] nu al is, allemaal plus, allemaal maal, allemaal min, allemaal delen. Soms is het ook zo, 

als je dat door elkaar zet, dat dat ook een bijkomende moeilijkheid is, maar ik weet niet of dat zinvol is hé.” (N.B. 

- zorgcoördinator professionele bachelor) 

Daarnaast wordt door een andere praktijkexpert ook een bedenking gemaakt over de volgorde van de 

hoofdbewerkingen in functie van de inzet van de jongvolwassene in kwestie.  

- “Ik denk tegen dat ze aan het delen komen, de inzet hier . . . nog goed [zal] zijn (wijst naar oefening optellen). 

Hier ook nog (wijst naar oefening aftrekken) en dat gaat afnemen denk ik. Of misschien eerst vermenigvuldigen 

en delen van voor zetten, ik weet het niet.” (M.N. - leerkracht PAV BSO)  

Tot slot maken twee praktijkexperten een bedenking over de volgorde van de oefeningen binnen de 

hoofdbewerking delen. De eerste oefening van het delen lijkt een moeilijke opgave om mee te starten voor 

de jongvolwassene.  

- “Ik vind wel dat je hier met een moeilijke deling begint. Ik vraag me af, is het beter om te beginnen met de 

makkelijkere deling en dan moeilijker te gaan, ja of nee. Omdat je dat ook bij andere testen hebt, dat je eerst 

gemakkelijker begint en dan naar het moeilijkere overgaat. Dat is het enige dat ik mij misschien afvraag.” (N.V. - 

psycholoog ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

Verbeteringen kunnen volgens de praktijkexperten uitgevoerd worden door de volgorde in de 

moeilijkheidsgraad aan te passen en door de volgorde van de hoofdbewerkingen te veranderen.  

- “Ik zou altijd beginnen met een gewone [oefening] zoals 6 plus 3 of plus 4 om daarna wat op te bouwen, omdat 

die brugoefeningen vaak zo wat extra stress geven. Uhm net zoals een iets gemakkelijkere tafel om te beginnen.” 

(K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Twee hulpverleners vergelijken de subtest rekenfeiten in de vier hoofdbewerkingen met de Tempo-Test-

Rekenen die zij afnemen. Ze komen tot de vaststelling dat de Tempo-Test-Rekenen nog een kolom bevat 

die oefeningen in de vier hoofdbewerkingen laat afwisselen. Ze vragen zich af of dit ook zinvol zou zijn 

om op te nemen in deze subtest.  
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- “Bij de Tempo-Test-Rekenen heb je ook nog een kolom die uhm al de 4 [hoofdbewerkingen] door elkaar doet. Ik 

vraag me af inderdaad of zo een gemengde kolom, of dat een meerwaarde zou zijn, maar daar durf ik niet zo over 

te beoordelen.” (S.B. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Volgens één praktijkexpert gaan de basisbewerkingen van optellen en aftrekken tot 20. Het wordt als 

positief gezien dat dit in deze subtest effectief het geval is.  

- “Omdat, bijvoorbeeld de Tempo-Test-Rekenen die we hier gebruiken, die gaat tot 100 en ik vind zelf dat 

basisvaardigheden eigenlijk maar tot 20 gaan. Dus ik vind op zich goed dat het maar tot 20 gaat en daarom dat 

ik dat zeker vind dat het de basisvaardigheden . . . Bij de tafels en de deeltafels gaat dat natuurlijk niet tot 20, 

maar dat is iets heel anders, maar voor optellen en aftrekken vind ik dat zeker.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, 

BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

Verder wordt de vergelijking gemaakt tussen de subtest en leerstof vanuit de lagere school. Vijf 

praktijkexperten komen tot de conclusie dat de elementaire rekenfeiten met deze subtest wel effectief 

worden nagegaan.  

- “Als ik zo kijk naar de som, het verschil dat is leerstof eerste leerjaar.” (L.L. - leerkracht wiskunde TSO en KSO)   

Een voorstel qua inhoud vloeit voort uit de vergelijking van deze subtest met de Tempo-Test-Rekenen. 

Twee hulpverleners zouden bijkomend oefeningen geven waarbij de hoofdbewerkingen door elkaar 

worden opgevraagd.  

- “Maakt . . . dat je moet innerlijk schakelen, van ik moet nu vermenigvuldigen, nu weer delen. Dat kan een 

bijkomende . . . Dus moest ik het zijn, ik zou ergens nog een blad met ze allemaal samen [voorzien], zo 1 blad met 

alles door elkaar.” (N.V. - psycholoog ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en 

master) 

 

Moeilijkheidsgraad 

Acht praktijkexperten benoemen de oefeningen expliciet als eenvoudig en vinden ook dat dit zo hoort 

wanneer er gepeild moet worden naar automatisering.  

- “Ook omwille van het feit dat het de eenvoudige dingen zijn hé . . . maar ja het zijn de eenvoudige [dingen] en 

dat is inderdaad wat zou moeten.” (N.B. - zorgcoördinator professionele bachelor) 

Verder vinden twee praktijkexperten dat er een goede afwisseling in moeilijkheidsgraad is.  

- “Misschien ook naar moeilijkheidsgraad denk ik echt wel dat het door elkaar loopt. Ik denk niet dat het van het 

gemakkelijkste naar het moeilijkste loopt hé.” (P.R. - docent statistiek professionele bachelor) 

 

Aantal oefeningen 

Eén praktijkexpert vermeldt expliciet dat het aantal oefeningen geschikt is om de automatisering van 

eenvoudige rekenfeiten bij jongvolwassenen na te gaan. Ze vindt het belangrijk dat er voldoende 

oefeningen zijn, zodat de prestaties op deze subtest niet afhankelijk zijn van toevalligheden en zodat de 

automatisering van eenvoudige rekenfeiten effectief gemeten wordt. Eén praktijkexpert vindt dat er iets te 

veel oefeningen zijn. Bijkomend vraagt deze praktijkexpert zich af of het aantal oefeningen geschikt is 

voor studenten uit ieder onderwijsniveau.  

- “Ik vind het iets te veel, maar de leerlingen, ik geef dan aan de derde graad les en dat is al lang geleden dat ze 

nog apart wiskunde hebben gehad en zelfs al zien die iets met cijfers en hebben ze geen dyscalculie, dan [zouden] 
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die . . . nog niet hun best doen om die lijst helemaal af te maken, en laat staan vier lijsten en binnen die tijd.” 

(M.N. - leerkracht PAV BSO) 

De expert van vorig citaat zou deze subtest optimaliseren door het aantal oefeningen te verminderen. 

- “Maar mij lijkt het veel ja, als ik dit moest geven dan worden ze al gek denk ik, maar goed is dat een reden om 

het niet te doen, nee dat vind ik niet. Misschien iets minder dan.” (M.N. - leerkracht PAV BSO)  

 

Tijdsdruk 

Acht praktijkexperten geven aan dat tijdsdruk een cruciale factor is in het nagaan van de automatisering 

van rekenfeiten en vinden daarom dat deze subtest de automatisering van eenvoudige rekenfeiten bij de 

jongvolwassene zeker nagaat.  

- “Volgens mij gaat dat inderdaad de automatisatie na van die rekenoefeningen omdat je een beperkt aantal tijd 

hebt per onderdeel of per opgave en daarmee word je gedwongen (knipt met haar vingers) om een beroep te doen 

op die vaardigheden van automatisatie. Want goed, als die niet aanwezig zijn, ga je onmogelijk binnen die tijd 

kunnen beantwoorden en als die wel aanwezig zijn vermoed ik dat dat te doen moet zijn.” (G.V.S. - psycholoog 

ASO, TSO, BSO) 

Ondanks het belang van tijdsdruk voor deze subtest, vragen zes praktijkexperten zich af of er niet te 

weinig tijd voorzien wordt voor de oefeningen van de subtest. 

- “Ik vind 45 seconden echt weinig, maar goed het test wel . . . de bedoeling is wel dat je dat automatisch kunt. 

(M.N. - leerkracht PAV BSO) 

Eén praktijkexpert vraagt zich af of je door de strakke tijdsdruk enkel de personen met dyscalculie zal 

detecteren. Studenten zonder dyscalculie die bijvoorbeeld motorische problemen hebben, zouden op deze 

subtest kunnen uitvallen, zo merken twee praktijkexperten op.  

- “Mensen die motorisch beperkter zijn en dat soort dingen, dat kan dan ook meespelen waardoor die natuurlijk 

nog trager zijn, maar goed dat hangt vaak ook samen of kan samenhangen met dyscalculie. In het begin is 45 

seconden strak als je het moet invullen, zeker mensen die niet zo vlot zijn. Dat kan ik mij inbeelden. Maar 

anderzijds geeft dat misschien ook weer net een beeld van die vaak iets zwakkere aanwezige motoriek.” (G.V.S. - 

psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Tijdsdruk wordt door de praktijkexperten in verband gebracht met het onderwijsniveau waarin studenten 

zich bevinden.  

- “Ik zeg niet dat dat haalbaar is, mij lijkt dat zeer moeilijk . . . zeker [voor] mijn leerlingen dat idee heb ik, maar 

het moet snel gaan want als ze meer tijd krijgen, dan is het niet meer het geautomatiseerde, dan gaan ze hun 

regeltjes toepassen ofzo.” (M.N. - leerkracht PAV BSO) 

- “Alez ik weet niet of je daar genoeg differentiatie gaat krijgen in de groep, omdat je, zeker als je bijvoorbeeld 

leerlingen in de B-stroom test, die zijn soms heel heel zwak hé, dat je dan ja dat weet ik niet goed, maar dat zal 

statistisch wel uitwijzen hoe lang dat moet zijn om genoeg differentiatie te krijgen hé, maar met die 1 minuut test 

vind ik dat dat gaat.” (H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO) 

Daarnaast geeft één praktijkexpert aan dat de tijdsdruk verhoogd zou mogen worden, zodat er minder tijd 

is om alle oefeningen op te lossen. We dienen dit antwoord te nuanceren omdat deze praktijkexpert 

werkzaam is als docent in een wiskundige richting.  
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- “Ik denk dat dat zelfs sneller moet gaan als ze dat automatisch . . . niet?” (M.G.L. - docent statistiek academische 

bachelor) 

Twee praktijkexperten geven aan dat ze effectief de tijd zouden verhogen om zo de subtest te 

optimaliseren. Zo zou de jongvolwassene die de test afneemt meer tijd krijgen om de oefeningen op te 

lossen. 

- “Iets hogere tijd, het is niet dat je daar 3 minuten van moet maken maar 1 seconde, dat vind ik net iets te weinig. 

Geef dan 2 seconden per antwoord.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

 

Lay-out 

De oefeningen van iedere hoofdbewerking worden per hoofdbewerking op een blad onder elkaar geplaatst. 

De eenheden en tientallen worden in dezelfde positie onder elkaar geplaatst. Per vijf oefeningen, en bij de 

laatste oefening van iedere hoofdbewerking, wordt het getal van het aantal oefeningen vooraan de 

oefening geplaatst. De praktijkexperten maken met betrekking tot de lay-out twee opmerkingen, namelijk 

over de opgavenummering vooraan de oefeningen en over de weergave van de oefeningen zelf. Vijf 

praktijkexperten zien de meerwaarde van een opgavenummering door middel van cijfers niet in. De 

grootste bezorgdheid hierover is dat deze nummering voor personen met dyscalculie een afleidende factor 

zou kunnen zijn. Ze zouden zich kunnen afvragen waarom dat getal voor de oefening staat en in de 

verleiding kunnen komen om dit getal mee te betrekken in de berekening van een oefening.  

- “Zeker voor iemand waar je dyscalculie [bij] gaat testen (lacht) moet je eigenlijk minimale cijfers gebruiken, dus 

heeft dit voor de testing geen meerwaarde, totaal niet!” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

Het ontbreken van spaties tussen de oefeningen wordt als bijkomende bedenking geuit. Volgens drie 

praktijkexperten staan de oefeningen te dicht op elkaar en vergt dit extra concentratie tijdens het oplossen 

van de oefeningen.  

- “Ja, ik vind het dicht op mekaar staan. Ik moet mij al concentreren om dat gelezen te krijgen, laat staan iemand 

die dyscalculie heeft en zich nog meer moet concentreren dan mij, dat gaat beginnen dansen denk ik.” (A.A. - 

leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

Bijkomend vindt één praktijkexpert het positief dat eenheden en tientallen op dezelfde lijn onder elkaar 

geplaatst worden.  

- “Het feit dat die getallen mooi onder elkaar staan, hetzelfde als er een tiental staat of geen tiental staat. Ik denk 

dat dat ook beter is op deze manier.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

Vijf praktijkexperten zouden de oefeningen meer verspreid weergeven door te werken met spaties tussen 

de oefeningen of door ze te groeperen in kleinere stukken. De opgavenummering vooraan zou volgens vijf 

praktijkexperten verder van de oefeningen verplaatst of zelfs volledig weggelaten mogen worden omdat 

de cijfers voor extra verwarring zouden kunnen zorgen.  

- “Maar je zou ook visueel een spatie daar tussen [kunnen] laten, zodanig dat dat ook naar aanvoelen toe voor een 

leerling gemakkelijker beheersbaar wordt. Van hé ik heb dat blokje al gedaan, ik ga naar het volgende. En dat ze 

dat niet te vlug door elkaar gaan halen.” (H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO)  

- “Ik zou het weglaten omdat het voor de persoon zelf eigenlijk geen waarde heeft.” (N.V. - psycholoog ASO, TSO, 

BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master)  
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3.2.2 Subtest 2: Conceptuele kennis 

 

3.2.2.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 2 de conceptuele kennis (inzicht) 

meet van de jongvolwassene? 

 

Alle 16 praktijkexperten vinden eveneens dat de tweede subtest meet wat hij beoogt te meten, namelijk de 

conceptuele kennis en het inzicht van de jongvolwassene. Dit komt overeen met 100%.  

 

3.2.2.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 2?  

 

Opbouw 

Eén praktijkexpert linkt de opbouw van de taak maateenheden met de moeilijkheidsgraad. Het wordt als 

positief ervaren dat er gestart wordt met minder moeilijke oefeningen en dat de moeilijkheidsgraad 

geleidelijk aan verhoogd wordt. Daarnaast wordt ook een verband gezien tussen opbouw, tijdsdruk en de 

moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Wanneer moeilijke oefeningen in het begin van een taak worden 

weergegeven, verliezen studenten tijd met deze oefeningen en kunnen ze andere oefeningen, die ze 

eventueel beter beheersen en gemakkelijker kunnen oplossen, misschien niet invullen. Eén praktijkexpert 

stelt voor om binnen de taak getallenassen te starten met oefeningen die relatief eenvoudig op te lossen 

zijn en om dan geleidelijk aan over te schakelen naar oefeningen die wat moeilijker zijn.  

- “Een eventuele suggestie lijkt mij om oefening 14 naar het einde van het blad te schuiven, dus 15 tot en met 20 

naar voor te schuiven. Oefening 15 tot en met 20 moeten [ze] vrij vlot kunnen, zodat er zeker nog tijd overblijft 

van 2 min en 30 seconden. Terwijl ze misschien anders zoveel tijd in oefening 14 gaan steken dat de rest niet 

meer beoordeeld kan worden, terwijl ze het misschien wel kunnen. Uhm, het is zoiets waar ik ook bijvoorbeeld bij 

toetsen, examens op probeer te letten. Ik stel ook altijd een aantal redeneervragen, meerkeuzevragen en ik weet 

dat sommige leerlingen daar zeer lang op blijven zoeken, dus ik stel ook mijn standaardvragen vanvoor binnen 

de test en dan vragen waar ze in principe uren op kunnen zoeken, schuif ik naar achter dat ze zich niet laten 

verleiden om daar te lang mee bezig te blijven.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO)  

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

De variëteit tussen de verschillende taken en de diversiteit aan oefeningen binnen een taak beschouwen de 

praktijkexperten als het belangrijkste argument om deze subtest te beschouwen als inhoudsvalide. 

Wanneer ze globaal de verschillende taken van deze subtest beoordelen, merken ze een link op met inzicht 

en conceptuele kennis.  

- “Nu, ik ben geen wiskundeleerkracht dus ik kan niet zeggen die of die oefeningen mis ik, maar wat voor mij wel 

duidelijk is, is dat je dat zonder inzicht niet kunt. Zeker wat breuken, kommagetallen, getallenas enzo betreft. 

Oppervlakte, formules, . . . dat kan je niet als je niet de linken kan leggen. Dus voor mij denk ik wel dat die meten 

wat je beoogt.” (A.A. - Leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

Een andere algemene bedenking over de volledige subtest met betrekking tot de inhoud is dat er veel met 

breuken gewerkt wordt binnen de oefeningen van verschillende taken.  
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- “Ik vind dat wel zeer goede conceptuele opgaven ja, daar niet van. Ik vind alleen dat het nogal eenzijdig op 

breuken is gericht. En ik vind het nogal een zware nadruk op breuken. Je gaat me niet horen zeggen dat het niet 

belangrijk is, integendeel, maar misschien zijn er nog andere dingen te bedenken die met conceptuele kennis te 

maken hebben.” (W.V.D. - professor statistiek master)  

 

De praktijkexperten maken ook bemerkingen over de inhoud van de afzonderlijke taken. Over de inhoud 

van de eerste taak, de omzetting van woorden naar Arabische code, worden weinig bedenkingen gemaakt. 

De meerderheid van de praktijkexperten vindt de inhoud van deze oefening correct. Personen zonder 

dyscalculie maar met motorische problemen zouden volgens de praktijkexperten minder uitvallen op deze 

subtest omdat ze hier een getal dienen neer te schrijven.  

- “En dan . . . vind ik ook dat het motorische enzo minder een rol speelt . . . en ook het schrijven minder 

inspannend is doordat je een cijfer moet neerschrijven. In dat opzicht vind ik wel dat dat juist aanvoelt zal ik 

zeggen.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

 

Het feit dat de tweede taak, waarin de jongvolwassenen Arabische code dienen om te zetten naar woorden, 

is opgenomen binnen de subtest van conceptuele kennis, wordt niet door iedereen als zinvol ervaren. Vier 

experten uiten hun bedenking of deze taak wel zuiver inzicht en conceptuele kennis van de 

jongvolwassene meet in het domein van rekenen. Dit argument wordt onderbouwd door te wijzen op het 

feit dat deze taak ook taal- en schrijfvaardigheden vereist.  

- “En hier stel ik me dan eigenlijk de vraag, ik vind het goed dat die cijfers er niet in zitten, maar als nu 3 miljoen 

aan elkaar of van elkaar moet, wat zegt dat over rekenkennis? Dat vraag ik me altijd af, zegt dat niet meer over 

uw kennis van taal als over uw rekenkennis.” (V.G. - psycholoog ASO en TSO) 

- “Ja, ik weet dat dit er meestal inzit van schrijf in woorden en . . . Maar, ikzelf vind dat nooit zo heel relevant en 

heel dikwijls zie je ook kinderen die uhm die dat verkeerd doen, maar die dat in hun hoofd toch ook dikwijls juist 

hebben. Dus die het soms inderdaad wel verkeerd lezen en dergelijke, maar die toch alez ja de, dat er 

conceptueel eigenlijk niks scheelt, maar dat het er anders uitkomt laat ik het zo zeggen.” (H.A. - pedagoog ASO, 

TSO en BSO) 

- “Hier gaat veel geschreven moeten worden veel meer dan bij de rekenfeiten. Dat is echt schrijven, schrijven, 

schrijven. Terwijl het eigenlijk erop neer komt volgens mij dat ze het gewoon moeten kunnen lezen. Als ze het al 

kunnen lezen is het ook al genoeg of niet?” (W.V.D. - professor statistiek master) 

Eén hulpverlener vraagt zich af hoe de normering gebeurt voor deze taak en brengt dat in verband met hoe 

de omzetting van getallen in woorden gebeurt in verschillende dialecten.  

- “Het is natuurlijk een beetje, 79097, moesten zij daar nu negenenzeventigduizend en zevenennegentig bij 

schrijven, is dat fout? Dat is gewoon de vraag die ik mij stel, [een] beetje hoe dat genormeerd is natuurlijk. Maar 

zo bijvoorbeeld, 470 608, sommige dialecten die zeggen zeshonderdacht en niet zeshonderdenacht en het is 

gewoon een bedenking van hoe ga je dat dan . . . En je kan dat perfect uit je normeringsonderzoek halen, dat het 

alletwee juist is. Dat is ook goed, maar dat is de enige bedenking die er zo soms bijzit. Voor de rest een perfect 

goede subtest.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en 

master)  

Om de interferentie van taal- en schrijfvaardigheden tegen te gaan, stelt één praktijkexpert voor om de 
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tweede taak te optimaliseren door de jongvolwassene deze omzetting in woorden te laten voorlezen in 

plaats van ze te laten neerschrijven.  

- “Want hier gaat het eigenlijk van voorlezen naar schrijven (wijst naar CK1), hier (CK2) zou het kunnen gaan 

van de getallen naar het kunnen voorlezen.” (W.V.D. - professor statistiek master)  

 

Over de derde taak, symboolkennis, vinden de praktijkexperten dat de term symboolkennis niet de 

volledige inhoud van de taak dekt. Vier praktijkexperten maken de bedenking of je wel zuiver de kennis 

van symbolen meet. Ze zien deze taak meer als het kunnen omzetten van breuken en niet zozeer het 

nagaan of een jongvolwassene kennis heeft van symbolen. Eén praktijkexpert vindt dat deze taak overlapt 

met de taak getallenassen.   

- “Je test hier niet alleen het symbool hé, je test hier zeker ook het inzicht dat ze hebben in het omzetten van 26 

over 100, hoeveel is dat dan . . . ze moeten hier nog kijken naar kleiner of groter. Het zou anders zijn moest je 

hier gewoon getallen zetten en dan . . . Dus het zal daar ook vanaf hangen, hoe goed zijn ze met breuken om dan 

dit te kunnen doen. Want dat kan dat ze perfect inzicht hebben in de symbolen, maar als ze hun breuken niet 

kunnen en dat ze daardoor op deze oefening niet kunnen scoren.” (N.B. - zorgcoördinator professionele 

bachelor) 

- “[Dit meet] voor mij niet echt symboolkennis. Ik vind dat dit een stukje overlapt ook met de getallenassen. Want 

ik zie leerlingen wel eens in de fout gaan met de berekening van die breuk te maken en dan is het niet echt 

symboolkennis. En dan kan het zijn dat ze wel begrijpen wat kleiner dan groter dan is, maar dat ze misschien een 

rekenfout maken in wat ze doen. Het is eigenlijk tweedelig in die zin.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO)  

Drie praktijkexperten doen aanbevelingen om de derde taak te optimaliseren. Ze stellen voor dat, wanneer 

het de bedoeling is om zuiver te peilen naar symboolkennis, de getallen waartussen vergeleken moet 

worden eenvoudiger moeten zijn. Een bijkomend voorstel is dat deze oefening ook uitgebreid zou kunnen 

worden indien deze taak niet zuiver symboolkennis beoogt na te gaan.  

- “Ja, het ligt er een beetje aan wat je in de diagnose er echt mee beoogt. Als het echt gaat om, en ik weet niet of er 

leerlingen zijn die problemen hebben met dat kleiner dan groter dan, puur visueel met het symbool op zich, dan 

zou ik het precies naar een eenvoudigere oefening qua getallen laten gaan. Bijvoorbeeld niet met breuken, maar 

misschien is de bedoeling van de oefening wel tweeledig.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO)   

 

De bedenkingen over de inhoud van de vierde taak, getallenassen, zijn uiteenlopend. De meerderheid van 

de praktijkexperten vindt het positief dat deze oefening inbegrepen is. Eén hulpverlener vindt de opname 

van deze taak nuttig, omdat ze reeds ervaren heeft dat studenten met dyscalculie hier vaak een uitval op 

vertonen. Eén praktijkexpert vindt dat deze taak diverse oefeningen bevat, terwijl een andere 

praktijkexpert vindt dat ook hier een te sterke focus ligt op breuken en niet op getallenassen. Deze laatste 

praktijkexpert vindt dan ook niet dat je deze oefening kan benoemen als getallenassen. Verder vindt één 

expert niet iedere instructie van de taak even duidelijk.  

- “Het zijn ook geen getallenassen hé, want hier, zet de rij verder . . . dat zijn geen getallenassen. Als het echt gaat 

over de inschatting waar een getal op de as ligt, dat staat er trouwens niet in. Hier gaat het over de noemer. Dat 

is al een van de stappen. Een ander zou kunnen zijn: plaats 6/8ste op de getallenas. Dat zijn getallenassen, maar 

hier, de rijen verder zetten, kun je moeilijk een getallenas noemen vind ik.” (W.V.D. - professor statistiek master) 
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- “Ja, uhm gewoon een opmerking naar welke breuk is minder dan 0,6. JA, BIJ OEFENING 14. Ja, . . . ik kan mij 

inbeelden voor een leerling dat die dan denkt, maar misschien zoek ik het te ver, moet ik alle breuken gaan 

aanduiden die minder zijn dan 0,6 of is dat één breuk? Of . . . dat zij zo gaan redeneren en sommige zullen 

misschien denken welke breuk, ah dat is [er] één en die duiden misschien een [breuk] aan . . . Anderen zullen 

misschien denken, ik moet alle breuken aanduiden die minder zijn dan 0,6 dus alez ja en die gaan dan misschien 

blijven [zoeken], ook al hebben ze [er] inderdaad één.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

De praktijkexpert die de instructie van een oefening van getallenassen onduidelijk vindt, zou deze dan ook 

verduidelijken om op die manier de taak te optimaliseren.  

 

Zes praktijkexperten uiten hun bemerkingen over de inhoud van taak vijf, breuken en kommagetallen. Alle 

zes vinden ze de instructie van oefening 21 en 22 onduidelijk. Ze geven aan dat ze zelf niet zouden weten 

wat er precies verwacht wordt, en dat dit dus ook verwarrend moet zijn voor iemand met dyscalculie. 

Daarnaast kan de onduidelijke instructie ervoor zorgen dat er kostbare tijd verloren gaat doordat studenten 

moeten nadenken over wat er verwacht wordt, terwijl ze de oefening wel zouden kunnen mits er duidelijke 

instructies gegeven worden.  

- “Dat ik daar lang zou nadenken over wat dan de bedoeling is en dan ben je eigenlijk niet aan het meten . . . dan 

verloopt de tijd over nadenken, wat is de opgave in plaats van bezig [te] zijn met de oefening zelf.” (G.V.S. - 

psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Deze praktijkexperten stellen dan ook voor om de instructie te verduidelijken zodat studenten weten wat 

er van hen verwacht wordt en ze geen extra tijd verliezen met na te denken over de opgave.  

 

De inhoud van de zesde taak, rekentaal, wordt door de meeste praktijkexperten als positief geëvalueerd. 

Twee praktijkexperten benoemen dit expliciet door te verwijzen naar de duidelijkheid van de opgave en de 

aard van de taak.  

- “Dat zit ook in de basisvaardigheden en als ze mogen cijferen, is dat een hele goede oefening.” (K.K. - 

logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

- “Ik vind de opgave vrij duidelijk, alez simpel. Wat er moet staan, wat je nodig hebt om te kunnen rekenen aan 

woorden en taal, dat staat erin.” (N.B. - zorgcoördinator professionele bachelor) 

Eén praktijkexpert vindt dat er niet zuiver naar rekentaal bevraagd wordt doordat er ook rekenwerk vereist 

is. In dat opzicht vindt de praktijkexpert dat je meer meet dan zuiver de conceptuele kennis.   

- “Maar eigenlijk is het meer dan dat, want iemand kan veel fouten maken in rekenen, terwijl die toch wel de taal 

begrijpt . . . Als ze de bewerking er al naast schrijven die tot het antwoord zou leiden, dat is al genoeg want daar 

gaat het om. Dus iemand die 396 gedeeld door 3 schrijft is gelijk aan . . . heeft eigenlijk de rekentaal begrepen en 

daar stopt het voor rekentaal, want al het andere is iets anders dat je aan het meten bent dan die conceptuele 

kennis.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

De laatstgenoemde praktijkexpert stelt voor om de taak rekentaal te optimaliseren door de studenten niet 

te verplichten om tot een uitkomst te komen of door een reeks van alternatieven aan te bieden.  

- “. . . of de bewerking kiezen dat er een reeks alternatieven staat. Dat is een keuze die je moet maken, maar 

eigenlijk is dat genoeg hé want er is wel wat rekenwerk af en toe.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

Een andere praktijkexpert stelt voor om de taak rekentaal uit te breiden door extra elementen van rekentaal 
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toe te voegen.  

- “En qua soort is dat misschien niet slecht gekozen. Je had daar nog iets moeten bijzetten van minstens en 

hoogstens. Dat weet ik dat dat een probleem is. . . . omdat ik ervaar dat mensen zelfs zonder dyscalculie daar ook 

problemen mee hebben.” (M.G.L. - docent statistiek academische bachelor) 

 

De meerderheid van de praktijkexperten komt overeen dat conceptuele kennis vereist is om de zevende 

taak, maateenheden, te kunnen oplossen. Zes praktijkexperten vinden de instructie voor oefening 40, 41 en 

42 onduidelijk.  

- “De maateenheden zijn eigenlijk ook heel duidelijk naar conceptuele kennis. Je moet weten hoe die verhoudingen 

zijn ten opzichte van elkaar om dit te kunnen berekenen dus dat is een duidelijk iets dat gemeten wordt.” (G.V.S. - 

psycholoog ASO, TSO en BSO) 

- “Ook bijvoorbeeld hier, dat het de formule is die gevraagd wordt, eigenlijk wordt niet het cijfer gevraagd 

vermoed ik, ofwel? Ik weet het niet of het de bedoeling is dat het echt uitgerekend wordt of ze gewoon de formule 

moeten neerschrijven. Ik heb de indruk dat het de formule is zoals de vraag nu hier staat. Dus als dat niet is dan 

is dat misschien niet duidelijk.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO)  

Eén praktijkexpert vraagt zich af in welke mate jongvolwassenen met dyscalculie uitvallen op de taak 

maateenheden. Om die reden vindt de praktijkexpert het moeilijk om te beoordelen of maateenheden 

effectief tot conceptuele kennis gerekend kunnen worden.  

- “Want ja, bijvoorbeeld kennis van formules, ik kan dat niet goed plaatsen of dat bij dyscalculie hoort. We hebben 

daar ook een hele discussie over gehad voor onze leerling met dyscalculie of zij dan een extra formularium op het 

examen mocht gebruiken als compensatie. Ja, omdat het hier maar zo sporadisch, zeker in die derde graad, 

voorkomt, heb je daar ook geen echte algemene regel voor, en we geraakten daar eigenlijk niet echt uit in welke 

mate kan een probleem van dyscalculie ook met zich meebrengen dat formules niet beheerst worden of in 

hoeverre is dat iets wat we als basisvaardigheid ook voor iedereen eigenlijk eisen bij een bepaalde cursus, dat 

die formules wel gekend zijn. Dus voor mezelf kan ik niet goed plaatsen of dit bij conceptuele basiskennis [hoort]. 

(G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

De vorige praktijkexpert vraag zich eveneens af of de verschillende eenheden in de oefeningen 40, 41 en 

42 niet voor verwarring gaan zorgen. Dit omdat er in bepaalde vakken van studenten wordt verwacht om 

steeds de oefening te maken in de basiseenheden. Daarnaast wordt er in oefening 37, 38 en 39 gevraagd 

naar een omzetting van maateenheden.  

- “Wat een beetje verwarrend zou kunnen zijn: wij hameren er bijvoorbeeld op, als leerlingen een fysicavraagstuk 

moeten maken, dat het in de basiseenheden moet staan . . . Oefening 40 en 41 dan toch omdat bij oefening 40 cm 

staat en bij 41 dm. Ik bedoel, de opdracht is niet onduidelijk, maar het zou voor leerlingen onduidelijk kunnen 

worden. Ook omdat hier nog eens de aandacht gevestigd is op het omrekenen naar bepaalde eenheden (zie 

oefening 37, 38 en 39) dat ze bij [oefeningen] 40 en 41 niet goed gaan weten moet ik nu ook nog de omrekening 

naar meter gaan doen voor ik mijn berekening maak.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

Vijf praktijkexperten geven suggesties om de taak van maateenheden te optimaliseren door de instructie 

van oefening 40, 41 en 42 te verduidelijken. Ze achten het belangrijk om een duidelijke instructie te 

hanteren omdat een onduidelijke opgave een bijkomende verwarrende factor kan zijn voor studenten met 

dyscalculie. Over de inhoud van de instructie zijn de meningen verdeeld. Drie praktijkexperten zouden de 
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instructie opsplitsen in twee delen, waar ze in het eerste deel zouden bevragen naar de formule en in het 

tweede deel naar de berekening van de formule. Twee praktijkexperten zijn van mening dat het niet nodig 

is om met cijfers te werken om in deze oefeningen de conceptuele kennis te meten.   

- “. . . maak daar niet 1 volzin van. Dan zou ik opdelen 1) geef de formule die je nodig hebt om deze omtrek te 

berekenen en 2) pas deze formule toe op de gegeven cijfers ofzoiets. Ja, want dat zie je sowieso bij alle 

leerlingen, maar zeker bij die met dyslexie en dyscalculie, als daar meerdere deeltaken in 1 zin staan dan ja, de 

2e en 3e hebben die niet gelezen.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

- “Want als het echt over conceptuele kennis gaat, dan zou ik [dat] bijna zonder afmetingen moeten kunnen, dus 

dat je hier letters zet ofzo en dan kan men niet uitrekenen en dan moet men inderdaad conceptueel duidelijk 

maken wat moet ik doen om de oppervlakte te achterhalen. Wat is de oppervlakte eerder dan hoe reken ik ze uit, 

maar verder denk ik wel dat dat conceptuele kennis is.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

Met betrekking tot de verschillende eenheden in de oefeningen 40, 41 en 42 raadt één praktijkexpert aan 

om overal dezelfde eenheid te plaatsen om verwarring te voorkomen.  

 

Moeilijkheidsgraad 

Over de moeilijkheidsgraad van de tweede subtest worden geen bedenkingen gemaakt. Twee 

praktijkexperten hebben echter bemerkingen over de moeilijkheidsgraad van de eerste taak, omzetting van 

woorden naar Arabische code. Eén praktijkexpert merkt uit ervaring op dat deze taak door personen met 

dyscalculie als moeilijk wordt ervaren en is van mening dat het moeilijk kunnen onthouden van getallen 

een van de kenmerken van dyscalculie is.  

- “Het is een van de kenmerken van dyscalculie uit mijn ervaring hé, dat het onthouden van getallen vaak heel 

moeilijk is. Soms als ik mijn telefoonnummer moet dicteren, dan moet ik zien dat ik het in stukjes zet en moet ik 

heel wat herhalen . . . Een opmerking dat dat voor wat meer moeilijkheden gaat zorgen, maar als je geen 

dyscalculie hebt denk ik dat [dat] perfect [kan].” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische 

bachelor, professionele bachelor en master) 

Een andere praktijkexpert vindt dat de moeilijkheidsgraad van deze taak afhankelijk is van het soort 

onderwijsniveau waarin een student zich bevindt.  

- “Ja, ik vind het verschil gewoon zo immens groot, omdat die van BSO gewoon geen wiskunde krijgen. Die 

hebben PAV, daar zit . . . Die leren in het 5de en 6de de regel van 3. Dus dat is geen . . . Voor de rest zien die 

eigenlijk geen [wiskunde], ja bij boekhouden gebruiken die ook wel getallen en dan gebruiken die hun 

rekenmachine enzo, dus die hebben eigenlijk al een aantal jaren niks van wiskunde gezien.” (S.B. - psycholoog 

ASO, TSO en BSO) 

Eén praktijkexpert stelt voor om deze taak te optimaliseren door meer te bevragen naar het begrip van het 

getallenstelsel.  

- “Als het rond die dingen [gaat], rond cijfers . . . polsen, meer zo van in hoeverre begrijpen ze dat het om dat 

tiendelig getallenstelsel gaat, dat het eerst die eenheden en dan die tientallen, dan die honderdtallen en dan die 

duizendtallen [zijn] hé en verder dat ze dat eigenlijk ook voor zich zien in hoeveelheden. Dat denk ik, maar ik 

weet niet of je dat daar mee meet.” (H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO) 

 

Twee praktijkexperten vinden dat er in de tweede taak, het omzetten van Arabische code naar woorden, 



 

45 

 

gewerkt wordt met te moeilijke cijfers. Ze vragen zich af of dit een meerwaarde biedt. Een andere 

praktijkexpert merkt op dat er binnen twee oefeningen gewerkt wordt met een herhaling van dezelfde 

cijfers en betwijfelt of dit een bijkomende moeilijkheid is voor studenten.  

- “Zijn dit opzettelijke keuzes omdat dit als moeilijker ervaren wordt, die laatste twee getallen, ik bedoel met de 

cijfers die gekozen zijn, [namelijk] de 7 9 en dan de 9 7 die er staat en daar twee keer de herhaling van de 8 9, 8 

9. Ik probeer mij voor te stellen dat dit misschien moeilijker is dan wanneer de cijfers niet zo repetitief zijn gelijk 

in de andere oefeningen . . .” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

 

Drie praktijkexperten uiten zich over de moeilijkheidsgraad van de derde taak, symboolkennis. De 

praktijkexperten verklaren dat dit een taak is waar veel studenten hinder bij kunnen ondervinden. Niet 

omwille van het symbool op zich, maar wel omwille van de vergelijking tussen een breuk en een 

kommagetal.  

- “Ja bij symboolkennis, dat lijkt mij heel erg moeilijk. Symboolkennis op zich is niet zo moeilijk, maar 

interpreteren van de breuk ten opzichte van elkaar . . .” (J.S. - leerlingencoördinator ASO en KSO) 

 

Getallenassen, de vierde taak van de tweede subtest, wordt door vier praktijkexperten als moeilijk 

bestempeld. Eén praktijkexpert ziet dat deze taak vooral als moeilijk wordt ervaren binnen het 

onderwijsniveau BSO, maar een andere praktijkexpert merkt op dat deze taak ook moeilijk ligt voor de 

doelgroep ASO omwille van de breuken in de eerste oefening van de taak.   

- “Maar hier blijf ik met het gevoel zitten dat ik uit ervaring merk dat breuken moeilijk liggen voor de leerlingen. 

Ik heb ook het gevoel dat ze dat voor een bepaald gedeelte van hun curriculum wel uitgebreid inoefenen, maar 

dat dat daarna eigenlijk wegvalt en nauwelijks nog aan bod komt.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

Verder merkt nog één praktijkexpert op dat er binnen deze taak een goede afwisseling is tussen relatief 

eenvoudige oefeningen en oefeningen die meer denkwerk vereisen.  

 

De taak breuken en kommagetallen wordt door drie praktijkexperten als een moeilijke taak omschreven. 

Terwijl één praktijkexpert het wel als correct ziet om deze taak op te nemen, vindt een andere 

praktijkexpert deze taak te moeilijk en maakt ze de bedenking dat voor deze taak niet enkel de studenten 

met dyscalculie zullen uitvallen. Bijkomend uit deze praktijkexpert de bezorgdheid dat we met deze taak 

te snel zouden concluderen dat er een uitval op rekenvlak is. De moeilijkheidsgraad van deze taak wordt 

ook hier door een praktijkexpert in verband gebracht met het onderwijsniveau waarin een student zich 

bevindt. 

- “Daar zijn ook pittige opgaven bij: schrijf als kommagetal 12/25ste. Ik denk dat daar wel wat mensen moeite mee 

gaan hebben, maar dat mag he, daar mogen moeilijke dingen inzitten.” (J.S. - leerlingencoördinator ASO en 

KSO) 

- “Dan vraag ik mij [af], ga je dan niet te snel omdat het relatief moeilijk is, te snel alle leerlingen gaan 

kwalificeren met dat ze dyscalculie hebben. Een zwakke rekenaar mag eigenlijk niet meer bestaan tegenwoordig. 

Ja, terwijl dat dat misschien in de toekomst meer en meer gaat voorkomen omdat de kinderen ook niet meer zo 

gewend zijn van te tellen en te doen hé dus . . .” (H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO) 

Ook hier vindt één praktijkexpert dat er een goede variatie is van moeilijke en mindere moeilijke 
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oefeningen binnen de taak breuken en kommagetallen.  

 

Acht praktijkexperten uiten hun bedenkingen over de moeilijkheidsgraad van de voorlaatste taak, 

rekentaal. Twee praktijkexperten zijn van oordeel dat dit vooral een moeilijke taak voor studenten uit het 

BSO of voor anderstalige nieuwkomers kan zijn, maar ook een leerkracht uit het ASO, een professor 

statistiek en een leerlingencoördinator uit het ASO omschrijven de taak als een moeilijke opdracht voor 

hun doelpubliek. Drie praktijkexperten benadrukken dat deze taak ook niet eenvoudig is voor studenten 

zonder dyscalculie.  

- “Met de rekentaal hebben die kinderen uit beroepsonderwijs [weinig ervaring] en dan de instromers van 

anderstalige nieuwkomers uit gewoon onderwijs hebben daar allemaal ook geen kaas van gegeten dikwijls.” 

(H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO) 

- “Nu dit is sowieso iets, het quotiënt vier meer dan het product van, daar slaan heel veel leerlingen ook zonder 

dyscalculie op tilt. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, 

BSO en KSO)  

- “Ja, bij de 6de-jaars, daar merken we dat eigenlijk heel veel leerlingen die geen dyscalculie [hebben] daar ook 

over vallen: het dubbel van en 2 minder dan, die vallen daar eigenlijk ook meer en meer over.” (K.J. - leerkracht 

wiskunde ASO) 

Verder brengt één praktijkexpert de moeilijkheidsgraad in verband met de motivatie van de student. 

Wanneer een student de oefening moeilijk vindt, zal hij of zij ook minder gemotiveerd zijn om de taak af 

te werken.  

- “Ja ik heb ook zoiets van ja uw leerling gaat misschien opgeven hé. Als ik als BSO leerling zo een test zou 

moeten invullen en ik kan maar 1 opgave doen, alez 1 opgave kunnen oplossen en bij de rest denk ik oh my god, 

dan zou ik al zoiets hebben van foert laat maar zitten en ik vul dat wat nonchalanter in ofzo. Ik vind het wat 

moeilijk ofwel onderschat ik enorm de BSO leerling (lacht).” (S.B. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Tot slot merkt een leerkracht PAV in het BSO op dat een taak zoals rekentaal niet voorkomt in de lessen 

PAV in het BSO.  

 

Volgens twee praktijkexperten ervaren studenten, zowel met als zonder dyscalculie, ook moeilijkheden 

met de laatste taak van de tweede subtest, namelijk maateenheden. 

- “Nu, dat is ook iets waar ik meer en meer ervaar dat leerlingen dat bijzonder moeilijk vinden. Zelfs in 

wetenschapsrichtingen blijven er een redelijk groot percentage van leerlingen die daar fouten tegen maken.” 

(G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

Eén praktijkexpert zou de taak van maateenheden optimaliseren door ze moeilijker te maken. Deze 

praktijkexpert zou ook binnen de taak bevragen naar kubieke meter en kubieke liter. Dit voorstel moeten 

we nuanceren omdat deze bedenking afkomstig is van een professor die werkzaam is in een wiskundige 

richting.  

- “Maar ik zou het wel een beetje moeilijker maken zo kubieke meter en liter. Ik had dat juist nodig in een 

vraagstuk van differentiaal vergelijkingen en dan zie je ze denken, waarom deel je nu in ene keer door een 

miljoen mevrouw, daar staat toch maar duizend.” (M.G.L - docent statistiek academische bachelor) 
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Tijdsdruk 

Drie hulpverleners maken een algemene bedenking over de tijdsdruk van de volledige subtest conceptuele 

kennis. Zij vinden het cruciaal dat naast een afname met tijdsdruk ook gekeken wordt naar hoe de student 

presteert buiten die tijdsdruk. Op die manier wordt er inzicht verkregen in het feit of de studenten de 

verschillende taken zouden kunnen indien ze meer tijd zouden krijgen. Ze beschouwen dit als belangrijke 

informatie in het diagnostisch proces.  

- “Ik denk dat de algemene opmerking die ik bij deze subtest heb [is] dat het een hele goede opgebouwde subtest 

is, maar dat er zeker ook een meting moet zijn met tijdsdruk en zonder tijdsdruk, omdat al die oefeningen heel 

waardevolle info gaan geven, maar als je gaat afbreken dat de tijd om is, dan denk ik dat je een beetje van de info 

gaat verliezen.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en 

master) 

 

Vijf praktijkexperten vinden de tijdsdruk voor de taak omzetten van woorden naar Arabische code 

realistisch. Eén praktijkexpert maakt de bedenking of de tijdsdruk voor deze taak niet te hoog ligt voor 

studenten uit het BSO. Verder vindt één hulpverlener dat personen met dyscalculie duidelijk kunnen 

onderscheiden worden met behulp van deze taak, doordat er een tijdsdruk op geplaatst wordt.  

- “10 seconden per getal, dat moet doenbaar zijn. Behalve . . . Dit is al te moeilijk voor BSO, dat krijgen die al niet 

geregeld denk ik. Voor ASO denk ik dat 52 seconden [voor] 5 getallen, dat moet lukken.” (S.B. - psycholoog 

ASO, TSO en BSO) 

- “Ik denk als ze er nog over zouden kunnen nadenken, als we de tijdsdruk wegnemen en je zegt dat ze erover 

kunnen nadenken, dat die daar eigenlijk goed op gaan scoren, maar door de tijdsdruk denk ik dat er wat meer 

problemen gaan zijn. Ja vooral omdat, het is een van de kenmerken van dyscalculie uit mijn ervaring hé, dat het 

onthouden van getallen vaak heel moeilijk is. Ja, een opmerking dat dat voor wat meer moeilijkheden gaat 

zorgen, maar als je geen dyscalculie hebt denk ik dat dat perfect, alez dat je dat wel heel goed gaat kunnen.” 

(K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

Een laatste bedenking omtrent de tijdsdruk van deze taak gaat over de geluidsopname die doorloopt. De 

praktijkexpert ziet de tijdsdruk op zich als positief, maar hij vindt dat het tempo nadelig is omdat er 

gewerkt wordt met een doorlopende geluidsopname. De student in kwestie zou een cijfer niet gehoord 

kunnen hebben, waardoor hij of zij verward is voor de volgende oefening.  

- “Dat is wel het idee, dat ze ze niet opnieuw horen en die opname loopt gewoon door hé, want in die zin is het een 

beetje anders zoals de rekenfeiten van daarstraks waar ze eigenlijk op hun eigen tempo doorgaan en zien waar ze 

geraken. Hier leggen jullie het tempo op en geraak je met iets vast, dan is het direct gedaan want het volgende 

komt. Dat vorige vind ik een betere techniek bijna, dat ze zelf op eigen tempo . . . hé omdat dat eigenlijk, hier kun 

je denk ik zo paniekreacties krijgen soms, van iemand die mis begint en dan is het volgende woord daar en het 

vorige is nog niet klaar maar [de student] kon het wel en daardoor het volgende ook niet heeft gehoord en dat 

[de student] het ook minder goed doet en dan krijg je een opeenstapeling van problemen.” (W.V.D. - professor 

statistiek master) 

Laatstgenoemde praktijkexpert zou de taak optimaliseren door de geluidsopname terug te laten beginnen 

wanneer de student in kwestie het getal heeft neergeschreven. Op die manier bepaalt de student zelf het 

tempo.  
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- “Dus dat zou kunnen betekenen: je krijgt nog altijd die 52 seconden, maar je speelt een woord af en ze zeggen als 

ze klaar zijn en dan speel je het volgende en schrijven ze voort en je ziet hoe ver ze geraken.” (W.V.D. - professor 

statistiek master) 

Een ander voorstel ter verbetering komt van een hulpverlener. Deze hulpverlener zou de tijd verhogen 

naar 1 minuut omdat dit gemakkelijker te hanteren is voor de afname van de taak.  

- “Nu ja, ik zou dan zeggen, pak dan 1 minuut, 52 seconden om af te tellen is al . . . alez gewoon moeilijk 

hanteerbaar, moeilijker om in te stellen. Laat het dan maar op 1 minuut staan en niet te moeilijk maken (lacht).” 

(H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO)  

 

Vijf praktijkexperten vinden de tijdsdruk voor de taak omzetten van Arabische code naar woorden ruim 

voldoende. Eén praktijkexpert vindt dat de tijdsdruk te hoog ligt. Twee praktijkexperten vinden tenslotte 

dat we rekening moeten houden met de voorziene tijd en de schrijfvaardigheden van de jongvolwassene in 

kwestie.  

- “Ook weer die interferentie die er kan zijn natuurlijk bij iemand die gewoon zwak is in correct schrijven, dus dat 

speelt hier natuurlijk ook wel een rol. Dus dat is wel een opmerking die ik daarbij zou kunnen geven. Dus dat ze 

echt wel iets gaan uitschrijven. Zeker naar tijdsdruk, 10 seconden lijkt lang, maar iemand die . . . Ook daar waar 

. . . ligt dat misschien wel hoog, maar voor al de rest, voor iemand die normaal schrijft . . .” (G.V.S. - psycholoog 

ASO, TSO en BSO) 

De voorstellen ter optimalisering van deze taak zijn paradoxaal. Eén praktijkexpert zou de tijdsdruk 

verhogen, terwijl een andere praktijkexpert de tijdsdruk zou verlagen.  

 

De bedenkingen over de tijdsdruk van symboolkennis zijn uiteenlopend. Vier praktijkexperten vinden de 

tijdsdruk van deze taak hoog maar wel noodzakelijk om te kunnen differentiëren tussen jongvolwassenen 

met en zonder dyscalculie. Twee praktijkexperten vinden de tijdsdruk te hoog, zowel voor personen met 

dyscalculie als voor personen zonder dyscalculie. En tot slot vinden twee praktijkexperten dat er te veel 

tijd wordt gegeven voor deze oefening. Eén van hen onderbouwt dit aan de hand van een eigen onderzoek.  

- “Uhm 1 minuut ja om uhm om te rekenen is ja, ik vind [dat] op zich wel voldoende als ik erover nadenk . . . Ja, 

maar dat is ook de bedoeling hé, [voor] iemand met dyscalculie kan ik mij inbeelden dat dat een probleem vormt 

(lacht), dat die 1 minuut heel spannend is of zelfs te weinig, maar iemand die die vaardigheden wel beheerst, 

denk ik wel dat die in staat moet zijn om dat in 1 minuut op te lossen.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

- “Want ik denk, ik geef zelfs toe, ik heb meer dan 1 minuut nodig om dit op te lossen dus wat ga je dan verwachten 

van iemand die al rekenmoeilijkheden heeft, dat die sneller gaat zijn als wij? Ahja, want er wordt verondersteld 

dat wij die basis ook nog beheersen. Oké, dat is wel zo, maar dat moet je ophalen vanuit uw kelder in uw 

geheugen en dat gaat trager. Dus dat is wel een van mijn kritieken op wat ik tot nu toe zie. Dat ik vind dat je 

strenger bent voor iemand met dyscalculie dan [voor] iemand zonder dyscalculie (lacht).” (A.A. - 

leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

- “1 minuut!? Ik denk dat dat zelfs veel is, maar goed . . . Ja dat lijkt mij wel, voor 3 opgaven. Om maar een 

voorbeeld te geven, daar doe ik nu onderzoek naar hoe mensen breuken vergelijken enzo en dan zitten wij rond 2 

seconden per opgave, 3 seconden per opgave, dus (lacht).” (W.V.D. - professor statistiek master) 
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Een voorstel om deze taak te optimaliseren is om de tijdsdruk te verhogen of om meer opgaven te geven 

binnen dezelfde tijdsdruk.  

 

Zeven praktijkexperten vinden de tijdsdruk van de taak getallenassen geschikt omwille van de variërende 

moeilijkheidsgraad van de oefeningen van deze taak. Verder merkt één praktijkexpert op dat deze 

tijdsdruk nodig is om de personen met dyscalculie te kunnen onderscheiden van personen zonder 

dyscalculie. Vier praktijkexperten vinden de tijdsdruk te hoog. Twee praktijkexperten maken hier de 

bedenking bij dat personen met dyscalculie de taak wel tot een goed einde zouden kunnen brengen, indien 

die tijdsdruk verlaagd zou worden. Eén praktijkexpert bedenkt dat de volgorde van de oefeningen ervoor 

zal zorgen dat studenten tijd verliezen. Er wordt vastgesteld dat er in het begin van de taak moeilijke 

oefeningen worden weergegeven.  

- “Wel oké ja, 2 minuten ja. Het lijkt op het eerste zicht omdat het een wat diverser aanbod is wat complexer dan 

de andere, maar als je dat dan overloopt, zie ik dat er een aantal zijn die veel sneller binnen die tijd zullen . . . of 

minder denkwerk moeten vereisen. Bijvoorbeeld de 14 en de 19 lijken mij . . . waar dat men langer zal blijven bij 

stilstaan, die ook iets complexer lijken te zijn.” (P.R. - docent statistiek professionele bachelor)  

- “Ja sommige gaan heel snel van tijd als je ze invult denk ik, [deze] kunnen heel snel gaan en andere vragen wat 

meer tijd. . . . leerlingen met echt een leerstoornis die gaan het daar echt moeilijk mee hebben, zelfs met die 

eenvoudige oefening die misschien op 1 seconde of 2 seconden zijn ingevuld door anderen, dat die ook wel wat 

meer tijd vraagt. En dan de andere oefeningen die ook meer tijd vragen, zullen van hen inderdaad nog meer tijd 

vragen. Dus in dat opzicht denk ik dat dat qua tijdspanne, ze krijgen voldoende de tijd om te kunnen oplossen, 

maar de druk zit er ook wel genoeg op denk ik voor leerlingen die eventueel gediagnosticeerd zouden worden als 

zijnde dyscalculie.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO)  

- “En dat het dan al direct een redelijk moeilijke rekentelhandeling is. Bij die 17 is dat iets minder, maar bij die 15 

en 16 moet je twee keer over de brug en over het duizendtal gaan wat het wel uitdagend maakt, maar ik denk 

gewoon, ze gaan dat wel kunnen, maar dat de tijdsdruk een beetje, ja ze gaan tijd verliezen dat denk ik wel . . .” 

(K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

Vier praktijkexperten zouden ter optimalisering de tijd van de taak getallenassen verhogen.  

 

Zeven praktijkexperten vinden de tijdsdruk van de taak breuken en kommagetallen geschikt omdat 

hierdoor een onderscheid kan gemaakt worden tussen studenten met dyscalculie en zonder dyscalculie. 

Ook de moeilijkheidsgraad vinden ze niet te hoog. Eén praktijkexpert vindt de tijdsdruk voldoende, maar 

stelt dat de nodige tijd ook afhankelijk zal zijn van het onderwijsniveau. Drie praktijkexperten vinden de 

tijdsdruk te hoog. Het belangrijkste argument dat hier gegeven wordt, is dat ook personen zonder 

dyscalculie omwille van de tijdsdruk op deze taak zullen uitvallen. Een andere praktijkexpert vult hier nog 

aan dat door de onduidelijke instructie van de eerste twee oefeningen de tijd te beperkt zal zijn.  

- “Ik heb zo een beetje het gevoel, dit zijn oefeningen die elke leerling wel voor elkaar moet krijgen, zelfs met 

dyscalculie, maar dan misschien op 5 minuten tijd dan in plaats van 2 min en 30 seconden. Dus ik denk dat dat 

op zich wel een goede test is, omdat die tijdsdruk ook wel nodig is, correct is om in te schatten wie die oefening 

kan oplossen.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 
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- “Ik vind dat weinig voor breuken, omdat breuken en vraagstukken als een van de moeilijkste dingen binnen de 

wiskunde worden ervaren, sowieso voor alle leerlingen, of voor zwakke leerlingen of leerlingen met 

rekenmoeilijkheden zonder dan van dyscalculie te spreken. Dus opnieuw vind ik dat jij hier heel eisend bent aan 

leerlingen met dyscalculie in vergelijking met leerlingen waar er geen vermoeden is of die rekenzwak zijn. 

Opnieuw daag ik u uit om binnen die tijd dit opgelost te krijgen.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO 

en KSO)  

- “Ik vind het een strak tempo persoonlijk, maar misschien is dat ook omdat het voor mij eerst hier de opgave al 

niet helemaal duidelijk is dus dan alez ja kan het wel zijn, er is toch wel wat denkwerk nodig om dat in te  

vullen . . . Uhm en ik kan me inbeelden dat dat toch wel wat tijd vraagt zelfs voor iemand zonder leerstoornis.” 

(G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Eén praktijkexpert stelt voor om effectief de tijdsdruk te verlagen voor deze taak om zo de taak te 

optimaliseren. Naar de mening van deze praktijkexpert zou het nog steeds mogelijk zijn om de studenten 

met dyscalculie te kunnen detecteren indien men meer tijd zou voorzien.  

 

Zeven praktijkexperten beoordelen de tijdsdruk van de taak rekentaal als voldoende. De belangrijkste 

argumenten zijn dat er ook hier weer een tijdsdruk aanwezig moet zijn om een onderscheid te kunnen 

maken tussen studenten met dyscalculie en zonder dyscalculie. Daarnaast vinden de praktijkexperten de 

tijdsdruk geschikt doordat er gecijferd mag worden. Eén praktijkexpert ervaart de tijdsdruk als te hoog, 

twee andere praktijkexperten vinden de tijdsdruk dan weer te laag. Daarnaast lijkt het de praktijkexperten 

niet zinvol om meer tijd te geven. Ze beargumenteren dat wanneer de desbetreffende persoon de taak niet 

binnen de gestelde tijdsdruk zal kunnen maken, de taak ook niet zal lukken wanneer er meer tijd wordt 

voorzien. 

- “Ja, dan denk ik dat het zeker te doen is. Moest het puur hoofdrekenen zijn, dan was ik weer zo aan het denken 

binnen de tijd van 3 minuten, maar als ze mogen cijferen zeker.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, 

academische bachelor, professionele bachelor en master)  

- “Ja, maar ik denk wel dat die tijd dan ruim voldoende moet zijn. Zou zelfs iets minder kunnen die 3, 2 minuten 45 

lijkt me dan, relatief gezien te ruim. Een gemiddelde leerling die geen dyscalculie heeft, krijgt dat wel zeker 

gedaan op die tijd. Fouten die ze maken, dyscalculie of niet, die gaan ze binnen die tijd maken, dat gaat niet aan 

die [tijdsdruk] afliggen.” (K.J. - leerkracht wiskunde ASO) 

Een voorstel ter optimalisering van deze taak is om de tijd te verlagen. Dit vanuit de visie dat meer tijd 

geven er niet voor zou zorgen dat studenten minder fouten zouden maken bij deze taak.  

 

Zes praktijkexperten vinden de tijdsdruk van de taak maateenheden goed. Hier moet echter wel een 

nuancering bij gemaakt worden. Een van hen vindt dat de tijdsdruk goed is mits de opgave duidelijk is en 

de jongvolwassene weet wat van hem of haar verwacht wordt. Twee andere praktijkexperten vinden de 

tijdsdruk enkel correct wanneer studenten alleen de formule moeten geven zonder een berekening te 

maken. Het belangrijkste argument opdat de tijdsdruk positief wordt bevonden, is dat er tijdsdruk 

aanwezig moet zijn zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen studenten met dyscalculie en 

zonder dyscalculie. Ook geeft één praktijkexpert aan dat er in deze taak een goede mix is van moeilijke en 

minder moeilijke oefeningen, waardoor de tijd goed verdeeld kan worden. Verder merken twee 



 

51 

 

praktijkexperten op dat de tijd zal afhangen van de gehanteerde oplossingsstrategieën van de studenten. Er 

zijn studenten die bijvoorbeeld eerst een omzettingstabel zullen tekenen, wat langer zal duren. Twee 

praktijkexperten vinden de tijdsdruk te hoog. Eén praktijkexpert vindt dat er te weinig tijd wordt voorzien 

voor iemand met dyscalculie en denkt dat wanneer er meer tijd gegeven zou worden, deze persoon de taak 

dan wel tot een goed einde zou kunnen brengen.  

- “. . . en ik denk als de opgave duidelijk is, dus dat ze goed weten wat ze moeten opschrijven, dat 2 minuten dan 

voldoende is, maar ik denk in dat geval, dat ze even moeten denken: oei wat moet ik hier nu doen? En ik denk ook 

met die getallen, dat ze het gaan uitrekenen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling en daar kruipt dan voor hen ook 

meer tijd in.” (K.J. - leerkracht wiskunde ASO)  

- “Ja, het hangt altijd een beetje af van student tot student. Bijvoorbeeld, hier bij die bovenste heb je studenten die 

dat direct gaan invullen en je hebt studenten die zo een tabelletje gaan tekenen (lacht) want zo hebben ze dat 

geleerd. Daar verlies je natuurlijk weer wat meer tijd door.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, 

academische bachelor, professionele bachelor en master) 

Eén praktijkexpert zou de taak maateenheden willen optimaliseren door de tijd te verhogen.  

- “Ik zou daar eerder naar 2 min 30 seconden gaan of misschien zelfs 3 min.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO)  

 

Lay-out 

Iedere taak wordt op een apart blad weergegeven. Er is een doorlopende opgavenummering vooraan de 

oefeningen van de verschillende taken. Een algemene bedenking over de lay-out van de subtest 

conceptuele kennis wordt gemaakt door vier praktijkexperten. Zij vrezen dat ook hier de 

opgavenummering tot verwarring kan leiden bij studenten. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze de cijfers 

van de opgavenummering moeten betrekken in hun berekening.   

- “Ja, hier weer opnieuw die nummertjes vanvoor hé. Ik weet niet hoe je dat zou kunnen optimaliseren, maar mij 

lijkt dat verwarrend dat daar nog iets voor staat. Dat kan evengoed 65 miljoen in plaats van 5 miljoen zijn.” 

(L.L. - leerkracht wiskunde TSO en KSO) 

Eén praktijkexpert wil de verwarring door de opgavenummering voorkomen. Ze stelt voor om de lay-out 

van de volledige subtest te optimaliseren door niet te werken met een opgavenummering, maar wel door 

gebruik te maken van letters.  

- “Met letters werken, zodat ze niet kunnen verward zijn dat dat getalletje bij hun getal hoort.” (L.L. - leerkracht 

wiskunde TSO en KSO) 

Een ander algemeen voorstel om de  lay-out voor de subtest conceptuele kennis te optimaliseren, heeft 

betrekking op de voorziene ruimte van de verschillende taken. Eén praktijkexpert vindt dat de ruimte op 

het blad van iedere taak te weinig benut wordt en zou de oefeningen van de verschillende taken meer 

verspreiden over het blad. De praktijkexpert vindt dit belangrijk omdat ze uit ervaring merkt dat studenten 

met dyscalculie gevoelig zijn voor visuele elementen.  

- “Nu, ik denk als die leerlingen een blad per oefening krijgen, dat je ook weer hier alles [op weinig ruimte zet], 

ofwel moet je een half blad geven, maar als de leerling toch een A4-blad krijgt, dan zou ik zeggen, zet dit 

vanonder (wijst naar de zelfbeoordelingsschaal), trek dit weer breder uit elkaar en gebruik uw ruimte. Ja omdat 

net het visuele voor hen, die ruimte, heel belangrijk is.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 
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Vijf praktijkexperten vragen zich af of er genoeg plaats is voorzien om de Arabische code om te zetten 

naar woorden. Een leerkracht PAV in het BSO heeft een bemerking over de weergave van de cijfers uit de 

opgave zelf. Zelf werkt de leerkracht met punten tussen de cijfers of plaatst ze geen spaties tussen de 

cijfers, omdat ze uit ervaring heeft gemerkt dat spaties tussen cijfers voor verwarring kunnen zorgen bij 

studenten.  

- “Ja als ik het op bord schrijf, dan is het altijd . . . nee, dan zet ik die punten daar tussen. Ik merk dat, als ik dat 

opschrijf, dat ik met die punten werk of tegen elkaar, want met die spaties, zij denken dat dat cijfer daar niet 

bijhoort. Maar als ik dat uittyp, dan zet ik die toch tegen elkaar denk ik, ja.” (M.N. - leerkracht PAV BSO) 

Om de lay-out van de taak Arabische code naar woorden te optimaliseren, zouden vier praktijkexperten 

meer schrijfruimte voorzien en meer ruimte laten tussen de verschillende oefeningen van de taak. 

Daarnaast doen twee praktijkexperten een voorstel om eenheden, tientallen en hondertallen op eenzelfde 

lijn onder elkaar te plaatsen. Daarnaast zou een praktijkexpert ook de cijfers van de opgave tegen elkaar 

plaatsen.  

- “Je zou misschien kunnen alligneren: eenheden onder eenheden en tientallen onder tientallen (lacht). Dus dan 

zie je ook direct, alez ik zou denken die 5 staat op het rijtje van de 5 miljoen.” (P.R. - docent statistiek 

professionele bachelor) 

 

Vier praktijkexperten bemerken dat de breukstrepen van de oefeningen van de taak symboolkennis niet op 

dezelfde hoogte staan. Soms worden deze breukstrepen tegen het cijfer van de teller geplaatst en soms 

tegen het cijfer van de noemer. Ook de stippellijnen waar ze het passende symbool op moeten schrijven 

verschillen van hoogte. De niet consequent gehanteerde lay-out kan volgens de praktijkexperten tot 

verwarring leiden waardoor een student tijd kan verliezen bij het maken van deze taak.  

- “Ja, ze moeten dat al snel oplossen dus daar mag geen tijd in steken . . . Zo denken zij dan bijvoorbeeld: hier 

staat iets anders, is dat een andere oefening? En hier zijn ook twee spaties (wijst naar oefening 11 noemer) en 

hier zijn er dan twee (wijst naar oefening 12 teller). Ja dat zijn dingen die hen gaan verwarren en dat neemt dan 

tijd in beslag.” (M.N. - leerkracht PAV BSO) 

De vier praktijkexperten stellen voor om geen spaties te plaatsen tussen de breukstreep zodat teller en 

noemer tegen de breukstreep staan. Verder zouden ze de stippellijnen van de antwoordruimte op gelijke 

hoogte zetten met de breukstreep.  

 

Bij de taak getallenassen merkt één praktijkexpert op dat ook hier een verschil aanwezig is in de lengte 

van de verschillende breukstrepen. Daarnaast merkt ze een verschil op in de ruimte die gelaten wordt 

tussen de verschillende breuken. Ze haalt aan dat dit studenten kan afleiden.  

- “. . . ook als je bijvoorbeeld een intelligentietest moet gaan afnemen dan en ze zeggen: welk hoort er niet bij, zij 

denken dan direct: ja dit hier (wijst naar breuk 2/3 van oefening 14) want dit staat zo een beetje apart. Zonder na 

te denken is dat wel zo. Dus die lay-out is wel heel belangrijk, [dat] vind ik zelf ook heel belangrijk.” (M.N. - 

leerkracht PAV BSO) 

Twee praktijkexperten vinden dat de ruimte van deze taak goed benut wordt, terwijl één praktijkexpert 

daar bedenkingen over heeft. Deze vindt dat er te veel op een blad geplaatst wordt, waardoor een student 
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tijd verliest met het ontcijferen wat bij welke oefening hoort. Daarnaast heeft de praktijkexpert een 

bedenking over hoe de getallenassen zelf (oefening 18 en 19) visueel worden weergegeven.  

- “Nu moet die leerling eerst ontcijferen van wat is nu 14, wat is 15, wat is 16, van wat hoort waarbij dus voor mij 

die is zijn tijd aan het verliezen met die lay-out te ontcijferen. Mijn gevoel. En wat ik eens op een lezing gehoord 

heb, is dat sommige mensen zeggen dat iemand met dyscalculie een getallenas, als je die verticaal plaatst, dat ze 

dan wel gemakkelijker getallen op de getallenas kunnen plaatsen dan horizontaal. Want verticaal is boven en 

onder, terwijl dat horizontaal moeilijker zou zijn. En men beweert, of sommige onderzoeken beweren, dat als je 

ze op een verticale as zet, de kans groter is dat ze het inzicht wel hebben.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, 

TSO, BSO en KSO) 

Eén praktijkexpert stelt voor om de getallenassen verticaal te plaatsen in plaats van horizontaal. Een ander 

voorstel dat de praktijkexpert maakt is om de uitleg van de opgave en de opgave zelf duidelijk van elkaar 

te onderscheiden door de uitleg in een andere opmaak te zetten.  

- “Dat is een andere klik dan blijkbaar in hun hoofd, want als je hier onder gaat, dus min 0 gaat, dan weet je dat je 

zakt, maar hier op je horizontale as dan moet je naar links. Als ik zak dan ga ik letterlijk naar beneden terwijl op 

uw as moet ik naar links gaan en dat krijg je niet geklikt. Dus ik zou eigenlijk willen vragen voor uw onderzoek: 

zet die assen verticaal. Dat zou mijn tip zijn naar . . .” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

- “Ik zou op zijn minst bijvoorbeeld hier al een lijntje trekken onder de titel, dat er een onderscheid is tussen de 

titel en uw opdracht. Gelijk hier (wijst naar CK5) doe je dat heel goed, maar hier [bij] tussenopdrachten [niet]. 

Ik zou ervoor zorgen dat de titel van de tussenopdracht ook veel duidelijker is.” (A.A. - leerlingencoördinator 

ASO, TSO, BSO en KSO) 

 

De bedenkingen over de lay-out van de taak breuken en kommagetallen zijn divers. Eén hulpverlener 

vindt het goed dat de breukstrepen voorgedrukt staan, ze weet dat dit bij andere diagnostische 

instrumenten zoals de Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen (CDR) niet het geval is. Dit vindt ze 

belangrijk omdat naar haar ervaring niet iedere student nog weet wat een breuk is. Wat ze ook een 

pluspunt vindt, is dat bij de eerste twee oefeningen de noemer staat ingevuld. Op die manier is er voor 

studenten geen verwarring over wat nu de teller en de noemer is. Een andere praktijkexpert vindt dat de 

oefeningen dicht bij elkaar geplaatst zijn. Ook hier vermeldt één praktijkexpert de bedenking over de 

breukstrepen die verschillen per oefening. Een leerkracht wiskunde merkt op dat de grijze vakjes van de 

eerste twee oefeningen niet samen liggen. Studenten leren dit normaal gezien op een andere manier aan.   

- “Alez, bedenking wel in die zin dat die grijze vakjes, maar dat is waarschijnlijk de bedoeling van de oefening, dat 

die niet samen liggen. Normaal hebben we geleerd, als het zoveelste deel van het geheel wordt ingekleurd, dan 

wordt dat samen ingekleurd. Dus dat die twee allebei vanvoor zitten en dan zie je dat veel duidelijker.” (L.L. - 

leerkracht wiskunde TSO en KSO) 

Om de lay-out van de taak breuken en kommagetallen te optimaliseren, zou één praktijkexpert de 

oefeningen meer verspreiden over het blad. Een andere praktijkexpert zou ervoor zorgen dat de 

breukstrepen overal op dezelfde manier worden weergegeven.  

 

Eén praktijkexpert stelt voor om de taak rekentaal te optimaliseren door een extra kladblad te voorzien om 

te cijferen en vindt dit vooral belangrijk voor studenten met dyscalculie.  
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- “Het enige wat ik zou doen is een apart blad geven om te cijferen (lacht). Omdat die heel fel gaan knoeien. Dat 

zie je toch vaak bij degene met . . . dyscalculie hoe die ooit aan zo’n uitkomst komen daar zie je ook heel veel aan 

en dan denk ik dat die hier niet voldoende hebben om al die oefeningen te maken.” (V.G. - psycholoog ASO en 

TSO)  

 

Om de taak maateenheden te optimaliseren doen twee praktijkexperten een voorstel. Eén praktijkexpert 

zou ervoor zorgen dat de maateenheden recht onder elkaar geplaatst worden. Een leerkracht wiskunde zou 

in de driehoek een teken plaatsen om aan te duiden dat het om een rechthoekige driehoek gaat.  

 

3.2.3 Subtest 3: Procedurele kennis en vaardigheden 

 

3.2.3.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 3 de procedurele kennis en 

vaardigheden meet van de jongvolwassene? 

 

15 van de 16 praktijkexperten vinden dat de derde subtest de procedurele kennis en vaardigheden meet 

van de jongvolwassene. Dit komt overeen met 94%.   

 

3.2.3.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 3? 

 

Opbouw 

Enkel bij de taak hoofdbewerkingen wordt een voorstel gedaan naar verbetering voor het aspect opbouw. 

Eén praktijkexpert opteert om de oefeningen die te maken hebben met de volgorde van de bewerkingen te 

verplaatsen naar het begin, of deze oefeningen in een nieuwe taak te plaatsen. Volgens de praktijkexpert is 

de volgorde van de bewerkingen een specifieke procedurele vaardigheid en zou het jammer zijn als er 

geen meting van deze oefeningen kan gebeuren omdat de student niet tot het einde geraakt.  

- “En hier op het einde heb je dan, dan ga je naar de volgorde van bewerkingen hé. Dat is iets eigenlijk apart 

tegenover al de rest, in de zin van, dat is ook een specifieke procedurele vaardigheid, dat je moet weten wat ik 

eerst doe. En dan is het misschien jammer dat die helemaal op het einde, of alleen maar op het einde aan bod 

komen, want als men niet zo ver geraakt dan heb je eigenlijk dat niet meegenomen in uw meting.” (W.V.D. - 

professor statistiek master) 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Een professor statistiek merkt op dat het in deze subtest wel om procedurele kennis moet gaan omdat de 

taken oefeningen bevatten die niet geautomatiseerd kunnen zijn.  

- “. . . er komt echt wel een goede mix in van soorten getallen. Er zit weinig in dat geautomatiseerd kan zijn. 

Weinig tot niks zelfs, dat is ook op zich een goede zaak. Dus op zich denk ik dat ze echt wel de procedurele kennis 

meet.” (W.V.D. - professor statistiek master)  

Acht praktijkexperten vinden dat de subtest niet voldoende kan nagaan hoe de jongvolwassene tot een 

bepaald resultaat komt. Hierbij wordt de nuancering gemaakt dat het moeilijk is om dit aspect van 

procedurele kennis en vaardigheden effectief na te gaan. 
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- “Een aspect ja uhm, meten. Want ja hoe komt men daartoe? Voor hetzelfde geld bij wijze van spreken, natuurlijk 

weten wij statistisch dat dat bijna onmogelijk is, maar als iemand gewoon een cijfer invult en het is toevallig juist 

zonder dat hij weet hoe of wat . . .” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Twee praktijkexperten zouden de inhoud van de subtest willen optimaliseren. De ene stelt voor dat het op 

een of andere manier mogelijk gemaakt moet worden dat de student toelichting kan geven over hoe hij tot 

een bepaald resultaat gekomen is, maar weet niet hoe dit concreet kan gebeuren. Een andere praktijkexpert 

zou in deze subtest ook procedurele kennis op vlak van meetkunde en meetkundige formules willen 

nagaan.  

- “Ja, verplichten op een of andere manier, dat daar duidelijk maken. Als je erbij zit, kunnen zij het u vertellen, 

maar goed, als dat een schriftelijke vragenlijst is dan is het . . . Als je enkel dan een uitkomst ziet dan weet je niet 

hoe ze eventueel geredeneerd hebben en hoe dat ze eventueel een zijsprong gemaakt hebben . . .” (P.R. - docent 

statistiek professionele bachelor) 

- “Dus dan mis ik een stuk de testing van de procedurele kennis op vlak van meetkunde en de meetkundige 

formules. . . . Ik zou dat hier precies toch ergens ook onder dit item kunnen thuishoren.” (A.A. - 

leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

 

Zeven praktijkexperten hebben een bedenking over de instructie van de taak hoofdbewerkingen. Twee 

praktijkexperten vinden het onduidelijk dat de boodschap “hierbij mag je niet cijferen” bij de oefening 

vermeld wordt en vragen zich af wat cijferen dan concreet inhoudt. Vijf praktijkexperten vinden de 

formulering van de instructie “tussenstappen noteren naast de opgave is wel toegestaan” ongelukkig 

gekozen om effectief procedurele kennis en vaardigheden te kunnen meten.  

- “Nee, wat je bedoelt met cijferen, ik weet niet of onze leerlingen dat woord zo, zou kunnen van wel hé, gebruiken. 

Ik denk dat er heel veel gaan vragen: wat is cijferen?” (J.S. - leerlingencoördinator ASO en KSO) 

- “Dan zet je: tussenstappen noteren is wel toegestaan. Dus [het] moet niet? Terwijl je wel wilt kijken naar de 

procedure, dus je wilt die ook wel kunnen vaststellen, dus niet alleen in hun hoofd.” (J.S. - leerlingencoördinator 

ASO en KSO)  

Twee praktijkexperten vinden dat er binnen de taak hoofdbewerkingen een goede variatie van oefeningen 

aanwezig is. Eén praktijkexpert vindt dat er te weinig oefeningen met breuken aanwezig zijn binnen de 

taak hoofdbewerkingen. Een andere praktijkexpert maakt de bedenking of het wel nodig is om met meer 

dan twee getallen te werken binnen een hoofdbewerking, behalve dan bij de oefeningen volgorde van 

bewerkingen. Volgens haar kan een procedure ook nagegaan worden door te werken met twee getallen 

binnen een bewerking. Vijf praktijkexperten zouden de inhoud van de taak hoofdbewerkingen willen 

optimaliseren door het tweede deel van de opgave te herformuleren. De instructie “tussenstappen noteren 

naast de opgave is wel toegestaan” zouden ze veranderen in “tussenstappen noteren naast de opgave is 

verplicht”. Ze vinden dat op deze manier beter kan nagegaan worden hoe een jongvolwassene tot een 

bepaald resultaat komt. Door één praktijkexpert wordt geopteerd om meer breuken op te nemen binnen de 

taak hoofdbewerkingen.  
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Een van de praktijkexperten vermeldt expliciet dat de taak andere procedures logisch opgesteld is en dat 

ze helder en overzichtelijk is. Een professor statistiek zou de taak andere procedures optimaliseren door 

ook te werken met breuken die groter zijn dan één.  

 

Moeilijkheidsgraad 

Eén praktijkexpert vindt het verschil in de moeilijkheidsgraad tussen de oefeningen van de taak 

hoofdbewerkingen groot. Sommige oefeningen zijn volgens hem gemakkelijker op te lossen dan andere 

oefeningen, die hij moeilijker acht.  

- “Ik vind het uhm, niveauverschil tussen die oefeningen heel groot. Ik vind bijvoorbeeld oefening 43, oefening 46, 

uhm wat had ik hier nog, oefening 55 gaat voor de meeste leerlingen, die ik in elk geval ken, geen probleem zijn 

en een aantal anderen zijn gewoon onmogelijk om te doen.” (J.S. - leerlingencoördinator ASO en KSO) 

 

De meningen over de moeilijkheidsgraad van de taak andere procedures zijn verdeeld. Eén praktijkexpert 

vindt dat er een goede afwisseling is in de moeilijkheidsgraad. Eén praktijkexpert vindt de taak moeilijk 

voor studenten, terwijl een andere praktijkexpert ze gemakkelijker vindt omdat studenten in het dagelijks 

leven meer in contact komen met procentberekening.  

- “Ik denk dat dat iets haalbaarder is eigenlijk zo, omdat procenten eigenlijk naar mijn aanvoelen, dat komen ze 

meer tegen in het dagelijks leven en daar hebben ze meer voeling mee. Met de solden enzo, dat is zoiets [als]  

25 % ik denk dat heel veel mensen direct gaan weten wat dat wil zeggen.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, 

KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

 

Aantal oefeningen 

Eén praktijkexpert stelt voor om het aantal oefeningen van de taak hoofdbewerkingen uit te breiden.  

 

Tijdsdruk 

Zes praktijkexperten vinden de tijdsdruk van de taak hoofdbewerkingen strak, maar zien dit wel als 

essentieel om de studenten met dyscalculie te kunnen onderscheiden van de studenten zonder dyscalculie. 

Daarnaast vindt één praktijkexpert dat de tijdsdruk voldoende is door het verschil in de 

moeilijkheidsgraad. Eén praktijkexpert vindt de tijdsdruk te hoog omdat studenten dit soort van 

oefeningen niet meer gewoon zijn, waardoor ze de oefeningen wel zullen kunnen, maar waardoor ze er 

ook meer tijd voor nodig zullen hebben dan 6 minuten.  

- “Vooral voor de doelgroep, omdat ze dit soort berekeningen absoluut niet gewoon zijn om zo te gaan rekenen  

dat . . . Alez ik denk dat ze daar heel traag aan gaan werken, dat ze daar redelijk wat tijd voor nodig hebben. Het 

gros van de leerlingen zal deze oefening van het eerste blad, [oefeningen] 43 tot 57, wel correct uitgerekend 

krijgen, maar ik schat de tijd een stuk hoger in dan de 6 minuten.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

 

Ook de meningen over de tijdsdruk van de taak andere procedures zijn uiteenlopend. Vijf praktijkexperten 

vinden de tijdsdruk geschikt voor de taak. Eén praktijkexpert vindt de tijd voldoende omdat naar haar 

ervaring studenten meer vertrouwd zijn met de oefeningen van deze taak. Twee praktijkexperten vinden 

echter dat er te weinig tijd voorzien wordt. Tot slot vinden twee andere praktijkexperten dat er veel tijd 

gegeven wordt om deze taak op te lossen. Eén praktijkexpert stelt voor om de tijdsdruk te verhogen omdat 
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er dan beter gedifferentieerd kan worden tussen studenten met dyscalculie en zonder dyscalculie. Een 

andere praktijkexpert zou de tijdslimiet voor het oplossen van de oefeningen van deze taak net uitbreiden.  

 

Lay-out 

Iedere taak wordt op een apart blad weergegeven. Vooraan de oefeningen van de verschillende taken staat 

een doorlopende opgavenummering. In de rechtermarge wordt weergegeven welke score er behaald kan 

worden. Vier praktijkexperten vinden dat er voor de taak hoofdbewerkingen te weinig ruimte wordt 

gelaten om tussenstappen te noteren. Eén praktijkexpert vindt de nummering in de rechtermarge 

verwarrend. Twee praktijkexperten vinden dat de taak een duidelijke lay-out bevat waardoor personen 

zich niet zullen laten afleiden omwille van de lay-out. 

- “Ik lees hier wel, qua tussenstappen noteren naast de opgave is toegestaan. Mijn eerste reactie is dan: waar is 

dan die ruimte daarvoor? Want als ik dan hier moet gaan beginnen kribbelen, dan zit ik al in mijn volgende 

opgave . . .” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

Vier praktijkexperten stellen voor om de lay-out van deze taak te verbeteren door meer ruimte te voorzien 

voor de berekeningen of door een extra kladblad te voorzien. Ze zouden ook meer ruimte laten tussen de 

oefeningen zelf.  

 

Eén praktijkexpert vindt de lay-out van de taak andere procedures overzichtelijk. Twee praktijkexperten 

vinden dat er te weinig ruimte gegeven wordt voor de bewerking van de oefeningen. Eén praktijkexpert 

merkt op dat de nodige ruimte voor de bewerking afhankelijk is van de manier waarop de student de 

oefeningen zal oplossen. Vier praktijkexperten vinden de positionering van oefening 60 (enige oefening in 

de rechtermarge) verwarrend, studenten zouden deze oefening kunnen vergeten invullen. Daarnaast merkt 

een andere praktijkexpert op dat de opgavenummering vooraan iedere oefening nu minder verwarrend is 

omdat er ook haakjes bijstaan.  

- “Hangt ervan af hoe ze dat oplossen of er genoeg plaats is. Lossen ze dat op met de regel van 3, dan hebben ze te 

weinig plaats, doen ze dat met procentberekening, gedeeld door 100 maal 25, dan hebben ze hier genoeg plaats 

ja.” (M.N. - leerkracht PAV BSO) 

- “Ja qua lay-out beetje vreemd dat die nu hier staat, terwijl de rest aan een kant staat. Oefening 60 ja, dat die aan 

de rechter kant staat, maar ja. Misschien dat men die dan vergeet . . .” (P.R. - docent statistiek professionele 

bachelor) 

Om de lay-out van deze taak te optimaliseren zouden vier praktijkexperten oefening 60 onder de andere 

oefeningen van de taak plaatsen.   

 

3.2.4 Subtest 4: Integratievaardigheden  

 

3.2.4.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 4 de integratievaardigheden meet 

van de jongvolwassene? 

 

Volgens 12 van de 16 praktijkexperten meet de vierde subtest de integratievaardigheden van de 

jongvolwassene. Dit komt overeen met 75%. 
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3.2.4.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 4? 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Zes praktijkexperten vinden de formulering van de instructie schatten onduidelijk. De voornaamste 

bedenking is dat ze niet weten wat er juist bedoeld wordt met “schat de uitkomst door de getallen in de 

opgave af te ronden”. Ze komen allen tot de conclusie dat dit ook verwarrend moet zijn voor de 

jongvolwassene in kwestie, vooral omdat schatten een taak is die ze op die leeftijd niet vaak meer moeten 

gebruiken omdat ze werken met een rekenmachine.  

- “Ik denk dat wel, want ze moeten het plussymbool aan een optelling kunnen koppelen. Je moet inzicht hebben in 

de tientallen, honderdtallen en zo meer en ik denk voor 38 maal 71, moet je toch met bepaalde tussenstapjes 

kunnen werken.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

- “En ik vind dat zo schatten, ik vind dat geeft duidelijk weer hoeveel getalgevoel dat die hebben vind ik. Alez dat 

gewoon weten, 4029 gedeeld door 2, oefening 66, je kan direct goed zien hoe of dat ze daar een gevoel bij 

hebben. Ik vind dat dat wel zeker [juist] meet.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, 

professionele bachelor en master) 

- “Ik ga eens even de opgave heel letterlijk nemen. Dus je vraagt: schat de uitkomst door de getallen in de opgaven 

af te ronden. Als ik dan mijn autistisch kantje bij wijze van spreke naar boven laat komen, dan lees ik vooral 

uitkomst . . . Dus de getallen in de opgave afronden, wat verwacht je dan van mij? Hoe moet . . . Moet ik die 

uitkomst schatten? Moet ik eerst een schatting van die 2 getallen maken, dat nog eens opnieuw schrijven en dan 

pas die uitkomst schatten? Ik vind het een beetje dubbel verwoord. Ik heb moeite met de formulering van de 

opdracht.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

- “Op zich is het wel een belangrijke vaardigheid die getest wordt om een idee van grootorde van uitkomsten te 

krijgen. Ook dat is een vaardigheid die bijna alle leerlingen kwijtgeraakt zijn intussen omdat ze automatisch hun 

rekenmachine nemen en wat het rekenmachine zegt is heilig want het staat daar. Dus ze denken zelden nog na 

van ik vermenigvuldig een getal van die grootorde met een van die grootorde, dus moet de uitkomst ongeveer 

zoveel zijn, daar wordt nog heel weinig over nagedacht.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

Vier praktijkexperten vinden dat de taak schatten geen integratie is van de kennis van rekenfeiten, 

conceptuele kennis, procedurele kennis en vaardigheden. De belangrijkste bedenking hierbij is dat 

schatten eerder wordt gezien als een taak naast rekenfeiten, conceptuele kennis, procedurele kennis en 

vaardigheden en niet als een overkoepeling hiervan. Daarnaast ontbreekt voor één praktijkexpert het 

onderzoek naar procedurele kennis en vaardigheden omdat er naar haar inziens niet kan nagegaan worden 

hoe de jongvolwassene tot een bepaald resultaat komt.  

- “. . . dan moet dat hier toch opgeschreven worden hoe ze daar toe komen. En hier staat gewoon schat, dus hier 

moeten ze toch maar gewoon 1 antwoord geven.” (M.N. - leerkracht PAV BSO) 

Twee praktijkexperten stellen voor om de inhoud van de taak schatten te verbeteren door aan te geven wat 

de exacte bedoeling is van het schatten. Twee andere praktijkexperten willen procedurele kennis en 

vaardigheden in de taak schatten tot uiting laten komen door de jongvolwassene in kwestie tussenstappen 
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te laten noteren of te laten vertellen hoe ze tot de schatting zijn gekomen. Verder zouden twee 

praktijkexperten meer variatie in de taak schatten brengen door andere getallen te gebruiken.  

- “Ik vind dit een goede test voor de integratievaardigheden, maar ik zou de opgave concreter maken, duidelijker 

maken wat er met het afronden van getallen in de opgave bedoeld wordt.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

- “Ja dan moet je eigenlijk hier ook weer noteren dat ze ofwel moeten vertellen hoe ze er toe komen, ofwel dat ze 

moeten . . . Ja ze gaan hier iets schrijven en je moet weten dat ze van die 19 [een] 20 maken in hun berekening en 

van hun 210 eventueel een 200, maar als je dat niet weet, als er in hun hoofd gespeeld heeft om dat te kunnen 

doen, dan weet je ook niet hoe ze daar toe gekomen zijn.” (N.B. - zorgcoördinator professionele bachelor)  

- “Nee, meer gewoon, nog wat meer variatie hé. Want ik zie dat uhm, hier gaat het tot 10000 nee 100000 hier, 

maar miljoen staat er niet bij.” (N.V. - psycholoog ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele 

bachelor en master) 

 

Moeilijkheidsgraad 

Drie praktijkexperten vinden dat de taak schatten een goede mix bevat van moeilijke en minder moeilijke 

oefeningen. Eén praktijkexpert merkt op dat studenten op basis van het verschil in moeilijkheidsgraad 

zouden selecteren welke oefeningen ze wel zullen invullen en welke niet. Daarnaast vindt één 

praktijkexpert dat de taak schatten moeilijke oefeningen bevat.  

 

Aantal oefeningen 

Eén praktijkexpert vindt het aantal oefeningen voldoende, terwijl een andere praktijkexpert vindt dat er te 

weinig oefeningen zijn. Deze praktijkexpert zou voor deze taak meer oefeningen voorzien om de subtest 

integratievaardigheden te verbeteren.   

 

Tijdsdruk 

Eén praktijkexpert vindt de tijdsdruk voldoende doordat er geschat mag worden en er dus geen exacte 

berekening gevraagd wordt. Acht praktijkexperten beschouwen de tijdsdruk als hoog. Eén praktijkexpert 

merkt op dat dit wel nodig is om te kunnen differentiëren tussen studenten met dyscalculie en zonder 

dyscalculie. Een andere praktijkexpert geeft aan dat studenten omwille van de korte tijd zullen selecteren 

welke oefeningen ze wel zullen invullen en welke niet. Vier praktijkexperten vinden dat de tijdsdruk goed 

is, afhankelijk van wat er precies bedoeld wordt met de instructie “schat de uitkomst door de getallen in de 

opgave af te ronden”. Drie praktijkexperten merken bijkomend op dat studenten tijd zullen verliezen met 

nadenken over wat er precies van hen verwacht wordt, omdat de instructie onduidelijk is.  

- “Als dat juist moet zijn, is die 2 minuten te kort sowieso. Als je mag schatten, denk ik ja. In het begin had ik zoiets 

[van] dat is een doenbare oefening omdat je van 71 70 maakt en je . . . Maar dan denk ik inderdaad wat is 

afronden, tot waar mogen ze afronden en wat is dan juist en wat is dan fout in deze [oefening].” (N.B. - 

zorgcoördinator professionele bachelor) 

- “Ja inderdaad en omdat men daar dan een beetje twijfelachtig over is en niet goed weet hoe moet ik hier nu 

antwoorden en daardoor tijd [zal] verliezen en daardoor de oefening misschien iets minder goed [zal] doen, dan 

dat ze het anders zouden doen als ze van in het begin weten van oké afronden tot op de eenheid bijvoorbeeld . . .” 

(P.R. - docent statistiek professionele bachelor) 
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Eén praktijkexpert stelt voor om de tijd effectief met 1 minuut te verhogen.  

 

Lay-out 

De 10 oefeningen worden onder elkaar op een blad geplaatst. Er is een doorlopende opgavenummering 

vooraan de oefeningen. Twee praktijkexperten benoemen de lay-out van de taak schatten als duidelijk en 

overzichtelijk. Eén praktijkexpert vindt dat er voldoende ruimte gegeven moet worden aan de 

jongvolwassene om berekeningen te maken en vindt dit nu onvoldoende het geval. Ze brengt dit in 

verband met dyscalculie omdat naar haar ervaring personen met dyscalculie vaak meer ruimte nodig 

hebben om hun berekeningen te maken. Daarnaast maakt één praktijkexpert weer de bedenking over de 

opgavenummering vooraan de oefeningen die voor verwarring kan zorgen.  

- “Ik vind het wel belangrijk dat, zeker als het iemand met dyscalculie is, dat die genoeg plaats heeft om wat te 

knoeien enzo. Of gewoon al iemand die groot schrijft, je komt dan al in de problemen enzo.” (S.B. - psycholoog 

ASO, TSO en BSO) 

Eén praktijkexpert zou meer ruimte voorzien om bewerkingen te maken. Daarnaast zou ze ook de lengte 

van de stippellijnen waar de uitkomst dient opgeschreven te worden verlengen. Eén praktijkexpert stelt 

voor om alle gelijkheidstekens van iedere oefening onder elkaar te plaatsen. Een laatste praktijkexpert stelt 

voor om de opgavenummering vooraan te elimineren.  

 

3.2.5 Subtest 5: Aanvullende rekenvaardigheden  

 

3.2.5.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 5 de aanvullende 

rekenvaardigheden meet van de jongvolwassene? 

 

Alle 16 praktijkexperten vinden dat subtest 5 de aanvullende rekenvaardigheden van de jongvolwassene 

meet. Dit komt overeen met 100%.  

 

3.2.5.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 5? 

 

Opbouw 

Eén praktijkexpert vindt de volgorde van de oefeningen van de taak grafieken positief. Naar zijn mening is 

de oefening met het taartdiagram, die als laatste aan bod komt, de moeilijkste en is het goed dat deze 

achteraan geplaatst is. Door te starten met minder moeilijke grafieken wordt de beschikbare tijd naar zijn 

mening beter benut.  

 

Ook over de opbouw van de taak oriëntatie uiten drie praktijkexperten positieve bedenkingen. Ze vinden 

het logisch dat de jongvolwassene eerst zelf de route moet zoeken op basis van gegeven instructies omdat 

ze nadien zelf instructies moeten geven. Op die manier kunnen ze zich voor de tweede oefening baseren 

op de instructie van de eerste oefening. Zo is het duidelijk voor de jongvolwassene wat er van hem of haar 

concreet verwacht wordt.  

- “Maar hier hebben ze perfect een voorbeeld wat dan eigenlijk in hun korte termijn geheugen zit, waar ze dan 
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eigenlijk beroep op kunnen doen. Dus dan vind ik dat dan wel heel goed eigenlijk die opbouw.” (G.V.S. - 

psycholoog ASO, TSO en BSO) 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

De praktijkexperten vinden dat de inhoud van de verschillende taken behoort tot aanvullende 

rekenvaardigheden. Ze merken op dat een goede variatie van taken opgenomen is binnen deze subtest. Een 

leerkracht PAV in het BSO stelt vast dat de taken binnen de subtest erg gelijkend zijn op de inhoud van de 

lessen wiskunde die zij geeft. Ze vindt dat het aanvullende rekenvaardigheden zijn omdat er gewerkt 

wordt met cijfers, maar dat leerlingen het minder snel zullen aanvoelen als echt rekenwerk. Verder merkt 

één hulpverlener op dat ze in een intake ook polsen naar de beheersing van deze taken, maar dat hier geen 

geschikt instrument voorhanden is om dit effectief te meten bij de doelgroep jongvolwassen. Deze subtest 

zou hier naar haar inziens voor gepast zijn. Een andere hulpverlener wijst op het belang van de resultaten 

op deze subtest voor leerkrachten. Uit de resultaten van de verschillende taken wordt duidelijk waar een 

student meer of minder moeilijkheden mee heeft. Het zijn taken die van toepassingen zijn binnen 

verschillende vakken, niet enkel binnen wiskunde. Het geeft leerkrachten naar haar mening meer inzicht 

op de domeinen waar personen met dyscalculie op uitvallen.  

- “Ja, het is dat wat gevraagd wordt in de leerplandoelstellingen in ieder geval en uhm dat is concreet, daar 

hebben ze iets aan. Ze zijn bezig met cijfers, maar ze hebben dat niet echt door dat dat rekenen is.” (M.N. - 

leerkracht PAV BSO) 

- “Ja, omdat wij, gelijk als wij onze intake doen bij leerlingen, vragen wij daar naar. Op zich die zeggen dan ja of 

nee of dit vind ik moeilijk . . . soms kunnen die zichzelf ook moeilijk inschatten vind ik. Dan zeggen ze ohja ik kan 

heel goed teruggeven op geld of daarmee werken ofzo of ja ik kan heel goed de klok lezen. Terwijl dat achteraf 

niet zo vaak waar blijkt te zijn . . . Dat zit bij de testen die wij gebruiken er niet echt in. Ofwel we hebben wel 

misschien wat testen voor de lagere school, maar wij hebben dan geen normen voor die jongvolwassenen. En 

daarom vind ik dit wel erg goed.” (S.B. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

- “Ja, ik vind het goed dat er zo een aantal dingen in zitten omdat je daar ook een aantal dingen in te weten komt 

die soms voor andere vakken belangrijk zijn dan wiskunde alleen, dus dat dat in die zin ook wel fijn is en 

leerkrachten ook soms een beetje op de dingen wijst waar ze dan allemaal problemen mee kunnen hebben.” (H.A. 

- pedagoog ASO, TSO en BSO) 

Daarnaast merkt een leerlingencoördinator op dat wanneer hij de term dyscalculie omschrijft, hij dat vaak 

uitlegt via de taken zoals in deze subtest voorkomen en hoe personen met dyscalculie daar een uitval op 

kunnen vertonen. Twee praktijkexperten vinden de term aanvullende rekenvaardigheden niet goed 

gekozen. Eén praktijkexpert merkt op dat de taken van deze subtest ook als integratievaardigheden 

beschouwd kunnen worden.   

- “Ik vind uw naam een beetje raar, aanvullend. Eigenlijk gaat het hier volgens mij over die integratie (lacht), wat 

je daarnet noemde. Eigenlijk heb je volgens mij net hier de integratie van alles. Je kan procedurele kennis 

gebruiken, conceptuele kennis gebruiken en je gaat uiteraard ook rekenfeiten gebruiken.” (W.V.D. - professor 

statistiek master) 
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Twee praktijkexperten vinden dat er in de taak vraagstukken een goede variatie van vraagstukken 

aanwezig is. Daarbij vindt één praktijkexpert dat de vraagstukken helder en duidelijk opgesteld zijn. Een 

professor statistiek vindt de taak vraagstukken eerder behorend tot integratievaardigheden en minder tot 

aanvullende rekenvaardigheden. Hij vindt dat de vraagstukken geen goede weerspiegeling zijn van hoe 

iemand in het dagelijks leven hierop zou presteren. Het lijken naar zijn mening meer woordraadsels dan 

berekeningen en hij vraagt zich af of studenten niet over de informatie zullen heen lezen.  

- “Hier zou het gaan over situaties over het dagelijkse leven. Voor een stuk kan ik daar in mee, maar voor een stuk 

vind ik het wat gekunstelde vraagstukken, in de zin van dat het soms ook meer woordspelletjes zijn denk ik. Dus ik 

denk in een reële situatie gaan mensen dat denk ik beter doen dan in de vraagstuksituatie omdat ze hier eigenlijk 

er bijna over gaan lezen.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

Twee andere praktijkexperten vinden de formulering van sommige vraagstukken onduidelijk. Eén 

praktijkexpert vraagt zich bij vraagstuk 77 bijvoorbeeld af of het al dan niet over een constante snelheid 

gaat en dat maakt de vraag onduidelijk. De andere praktijkexpert vindt oefening 74 onduidelijk, ze weet 

niet waar “op dat uur verkocht” op doelt in het vraagstuk. Deze praktijkexperten vinden bovendien dat 

deze taak misschien niet goed meet wat er beoogd wordt te meten omdat een jongvolwassene eerst moet 

ontcijferen wat er bedoeld wordt met de opgave.  

- “Dat lijkt zo op dat uur, maar op welk uur bedoel je nu. Er staat toch om 9 uur zoveel euro in de kassa en om 10 

uur zoveel euro, dus er staat toch hoeveel euro dat ze verkocht heeft op elk uur dus wat wil je dan nog van mij 

weten zou ik denken. Maar ik vermoed dat je op dat uur bedoelt, daar tussenin, tussen die 2 uren, dus voor 

hoeveel euro heeft ze dan in dat laatste uur verkocht alez dat is, vind ik niet duidelijk.” (G.V.S. - psycholoog 

ASO, TSO en BSO)  

De praktijkexperten die de formulering van de vermelde vraagstukken onduidelijk vinden, zouden de 

instructie verduidelijken zodat de jongvolwassene exact weet wat van hem of haar verwacht wordt. Eén 

praktijkexpert opteert ervoor om de vraagstukken niet als volzinnen te formuleren, maar om deze duidelijk 

in stappen onder elkaar te plaatsen. Een professor statistiek zou de vraagstukken willen uitbreiden door 

ook verhoudingsvraagstukken toe te voegen omdat dit volgens hem ook echt zaken zijn die we in het 

dagelijks leven moeten uitvoeren.  

- “Wat ik een beetje mis in de vraagstukken en dat is iets typisch ook dat gebeurd is, is op de 

verhoudingsvraagstukken de regel van 3. Hoeveel kost 1 kg of nee, 6 kg van dat kost zoveel, ik koop nu 12 kg. 

Hoeveel moet ik nu betalen? Dat soort zaken zijn zo elementaire vraagstukken, dingen die je in het dagdagelijks 

leven ook nodig hebt en die zitten er niet in.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

 

Vijf praktijkexperten vinden de inhoud van de taak grafieken duidelijk en zien een onmiddellijke link van 

de grafieken met vaardigheden uit het dagelijks leven. Twee praktijkexperten hebben moeite met het 

woord schatten in de instructies van de opgaven van de taak grafieken omdat sommige grafieken letterlijk 

afgelezen kunnen worden. Dit kan voor verwarring zorgen. Daarnaast vindt een professor statistiek de 

grafieken die gegeven worden beperkt in verhouding met wat er voorhanden is in het dagelijks leven.   

- “. . . eigenlijk een heel beperkt spectrum van wat gemeten wordt hé. Wat je hier bijvoorbeeld alleen terugvindt, is 

een specifieke waarde terugvinden in een tabel. Dit is in die zin eerder beperkt. Het is goed, ik vind grafieken 
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horen daarbij, maar wat hier aan grafieken gevraagd wordt, is weinig tegenover wat er echt aan grafieken 

normaal wordt gebruikt in het dagelijks leven.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

De professor statistiek stelt voor om de taak te optimaliseren door ook andere soorten van grafieken op te 

nemen binnen de taak, bijvoorbeeld het vergelijken van trends.  

- “Een stapje verder kan zijn: 2 waarden vergelijken, wie heeft het meest in een bepaalde maand? Ik zeg maar wat. 

Of een trend. Neemt iets toe? Neemt iets af? Dus dat is al een stap verder, het vergelijken van 2 trends, maar uhm 

dat gaat nog een stap verder.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

De twee praktijkexperten die de bedenking maken over het woord schatten in de opgave, zouden het 

woord schatten weglaten zodat studenten het correct kunnen aflezen.  

- “Ja, hier denk ik dat je het ofwel moet formuleren als: wat is de maximumtemperatuur? En meer uitgedrukt in 

volle graden of schat de maximumtemperatuur in kommagetal.” (J.S. - leerlingencoördinator ASO en KSO)  

 

Drie praktijkexperten benoemen de taak tabellen als duidelijk en aansluitend bij een taak van het dagelijks 

leven. Twee andere praktijkexperten willen dit nuanceren omdat bijvoorbeeld niet iedereen de bus neemt 

en ervaring heeft met het aflezen van een bustabel. Eén praktijkexpert vindt het ook belangrijk om te 

kijken naar welke strategie studenten gebruiken om de tabellen te lezen. Gebruiken ze bijvoorbeeld een lat 

of een ander blad als lat om gegevens uit de tabellen af te lezen.  

- “Ja, dat wel. Ik denk dat er zo studenten zijn die een blad gaan pakken en dat omgekeerd gaan leggen om zo te 

leren werken . . . Ja, of [met een] lat als ze het bij hebben . . . Dat op zich is ook waardevol, om te kijken hoe ze 

daar mee omgaan.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en 

master) 

Een professor statistiek zou de taak tabellen willen optimaliseren door de taak uit te breiden. Hij zou een 

tabel toevoegen waarin studenten een trend zien en waarin ze vergelijkingen moeten maken.  

- “Wat je alleen opnieuw niet ziet, is een tabel waar je een trend in ziet en een vergelijking moet maken dus net 

zoals bij de grafieken kan je in een tabel vergelijkingen maken tussen twee: hoeveel heb je er meer verkocht op 

die dag dan op die dag. Dat mis ik nog een beetje.” (W.V.D. - professor statistiek master ) 

 

Vier praktijkexperten vinden het in het bijzonder zinvol dat de taak oriëntatie wordt opgenomen binnen de 

subtest aanvullende rekenvaardigheden. Drie praktijkexperten benoemen de taak als helder en duidelijk. 

Drie andere praktijkexperten hebben ervaren dat studenten met dyscalculie problemen kunnen 

ondervinden met ruimtelijke oriëntatie. Ze vinden het daarom goed dat deze taak een uitval op dat gebied 

probeert na te gaan. Eén praktijkexpert maakt wel de bedenking of de taak een goed beeld geeft van de 

vaardigheid oriëntatie in de realiteit.   

- “Ik heb een student met dyscalculie die inderdaad, als ze op kot komt . . . een aantal keren de weg moet oefenen 

en herkenningspunten moet zoeken, want anders vindt die de weg naar haar kot niet meer terug. Het enige wat ik 

mij afvraag is inderdaad uhm, of dat je meet wat je wil meten of dat je hier een realistisch beeld krijgt van hoe 

het in de realiteit is. Als ze effectief op straat staan en hun weg moeten vinden of dat dit dat gaat duidelijk 

maken.” (N.B. - zorgcoördinator professionele bachelor) 

Twee praktijkexperten willen opmerken dat de taak oriëntatie kan interfereren met lees- en 

schrijfproblemen. Door een mogelijke comorbiditeit van dyscalculie met dyslexie vragen de 
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praktijkexperten zich af of de taak dan wordt voorgelezen aan de student. Bijkomend maakt één 

praktijkexpert de bedenking of deze taak niet eerder het schrijven en het tempo van het schrijven meet, in 

plaats van de inhoud van de oefening.  

- “Sommige hebben al een diagnose dyslexie, maar gewoon, als jullie hebben afgesproken bij een diagnose 

dyslexie mogen de opdrachten worden voorgelezen denk ik . . . Ik denk dat anders voor sommige studenten en als 

ik zo hier kijk, als je dyslexie hebt en je moet dat echt ontcijferen . . .” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, 

academische bachelor, professionele bachelor en master) 

- “4 minuten . . . Ik denk uhm omdat je dat moet uitschrijven, leerlingen die moeite hebben met schrijven 

bijvoorbeeld, die gaan daar wel alez dan ga je eerder het schrijven meten, het tempo van het schrijven dan dat je 

alez de inhoud van de oefening gaat meten.” (V.G. - psycholoog ASO en TSO) 

 

Drie praktijkexperten vinden het positief dat de taak kloklezen en tijdsberekeningen is opgenomen omdat 

ze ervaren dat moeilijkheden met kloklezen vaak voorkomen bij personen met dyscalculie. Daarnaast 

vinden ze het goed dat er zowel een analoge klok als digitale klokken staan.  

- “Uhm, het kloklezen ja is blijkbaar een van de typische problemen die naar voor komen en heeft natuurlijk ook te 

maken met het vertalen van bepaalde visuele informatie naar bijhorende getallen.” (G.V. - leerlingencoördinator 

ASO) 

Drie praktijkexperten vragen zich af welke antwoorden goedgekeurd zullen worden op de vraag kloklezen 

omdat hier meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ze zijn bezorgd dat dit onduidelijk zou zijn voor de 

student.  

- “Ja het zou kunnen onduidelijk zijn . . . Maar hier: namiddag, namiddag. Wens jij dan het uur zoals het hier staat 

want wij zeggen nu ook: het is iets na 3. Maar eigenlijk moeten wij zeggen het is 15 uur en zo veel hé. Eis je dat 

hier zo of eis je gewoon? Dat is ook een opmerking hé.” (M.G.L. - docent statistiek academische bachelor)  

Nog drie praktijkexperten vinden de formulering van sommige vragen onduidelijk. Bij vraag 96 staat er na 

6.12u een punt en begint het woordje In met een hoofdletter, terwijl dit binnen een zin is. Verder wordt de 

bedenking gemaakt waarom in vraag 96 het woord ongeveer staat en men vraagt zich af of dit dan ook een 

oefening is over schatten.  

- “Ja hier valt wel mijn oog op: reken het tijdsverschil uit. Oefening 96, de trein vertrekt om 6u12 en komt aan om 

7u46. Hoeveel tijd heeft de trein ongeveer nodig om van station A naar B te rijden? Waarom staat daar 

ongeveer? Mogen ze hier dan weer schatten en wat gaat het juiste antwoord zijn en wat niet?” (N.B. - 

zorgcoördinator professionele bachelor) 

Vier praktijkexperten willen de taak optimaliseren door de instructies van de oefeningen te verduidelijken. 

Bij oefening 96 zou een praktijkexpert het woord ongeveer willen schrappen en naar de exacte tijd willen 

bevragen, omdat ze de term ongeveer verwarrend vindt. Een andere praktijkexpert zou de instructie van 

oefening 97 aanpassen door het toneelstuk in het eerste deel van de vraag te vervangen door een 

toneelstuk. De twee andere praktijkexperten zouden bij de oefeningen van kloklezen willen verduidelijken 

welk antwoord zal goedgekeurd worden, zodat jongvolwassenen duidelijk weten wat van hen verwacht 

wordt en er geen verwarring kan ontstaan rond de oefening. Een voorstel is om de boodschap “noteer zo 

nauwkeurig mogelijk” bij de oefeningen van kloklezen te formuleren.  
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- “Ja, ik vraag mij echt af waarom daar ongeveer staat. Zeg gewoon: hoeveel tijd heeft de trein nodig? Misschien 

is dat omdat ze ervan uit gaan dat een trein niet altijd correct rijdt, maar dat vind ik hier verwarrend.” (N.B. - 

zorgcoördinator professionele bachelor)  

- “Het enige wat ik daar misschien bij zou zetten, ik zie nu net dat dat 1 dingske na de minuut is. Ik zou dat ook wel 

verduidelijken dat het wordt gevraagd: zo nauwkeurig mogelijk. Want ik heb zo schrik dat sommige studenten 

gaan zeggen: het is vijf over half, 2u35 terwijl het eigenlijk 2u36 is.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, KSO, 

academische bachelor, professionele bachelor en master) 

 

Zeven praktijkexperten vinden de instructie van de taak rekenen met geld onduidelijk (“hoeveel van welke 

biljetten en munten krijg je terug?”). Ze vragen zich af hoe ze dit concreet moeten oplossen. Moeten ze de 

briefjes omcirkelen of moeten ze een cijfer achter het geld noteren? Eén praktijkexpert merkt op dat het 

belangrijk is voor personen met dyscalculie dat de instructie duidelijk is. Daarnaast vraagt één 

praktijkexpert zich af hoe je gaat quoteren als jongvolwassenen wel kunnen noteren hoeveel ze terug 

krijgen, maar niet juist kunnen antwoorden op de vraag “hoeveel van welke biljetten en munten krijg je 

terug?”. Bijkomend merkt hij op dat bepaalde jongvolwassenen ook kunnen zeggen dat ze allemaal rosse 

muntjes teruggeven.  

- “Nee dat vind ik niet helder, dan denk ik dat mensen daar aan gaan twijfelen. Ze twijfelen vaak al aan zichzelf als 

er sprake is van dyscalculie. Als je dan een onduidelijke opgave geeft . . .” (V.G. - psycholoog ASO en TSO) 

Zeven praktijkexperten willen de inhoud van de taak rekenen met geld verbeteren door de instructie 

“hoeveel van welke biljetten en munten krijg je terug?” te verduidelijken. Het moet voor de 

jongvolwassene in kwestie duidelijk zijn of hij het cijfer bijvoorbeeld achter de biljetten en munten moet 

schrijven of dat hij het moet omcirkelen. Daarnaast vinden vier praktijkexperten dat er bij het tweede deel 

van de vraag ook een aanvulling moet komen die duidelijk maakt dat er bijvoorbeeld op een handige of 

optimale manier moet worden teruggegeven. Dit opdat de jongvolwassene in kwestie niet verward is over 

wat als antwoord zal goedgekeurd worden omdat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Een laatste 

praktijkexpert zou de taak rekenen met geld verbeteren door een context rond de oefeningen te maken, op 

die manier lijkt het haar inzichtelijker en minder abstract voor jongvolwassenen.  

- “. . . de vraag van hoeveel biljetten en munten krijg je terug, tja, dat kan veel combinaties zijn hé, dus daar moet 

op één of andere manier duidelijk gemaakt worden dat er meer mogelijkheden zijn, ofwel moet er ergens iets 

bijstaan van zo optimaal mogelijk of beginnen met het grootste biljet . . .” (L.L. - leerkracht wiskunde TSO en 

KSO) 

- “Ja misschien zou dit ook voor een aantal kinderen gemakkelijker zijn als je er ergens een dinge op plakt van, ik 

koop dat wat inderdaad zo een prijs heeft. Ja en dat ze dan ook, wat ze dan af en toe kopen of dit of dat, 

waardoor het misschien ook gemakkelijker oplosbaar is. Nu is het nog een abstract ding.” (H.A. - pedagoog 

ASO, TSO en BSO) 

 

Moeilijkheidsgraad 

Drie praktijkexperten weten uit ervaring dat de taak vraagstukken moeilijk gaat zijn voor personen met 

dyscalculie. Vooral omdat er in sommige vraagstukken irrelevante informatie is opgenomen, wat personen 

met dyscalculie kan gaan verwarren. Eén praktijkexpert vindt dat de taak een goed evenwicht bevat tussen 
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moeilijke en minder moeilijke vraagstukken. Ook bij de taak grafieken verwacht één praktijkexpert 

moeilijkheden voor bepaalde personen met dyscalculie.  

 

Drie praktijkexperten weten dat de taak oriëntatie moeilijk zal zijn voor personen met dyscalculie, vooral 

omdat deze personen, volgens hun, er in de realiteit moeilijkheden mee ervaren. De meningen over de 

moeilijkheidsgraad van de taak kloklezen zijn verdeeld. Eén hulpverlener weet uit ervaring dat kloklezen 

moeilijk is voor personen met dyscalculie. De andere twee praktijkexperten vinden vooral de 

tijdsberekeningen moeilijk voor personen met dyscalculie. Eén praktijkexpert verwacht geen problemen 

voor deze taak bij leerlingen met dyscalculie.  

- “Ik verwacht hier weinig problemen eigenlijk, voor onze leerlingen hé . . . als ik zo denk aan waar hebben ze 

moeilijkheden mee hé, dan denk ik dat ze hier niet veel moeilijkheden mee gaan hebben.” (J.S. - 

leerlingencoördinator ASO en KSO)  

 

Twee praktijkexperten merken op dat de oefening rekenen met geld moeilijk kan zijn voor personen met 

dyscalculie. Een van hen vraagt zich af of de taak niet moeilijker is op papier dan in de realiteit, en of de 

taak dus wel een goede weerspiegeling is van de realiteit. Een andere praktijkexpert merkt op dat de taak 

opbouwend is in moeilijkheidsgraad, van een minder moeilijke oefening naar een heel moeilijke oefening.   

 

Tijdsdruk 

Zeven praktijkexperten vinden de tijdsdruk van de taak vraagstukken geschikt. De voornaamste 

argumenten hiervoor zijn dat jongvolwassenen bij deze taak mogen cijferen en dat het aantal oefeningen 

in verhouding staat met de gegeven tijd. Een leerlingencoördinator van het ASO denkt dat de nodige tijd 

afhankelijk is van het doelpubliek. Hij schat in dat leerlingen van het ASO hier minder moeilijkheden mee 

zouden hebben dan leerlingen uit het TSO/BSO. Drie praktijkexperten vinden de tijdsdruk hoog omdat er 

allerlei zaken tegelijk gevraagd worden in een vraagstuk. Zo moeten ze eerst lezen, dan nagaan wat 

relevant is en wat niet om vervolgens het resultaat te berekenen, al dan niet cijferend. Eén hulpverlener 

vindt de tijdslimiet te kort als ze het vergelijkt met de WISC, waarbij je 75 seconden de tijd hebt om te 

antwoorden op een opgave.  

- “Het gaat er natuurlijk om, om de juiste gegevens uit de context te halen [en] snel. Het zijn wel ASO’ers dus dat 

zijn ze wel gewend. Onze leerlingen denk ik dat die vrij gemakkelijk binnen die tijd gaan blijven. Ja, ik vermoed 

als je dit aan een BSO of TSO school vraagt dat je andere antwoorden gaat krijgen.” (J.S. - 

leerlingencoördinator ASO en KSO) 

- “Ik denk dat 5 minuten inderdaad vrij kort is hé, als je ziet, de vraagstukjes lijken zo op de dingen in de WISC. 

daar heb je eigenlijk 75 seconden per antwoord hé, wat ze soms al niet halen als ze wat problemen hebben om te 

tellen en als ze meer tijd hebben kunnen ze dat dan wel. Voor dit vind ik de tijdsduur een beetje te kort.” (H.A. - 

pedagoog ASO, TSO en BSO) 

Drie praktijkexperten willen deze taak optimaliseren door meer tijd te voorzien voor de oefeningen. Een 

van hen vindt dat belangrijk omdat het hier gaat over aanvullende rekenvaardigheden en niet meer over 

automatisering waarbij een korte tijd belangrijk is om na te gaan of rekenfeiten al dan niet 

geautomatiseerd zijn.  
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- “. . . en zou ik dat eigenlijk langer laten voor die kinderen hé, dan denk ik ook weer je hebt je automatisering in 

de andere dingen hé. Laat ze hier maar even nadenken over hun ding. Dus dat zou ik wat langer maken.” (H.A. - 

pedagoog ASO, TSO en BSO)  

 

Zes praktijkexperten vinden de tijdsdruk voor de taak grafieken goed omdat het gaat over het letterlijk 

aflezen zonder verdere berekening en omdat het aantal oefeningen in verhouding staat met de voorziene 

tijd. Een andere praktijkexpert vindt dat er iets te weinig tijd voorzien wordt.  

- “Ik denk dat die tijdsdruk goed zit. 3 oefeningen en letterlijk aflezen, dus dat denk ik wel dat in orde is.” (L.L. - 

leerkracht wiskunde TSO en KSO) 

De praktijkexpert die vindt dat de tijdsdruk te hoog ligt, opteert ervoor om deze te verlagen.  

 

11 praktijkexperten benoemen de tijdsdruk van de taak tabellen als geschikt. Twee praktijkexperten 

merken op dat de tijd die nodig is voor deze taak zal afhangen van de context. Er zijn bijvoorbeeld 

personen die nog nooit de bus hebben genomen. Zij zullen om die reden langer moeten nadenken om een 

bustabel juist te kunnen interpreteren.  

- “De bus, de uurregeling vraagt wel denk ik wat tijd, het is een beetje zoeken. Zeker voor leerlingen die misschien 

nooit de bus nemen of daar nooit beroep op doen, kan ik mij voorstellen dat die denken van: how wat is dat hier? 

Wat staat hier? Dat die nog moeten gaan onderzoeken hoe die uurrooster in elkaar zit en dan nog eens de vraag 

lezen en linken, dat kan wel wat tijd vragen, zelfs voor een leerling die misschien totaal geen problemen daar mee 

heeft, maar nog nooit van een bus heeft gehoord bij wijze van spreken.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

 

Zeven praktijkexperten vinden de voorziene tijd voor de taak oriëntatie goed. Twee praktijkexperten 

vinden het een strakke tijdsdruk, maar merken bijkomend op dat dit nodig is om te kunnen differentiëren 

tussen personen met en zonder dyscalculie. Een iemand vindt dat het plan wazig is en vreest dat studenten 

tijd zullen verliezen met ontcijferen wat er precies staat. Twee praktijkexperten vragen zich af of de tijd 

niet te beperkt is, zeker voor personen die ook moeilijkheden hebben met schrijven.  

 

Vier praktijkexperten vinden de tijdsdruk van de taak kloklezen geschikt, twee praktijkexperten merken op 

dat de tijd zelfs ruim is.  

Negen praktijkexperten vinden de voorziene tijd voor de taak rekenen met geld goed, twee 

praktijkexperten zeggen zelfs dat de tijd ruim is. Dat ze de tijdsdruk als goed ervaren, heeft vooral te 

maken met het feit dat het drie gelijkaardige oefeningen zijn die in de taak voorkomen.  

 

Lay-out 

Iedere taak wordt op een apart blad weergegeven. Voor de taak oriëntatie zijn er twee bladeren voorzien. 

Er is een doorlopende opgavenummering vooraan de oefeningen van de verschillende taken. 12 

praktijkexperten vinden dat de oefeningen van de taak vraagstukken te dicht op elkaar staan. De 

praktijkexperten denken dat dit tot verwarring kan leiden bij de jongvolwassene in kwestie.  

- “. . . staat heel erg op elkaar gepropt en ik kan mij inbeelden dat dat op zich al verwarring schept bij sommige of 

dat ze dan soms verkeerd aan het schrijven zijn of weet ik wat en dat is niet de bedoeling, dat ze daardoor worden 

afgeleid of op het verkeerde been worden gezet of zich daar vergissen.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 
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12 praktijkexperten zouden de lay-out van de taak vraagstukken willen optimaliseren door meer ruimte te 

voorzien. Drie praktijkexperten willen een spatie laten tussen de titel en het vraagstuk, tussen het 

vraagstuk en de bewerking en tussen de oplossing en het volgend vraagstuk. Eén praktijkexpert zou ervoor 

zorgen dat de oplossingszin ook mee in de kader van de bewerking staat. Eén praktijkexpert zou meer 

verticaal dan horizontaal ruimte willen voorzien. Een andere praktijkexpert zou maximum twee 

vraagstukken op een blad plaatsen. 

- “Ja, ik zou misschien wel meer plaats laten tussen de verschillende vragen want nu heb je de bewerking, kadertje 

oplossing en onmiddellijk komt al de volgende vraag. Meer ruimte en ook meer ruimte geven voor de bewerking. 

Want als zij echt gaan cijferen, gaan ze meer ruimte nodig hebben.” (L.L. - leerkracht wiskunde TSO en KSO 

 

Twee praktijkexperten vinden dat voor de taak grafieken genoeg plaats voorzien is. Bovendien zijn er 

duidelijke grafieken aanwezig. Twee praktijkexperten vinden dat er te weinig ruimte is tussen de 

verschillende oefeningen. Eén praktijkexpert vindt bijvoorbeeld de ruimte om te antwoorden te klein. Een 

praktijkexpert merkt bijkomend op dat lay-out zeer belangrijk is. Hij weet uit ervaring dat mensen 

bijvoorbeeld niet meer gemotiveerd zijn om een vragenlijst verder in te vullen, indien de lay-out van de 

vragenlijst niet helder is.  

- “Hier ook misschien een beetje . . . het zit wat dicht qua lay-out, je kan dat verbeteren hé. Bij schriftelijke 

vragenlijsten, hoe betere lay-out hoe gemakkelijker dat mensen dat invullen dat is gekend . . . Goed, het is geen 

enquête, maar bij vragenlijsten is dat zo. Als de lay-out niet goed is en het begint hen te ergeren of hen moeilijk te 

lijken, dan haken ze af.” (P.R. - docent statistiek professionele bachelor) 

Drie praktijkexperten stellen voor om de lay-out van de taak te verbeteren door meer ruimte te voorzien 

tussen de oefeningen. Een andere praktijkexpert zou bij oefening 80 ook puntjes plaatsen op de X-as zodat 

het aflezen gemakkelijker verloopt.  

 

Eén praktijkexpert vindt dat er genoeg plaats voorzien wordt voor de taak tabellen. Een andere merkt op 

dat de cijfers van de bustabel dicht op elkaar staan, maar voegt daaraan toe dat dat ook net de realiteit is. 

Een andere praktijkexpert vindt de kwaliteit van de bustabel niet helder en vermoedt dat dit voor 

problemen kan zorgen bij personen met dyscalculie. Twee praktijkexperten vinden de dubbele nummering 

voor de instructie van iedere tabel verwarrend. Eerst wordt vermeld wat de inhoud van iedere tabel is. 

Voor deze uitleg staat een dubbele nummering omdat onderaan de tabel telkens twee vragen volgen. 

- “En de kwaliteit hier is onduidelijk (wijst naar de bustabel), van de bustabel, die is wazig en die danst mij zelfs 

voor de ogen en ik heb geen gezichtsprobleem en ik heb geen dyscalculie.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, 

TSO, BSO en KSO) 

- “Ja, want dan gaan die misschien denken: oei moet ik dat hier ook gebruiken?” (S.B. - psycholoog ASO, TSO en 

BSO) 

De twee praktijkexperten die de dubbele nummering onduidelijk vinden, zouden deze aanpassen. Eén 

praktijkexpert zou de nummering opsplitsen en ieder nummer plaatsen bij de vraag waar hij betrekking op 

heeft. Een andere praktijkexpert zou werken met een letter, bijvoorbeeld A en B om te verduidelijken dat 

de vraag uit twee onderdelen bestaat. Daarnaast zou één praktijkexpert meer spaties laten tussen de 
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opgaven omdat de opgave volgens haar eruit moet springen. Ze zou ook opteren om de bustabel helderder 

te maken. 

- “Ja opnieuw, je zit hier met twee ondertitels. Dat is eerst: zoek de opgave in dit alles. De opgave moet voor mij 

eruit springen. Er moet meer spatie tussen die eerste en die tweede opgave [zijn].” (A.A. - leerlingencoördinator 

ASO, TSO, BSO en KSO) 

 

Twee personen merken een verschil op in lay-out tussen de twee kaarten van de taak oriëntatie. Ze vinden 

de eerste kaart veel leesbaarder dan de eerste kaart. Ze vrezen dat een student hierdoor kostbare tijd zal 

verliezen. Twee andere praktijkexperten vinden de start moeilijk omdat de pijl wijst naar de straat maar 

nog niet de richting aangeeft. Een andere praktijkexpert merkt op dat er in de instructie van oefening 87 

een spatie te veel staat bij de pijl die tussen de haakjes staat.  

- “. . . dan moet ik mij forceren om die gelezen te krijgen. En dan gaat mijn hoofdconcentratie niet naar de weg, 

maar naar het lezen van wat staat daar. Dus dan verlies ik per definitie al . . . want ik moet eerst gaan ontcijferen 

wat daar staat en dan heb ik mijn tijd al verloren aan het lezen van wat daar staat alvorens ik begonnen ben.” 

(A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

Om de kaart van de tweede oefening te verduidelijken zouden 2 experten de straatnamen groter 

weergeven. Eén praktijkexpert zou de rode pijl op de kaart plaatsen in de richting waarin de 

jongvolwassene moet vertrekken. Daarnaast zou één praktijkexpert bij de tweede oefening van de taak niet 

werken met een pijltje en een bolletje op de kaart, maar wel met de letters A en B. Eén praktijkexpert 

vraagt zich af of het niet gemakkelijker zou zijn om de jongvolwassene los van de oefening een kaart te 

geven op een apart blad. Op die manier kunnen ze zelf de kaart draaien terwijl ze schrijven.  

- “Ik zou voor deze oefening (wijst naar oefening 86) uw plannetje los geven van uw opdracht. Want alez dat is 

mijn reflex in alle geval. Ik begin met mijn plan mee te draaien. En als je dan constant moet gaan kijken wat 

stond daar weer, ik zou die plannetjes geven als losse opdracht.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO 

en KSO)  

 

Drie praktijkexperten vinden dat bij de eerste twee oefeningen van de taak kloklezen en tijdsberekeningen 

te weinig ruimte voorzien is om een antwoord te formuleren. Een andere praktijkexpert vindt deze taak 

visueel goed opgesteld doordat de verschillende opgaven van de oefeningen in een grijze kader staan en 

op die manier duidelijk onderscheiden worden van elkaar. Ook hier merkt één praktijkexpert op dat de 

opgavenummering vooraan de oefening voor verwarring blijft zorgen. Vier praktijkexperten willen de taak 

optimaliseren door de antwoordruimte  te vergroten. Een andere praktijkexpert vindt dat de lay-out 

consequent moet zijn, soms staan de klokken naast elkaar, soms staan de klokken onder elkaar. Dat vindt 

de praktijkexpert belangrijk opdat effectief gemeten kan worden wat gemeten moet worden. Zij opteert 

om de klokken op eenzelfde manier weer te geven. Ook hier zou een praktijkexpert de opgavenummering 

verwijderen.  

 

- “En hier kan je je weer afvragen: kunnen die niet onder elkaar? Want hier staan ze onder elkaar, hier staan ze 

door elkaar. Je kan het alleen maar gemakkelijker maken en meer meten wat je wilt meten.” (V.G. - psycholoog 

ASO en TSO) 
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Eén praktijkexpert merkt op dat, doordat de biljetten en munten van de taak rekenen met geld in kleur zijn 

weergegeven, jongvolwassenen kunnen afleiden aan de hand van de kleur over welke waarde het gaat en 

dus niet door te kijken naar het cijfer in kwestie. Een andere praktijkexpert stelt voor om meer ruimte te 

geven aan iedere oefening.  

 

Zes praktijkexperten willen de lay-out van de taak rekenen met geld optimaliseren. Twee prakijkexperten 

stellen voor om oefening 99, die nu alleen aan de linkerkant is geplaatst, onder de andere oefeningen te 

plaatsen. Een andere praktijkexpert zou de zwarte lijnen tussen de oefeningen verwijderen. Daarnaast zou 

één praktijkexpert stippellijnen voorzien naast de biljetten en munten zodat studenten daar kunnen 

neerschrijven hoeveel biljetten en munten ze moeten terugkrijgen. Dat maakt ook de instructie duidelijker. 

Eén praktijkexpert zou ervoor zorgen dat alle getallen voor de komma gelijk staan met elkaar. Dat is nu 

soms wel en soms niet het geval, hier zouden ze consequent in moeten zijn volgens deze praktijkexpert. 

Een andere praktijkexpert zou alle cijfers verwijderen die niets met de oefeningen te maken hebben. 

Daarnaast zou ze meer ruimte voorzien tussen de eerste twee oefeningen. Tot slot stelt één praktijkexpert 

voor om de nummering vooraan de oefeningen ook te voorzien van een grijze kader zoals bij de subtest 

compenserende rekenvaardigheden.  

 

3.2.6 Subtest 6: Compenserende rekenvaardigheden 

  
3.2.6.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 6 de compenserende 

rekenvaardigheden meet van de jongvolwassene? 

 

Alle 16 praktijkexperten vinden dat de zesde subtest de compenserende rekenvaardigheden meet van de 

jongvolwassene. Dit komt overeen met 100%.  

 

3.2.6.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten bij de 

oefeningen van subtest 6? 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Eén praktijkexpert wijst erop dat het zeker compenserend is doordat er geen tijdsdruk aan verbonden is. 

Daarnaast vindt een andere praktijkexpert dat iets een compensatie is wanneer er hulpmiddelen of andere 

bronnen gebruikt mogen worden, zoals hier het geval is. Toch bedenkt een leerlingencoördinator van het 

ASO zich dat alle leerlingen in de derde graad hoe dan ook mogen cijferen en gebruik mogen maken van 

een rekenmachine.  

Eén praktijkexpert stelt voor om de inhoud van de subtest te optimaliseren door studenten hier bijkomend 

een tafelkaart te laten gebruiken. Op die manier kan gekeken worden of een tafelkaart een compensatie 

kan zijn voor de automatisering van de rekenfeiten.  
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- “Ja, die moeten dat dan dikwijls doen en dan schrijven die eerst hun tafeltje op, wat ze dan wel uit hun hoofd 

kennen, maar ze hebben tijd nodig en dan kunnen ze tellen van ahja dat is dat. Dus dat zou je eventueel er nog 

kunnen bij inlassen.” (H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO) 

 

Twee praktijkexperten vragen zich af of de taak cijferen inhoudelijk wel echt compenserend is. Ze 

betwijfelen of deze taak niet compenserend zal zijn voor iedereen omdat je je hier ook moet beroepen op 

je feitenkennis. Als de feitenkennis niet geautomatiseerd is, zal deze taak niet compenseren, zelfs niet als 

er geen tijdsdruk aanwezig is. Daarnaast merkt een professor statistiek op dat er bij de staartdelingen enkel 

gedeeld wordt door een eencijferig getal, terwijl er bij de andere subtesten ook delingen zijn door een 

tweecijferig getal. Ook vindt hij dat er in de oefeningen een overgewicht is aan kommagetallen. 

- “. . . is dat dan valide om te zeggen dat je compensatie meet? Voor sommige kinderen wel, voor sommige 

kinderen niet. Diegene die al in de automatisering in de heel eenvoudige dingen mis zitten, die zitten daar ook 

voortdurend mis hé!” (H.A. - pedagoog ASO, TSO en BSO)  

Om consequent te blijven in het soort oefeningen dat gegeven wordt in de verschillende subtesten, raadt 

de professor statistiek aan om ook hier delingen weer te geven door een tweecijferig getal. Eén 

praktijkexpert vindt het een meerwaarde om de taak te voorzien van een stappenplan waarop bijvoorbeeld 

staat hoe je moet rekenen met kommagetallen. Zo wordt het voor hem pas echt een taak die de 

compensatievaardigheden kan meten. Een andere praktijkexpert zou verduidelijken wat er precies bedoeld 

wordt met cijferen omdat niet iedere jongvolwassene volgens hem zal weten wat cijferen concreet 

inhoudt.  

- “Misschien dat je er zou bij kunnen zetten dat ze maar mogen zoveel, of doen wat ze willen bij wijze van spreke 

en reken de opgave al cijferend uit, van zoek je eigen weg om tot de uitkomst te komen en noteer dat ook, dat zou 

ik misschien in de opgave . . . Want al cijferend, voor een aantal dat ze niet weten, wat mag ik hier nu en wat mag 

ik hier nu niet.” (P.R. - docent statistiek professionele bachelor) 

 

De praktijkexperten uiten vooral bedenkingen over de auditieve opgaven van de subtest rekenen met 

rekenmachine. Zeven praktijkexperten zien de meerwaarde er niet van in om de jongvolwassenen 

berekeningen te laten uitvoeren op het rekenmachine zonder ze eerst op te schrijven. Ze zien deze taak als 

compenserend wanneer er wel genoteerd mag worden zodat de jongvolwassene eerst het getalbeeld kan 

zien. Twee praktijkexperten vinden het positief dat er zowel auditieve als visuele opgaven gegeven 

worden omdat er zo gekeken kan worden of er een verschil is in prestatie tussen de auditieve en visuele 

oefeningen. Voor drie leerkrachten zou deze taak een inzicht kunnen verschaffen of een rekenmachine al 

dan niet een meerwaarde zou betekenen voor de persoon met dyscalculie. Op die manier kunnen ze 

beslissen of een rekenmachine toegestaan mag worden in gevallen waarin het eigenlijk verboden is. Tot 

slot vermelden twee praktijkexperten dat er in de derde graad altijd een rekenmachine gebruikt mag 

worden.   

- “Je mag ze niet opschrijven hé. Maar je wilt wel weten of ze een compenserend middel kunnen gebruiken, dus als 

ze verkeerd ingetikt worden, is de uitkomst fout. Ik vraag me af of je dan, heb je dan gemeten wat je wou meten. 
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Want als je ze laat opschrijven en je laat ze dan compenserend uitrekenen, dan heb je compensatie gemeten 

volgens mij.” (J.S. - leerlingencoördinator ASO en KSO) 

- “Als je een leerkracht gaat laten zien van, hier scoren ze wel heel goed op en op de andere niet, dat is weer een 

argumentatie meer om het rekenmachine, moest het ooit niet worden toegestaan, wel toe te staan.” (V.G. - 

psycholoog ASO en TSO) 

De praktijkexperten die de meerwaarde er niet van inzien dat er niet genoteerd mag worden tijdens de 

oefeningen van de auditieve opgaven, opteren ervoor om de taak te optimaliseren door de jongvolwassene 

in kwestie wel te laten noteren. Een andere praktijkexpert wil tussen de oefeningen nog een deling 

toevoegen.  

 

Moeilijkheidsgraad 

Een professor statistiek vindt het belangrijk dat de oefeningen moeilijk genoeg zijn, omdat dit nodig is om 

te cijferen. Hij vindt dat het moeilijk is om correct te cijferen met een of twee kommagetallen.  

- “Dus het correct cijferen met een of twee kommagetallen is moeilijk. Zeker als het gaat over vermenigvuldigen en 

delen. Daar gaan behoorlijk wat fouten gebeuren denk ik . . .” (W.V.D. - professor statistiek master) 

 

Twee praktijkexperten denken dat de auditieve oefeningen binnen de taak rekenen met rekenmachine voor 

moeilijkheden gaat zorgen omdat studenten niet eerst mogen noteren. Daarnaast merkt één praktijkexpert 

op dat visuele opgaven ook voor moeilijkheden kunnen zorgen. Sommige studenten wisselen de volgorde 

van de cijfers om wanneer ze deze cijfers intypen op hun rekenmachine.  

- “. . . hebben we toch wel ervaring dat soms blijkt dat leerlingen moeilijkheden hebben om die cijfers in de juiste 

volgorde correct over te nemen op hun rekenmachine.” (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

 

Aantal oefeningen  

Eén praktijkexpert vindt dat er een overgewicht aan kommagetallen is in de taak cijferen, zoals vermeld 

werd bij de bedenkingen over de inhoud van de taak. Daarom zou hij opteren om het aantal oefeningen uit 

te breiden en acht opgaven te geven zonder kommagetallen en vier met kommagetallen. Naar zijn mening 

is er dan een beter evenwicht.   

Om goed te kunnen meten of fouten frequent of op basis van toeval voorkomen, zou één praktijkexpert 

opteren om ook de taak rekenen met rekenmachine uit te breiden qua aantal.  

- “Je zou zelfs kunnen zeggen, door er wat meer te geven ja, [dat ze] het beter kunnen meten. In die zin dat de 

fouten die er kunnen gebeuren, kunnen zijn door het overzetten van pen papier en omgekeerd hier ook natuurlijk, 

maar met er maar drie te geven ga je misschien niet goed meten of die fouten nu frequent voorkomen of minder 

frequent voorkomen.” (W.V.D. - professor statistiek master) 

 

Tijdsdruk 

Twee praktijkexperten vinden het positief dat er geen tijdsdruk verbonden is aan de taken van de subtest. 

Een leerkracht PAV in het BSO merkt op dat meer tijd geven ook een maatregel is die ze toekennen aan 

leerlingen met leermoeilijkheden. Drie praktijkexperten vragen zich af wat de meerwaarde is om aan de 
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taken van deze subtest geen tijdsdruk te verbinden. Een praktijkexpert bedenkt dat de taak rekenen met 

rekenmachine ook kan nagegaan worden met een tijdsdruk.  

 

Lay-out 

Iedere taak wordt op een apart blad weergegeven. De taak cijferen staat op een blad en de 

jongvolwassenen dienen hun bewerking uit te voeren in een daarvoor voorziene kader. De taak rekenen 

met rekenmachine wordt opgesplitst. Op een bladzijde staan de auditieve oefeningen en op een tweede 

bladzijde staan de visuele oefeningen. Vooraan iedere oefening is de doorlopende opgavenummering weer 

aanwezig. Twee praktijkexperten vermelden dat ze de nummering vooraan de oefeningen van de subtest 

verwarrend vinden. Dat is een bedenking die verschillende praktijkexperten al eerder geuit hebben.  

 

Twee praktijkexperten vinden dat er genoeg ruimte is voorzien voor de taak cijferen. Daarbij vindt één 

praktijkexpert het positief dat de kaders voor de bewerking verticaal naar onder gaan en niet horizontaal. 

10 praktijkexperten vinden dat er te weinig ruimte voorzien is om te cijferen. Belangrijkste bedenking 

hierbij is dat ze de kaders te klein vinden om in te cijferen. Eén praktijkexpert merkt op dat de kader voor 

de bewerking suggereert hoe lang de bewerking van het cijferen dient te zijn en hij vraagt zich af of dit 

bewust is gedaan of eerder toevallig is.   

- “Al geeft de grote van het kadertje wel een indicatie vermoed ik van de lengte van de bewerking of is dat puur 

toevallig en in de lay-out gekropen, dat weet ik ook al niet”. (J.S. - leerlingencoördinator ASO en KSO) 

10 praktijkexperten willen de lay-out van de taak optimaliseren door meer ruimte te voorzien voor het 

cijferen. Belangrijkste voorstellen zijn om de kader te verbreden (zeker bij de staartdelingen), om de kader 

weg te laten of om extra kladbladeren te voorzien. Eén praktijkexpert stelt voor om de strepen van de 

bewerkingen in de kaders te zetten zodat ze weten waar de getallen moeten staan en om het cijferen vlotter 

te laten verlopen.  

 

3.2.7 Zelfbeoordelingsschaal  

 

3.2.7.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt de zelfbeoordelingsschaal een goede manier 

om het inzicht in de eigen sterktes en zwaktes op het domein van het rekenen bij de 

jongvolwassene na te gaan? 

 

Alle 16 praktijkexperten vinden de zelfbeoordelingsschaal geschikt om het inzicht in de eigen sterktes en 

zwaktes op het domein van rekenen bij de jongvolwassene na te gaan. Dit komt overeen met 100%.  

 

3.2.7.2 Welke bedenkingen en voorstellen ter optimalisering hebben de praktijkexperten over de 

zelfbeoordelingsschaal?  

 

Allereerst vragen zes praktijkexperten zich af hoe de schaal geïnterpreteerd zal worden. Drie 

praktijkexperten maken hier de bedenking bij dat de opgesomde categorieën subjectief kunnen zijn, want 

wat bijvoorbeeld zwak is voor de ene jongvolwassene is dat niet voor de andere jongvolwassene. Eén 
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praktijkexpert merkt op dat hij niet goed kan inschatten op basis van wat of met wie de jongvolwassene 

zich zal vergelijken om zijn beoordeling op te baseren. 

- “. . . die leerling zich moet vergelijken met iets en waar die zich mee vergelijkt, is mij niet zo duidelijk en dat zal 

voor een leerling zelf ook niet zo duidelijk zijn vermoedelijk. Vergelijkt die zich met zijn medeleerlingen in zijn 

klas, met de populatie in het algemeen? Met de andere leerlingen waarvan dyscalculie wordt vermoed? Want die 

deze test maken als een soort diagnose dus ja, dat kan in zijn achterhoofd spelen. Vergelijkt die zich met zijn 

prestaties op de andere subtests? Ja daar juist was ik zeer zwak, maar hier ben ik echt wel beter in en gaat dat 

meespelen in zijn antwoord of niet? Dus dat is me niet zo duidelijk . . .” (W.V.D. - professor statistiek master) 

Zes praktijkexperten merken op dat het inschatten van de eigen prestaties een moeilijk gegeven is voor 

personen met dyscalculie. Drie praktijkexperten denken dat de personen met dyscalculie zich eerder zullen 

schalen in de laagste drie categorieën (“eerder zwak”, “zwak” en “heel zwak”), terwijl één hulpverlener de 

ervaring heeft dat personen met dyscalculie zich ook vaak overschatten. Een leerlingencoördinator van het 

BSO, TSO en KSO vindt dat deze zelfbeoordelingsschaal een effect heeft op het zelfbeeld en de 

zelfwaarde van de jongvolwassene. Ze vermoedt dat personen met dyscalculie zich eerder zullen 

inschatten bij de lagere categorieën. Hier als persoon telkens mee geconfronteerd worden kan pijnlijk zijn. 

Ze vindt dat de categorieën zoals ze nu geformuleerd zijn peilen naar een waardeoordeel.  

- “Ja, ik vind dat een heel goede manier, want dat is een van de problemen in het algemeen ook, dat de jongeren 

vaak een heel andere perceptie hebben bij testen of examens, noem maar op, om zichzelf te kunnen inschatten.” 

(G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

Twee hulpverleners vergelijken de zelfbeoordelingsschaal van het instrument met de 

zelfbeoordelingsschaal die ook aanwezig is in de CDR.  

- “Gelijk bij de CDR-5 is dat, dan geeft de jongere zelf een getal en die moeten dan zelf aangeven, ik denk dat ik, 

stel dat die test op 50 punten gaat, dat die zegt ik heb 27 op 50 behaald. En dan hebben die daar normen voor 

gemaakt. Een callibratie van wat ze werkelijk hebben en wat ze schatten en zo wordt [het] bekeken.” (S.B. - 

psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Drie praktijkexperten vinden het goed dat er geen neutrale middencategorie is omdat studenten dan 

gedwongen worden om een doordachte keuze te maken. Een andere praktijkexpert zou wel opteren om 

een neutrale categorie op te nemen. Eén praktijkexpert vindt de verschillende categorieën inhoudelijk te 

weinig van elkaar onderscheiden. Zo vindt ze bijvoorbeeld het onderscheid tussen “eerder goed” en 

“goed” moeilijk te maken.  

- “Ik vind dat ook die opdeling tussen die drie aan de zwakke kant en die drie aan de goede kant, [dat] vind ik op 

zich goed want dan moeten ze sowieso al de keuze maken. Vind ik dat op zich wel genoeg keuze geeft en niet te 

veel en ik vind het goed dat er nergens een optie is waar er dan zoiets staat als gemiddeld, iets dat niet vis noch 

vlees is om het zo te zeggen. Ze moeten wel kleur bekennen.” (N.B. - zorgcoördinator professionele bachelor)  

 

Zes praktijkexperten willen de schaal optimaliseren door de categorieën met cijfers te benoemen in plaats 

van met woorden. De belangrijkste argumenten zijn dat de waardebeoordeling in woorden niet 

geobjectiveerd kan worden volgens de praktijkexperten. Ook zou de beoordeling in woorden emotioneel 

harder aankomen dan een beoordeling in cijfers. Deze praktijkexperten zouden de persoon in kwestie 
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zichzelf een cijfer laten geven op hoeveel oefeningen hij of zij denkt juist te hebben, of zichzelf punten 

laten toekennen op zijn of haar prestatie.  

- “Daarom lijkt het mij gemakkelijker en beter ook, naar het welbevinden van het kind, om [te zeggen] schat in, 

waar zit je tussen de 0 en de 5 op 10, uhm 5 op 10, tussen de 5 en de 7 op 10,  tussen de 5 en de 10 op 10 dat je 

zoiets uitwerkt. Voor mij lijkt dat gevoelsmatig neutraler dan dat je moet zeggen, shit man ik ben hier eerder 

zwak op of eerder heel zwak op. Net omdat je al met leerlingen zit waarvan je vermoedt dat die zwak gaan 

scoren.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

Twee praktijkexperten opteren ervoor om een neutrale categorie op te nemen in de zelfbeoordelingsschaal. 

Eén praktijkexpert wil minder categorieën maken omdat bijvoorbeeld het onderscheid tussen “goed” en 

“eerder goed” volgens haar niet goed te onderscheiden is. Twee leerkrachten werken op school ook met 

een zelfbeoordeling door middel van smileys. Zij stellen voor om dit hier ook te doen zodat het gevoel 

visueel weergegeven wordt.  

- “Het visueel weergeven en dan is dat van, hoe voel ik mij er bij, goed of gewoon of, maar niet het woord zwak er 

op plakken.” (L.L. - leerkracht wiskunde TSO en KSO) 

- “Nu, wat heel gemakkelijk zou zijn, is in plaats van heel zwak, zwak, eerder zwak uhm dat vinden ze altijd zo ja 

verwarrend niet, maar . . . een lachend gezichtje, neutraal gezichtje en een verdrietig gezichtje.” (M.N. - 

leerkracht PAV BSO) 

 

3.2.8 Conclusie hoofdonderzoeksvraag  

 

Vanuit onze deelonderzoeksvragen kunnen we nu een antwoord formuleren op de hoofdonderzoeksvraag: 

“Meten de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, wat ze beogen te meten volgens praktijkexperten?”. Om te 

kijken hoeveel subtesten er als inhoudsvalide worden beschouwd door de praktijkexperten, baseren we ons 

op de Content Validity Ratio (CVR). Om na te gaan of het Rekenvaardighedenprofiel als geheel 

inhoudsvalide is volgens praktijkexperten, baseren we ons op de Content Validity Index (CVI), zoals 

besproken in paragraaf 2.2 van het methodehoofdstuk. In Tabel 9 lezen we het aantal praktijkexperten die 

de deelonderzoeksvragen beantwoordden (N), de kritische CVR-waarde waaraan voldaan moet worden en 

de eigenlijke CVR-waarde af. Ook de kritische CVI-waarde die minimaal bereikt moet worden en de 

werkelijke CVI-waarde worden weergegeven in deze tabel. 

 
Tabel 9 

Inhoudsvaliditeit: resultaten  

 N Kritische CVR CVR 

Subtest 1: rekenfeiten voor de 4 
hoofdbewerkingen 

16 .5 1 

Subtest 2: conceptuele kennis 16 .5 1 

Subtest 3: procedurele kennis en vaardigheden 16 .5 .875 

Subtest 4: integratievaardigheden 16 .5 .5 

Subtest 5: aanvullende rekenvaardigheden 16 .5 1 

Subtest 6: compenserende rekenvaardigheden 16 .5 1 

  Kritische CVI: .80 CVI: 1 + 1 + 1 + 1 + .875 + .5 / 6 = .90 
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Op basis van de resultaten in Tabel 9 merken we dat alle 16 praktijkexperten de deelonderzoeksvragen van 

de hoofdonderzoeksvraag hebben beantwoord. De CVR-waarde voor elke subtest is ten minste gelijk aan 

de bijhorende kritische CVR-waarde (.5). Hieruit kunnen we concluderen dat elke subtest inhoudsvalide 

is. In de tabel wordt ook de CVI-waarde (.90) berekend. Als we deze waarde vergelijken met de 

bijhorende kritische CVI-waarde (.80) kunnen we eveneens besluiten dat het instrument in zijn geheel als 

inhoudsvalide beschouwd mag worden. We kunnen de bijhorende hypothesen bevestigen. De 

verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel zijn inhoudsvalide. Ook het 

rekenvaardighedenprofiel als geheel is inhoudsvalide.  

 

3.3 Aanvullende hoofdonderzoeksvraag  

 

De aanvullende hoofdonderzoeksvraag van deze masterproef luidt als volgt: “Kunnen de verschillende 

subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel, 

jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie correct identificeren (specificiteit van het 

instrument en sensitiviteit van het instrument)?”. Een antwoord op deze aanvullende 

hoofdonderzoeksvraag en bijhorende hypothesen wordt geformuleerd na de bespreking van de 

deelonderzoeksvragen van deze aanvullende hoofdonderzoeksvraag.  

 

3.4 Deelonderzoeksvragen van de aanvullende hoofdonderzoeksvraag 

 

De rapportering van de deelonderzoeksvragen van de aanvullende hoofdonderzoeksvraag bestaat eveneens 

uit een kwantitatief en een kwalitatief luik. We lichten ook hier de opbouw van de rapportering van het 

kwalitatieve luik van de deelonderzoeksvragen kort toe. De bedenkingen die praktijkexperten maken bij 

de vraag of een subtest jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan identificeren, 

hebben betrekking op de volledige subtest en worden door de onderzoekers onderverdeeld in verschillende 

categorieën zodat dit overzichtelijker is voor de lezer. Een eerste hoofdcategorie heeft betrekking op 

factoren die de prestaties op een subtest kunnen beïnvloeden volgens praktijkexperten. Deze wordt 

onderverdeeld in de subcategorieën soort oefeningen (met als onderverdeling inhoud en 

moeilijkheidsgraad), tijdsdruk en onderwijsniveau. Een tweede hoofdcategorie, factoren die de inschatting 

van praktijkexperten kunnen beïnvloeden, bestaat uit de subcategorieën diagnostiek en beroepservaring. 

Van de 16 praktijkexperten zijn er 6 praktijkexperten (hulpverleners) die aan diagnostiek doen van 

dyscalculie. Wanneer we kijken naar de praktijkexperten die het meeste ervaring hebben met de doelgroep 

jongvolwassenen met en zonder dyscalculie, rekenen we hiertoe de zes hulpverleners en de drie 

leerkrachten wiskunde. De hulpverleners kunnen een adequate inschatting maken van de problematiek 

dyscalculie. Een leerkracht wiskunde heeft een intenser contact met de doelgroep jongvolwassenen (zowel 

met en zonder dyscalculie) waardoor hij of zij een adequatere inschatting over sensitiviteit en specificiteit 

van een subtest zal kunnen maken dan bijvoorbeeld een professor statistiek, een zorgcoördinator of een 

leerlingencoördinator die in minder direct contact staan met de doelgroep. Wanneer er over een bepaalde 

categorie door praktijkexperten geen bedenkingen geuit zijn, wordt deze categorie niet vermeld. 
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3.4.1 Subtest 1: Rekenfeiten voor de vier hoofdbewerkingen 

 

3.4.1.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 1 de jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

 

10 van de 15 praktijkexperten vinden dat subtest 1 de jongvolwassenen met dyscalculie en zonder 

dyscalculie correct kan identificeren. Dit komt overeen met 67%. Als we enkel kijken naar de acht 

praktijkexperten met de meeste ervaring, vinden vier praktijkexperten dat subtest 1 de jongvolwassenen 

met dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan identificeren. Dat komt overeen met 50%. Merk op dat 

één praktijkexpert (een hulpverlener) niet op de vraag wenste te antwoorden die we nodig hadden om deze 

deelonderzoeksvraag te beantwoorden. Hij of zij vond het nodig om te kunnen vergelijken met andere 

normen van gelijksoortige instrumenten om een gefundeerde inschatting te kunnen maken over hoeveel 

procent van de jongvolwassenen een lagere score zou halen dan de zwakke score van deze subtest. 

 

3.4.1.2 Welke bedenkingen hebben de praktijkexperten hierbij?  

 

Factoren die de prestaties op een subtest kunnen beïnvloeden 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Drie praktijkexperten uit het onderwijs merken op dat naast leerlingen met dyscalculie ook leerlingen 

zonder dyscalculie een zwakke score kunnen behalen op deze subtest. Een leerkracht wiskunde nam een 

tafeltest af in de derde graad en merkte dat veel leerlingen hier moeilijkheden mee hadden. Daarnaast 

merken twee praktijkexperten op dat studenten uit de derde graad en het hoger onderwijs het gewend zijn 

om steeds hun rekenmachine te gebruiken, ook voor oefeningen die normaal gezien geautomatiseerd 

zouden moeten zijn. De kennis van rekenfeiten is ook niet wat op die leeftijd verwacht wordt binnen 

schoolverband, aldus de praktijkexperten. Doordat de leerlingen hier geen rekenmachine mogen 

gebruiken, zullen ze zich beter moeten concentreren.   

- “Mijn ervaring is dat ze dat eigenlijk helemaal kwijt zijn, dus ze gaan voor het minste dat ze moeten uitrekenen, dat 

is mijn ervaring, het rekenmachine gebruiken. Ook omdat dat toegelaten is voor onze leerlingen en omdat het ook 

vaak nodig is voor wat ze moeten berekenen. (G.V. - leerlingencoördinator ASO) 

Daarnaast kan een zwakke score op deze subtest volgens één praktijkexpert ook te maken hebben met een 

lage motivatie om deze subtest tot een goed einde te brengen. Een andere praktijkexpert bedenkt dat 

leerlingen zonder dyscalculie, maar met een ander probleem zoals een leesprobleem, hier ook zwak op 

kunnen scoren ondanks het feit dat ze wel de automatisering van de rekenfeiten beheersen.  

 

- “Maar ik heb gewoon ook veel leerlingen die gewoon zeggen: ik vul dat niet in of ik doe dat maar half. Of die 

beginnen heel goed en dan zeggen ze pff ik stop. Dat is heel vaak ze zijn niet gemotiveerd . . .” (M.N. - leerkracht 

PAV BSO) 

- “Maar als je zegt, ja goed, de totale groep, er gaan nog mensen zijn misschien die daar gaan op uitvallen omwille 

van andere redenen, bijvoorbeeld ik zeg maar iets, ja moeite hebben met lezen waardoor die ook tijd gaan 
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verliezen waar misschien wel de automatisering is als het auditief zou aangeboden worden hé, waardoor die niet 

gaan uitvallen.” (G.V.S. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

Twee andere praktijkexperten denken dat ook leerlingen met dyscalculie goed kunnen scoren op deze 

subtest. Eén praktijkexpert haalt cijfers aan uit het PISA onderzoek waaruit is gebleken dat, bekeken op 

wereldniveau, Vlaamse leerlingen goed presteren op wiskunde. Hierdoor denkt hij dat maar een laag 

percentage een zwakke score zal behalen op deze subtest.  

 

Moeilijkheidsgraad 

Volgens sommige praktijkexperten bepaalt de moeilijkheidsgraad welke personen een zwakke score 

zullen behalen op de subtest. Eén praktijkexpert bedenkt dat automatisering van de rekenfeiten 

gemakkelijker zal gaan op jongere leeftijd dan op oudere leeftijd omdat studenten van tegenwoordig het 

gewoon zijn om alles uit te rekenen met hun rekenmachine. Het optellen en aftrekken zal voor de groep 

van jongvolwassenen vlot verlopen, maar bij delingen en vermenigvuldigingen verwachten vijf 

praktijkexperten meer problemen.  

 

Tijdsdruk 

Drie praktijkexperten denken dat ook jongvolwassenen zonder dyscalculie een zwakke score kunnen 

behalen op deze subtest omwille van de strakke tijdsdruk, terwijl ze de automatisering van de eenvoudige 

rekenfeiten wel beheersen.  

- “En ik denk dat als die voldoende denktijd krijgen, dat die dat relatief goed zullen doen, maar met die tijdsdruk zo 

hoog, dan vrees ik dat zelfs ook clevere studenten zonder dyscalculie daar op zullen uitvallen.” (A.A. - 

leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

 

Onderwijsniveau 

Vier praktijkexperten vermoeden dat het behalen van een zwakke score op deze subtest ook afhankelijk 

zal zijn van het gevolgde onderwijsniveau. Ze verwachten dat leerlingen in een ASO kader niet snel een 

zwakke score zullen behalen op deze subtest. Drie praktijkexperten bedenken dat vooral in het BSO meer 

dan de helft een zwakke score zal behalen, ongeacht ze dyscalculie hebben of niet.   

-  “Ja, dat is een heel groot verschil in andere richtingen. Ik zeg u, die van BSO die kunnen niet hoofdrekenen . . . 

dus daar zou een veel groter percentage lager op scoren dan een ASO’er. Ja, in een BSO, ik denk dat minstens 

50/60% lager zou scoren. Daar ben ik vrij zeker van.” (S.B. - psycholoog ASO, TSO en BSO) 

 

Factoren die de inschatting van praktijkexperten kunnen beïnvloeden 

 

Diagnostiek 

Drie hulpverleners baseren zich op hun uitgevoerde diagnostische onderzoeken naar dyscalculie om een 

inschatting te maken van hoeveel procent van de jongvolwassenen een zwakke score zullen behalen op 

deze subtest. Eén hulpverlener baseert zich hiervoor op de Tempo-Test-Rekenen. Daarnaast merkt één 

hulpverlener op dat het niet gemakkelijk is om een inschatting te maken voor de volledige doelgroep van 
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jongvolwassenen omdat zij vooral ervaring hebben met de jongvolwassenen met (vermoeden van) 

dyscalculie.  

 

Beroepservaring  

Vijf praktijkexperten vinden het moeilijk om een inschatting te maken hoeveel jongvolwassenen een score 

zullen behalen die lager is dan of gelijk is aan de zwakke score van de subtest omdat ze naar hun mening 

geen intens contact hebben met de doelgroep jongvolwassenen met dyscalculie. Een professor en een 

docent statistiek merken op dat ze geen directe ervaring hebben met jongvolwassenen met dyscalculie wat 

maakt dat ze het een moeilijke vraag vinden om te beantwoorden. Ook twee leerlingencoördinatoren 

vinden het moeilijk om die inschatting te maken en denken dat dit gemakkelijker zal zijn om in te laten 

schatten door een wiskundeleerkracht. Daarnaast merkt een leerlingencoördinator op dat wanneer 

leerlingen een attest van dyscalculie hebben, het moeilijk is om te zeggen waar de leerling dan precies op 

uitvalt. Ze vindt dat ze te weinig ervaring heeft om een inschatting te maken van hoeveel procent van de 

jongvolwassenen zal uitvallen op de subtest.   

- “Dat vind ik de moeilijkheid aan een attest. Je weet, die leerling heeft dyscalculie, maar geen enkel attest kan u 

eigenlijk tegoei zeggen of dat een zware of lichte mate is, dus wie ben ik om in te schatten!” (A.A. - 

leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO) 

 

3.4.2 Subtest 2: Conceptuele kennis 

 

3.4.2.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 2 de jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

 

9 van de 15 praktijkexperten vinden dat subtest 2 de jongvolwassenen met en zonder dyscalculie correct 

kan identificeren. Dit komt overeen met 60%. Ook hier heeft één praktijkexpert (leerlingencoördinator) 

niet op een vraag uit het interview geantwoord die we nodig hadden om deze deelonderzoeksvraag te 

beantwoorden. De praktijkexpert vond dat ze niet bevoegd was om daar een uitspraak over te doen omdat 

zij niet in direct contact staat met de doelgroep dyscalculie. Daarom vond ze het onmogelijk om een 

inschatting te maken. Ook bij de volgende subtesten zal deze praktijkexpert geen inschatting meer maken 

omwille van het bovenstaande argument. Als we enkel kijken naar de negen praktijkexperten met de 

meeste ervaring dan vinden zes praktijkexperten dat subtest 2 de jongvolwassenen met dyscalculie en 

zonder dyscalculie correct kan identificeren. Dat komt overeen met 67%.  

 

3.4.2.2 Welke bedenkingen hebben de praktijkexperten hierbij?  

 

Factoren die de prestaties op een subtest kunnen beïnvloeden 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Een wiskundeleerkracht denkt dat deze subtest de personen met dyscalculie niet kan onderscheiden omdat 

personen zonder dyscalculie op deze subtest geen zwakke score zullen halen, omwille van het feit dat het 
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meer overeenkomt met leerstof die de leerlingen dagelijks zien. Een andere praktijkexpert denkt dat ook 

personen zonder dyscalculie op deze subtest zwak kunnen presteren omdat inzicht iets is waar niet 

iedereen, ook personen zonder dyscalculie, aanleg voor heeft.  

- “. . . iets complexere vaardigheden qua rekenen toch wel gevraagd worden en ik vermoed dat hier ook leerlingen 

die niet echt getypeerd zullen worden als dyscalculie, alez zijnde dyscalculie, dat die hier af en toe ook al gaan op 

uitvallen, omdat dat ook wel vraagt ook wat inzicht en ja goed er zijn gewoon mensen gewoon die minder aanleg 

hebben voor rekenen, wiskunde en die daar dus ook een stukje zwakker op gaan scoren . . .” (G.V.S. - psycholoog 

ASO, TSO en BSO) 

- “. . . hoofdrekenen van juist, net omdat je daar wel nog een stuk het vanbuiten leren hebt. Terwijl als je naar 

inzicht gaat peilen, oké je kan een formule vanbuiten leren, maar als je het niet weet wat het inhoudt, kan je het 

niet toepassen.” (A.A. - leerlingencoördinator ASO, TSO, BSO en KSO)  

Vijf praktijkexperten vinden het moeilijk om een inschatting te maken van hoeveel procent van de 

jongvolwassenen een zwakke score zou behalen omdat de subtest diverse taken bevat. Sommige taken zijn 

moeilijker en meer individuen zullen hier zwak op presteren. Andere taken zullen dan weer gemakkelijker 

worden bevonden.  

 

Tijdsdruk 

Vijf praktijkexperten vinden de tijdsdruk voor de verschillende taken voldoende en denken daarom dat 

weinig jongvolwassenen een score zullen behalen die lager dan of gelijk is aan de zwakke score van de 

subtest. Ze denken dat de jongvolwassenen met dyscalculie een zwakke score zullen behalen doordat er 

een tijdsdruk aanwezig is. Daarnaast bedenken twee praktijkexperten dat leerlingen het niet meer gewoon 

zijn om oefeningen te maken met een tijdsdruk, waardoor ook personen zonder dyscalculie een zwakke 

score zouden kunnen behalen op deze subtest.  

 

Onderwijsniveau 

Ook hier vermoeden praktijkexperten dat het behalen van een zwakke score op deze subtest afhankelijk 

zal zijn van het gevolgde onderwijsniveau. Drie praktijkexperten vermoeden dat leerlingen van het BSO 

en TSO sneller een zwakke score zullen behalen dan leerlingen uit het ASO. Een belangrijk argument 

hiervoor is dat het vak wiskunde beperkter is qua inhoud in het BSO en TSO dan in het ASO.  

 

Factoren die de inschatting van praktijkexperten kunnen beïnvloeden 

 

Diagnostiek 

Eén hulpverlener verwijst naar het aantal oefeningen dat je fout moet hebben om onder percentiel 10 te 

vallen in de CDR, om zo een inschatting te kunnen maken van hoeveel procent van de jongvolwassenen 

een zwakke score zal behalen.   
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Beroepservaring  

Ook hier vinden de twee leerlingencoördinatoren het moeilijk om in te schatten hoeveel procent van de 

jongvolwassenen lager zal scoren. Ze denken dat een wiskundeleerkracht deze inschatting veel 

nauwkeuriger zal kunnen maken.  

 

3.4.3 Subtest 3: Procedurele kennis en vaardigheden  

 

3.4.3.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 3 de jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

 

11 van de 15 praktijkexperten vinden dat subtest 3 de jongvolwassenen met en zonder dyscalculie correct 

kan identificeren. Dit komt overeen met 73%. Als we enkel kijken naar de negen praktijkexperten met de 

meeste ervaring dan vinden zes praktijkexperten dat subtest 3 de jongvolwassenen met dyscalculie en 

zonder dyscalculie correct kan identificeren. Dat komt overeen met 67%. 

 

3.4.3.2 Welke bedenkingen hebben de praktijkexperten hierbij?  

 

Factoren die de prestaties op een subtest kunnen beïnvloeden 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Drie praktijkexperten geven argumenten met betrekking tot de inhoud en waarom leerlingen zonder 

dyscalculie ook een zwakke score kunnen behalen op de derde subtest. Een wiskundeleerkracht denkt dat 

leerlingen sneller fouten kunnen maken en dus sneller een zwakke score kunnen behalen, omwille van het 

feit dat ze verschillende wiskundige procedures in een taak moeten uitvoeren. Daarnaast merken twee 

praktijkexperten op dat studenten in het algemeen niet meer gewoon zijn om te rekenen zonder hun 

rekenmachine.  

 

Moeilijkheidsgraad 

Drie praktijkexperten merken op dat de oefeningen van deze subtest gecompliceerder zijn dan die van de 

eerste subtest. Hierdoor denken ze dat er in verhouding meer studenten zwakker zullen presteren op deze 

subtest dan op de eerste subtest.  

 

Tijdsdruk 

Twee praktijkexperten denken dat veel jongvolwassenen, zowel met als zonder dyscalculie, een zwakke 

score zullen behalen omwille van de tijdsdruk.  

- “Moest je dat tijdsaspect wegnemen, denk ik dat de procenten veel lager gaan liggen.” (K.K. - logopedist ASO, 

TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 
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Factoren die de inschatting van praktijkexperten kunnen beïnvloeden 

 

Onderwijsniveau 

Ook hier merken vier praktijkexperten op dat de hoeveelheid jongvolwassenen die een zwakke score 

zullen behalen op de subtest niet enkel afhankelijk is van het hebben van dyscalculie of niet, maar ook van 

het genoten onderwijsniveau. Het percentage dat zwak presteert op deze subtest zal volgens deze 

praktijkexperten hoger liggen in het BSO en TSO dan in het ASO. Ook de richting die een 

jongvolwassene in het hoger onderwijs volgt, zal invloed hebben op het feit of hij of zij al dan niet zwak 

presteert. Van iemand die bijvoorbeeld talen studeert, wordt verwacht dat hij of zij zwakker zal presteren 

dan iemand die bijvoorbeeld voor industrieel ingenieur studeert. Net omdat deze studenten in hun 

opleiding minder in contact komen met wiskunde.   

- “Als je in een talenrichting zit, zo in je derde jaar, dan ben je daar niet meer mee bezig en dan kan je altijd vooral 

met uw gsm rekenen en dan op het rekenmachine en dan gaat dat wel moeilijker zijn.” (K.K. - logopedist ASO, 

TSO, BSO, KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

 

Beroepservaring  

Ook hier vinden twee leerlingencoördinatoren het moeilijk om te beoordelen hoeveel procent een zwakke 

score zal behalen op deze subtest omdat ze geen directe leservaring in wiskunde aan jongvolwassenen 

hebben.  

 

3.4.4 Subtest 4: Integratievaardigheden  

 

3.4.4.1 Hoeveel procent van de praktijkexperten vindt dat subtest 4 de jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie correct kan identificeren? 

 

12 van de 14 praktijkexperten vinden dat de vierde subtest de jongvolwassenen met en zonder dyscalculie 

correct kan identificeren. Dit komt overeen met 86%. Naast de praktijkexpert die standvastig niet wenste 

te antwoorden op een vraag uit het interview die we nodig hadden om deze deelonderzoeksvraag te 

beantwoorden, is er een tweede praktijkexpert (leerlingencoördinator) die hier niet op geantwoord heeft. 

Deze laatste praktijkexpert argumenteert dat door het feit dat ze geen zicht heeft op wat er net bedoeld 

wordt met schatten, ze niet kan inschatten hoeveel procent van de jongvolwassenen een score zal halen 

lager dan de zwakke score. Als we enkel kijken naar de negen praktijkexperten met de meeste ervaring, 

vinden acht praktijkexperten dat subtest 4 de jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie 

correct kan identificeren. Dat komt overeen met 89%. 
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3.4.4.2 Welke bedenkingen hebben de praktijkexperten hierbij?  

 

Factoren die de prestaties op een subtest kunnen beïnvloeden 

 

Soort oefeningen 

Inhoud 

Vijf praktijkexperten vinden het moeilijk om aan te geven hoeveel procent een zwakke score zal behalen 

op deze subtest omdat ze niet goed weten hoe ze de instructie van de opgave moeten interpreteren. 

Daarnaast zouden ze graag weten wat de verbetersleutel is en wat gezien wordt als een goede schatting om 

deze inschatting accuraat te kunnen maken.  

- “. . . weet ik ook niet, wat als je nu zegt, de scoring is vrij streng, dan gaan meer, gaat mijn procent omhoog. Maar 

als dat een brede marge is, de schatting, dan ga ik zeggen, ja weinig mensen gaan minder dan 1 hebben.” (N.B. - 

zorgcoördinator professionele bachelor) 

Vijf praktijkexperten denken dat, omwille van de soort oefeningen, de volledige doelgroep van 

jongvolwassenen hoger zou moeten presteren dan de zwakke score van de subtest. Eén hulpverlener merkt 

op dat sommige personen met dyscalculie schatten als een compensatiestrategie hanteren waardoor ze op 

deze subtest goed kunnen presteren.   

- “Ik denk dat dat ook is omdat, als je dyscalculie hebt, die leren compenseren. Wat ze dan echt hebben geleerd is 

leren inschatten van waar gaat mijn antwoord ergens bij zijn en zit ik wel in de goede richting? Dat is iets wat je 

zo wel merkt. Dus ik denk dat ze daar wel goed op gaan scoren eigenlijk.” (K.K. - logopedist ASO, TSO, BSO, 

KSO, academische bachelor, professionele bachelor en master) 

 

Moeilijkheidsgraad 

Eén praktijkexpert merkt op dat de moeilijkheidsgraad hoger zal liggen en dat er meer jongvolwassenen 

op zouden kunnen uitvallen, doordat deze subtest een integratie beoogt te zijn van de vorige taken van de 

subtesten. Een wiskundeleerkracht weet uit ervaring dat haar leerlingen schatten moeilijk vinden, maar 

denkt dat vooral iemand met dyscalculie zal uitvallen op deze subtest.  

 

Onderwijsniveau 

Volgens één praktijkexpert zal de vraag wie er zal uitvallen op deze subtest ook afhangen van het genoten 

onderwijsniveau. Voor ASO leerlingen zal het volgens hem weinig waarschijnlijk zijn om een zwakke 

score te behalen op deze subtest.  

 

Factoren die de inschatting van praktijkexperten kunnen beïnvloeden 

 

Diagnostiek 

Eén hulpverlener merkt op dat er in een van de testen die zij gebruiken bij het onderzoek naar dyscalculie 

ook een schattaak zit onder de vorm van multiple choice vragen. Haar ervaring is dat deze 

jongvolwassenen daar redelijk goed op scoren. Hierdoor denkt ze dat niet veel jongvolwassenen met 

dyscalculie op deze subtest zullen uitvallen.  
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3.4.5 Conclusie aanvullende hoofdonderzoeksvraag 

 

Vanuit onze deelonderzoeksvragen kunnen we nu een antwoord formuleren op de aanvullende 

hoofdonderzoeksvraag: “Kunnen de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en 

het Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie 

correct identificeren (specificiteit van het instrument en sensitiviteit van het instrument)?”. 

 

Om te kunnen besluiten of de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

volgens praktijkexperten sensitief en specifiek zijn, berekenden we ook hier voor de vier subtesten 

afzonderlijk een CVR-waarde. Om na te gaan of het Rekenvaardighedenprofiel als geheel sensitief en 

specifiek is volgens praktijkexperten, baseren we ons op de CVI. In Tabel 10 lezen we het aantal 

praktijkexperten die de deelonderzoeksvragen beantwoordden (N), de kritische CVR-waarde waaraan 

voldaan moet worden en de eigenlijke CVR-waarde af. Ook de kritische CVI-waarde die minimaal bereikt 

moet worden en de werkelijke CVI-waarde worden erin weergegeven. 

 
Tabel 10 

Sensitiviteit en specificiteit: resultaten  

 

 Op basis van de resultaten in Tabel 10 merken we dat 15 praktijkexperten de deelonderzoeksvragen die 

betrekking hadden op de sensitiviteit en de specificiteit van subtest 1, 2 en 3 van de aanvullende 

hoofdonderzoeksvraag hebben beantwoord. 14 praktijkexperten beantwoordden de deelonderzoeksvragen 

die betrekking hadden op de sensitiviteit en de specificiteit van subtest 4. Als we de CVR-waarden 

vergelijken met de bijhorende kritische CVR-waarden merken we op dat enkel subtest 4, 

integratievaardigheden (CVR = .714), de jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie correct 

kan identificeren volgens de 14 praktijkexperten. In de tabel wordt ook de CVI-waarde (.429) berekend. 

Als we deze waarde vergelijken met de bijhorende kritische CVI-waarde (.80) kunnen we besluiten dat het 

instrument in zijn geheel niet als sensitief en specifiek wordt beschouwd door praktijkexperten. Ook voor 

de praktijkexperten met de meeste ervaring berekenden we CVR-waarden en een CVI-waarde, maar deze 

zijn niet vermeldenswaardig omdat die tot dezelfde conclusie leidden. We moeten dus onze bijhorende 

hypothesen verwerpen: de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, kunnen volgens de praktijkexperten jongvolwassenen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie niet correct identificeren. 

 

  

 N Kritische CVR CVR 

Subtest 1: rekenfeiten voor de 4 
hoofdbewerkingen 

15 .60 .33 

Subtest 2: conceptuele kennis 15 .60 .20 

Subtest 3: procedurele kennis en vaardigheden 15 .60 .47 

Subtest 4: integratievaardigheden 14 .57 .714 

  Kritische CVI: .80 CVI: .33 + .20 + .47 + .714 / 4 = .429 
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Hoofdstuk 4: Discussie 

 

In wat volgt blikken we terug op de belangrijkste resultaten door deze in verband te brengen met de 

literatuur en geven we een algemene reflectie weer over de resultaten. Vervolgens bespreken we de 

sterktes en beperkingen van het onderzoek en de praktische implicaties. We ronden af met aanbevelingen 

voor toekomstig onderzoek.  

 

4.1 Bespreking resultaten  

 

4.1.1 Meten de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, wat ze beogen te meten volgens praktijkexperten?  

 

We evalueerden de toepasbaarheid en de mogelijke beperkingen van het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen door het nagaan van de inhoudsvaliditeit door praktijkexperten. Inhoudsvaliditeit toetst 

of er effectief gemeten wordt wat er beoogd wordt. We gingen deze inhoudsvaliditeit na op kwalitatieve 

wijze waardoor we tot in detail konden kijken naar de verschillende subtesten en het instrument in het 

geheel. We konden de praktijkexperten naar verduidelijking vragen om een zo allesomvattend mogelijk 

antwoord te krijgen op de verschillende vragen van het interview. Meningen, ervaringen, indrukken en 

inschattingen van de praktijkexperten staan centraal in dit onderzoek. Dit werd in de rapportage beoogd 

door naast een samenvatting van de onderzoeksresultaten ook krachtige citaten van de praktijkexperten 

weer te geven. We kwamen tot de constatering dat zowel de verschillende subtesten van het 

Rekenvaardighedenprofiel als het Rekenvaardighedenprofiel als geheel inhoudsvalide worden beschouwd 

door praktijkexperten waardoor we onze hypothese dus kunnen bevestigen.  

 

4.1.2 Kunnen de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie 

correct identificeren? 

 

Naast validiteit werd ook de nauwkeurigheid van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

nagegaan aan de hand van de beoordeling van praktijkexperten over de sensitiviteit en specificiteit van het 

instrument. We lieten praktijkexperten per subtest een inschatting maken van hoeveel procent van de 

jongvolwassenen de zwakke score zou behalen van die bepaalde subtest. Op die manier verkregen we een 

indruk over hoe nauwkeurig de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, werden ingeschat door praktijkexperten. Ondanks dat er gevraagd 

werd naar een kwantitatieve inschatting werd omwille van de kwalitatieve aard van het onderzoek 

uitgebreid de tijd genomen om te onderzoeken waarom een praktijkexpert net dat bepaald percentage gaf 

waardoor er een zo rijk mogelijk antwoord werd verkregen. Op basis van onze resultaten kunnen we 

besluiten dat de verschillende subtesten van het Rekenvaardighedenprofiel, en het 

Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met dyscalculie en zonder dyscalculie niet correct 
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kunnen identificeren volgens praktijkexperten. Bijgevolg hebben we onze bijhorende hypothese dus 

moeten verwerpen.  

 

4.1.3 Deelonderzoeksvragen  

 

De deelonderzoeksvragen van de hoofdonderzoeksvraag en aanvullende hoofdonderzoeksvraag 

behandelen we gezamenlijk omdat deze resultaten bij elkaar aansluiten en we overlap zoveel mogelijk 

willen vermijden.  

 

De automatisering van rekenfeiten door de jongvolwassene wordt nagegaan in subtest 1. Praktijkexperten 

vinden het moeilijk om een inschatting te maken of personen met dyscalculie zullen uitvallen op deze 

subtest. We weten uit de literatuur dat jongvolwassenen met dyscalculie problemen ondervinden met een 

of meerdere specifieke rekenvaardigheden (Geary, 2004; Mabbott & Bisanz, 2008). Automatisering van 

rekenfeiten wordt, zoals eerder besproken, gerekend tot de specifieke rekenvaardigheden. Volgens de 

beschrijvende definitie van dyscalculie kunnen we spreken van dyscalculie wanneer er een uitval is in het 

vlot/accuraat ophalen in rekenfeiten en/of vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures (Desoete et al., 

2010). We kunnen hieruit concluderen dat het mogelijk is dat een persoon die dyscalculie heeft geen uitval 

vertoont op het vlak van rekenfeiten. Daarnaast zijn de kenmerken van personen met dyscalculie 

heterogeen, niet iedere persoon vertoont dezelfde uitval (Desoete, 2004). Dit kan voor een praktijkexpert 

de inschatting naar sensitiviteit en specificiteit van de subtest bemoeilijken. Naar diagnosestelling toe 

impliceert dit nogmaals dat een diagnostisch instrument voor dyscalculie voldoende breed moet zijn en 

alle specifieke rekenvaardigheden moet omvatten (dus niet enkel rekenfeiten) om de personen met 

dyscalculie correct te kunnen identificeren. De opname van deze subtest is dus relevant omdat personen 

met dyscalculie hier op kunnen uitvallen. Daarnaast beklemtonen we ook het belang van de opname van 

de andere subtesten die andere specifieke rekenvaardigheden meten, net omwille van de heterogeniteit van 

de stoornis dyscalculie. De praktijkexperten zien de eerste subtest als inhoudsvalide met als belangrijkste 

argumenten de tijdsdruk en de soort oefeningen van de subtest. Naar de mening van de praktijkexperten 

wordt automatisering gemeten door een tijdsdruk te verbinden aan de subtest omdat, als er geen tijdsdruk 

aanwezig is, een persoon zal kunnen verbergen dat rekenfeiten niet geautomatiseerd zijn door een 

compensatiestrategie te hanteren. In de literatuur vinden we terug dat personen met dyscalculie een eigen 

ontwikkelde strategie kunnen hanteren om tot een juist antwoord te komen, maar dit vergt tijd (Desoete, 

2011). Dit komt overeen met de bevindingen van de praktijkexperten waarin ze stellen dat een uitval op 

deze subtest door personen met dyscalculie voorkomen kan worden als er meer tijd wordt voorzien voor 

de subtest. Bijkomend verwijzen we naar de beschrijvende definitie waarin staat dat het vlot oproepen van 

de rekenfeiten een probleem kan vormen voor personen met dyscalculie (Desoete et al., 2010). We kunnen 

hierdoor besluiten dat een tijdsdruk cruciaal is voor de sensitiviteit en specificiteit van de subtest. Door de 

tijdsdruk zullen de personen met dyscalculie kunnen onderscheiden worden van de personen zonder 

dyscalculie omdat deze niet kunnen maskeren dat de rekenfeiten niet geautomatiseerd zijn door een 

compensatiestrategie te hanteren. Dit bevestigt ook de stelling van Jordan en Mantani (1997) die tijdsdruk 
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fundamenteel achten in het vaststellen van rekenproblemen bij jongvolwassenen. Naast tijdsdruk vonden 

de praktijkexperten ook het soort van oefeningen belangrijk om de subtest als inhoudsvalide te 

beschouwen. De basisbewerkingen van optellen en aftrekken gaan tot 20 in de subtest en praktijkexperten 

omschrijven dit als elementaire basisbewerkingen. Dit komt overeen met de omschrijving uit de literatuur 

van wat rekenfeiten zijn. Rekenfeiten zijn berekeningen die automatisch verlopen en gememoriseerd zijn, 

zoals onder andere basisoptellingen en aftrekkingen tot 20 (Prodiagnostiek, 2010). Net omwille van een 

mogelijke uitval op die elementaire basisbewerkingen door een persoon met dyscalculie, is het belangrijk 

dat een diagnostisch instrument de focus legt op de basisrekenvaardigheden. Dit komt de sensitiviteit en 

specificiteit van het instrument ten goede. Praktijkexperten verwachten meer problemen bij het 

vermenigvuldigen en het delen dan bij het optellen en het aftrekken. Dit vinden we ook terug in een 

onderzoek waarin beschreven staat dat personen met dyscalculie vaak een beperkte kennis hebben van de 

tafels van vermenigvuldigen en delen (Laeremans et al., 2013). Tot slot bedenken sommige 

praktijkexperten dat ook personen met een ander probleem dan een rekenprobleem op deze subtest kunnen 

uitvallen. Het exclusiecriterium stelt dat wanneer er een ander probleem aanwezig is, bijvoorbeeld een 

motorisch probleem, dit probleem de hardnekkige problemen in het rekenen niet geheel mogen verklaren 

(Desoete et al., 2010). De laatste bedenking van hierboven kan implicaties hebben voor de 

inhoudsvaliditeit van deze subtest. We dienen te bewaken dat effectief de automatisering van de 

rekenfeiten door de jongvolwassene wordt nagegaan en bijvoorbeeld niet de vaardigheid tot het schrijven. 

Daarnaast moet de subtest sensitief en specifiek zijn om die personen met dyscalculie en zonder 

dyscalculie te kunnen detecteren. Er moet in de diagnostische praktijk nagedacht worden hoe deze subtest 

kan afgenomen worden van iemand met een motorisch probleem.  

 

Praktijkexperten vinden het moeilijk om in te schatten met welke taken van de tweede subtest, conceptuele 

kennis, personen met dyscalculie juist hinder zullen ondervinden omdat de verschillende taken binnen de 

subtest naar hun mening gevarieerd zijn. Opmerkelijk is dat er in de beschrijvende definitie van 

dyscalculie geen melding wordt gemaakt van een uitval op vlak van conceptuele kennis, terwijl 

wetenschappelijk onderzoek wel wijst op een verband tussen dyscalculie en conceptuele kennis. In de 

literatuur vinden we terug dat individuen die problemen ervaren met rekenen een arm conceptueel begrip 

kunnen hebben van sommige aspecten van het tellen (Szucs et al., 2013). Omdat beschreven wordt dat er 

een arm conceptueel begrip van “sommige aspecten van het tellen” is, wordt er gesuggereerd dat het 

mogelijk is dat sommige taken beter uitgevoerd kunnen worden dan andere taken. Dit komt overeen met 

de antwoorden van praktijkexperten die inschatten dat sommige taken beter zullen uitgevoerd worden dan 

andere taken van de subtest. Conceptuele kennis gaat eveneens over een specifieke rekenvaardigheid. 

Zoals eerder beschreven, ondervinden jongvolwassenen met dyscalculie problemen met een of meerdere 

specifieke rekenvaardigheden (Geary, 2004; Mabbott & Bisanz, 2008). Bijkomend moeten we in ons 

achterhoofd houden dat er tussen personen met dyscalculie grote individuele verschillen zijn in de 

rekendomeinen waarin ze problemen ondervinden (Desoete, 2004). Naast het feit dat sommige taken van 

deze subtest beter zullen uitgevoerd kunnen worden dan andere taken, zal het dus ook mogelijk zijn dat 
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een persoon met dyscalculie deze subtest tot een goed einde kan brengen. Dit maakt het wellicht niet altijd 

even gemakkelijk voor een praktijkexpert om in te schatten hoe en of personen met dyscalculie zullen 

uitvallen op deze subtest. De variatie aan taken binnen de subtest maakt het mogelijk om te kijken naar de 

taken waarbij een persoon met dyscalculie moeilijkheden ondervindt en met welke taken hij geen 

problemen heeft. Dit is ook belangrijk naar de adviesfase toe. Evenzeer wordt hier duidelijk dat er nood is 

aan een instrument dat voldoende breed is, maar ook dat de specifieke rekenvaardigheden omvat. Wanneer 

er geen uitval is op deze subtest, dienen we toch ook nog de andere specifieke rekenvaardigheden te 

onderzoeken. Op die manier wordt een duidelijk beeld verkregen van de specifieke rekenvaardigheden 

waarmee de jongvolwassene problemen ondervindt. Praktijkexperten achten inzicht noodzakelijk om de 

taken van de tweede subtest tot een goed eind te kunnen brengen. Dit geeft ons evidentie voor de 

inhoudsvaliditeit van deze subtest. De taken van de subtest meten de conceptuele kennis (inzicht) in het 

domein van rekenen bij de jongvolwassene zoals beoogd wordt door de subtest. Er wordt opgemerkt door 

de praktijkexperten dat er tijdens deze subtest gecijferd mag worden waardoor de taken haalbaar lijken 

binnen de opgelegde tijdsdruk. In de literatuur vinden we terug dat een zwak werkgeheugen in verband 

gebracht wordt met rekenproblemen (Geary, 2004). Cijferen is een manier om het werkgeheugen minder 

te belasten (Ruijssenaars et al., 2004). Cijferen kan hier dus gezien worden als een compensatiestrategie 

voor personen met dyscalculie waardoor ze eventueel goed kunnen scoren op deze subtest. Hier dienen we 

te bewaken dat compensatiestrategieën ervoor kunnen zorgen dat personen met dyscalculie niet 

gedetecteerd worden door deze subtest. Daarom is het belangrijk om na de uitvoering van deze subtest te 

vragen naar de oplossingsstrategie die de jongvolwassene in kwestie gehanteerd heeft. Bij deze subtest 

vragen praktijkexperten zich eveneens af of personen met louter een schrijf- of taalprobleem zullen 

uitvallen op deze subtest, ongeacht of er bij deze personen sprake is van een rekenprobleem. Hier kunnen 

we weer verwijzen naar het exclusiecriterium zoals vermeld werd in de literatuur. Hier dienen we er ons 

eveneens van bewust te zijn dat de subtest inhoudsvalide moet zijn en effectief die conceptuele kennis 

dient na te gaan in het domein van rekenen bij de jongvolwassenen en niet de leesvaardigheden of 

taalmogelijkheden. De subtest moet sensitief en specifiek zijn om die personen met dyscalculie en zonder 

dyscalculie te kunnen detecteren. Er moet nagedacht worden over hoe deze subtest kan afgenomen worden 

zonder dat er een interferentie is met schrijven en/of taal.   

 

De belangrijkste bedenking om subtest 3, procedurele kennis en vaardigheden, als inhoudsvalide te 

beschouwen, is dat de taken binnen deze subtest maar op te lossen zijn als er verschillende tussenstappen 

gezet worden, aldus de praktijkexperten. Doordat er tussenstappen gezet moeten worden, vinden de 

praktijkexperten dat hier geen sprake meer kan zijn van automatisatie. Dit wordt gestaafd vanuit de 

literatuur waarin we terugvinden dat rekenprocedures de stappen zijn die iemand doorloopt tijdens een 

rekenkundige bewerking (Desoete et al., 2010). De belangrijkste bedenking van de praktijkexperten bij 

deze subtest is dat het moeilijk is om na te gaan hoe een jongvolwassene precies tot een bepaald resultaat 

komt. Naar de mening van de praktijkexperten kan je hier niet steeds een goed zicht op krijgen. Dit heeft 

gevolgen voor de inhoudsvaliditeit van de subtest. De subtest beoogt namelijk te meten of een persoon tot 
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het juiste resultaat komt en hoe een persoon tot dat resultaat is gekomen. Maar volgens praktijkexperten 

kan enkel goed gemeten worden of een persoon al dan niet tot het correcte resultaat is gekomen. Tijdens 

de afname van het instrument wordt de jongvolwassene bevraagd naar de gehanteerde oplossingsstrategie 

zodat de gedachtengang van de jongvolwassene tijdens het rekenproces verduidelijkt kan worden. Ook 

hier zien praktijkexperten de tijdsdruk als cruciaal om een onderscheid te maken tussen personen met 

dyscalculie en zonder dyscalculie. Dit vinden we terug in de literatuur waarin gesteld wordt dat personen 

met dyscalculie vaak geen handige procedures vinden die ze kunnen aanwenden bij de berekening van 

deze oefeningen waardoor de tijdsdruk deze personen zal onderscheiden van degene die wel aan de 

ontwikkeling aangepaste procedures zal hanteren (Geary, 1993). Dit wijst eveneens op het belang van het 

opnemen van een tijdsdruk in een diagnostisch instrument voor dyscalculie. Op die manier kunnen de 

personen met dyscalculie onderscheiden worden van de personen zonder dyscalculie. Wanneer de 

diagnosticus de jongvolwassene naar zijn gehanteerde oplossingsstrategie bevraagt, krijgt hij zicht op het 

feit of een persoon met dyscalculie een lange en omslachtige procedure hanteert.  

 

De taak schattend rekenen wordt teruggevonden binnen subtest 4. Sommige praktijkexperten denken dat 

schattend rekenen moeilijk zal zijn voor iemand met dyscalculie, terwijl andere praktijkexperten uit 

ervaring merken dat het schattend rekenen een taak is die over het algemeen goed gemaakt wordt door 

deze personen. Sommige praktijkexperten denken dat schatten voor personen met dyscalculie als een soort 

van strategie kan fungeren waardoor hun prestaties op deze subtest positief kunnen zijn. Deze laatste 

bevinding wordt niet ondersteund vanuit de literatuur. We vinden wel terug dat een grote meerderheid van 

de personen met dyscalculie een uitval ondervindt op het vlak van schattend rekenen (Desoete et al., 

2004). De ambivalentie over de inschatting of iemand met dyscalculie wel of niet zal uitvallen op deze 

subtest kan verklaard worden door het heterogeen beeld, zoals eerder werd besproken (Desoete, 2004). Er 

zullen dus personen met dyscalculie zijn die een uitval vertonen op het vlak van schattend rekenen en 

personen met dyscalculie die geen problemen ondervinden met schattend rekenen. Dit maakt het wellicht 

moeilijk voor praktijkexperten om een inschatting te maken over de sensitiviteit en specificiteit van deze 

subtest. Daarom is het belangrijk om deze subtest op te nemen naast al de andere subtesten. Als er geen 

uitval is op vlak van schattend rekenen, impliceert dit niet meteen dat er geen uitval is op het vlak van 

rekenfeiten of een andere specifieke rekenvaardigheid.  

 

Hulpverleners merken op dat aanvullende rekenvaardigheden, zoals weergegeven in subtest 5, niet zo 

uitvoerig getest worden in de bestaande diagnostische instrumenten zoals dat gebeurt in het 

Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen. Deze bedenkingen kunnen we staven met wat we vonden in 

de literatuur bij de bespreking van de bestaande diagnostische instrumenten. Zo bevat de DyscalculiUM 

enkel oriëntatie in ruimte en tijd en het interpreteren van grafieken en tabellen van de aanvullende 

rekenvaardigheden. Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen – 5 bevat enkel vraagstukken van de 

aanvullende rekenvaardigheden en de Tempo-Test-Rekenen bevat geen aanvullende rekenvaardigheden 

omdat deze zich enkel focust op de automatisering van de rekenfeiten. Praktijkexperten vinden het 
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belangrijk dat ook aanvullende rekenvaardigheden worden nagegaan via een subtest, omdat ze nu enkel 

kunnen afgaan op de informatie van ouders of van de persoon met dyscalculie zelf. Door middel van deze 

subtest kan dat effectief gemeten worden en kunnen ze dit meenemen in een advies naar leerkrachten, 

leerlingencoördinatoren etc. Dit maakt duidelijk dat diagnostiek breder gezien moet worden dan het louter 

toekennen van een diagnose. De informatie die verkregen wordt via een subtest brengt in kaart op welke 

domeinen een persoon met dyscalculie problemen ondervindt en op welke domeinen niet. Dit geeft 

handvaten om met de problematiek aan de slag te gaan. Praktijkexperten verwachten dat personen met 

dyscalculie zwak zullen scoren op de taak vraagstukken. Dit kunnen we staven met literatuur omdat 

personen met dyscalculie, die een zwak werkgeheugen hebben, problemen kunnen ervaren met 

gecompliceerde opdrachten waarbij twee of meerdere taken tegelijk opgelost moeten worden zoals dat het 

geval is bij de taak vraagstukken (Szucs et al., 2013). Praktijkexperten denken dat de taak kloklezen en 

tijdsberekeningen en grafieken moeilijk kan zijn voor personen met dyscalculie. In de literatuur vinden we 

terug dat sommige jongvolwassenen met dyscalculie problemen ondervinden met visueel ruimtelijke 

vaardigheden zoals kloklezen en het interpreteren van grafieken. Ruimtelijk inzicht kan voor 

jongvolwassenen met dyscalculie een probleem vormen waardoor zo moeilijker tot foutloze interpretaties 

van kaarten komen (Burny et al., 2011). De praktijkexperten merken op dat oriëntatie voor personen met 

dyscalculie in het algemeen niet altijd gemakkelijk is. In deze subtest gaat het over oriëntatie door middel 

van kaartlezen. De praktijkexperten verwachten dat de taak rekenen met geld moeilijk zal zijn voor 

personen met dyscalculie. Onderzoek wijst uit dat het uitrekenen van geldhandelingen bij personen met 

dyscalculie tot in de volwassenheid voor moeilijkheden kan blijven zorgen (van Luit, 2010). Ook hier 

verwijzen we weer naar de heterogeniteit van dyscalculie. Door de gevarieerdheid aan taken kan tot in 

detail onderzocht worden op welke domeinen een persoon met dyscalculie hinder ondervindt en op welke 

domeinen niet en dat is belangrijk omdat adviezen op maat geselecteerd kunnen worden op basis van de 

resultaten. Bijkomend merken we dat aanvullende rekenvaardigheden ook een rol kunnen spelen in andere 

vakken dan bijvoorbeeld wiskunde. Ook dit is belangrijk om op te nemen in het advies. Dyscalculie kan, 

zoals besproken in de literatuur, een impact hebben op meerdere domeinen (Desoete, 2004). Tot slot 

vrezen praktijkexperten dat er bij de verschillende taken van deze subtest een interferentie kan zijn met 

problemen in lezen en schrijven. Het exclusiecriterium is hier weer belangrijk om in acht te nemen. Er 

moet in de diagnostische praktijk aandacht geschonken worden naar hoe deze interferentie met lees- en 

schrijfproblemen zoveel mogelijk kan worden tegengegaan zodat effectief gemeten wordt wat er beoogd 

wordt.  

 

Subtest 6 beoogt de compenserende rekenvaardigheden van de jongvolwassene te meten. De 

praktijkexperten vinden deze subtest eerst en vooral compenserend omdat er geen tijdsdruk aan de taken is 

verbonden. Het geven van meer tijd is ook een maatregel die ze op school voorzien voor personen met 

dyscalculie. Uit de literatuur weten we dat personen met dyscalculie tot betere resultaten kunnen komen 

bij het ophalen van rekenfeiten wanneer er geen tijdsdruk aan de taken is verbonden (Alster, 1997; Jordan 

& Mantani, 1997). Hierdoor kunnen we afleiden dat het geven van meer tijd wel degelijk als 



 

91 

 

compenserend kan worden gezien. Naast het geven van meer tijd, verbetert de prestatie van 

jongvolwassenen met rekenproblemen ook wanneer ze tussenstappen mogen noteren bij het ophalen van 

rekenfeiten. Niet iedere praktijkexpert ziet in op welke manier cijferen compenserend kan zijn. Uit de 

literatuur blijkt dat cijferen kan dienen als een tussenstap om het juiste resultaat te bekomen en hierdoor 

kan het wel degelijk als compenserend gezien worden (Ruijssenaars et al., 2004). Voor sommige personen 

met dyscalculie kan een rekenmachine gebruikt worden ter compensatie van moeilijkheden met bepaalde 

rekenvaardigheden. Omdat er grote individuele verschillen zijn tussen personen met dyscalculie en de 

problemen die ze ervaren, zal een rekenmachine niet voor iedere persoon met dyscalculie als een 

hulpmiddel functioneren (Desoete, 2004). Praktijkexperten merken op dat ze het niet altijd eenvoudig 

vinden om te weten of een rekenmachine wel effectief helpend is voor personen met dyscalculie. Deze 

subtest kan dus onderzoeken of een rekenmachine als compenserend kan beschouwd worden voor een 

bepaalde persoon met dyscalculie. Zo kan er meer individugericht gekeken worden naar de hulpmiddelen 

die ingezet kunnen worden om de problemen met rekenen te minimaliseren, waarmee een persoon met 

dyscalculie hinder ervaart. Dit geeft voor hulpverleners, maar ook voor leerkrachten, docenten en 

professoren, leerlingencoördinators en zorgcoördinatoren handvaten en hier is dus ook nood aan volgens 

de praktijkexperten.  

 

De meningen van de praktijkexperten over hoe personen met dyscalculie zichzelf beoordelen op het 

domein van rekenen zijn uiteenlopend. Er zijn praktijkexperten die denken dat personen met dyscalculie 

zichzelf overschatten en er zijn praktijkexperten die denken dat personen met dyscalculie zich eerder 

zullen rekenen bij de zwakkeren. Uit de literatuur merken we op dat kinderen met dyscalculie naast een 

rekenprobleem ook minder efficiënte metacognitieve vaardigheden hebben (Desoete et al., 2004). Dit kan 

zich onder andere uiten bij jongvolwassenen door het hebben van een gebrekkige kennis van eigen denk- 

en leerprocessen. De praktijkexperten vinden de zelfbeoordelingsschaal wel een handige manier om het 

inzicht in de eigen sterktes en zwaktes op het domein van het rekenen bij de jongvolwassene na te gaan. 

Dit heeft als gevolg dat we niet louter op basis van een gesprek met de persoon met dyscalculie kunnen 

besluiten op welke domeinen hij of zij hinder ondervindt omdat de inschatting in eigen sterktes en zwaktes 

niet altijd even accuraat gedaan wordt. Dit wijst weer op het belang van een zo breed mogelijk instrument 

zodat naast een subjectief oordeel van de persoon zelf, effectief kan vastgesteld worden waar personen 

met dyscalculie problemen mee ondervinden.  

 

4.2 Algemene reflectie  

 

Niet alle praktijkexperten geven evenveel duiding bij de bedenkingen die ze maken of hebben überhaupt 

bedenkingen over een bepaalde subtest. Enkel de meest intens geformuleerde en onderbouwde 

bedenkingen van de praktijkexperten worden geformuleerd zoals kwalitatief onderzoek betaamt. Wanneer 

iemand geen bedenkingen uit, wil dat niet automatisch zeggen dat deze persoon bijvoorbeeld de tijdsdruk, 

de lay-out, het aantal items etc. van de subtest negatief vindt. We verduidelijken dit met een voorbeeld. 

Als we in de rapportage spreken van X aantal praktijkexperten die de tijdsdruk van de eerste subtest 
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rekenfeiten geschikt vinden omdat op die manier geen strategie gehanteerd kan worden om te maskeren 

dat de rekenfeiten niet geautomatiseerd zijn, wil dat niet zeggen dat de rest van de praktijkexperten vindt 

dat er geen tijdsdruk aanwezig moet zijn. Deze praktijkexperten kunnen bijvoorbeeld geantwoord hebben 

dat ze de tijdsdruk geschikt vinden, maar hun antwoord is dus niet opgenomen omdat het niet voldoende 

onderbouwd was. In zo’n gevallen had de interviewer verder naar verduidelijking kunnen vragen zodat 

deze antwoorden mee opgenomen konden worden in de rapportage. Verder zien we in dat zowel ervaring 

met jongvolwassenen met dyscalculie als de soort doelgroep waarmee praktijkexperten werkzaam zijn een 

invloed hebben op de antwoorden die ze formuleren tijdens het interview. Sommigen komen tijdens hun 

loopbaan minder in direct contact met jongvolwassenen die gediagnosticeerd zijn met dyscalculie, terwijl 

anderen wel in direct contact met de doelgroep staan. Ook het precieze aantal jongvolwassenen waarmee 

ze in aanraking komen verschilt van praktijkexpert tot praktijkexpert. Hierdoor zal het inschatten van de 

problematiek dyscalculie variëren waardoor ook de inschatting naar sensitiviteit en specificiteit 

verschillend zal zijn van praktijkexpert tot praktijkexpert. Ook de bedenkingen die geuit worden over de 

inhoudsvaliditeit van een subtest zullen mede afhankelijk zijn van de ervaring van de praktijkexpert. 

Daarnaast ontdekten we dat bedenkingen en opmerkingen die praktijkexperten uitten afhankelijk zijn van 

het kader waarbinnen ze functioneren. Iemand die werkzaam is binnen een ASO context zal bijvoorbeeld 

een andere inschatting maken over de moeilijkheidsgraad van een subtest dan iemand die werkzaam is met 

de doelgroep BSO. Dit verschil in inschatting wijst op het belang van een normering voor ieder 

onderwijsniveau zoals voorhanden is in het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen. Het toekennen 

van een diagnose dyscalculie mag niet louter afhankelijk zijn van het gevolgde opleidingsniveau. Het 

invoeren van normen per onderwijsniveau zal ervoor zorgen dat de personen met dyscalculie en bijgevolg 

ook zonder dyscalculie correct geïdentificeerd worden omdat de score van iedere persoon vergeleken kan 

worden met een score van een relevante normgroep. Bovendien werden de analyses bemoeilijkt doordat 

niet iedere praktijkexpert een antwoord formuleerde op bepaalde vragen uit het interview die betrekking 

hadden op de deelonderzoeksvragen van de aanvullende hoofdonderzoeksvraag over sensitiviteit en 

specificiteit. Hier werd rekening mee gehouden tijdens het beantwoorden van de aanvullende 

hoofdonderzoeksvraag door in de berekeningen van de Content Validity Ratio de formule af te stemmen 

op het aantal praktijkexperten dat de vraag effectief had beantwoord. De sensitiviteit en specificiteit 

hebben we afgeleid op basis van een subjectieve inschatting van praktijkexperten. Door onder andere het 

verschil in ervaring met studenten met dyscalculie zal deze inschatting zoals eerder vermeld niet steeds 

even betrouwbaar zijn. We dienen voorzichtig te zijn met de interpretatie van het antwoord op de 

aanvullende hoofdonderzoeksvraag die peilt naar het feit of de verschillende subtesten van het 

Rekenvaardighedenprofiel, en het Rekenvaardighedenprofiel als geheel, jongvolwassenen met dyscalculie 

en zonder dyscalculie correct kunnen identificeren. Het is niet altijd even gemakkelijk voor een 

praktijkexpert om in te schatten hoe sensitief of hoe specifiek een subtest is omwille van de heterogeniteit 

binnen de stoornis dyscalculie. Een diagnose dyscalculie kan dus bijgevolg niet gesteld worden op basis 

van een uitval op één subtest. Dit wijst op het belang van een diagnostisch instrument, zoals het 



 

93 

 

Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen, dat alle deelrekenvaardigheden in kaart brengt voor het al 

dan niet vaststellen van dyscalculie.   

 

4.3 Sterktes en beperkingen van het onderzoek 

 

In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens de sterke punten en de beperkingen van het huidige 

onderzoek. De doelgerichte steekproeftrekking is een eerste sterkte van het onderzoek, die een grote 

variatie in meningen en opvattingen mogelijk maakt en bijgevolg de veralgemeenbaarheid van de 

kwalitatieve resultaten verhoogt. Een andere sterkte is gelegen in de aard van het onderzoek. De kwaliteit 

van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen werd geëvalueerd door de inhoudsvaliditeit na te 

gaan door middel van gestructureerde interviews van praktijkexperten. Het voordeel van het werken met 

interviews is dat de kwaliteit van het instrument tot in detail beoordeeld kan worden en dit vanuit 

verschillende invalshoeken door de doelgerichte steekproeftrekking. Daarnaast zagen de praktijkexperten 

het instrument voor de eerste keer tijdens het gestructureerde interview. Dit werpt een nieuw licht op het 

instrument waardoor positieve en negatieve aspecten van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

opgemerkt worden die voor de ontwikkelaars van het instrument moeilijker zichtbaar zijn. Een laatste 

voordeel is gelegen in de wijze van analysering. Naast een kwantitatieve duiding werd iedere 

deelonderzoeksvraag ook voorzien van een kwalitatieve onderbouwing. Resultaten worden op deze manier 

transparanter voor de lezer en kunnen beter geïnterpreteerd worden. Door middel van de kwalitatieve 

analyse kwamen we tot een reductie, interpretatie en reconstructie van de data uit de afgenomen 

interviews.  

 

Een beperking van het onderzoek is dat twee beroepsfuncties die we vooraf wilden betrekken in het 

onderzoek, niet deelnamen ondanks de doelgerichte steekproeftrekking. De functies die niet hebben 

deelgenomen zijn een zorgcoördinator die werkzaam is met studenten uit de academische bachelor en 

professionele bachelor en een pedagoog met ervaring met leerlingen van de derde graad KSO, met 

studenten in een academische en professionele bachelor en studenten in een masteropleiding. Hadden we 

deze ook nog kunnen betrekken, dan zou de veralgemeenbaarheid van de resultaten bijgevolg nog hoger 

liggen. Zoals we eerder hebben vermeld, heeft niet elke praktijkexpert evenveel ervaring met de doelgroep 

dyscalculie. Dit kan tot gevolg hebben dat niet elke inschatting met betrekking tot de rekenstoornis even 

accuraat is gebeurd. Hierdoor kunnen resultaten mogelijk een vertekend beeld weergeven. Een 

inclusiecriterium, waarin we een minimum vastleggen van het aantal jongvolwassenen met dyscalculie 

waarmee de praktijkexpert ervaring moet gehad hebben, had dit eventueel kunnen vermijden. Daarnaast 

zijn de getranscribeerde interviews niet nagelezen door de praktijkexperten waardoor ze niet de 

mogelijkheid hebben gekregen om aanvullingen te doen of om antwoorden te herformuleren.  
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4.4 Praktische implicaties  

 

Uit het onderzoek van de masterproef blijkt dat het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen als 

inhoudsvalide beschouwd wordt door alle ondervraagde praktijkexperten. Verder wordt duidelijk in 

paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 dat iedere subtest van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen 

onderbouwd kan worden met wetenschappelijke literatuur. Daarnaast werd de kwaliteit van het instrument 

eerder beoordeeld op basis van een kwantitatieve validering, zoals we ook besproken hebben onder 

paragraaf 1.3. Dit heeft implicaties voor de diagnostische praktijk. Het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen kan beschouwd worden als een nieuw wetenschappelijk onderbouwd bruikbaar 

instrument voor dyscalculie bij jongvolwassenen. Praktijkexperten beaamden dit door in de interviews aan 

te geven dat er nood was aan dit soort van instrument dat alle rekenvaardigheden omvat en dat een 

normering heeft voor de verschillende doelgroepen. Vanuit de verschillende bedenkingen die 

geformuleerd werden tijdens het interview formuleerden de praktijkexperten ook suggesties om het 

instrument verder te optimaliseren, zoals besproken werd in hoofdstuk 3 waarin we de 

deelonderzoeksvragen van de hoofdonderzoeksvraag besproken. Om het Rekenvaardighedenprofiel 

Jongvolwassenen te verbeteren, zouden deze voorstellen nog in rekening gebracht kunnen worden.  

 

4.5 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek  

 

Zoals vermeld onder paragraaf 1.1.3 gebeurde er reeds in beperkte mate onderzoek naar dyscalculie bij 

jongvolwassenen in de hogere graden van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs. Tijdens de 

literatuurstudie werd duidelijk dat er weinig onderzoek is gedaan naar rekenproblemen bij 

jongvolwassenen in de hogere graden van het secundair onderwijs en het hoger onderwijs (Strawser & 

Miller, 2001). Er is nood aan bijkomend onderzoek over kenmerken van dyscalculie in het secundair en 

hoger onderwijs om het diagnostisch proces op die manier meer af te stemmen op de jongvolwassene in 

kwestie en hulp op maat te voorzien. Daarnaast zou ook de sensitiviteit en specificiteit van het instrument 

en de verschillende subtesten op kwantitatieve wijze vastgesteld kunnen worden. Dit door te werken met 

een experimentele groep (personen met de diagnose dyscalculie) en een controlegroep (personen zonder 

de diagnose dyscalculie). We kunnen dan kijken naar hoeveel procent er na effectieve afname van het 

instrument juist wordt gediagnosticeerd met dyscalculie en hoeveel procent er een foute diagnose 

toegekend krijgt. Omwille van tijdsgebrek werden de inschattingen van praktijkexperten over hoeveel 

procent van de jongvolwassenen er lager zou scoren dan de zwakke score van een bepaalde subtest niet 

vergeleken met de bijhorende normen uit normeringsonderzoek. Evenwel zou dit een zinvolle aanvulling 

zijn. In het onderzoek van de masterproef gebeurde een beoordeling van de gezichtsvaliditeit en de 

inhoudsvaliditeit van het instrument. Ook werd reeds een vorm van constructvaliditeit beoordeeld, 

namelijk convergente validiteit. Om de kwaliteit van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen te 

verhogen, kan het valideringsonderzoek uitgebreid worden met een beoordeling van de divergente 

validiteit. Dit kunnen we bewerkstelligen door te kijken naar de resultaten op het 

Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen en naar de resultaten van een andersoortig onderzoek. 
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Wanneer hier weinig samenhang tussen is, kunnen we besluiten dat er weinig andere factoren meespelen 

in het onderzochte begrip in kwestie.  
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Appendix 1: Interviewleidraad 

 

Topic 1: Algemene gegevens 

 

- Naam en voornaam 

- Geslacht 

 

Vrouwelijk Mannelijk 
0 0 

 

- Geboortedatum 

- Opleiding (graad + specifiek welke studie) 

 

Lager onderwijs 0 
Secundair onderwijs 0 
Hoger onderwijs – Bachelor niveau 0 
Hoger onderwijs – Master niveau 0 
Doctoraat  0 
 

- Beroep  

- Aantal jaren werkzaam in huidig beroep  

- Doelgroep 

- Evaringen met leerlingen/studenten dyscalculie  

 

Hier mee bedoel ik het aantal leerlingen waar je al ervaring mee hebt is dat veel of weinig, maar ook 

of je al activiteiten hiermee hebt ondernomen?  

 

Topic 2: Subtest 1: rekenfeiten voor de vier hoofdbewerkingen 

 

Met de eerste subtest willen we peilen naar de automatisering of, met andere woorden het uit het 

hoofd kennen van de eenvoudige rekenfeiten. De eerste subtest omvat rekenfeiten voor de vier 

hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met de vragen opgesteld voor deze 

subtest willen we onderzoeken of we volgens u meten wat we hier beogen te meten, namelijk de 

automatisering van de eenvoudige rekenfeiten door de jongvolwassene. 

 

Vragen op algemeen niveau:  

 

De vier hoofdbewerkingen of operaties binnen subtest 1: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 

delen omvatten elk 36 oefeningen. Deze 36 oefeningen per operatie moeten telkens, voor elke operatie, 

binnen 45 seconden beantwoord worden.  

 

1. Meet subtest 1 volgens u de automatisering van de eenvoudige rekenfeiten bij de 

jongvolwassene?  

 



 

IX 

 

Ja ja, mits… Neen 
0 0 0 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke aanvullende voorwaarde(n) moet de 

subtest voldoen volgens u opdat hij peilt naar de 
automatisering van de eenvoudige rekenfeiten?  

Neen Hoe zou u deze subtest aanpassen zodat er wel 
gepeild wordt naar de automatisering van de 
eenvoudige rekenfeiten? 

 

2. Een score van 56 op deze subtest in zijn geheel (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 

delen) wil zeggen dat de jongvolwassene in kwestie 56 oefeningen van de 144 oefeningen 

in totaal binnen de gestelde tijdslimiet juist heeft. Die score van 56 op 144 is een zwakke 

score binnen de groep van jongvolwassenen. Hoeveel procent van de jongvolwassenen 

(met en zonder dyscalculie) zal op basis van uw ervaring een score behalen lager dan die 

zwakke score van 56?  

 

Toelichting:  

 

Bepaald % toelichten Waarom geeft  u dit bepaald percentage?   
 

3. Een score van 96 op deze subtest in zijn geheel (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 

delen) is de gemiddelde score voor de totale groep (personen met en zonder dyscalculie). 

Stel dat ik dyscalculie heb kan het volgens u dan dat ik een score behaal die gelijk is of 

hoger dan 96? Mag ik met andere woorden volgens u hoger scoren dan 96 als ik de 

diagnose dyscalculie heb? 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene boven de gemiddelde score moet 
presteren? 

Nee Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene onder de gemiddelde score moet 
presteren? 

 

Vragen op concreet niveau:  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

4. Heeft u bij de verschillende taken van deze subtest (optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen) bedenkingen of opmerkingen?  

5. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taken?  

 



 

X 

 

Topic 3: Subtest 2: conceptuele kennis  

 

Met de tweede subtest willen we peilen naar de conceptuele kennis (inzicht) in het domein van 

rekenen. We meten in deze subtest met andere woorden of de jongvolwassene de principes en relaties 

tussen bepaalde stukken kennis in een bepaald rekendomein abstract kan begrijpen. De tweede subtest 

omvat zeven taken: omzetten van verbale naar Arabische code en omgekeerd, getalinzicht voor 

natuurlijke getallen, breuken en kommagetallen, symboolkennis, rekenbegrippen en maateenheden. 

Met de vragen opgesteld voor deze subtest willen we onderzoeken of we volgens u meten wat we hier 

beogen te meten, namelijk de conceptuele kennis (inzicht) van de jongvolwassene.  

 

Vragen op algemeen niveau:  

 

De tweede subtest bevat in totaal 42 oefeningen. De tijdsdruk voor deze 42 oefeningen varieert 

naargelang de taak 

 

6. Meet subtest 2 volgens u de conceptuele kennis/ het inzicht van de jongvolwassene in het 

domein van rekenen?  

 

Ja Ja, mits… Neen 
0 0 0 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke aanvullende voorwaarde(n) moet de 

subtest voldoen volgens u opdat hij peilt naar 
conceptuele kennis? 

Neen Hoe zou u deze subtest aanpassen zodat er wel 
gepeild wordt naar conceptuele kennis? 

 

7. Een score van 16 op deze subtest (omzetten van woorden naar Arabische code en 

omgekeerd, symboolkennis, getallenassen, breuken en kommagetallen, rekentaal en 

voorstellingsvermogen en maateenheden) wil zeggen dat de jongvolwassene in kwestie 

16 oefeningen van de 42 oefeningen in totaal binnen de gestelde tijdslimiet juist heeft. 

Die score van 16 op 42 is een zwakke score binnen de groep van jongvolwassenen. 

Hoeveel procent van de jongvolwassenen (met en zonder dyscalculie) zal op basis van uw 

ervaring een score behalen lager dan die zwakke score van 16?  

 

Toelichting:  

 

Bepaald % toelichten Waarom geeft  u dit bepaald percentage?   
 

8. Een score van 31 op deze subtest (omzetten van woorden naar Arabische code en 

omgekeerd, symboolkennis, getallenassen, breuken en kommagetallen, rekentaal en 



 

XI 

 

voorstellingsvermogen en maateenheden) is de gemiddelde score voor de totale groep 

(personen met en zonder dyscalculie). Stel dat ik dyscalculie heb kan het volgens u dan 

dat ik een score behaal die gelijk is of hoger dan 31? Mag ik met andere woorden volgens 

u hoger scoren dan 31 als ik de diagnose dyscalculie heb?   

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene boven de gemiddelde score moet 
presteren? 

Nee Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene onder de gemiddelde score moet 
presteren? 

 

Vragen op concreet niveau:  

 

Omzetten van woorden naar Arabische code 

 

De taak bevat 5 oefeningen. Voor deze 5 oefeningen is er een geluidsopname van 52 seconden 

voorzien.   

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

9. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

10. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Omzetten van Arabische code naar woorden 

 

De taak bevat 5 oefeningen. Deze 5 oefeningen moeten binnen 2 minuten beantwoord worden.    

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

11. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

12. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Symboolkennis 

 

De taak bevat 3 oefeningen. Deze 3 oefeningen moeten binnen 1 minuut beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

13. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

14. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

 



 

XII 

 

Getallenassen 

 

De taak bevat 7 oefeningen. Deze 7 oefeningen moeten binnen 2 minuten en 30 seconden beantwoord 

worden.  

   

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

15. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

16. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Breuken en kommagetallen 

 

De taak bevat 10 oefeningen. Deze taak bestaat uit het aflezen van een breuk uit een figuur, een getal 

omzetten naar een breuk en een breuk omzetten naar een kommagetal. Deze 10 oefeningen moeten 

binnen 2 minuten en 30 seconden beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

17. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

18. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Rekentaal en voorstellingsvermogen 

 

De taak bevat 6 oefeningen. Deze 6 oefeningen moeten binnen 3 minuten beantwoord worden 

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out….  

 

19. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

20. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Maateenheden 

 

De taak bevat 6 oefeningen. Deze 6 oefeningen moeten binnen 2 minuten beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

21. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

22. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Topic 4: Subtest 3: procedurele kennis en vaardigheden  

 

Met de derde subtest willen we peilen naar de procedurele kennis en vaardigheden. We meten in deze 

subtest met andere woorden hoe de jongvolwassene tot een bepaald resultaat komt en of hij/zij tot het 

correcte resultaat kan komen. De derde subtest omvat twee taken: hoofdrekenen in de 4 
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hoofdbewerkingen en gemengde opgaven met natuurlijke getallen, breuken en kommagetallen. Met de 

vragen opgesteld voor deze subtest willen we onderzoeken of we volgens u meten wat we hier beogen 

te meten, namelijk de procedurele kennis en vaardigheden van de jongvolwassene.  

 

Vragen op algemeen niveau:  

 

De derde subtest bevat in totaal 21 oefeningen. De tijdsdruk voor deze 21 oefeningen varieert 

naargelang de taak.  

 

23. Meet subtest 3 volgens u de procedurele kennis en vaardigheden van de jongvolwassene?  

 

Ja Ja, mits… Neen 
0 0 0 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke aanvullende voorwaarde(n) moet de 

subtest voldoen volgens u opdat hij peilt naar 
procedurele kennis en vaardigheden? 

Neen Hoe zou u deze subtest aanpassen zodat er wel 
gepeild wordt naar procedurele kennis en 
vaardigheden? 

 

24. Een score van 4 op deze subtest (hoofdbewerkingen en andere procedures) wil zeggen dat 

de jongvolwassene in kwestie 4 oefeningen van de 21 oefeningen in totaal binnen de 

gestelde tijdslimiet juist heeft. Die score van 4 op 21 is een zwakke score binnen de groep 

van jongvolwassenen. Hoeveel procent van de jongvolwassenen (met en zonder 

dyscalculie) zal op basis van uw ervaring een score behalen lager dan die zwakke score 

van 4? 

 

Toelichting:  

 

Bepaald % toelichten Waarom geeft  u dit bepaald percentage?   
 

25. Een score van 12 op deze subtest (hoofdbewerkingen en andere procedures) is de 

gemiddelde score voor de totale groep (personen met en zonder dyscalculie). Stel dat ik 

dyscalculie heb kan het volgens u dan dat ik een score behaal die gelijk is of hoger dan 

12? Mag ik met andere woorden volgens u hoger scoren dan 12 als ik de diagnose 

dyscalculie heb?  

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene boven de gemiddelde score moet 
presteren? 
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Nee Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene onder de gemiddelde score moet 
presteren? 

 

Vragen op concreet niveau:  

 

Hoofdbewerkingen:  

 

De taak bevat 15 oefeningen. Deze 15 oefeningen moeten binnen 6 minuten beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

26. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

27. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Andere procedures:  

 

De taak bevat 6 oefeningen. Deze 6 oefeningen moeten binnen 3 minuten beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

28. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

29. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Topic 5: Subtest 4: integratievaardigheden 

 

Met de vierde subtest willen we peilen naar de integratievaardigheden. We meten in deze subtest met 

andere woorden de vaardigheid van de jongvolwassene tot integratie van de specifieke 

rekenvaardigheden die aan bod zijn gekomen in de drie eerste subtests, namelijk zijn of haar kennis 

van rekenfeiten, conceptuele kennis, procedurele kennis en procedurele vaardigheden . De vierde 

subtest omvat een taak: schatten. Met de vragen opgesteld voor deze subtest willen we onderzoeken of 

we volgens u meten wat we hier beogen te meten, namelijk de integratievaardigheden van de 

jongvolwassene.  

 

Vragen op algemeen niveau:  

 

De taak binnen subtest 4, schatten, bevat 10 oefeningen. Deze 10 oefeningen moeten binnen 2 minuten 

beantwoord worden.  

 

30. Meet subtest 4 volgens u de integratievaardigheden bij de jongvolwassene?  

 

Ja ja, mits… Neen 
0 0 0 
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Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke aanvullende voorwaarde(n) moet de 

subtest voldoen volgens u opdat hij peilt naar 
integratievaardigheden? 

Neen Hoe zou u deze subtest aanpassen zodat er wel 
gepeild wordt naar integratievaardigheden? 

 

31. Een score van 1 op deze subtest (schatten) wil zeggen dat de jongvolwassene in kwestie 1 

oefening van de 10 oefeningen in totaal binnen de gestelde tijdslimiet juist heeft. Die 

score van 1 op 10 is een zwakke score binnen de groep van jongvolwassen. Hoeveel 

procent van de jongvolwassenen (met en zonder dyscalculie) zal op basis van uw ervaring 

een score behalen lager dan die zwakke score van 1? 

 

Toelichting:  

 

Bepaald % toelichten Waarom geeft  u dit bepaald percentage?   
 

32. Een score van 4 op deze subtest (schatten) is de gemiddelde score voor de totale groep 

(personen met en zonder dyscalculie). Stel dat ik dyscalculie heb kan het volgens u dan 

dat ik een score behaal die gelijk is of hoger dan 4? Mag ik met andere woorden volgens 

u hoger scoren dan 4 als ik de diagnose dyscalculie heb? 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene boven de gemiddelde score moet 
presteren? 

Nee Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene onder de gemiddelde score moet 
presteren? 

 

Vragen op concreet niveau:  

 

Schatten 

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

33. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

34. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Topic 6: Subtest 5: aanvullende rekenvaardigheden 

 

Met de vijfde subtest willen we peilen naar de aanvullende rekenvaardigheden. We meten in deze 

subtest met andere woorden de rekenvaardigheden die in het dagdagelijks leven van belang zijn. De 
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vijfde subtest omvat 6 taken: vraagstukken, grafieken interpreteren, tabellen interpreteren, kloklezen, 

geld hanteren en ruimtelijke oriëntatie. Met de vragen opgesteld voor deze subtest willen we 

onderzoeken of we volgens u meten wat we hier beogen te meten, namelijk de aanvullende 

rekenvaardigheden van de jongvolwassene.  

 

Vragen op algemeen niveau:  

 

De vijfde subtest bevat in totaal 27 oefeningen. De tijdsdruk voor deze 27 oefeningen varieert 

naargelang de taak.  

 

35. Meet subtest 5 volgens u de aanvullende rekenvaardigheden bij de jongvolwassene?  

 

Ja ja, mits… Neen 
0 0 0 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke aanvullende voorwaarde(n) moet de 

subtest voldoen volgens u opdat hij peilt naar 
aanvullende rekenvaardigheden? 

Neen Hoe zou u deze subtest aanpassen zodat er wel 
gepeild wordt naar aanvullende 
rekenvaardigheden? 

 

36. Een score van 13 op deze subtest (vraagstukken, grafieken, tabellen, oriëntatie, kloklezen 

en tijdsberekeningen en rekenen met geld) wil zeggen dat de jongvolwassene in kwestie 

13 oefeningen van de 27 oefeningen in totaal binnen de gestelde tijdslimiet juist heeft. 

Die score van 13 op 27 is een zwakke score binnen de groep van jongvolwassenen. 

Hoeveel procent van de jongvolwassenen (met en zonder dyscalculie) zal op basis van uw 

ervaring een score behalen lager dan die zwakke score van 13?  

 

Toelichting:  

 

Bepaald % toelichten Waarom geeft  u dit bepaald percentage?   
 

37. Een score van 19 op deze subtest (vraagstukken, grafieken, tabellen, oriëntatie, kloklezen 

en tijdsberekeningen en rekenen met geld) is de gemiddelde score voor de totale groep 

(personen met en zonder dyscalculie). Stel dat ik dyscalculie heb kan het volgens u dan 

dat ik een score behaal die gelijk is of hoger dan 19? Mag ik met andere woorden volgens 

u hoger scoren dan 19 als ik de diagnose dyscalculie heb?   

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom vindt u dat desbetreffende 
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jongvolwassene boven de gemiddelde score moet 
presteren? 

Nee Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene onder de gemiddelde score moet 
presteren? 

 

Vragen op concreet niveau:  

 

Vraagstukken 

 

De taak bevat 5 oefeningen. Deze 5 oefeningen moeten binnen 5 minuten beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

38. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

39. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Grafieken 

 

De taak bevat 3 oefeningen. Deze 3 oefeningen moeten binnen 1 minuut beantwoord worden.  

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

40. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

41. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Tabellen 

 

De taak bevat 4 oefeningen. Deze 4 oefeningen moeten binnen 3 minuten beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

42. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

43. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Oriëntatie 

 

De taak bevat 2 oefeningen. Deze 2 oefeningen moeten binnen 4 minuten beantwoord worden. 

  
Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

44. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

45. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Kloklezen en tijdsberekeningen 

 

De taak bevat 10 oefeningen. Deze 10 oefeningen moeten binnen 4 minuten beantwoord worden.  
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Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

46. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

47. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Rekenen met geld 

 

De taak bevat 3 oefeningen. Deze 3 oefeningen moeten binnen 3 minuten beantwoord worden.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

48. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

49. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Topic 7: Subtest 6: compenserende rekenvaardigheden  

 

Met de zesde subtest willen we peilen naar de compenserende rekenvaardigheden. We meten in deze 

subtest met andere woorden of de jongvolwassene bepaalde rekenvaardigheden kan gebruiken ter 

compensatie van (moeilijkheden met de) andere rekenvaardigheden. De zesde subtest omvat twee 

taken: cijferen in de 4 hoofdbewerkingen en gebruik maken van de rekenmachine. Met de vragen 

opgesteld voor deze subtest willen we onderzoeken of we volgens u meten wat we hier beogen te 

meten, namelijk de compenserende rekenvaardigheden van de jongvolwassene.  

 

Vragen op algemeen niveau:  

 

De zesde subtest bevat in totaal 14 items. Binnen subtest 6 is er geen tijdsdruk omdat het hier gaat om 

het nagaan van de mogelijkheid tot het gebruiken van deze vaardigheden ter compensatie van de 

andere vaardigheden.  

 

50. Meet subtest 6 volgens u de compenserende rekenvaardigheden bij de jongvolwassene?  

 

Ja ja, mits… Neen 
0 0 0 

 

Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke aanvullende voorwaarde(n) moet de 

subtest voldoen volgens u opdat hij peilt naar 
compenserende rekenvaardigheden? 

Neen Hoe zou u deze subtest aanpassen zodat er wel 
gepeild wordt naar compenserende 
rekenvaardigheden? 

 

51. Stel dat ik dyscalculie heb kan het volgens u dan dat ik slaag op deze subtest? Met slagen 

bedoel ik de meeste oefeningen juist kunnen oplossen omdat we hier nagaan of de 
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jongvolwassene deze vaardigheden kan inzetten ter compensatie van moeilijkheden met 

andere vaardigheden.  

Toelichting:  

 

Ja Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene op deze subtest moet 
slagen/falen?  

Nee Waarom vindt u dat desbetreffende 
jongvolwassene op deze subtest niet moet 
slagen/falen? 

 

Vragen op concreet niveau:  

 

Cijferen 

 

De taak bevat 8 items. 

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

52. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

53. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Rekenmachine  

 

De taak bevat 6  items Deze taak bestaat uit auditieve opgaven en visuele opgaven.  

 

Indien weinig respons bevragen naar: soort items, aantal items, tijdsdruk, lay-out… 

 

54. Heeft u bij deze taak bedenkingen of opmerkingen?  

55. Heeft u voorstellen ter optimalisering van deze taak? 

 

Topic 8: Algemeen: zelfbeoordelingsschaal  

 

Het instrument gaat een aspect van de metacognitieve vaardigheden na, namelijk de  (zelfbeoordeling 

van de eigen rekenkennis en –vaardigheden) via een zelfbeoordelingsschaal die de jongvolwassene na 

elke subtest dient in te vullen. Dit geeft een betere kijk op het inzicht van de jongere in de eigen kennis 

en vaardigheden (wat kan ik goed, wat kan ik niet goed) zodat dit ook in de ondersteuning kan worden 

opgenomen.  

 

56. Vindt u de zelfbeoordelingschaal een goede manier om het inzicht in de eigen sterktes en 

zwaktes op het domein van het rekenen bij de jongvolwassene na te gaan?  

 

Ja ja, mits… Neen 
0 0 0 
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Toelichting:  

 

Ja Waarom bent u hiermee akkoord?  
Ja, mits…  Aan welke voorwaarde moet voor u voldaan 

worden zodat er gepeild wordt naar deze 
specifieke metacognitieve vaardigheden, 
namelijk inzicht in de eigen sterktes en zwaktes? 

Neen Hoe zou u dit aanpassen zodat er wel gepeild 
wordt naar deze specifieke metacognitieve 
vaardigheden, namelijk inzicht in de eigen 
sterktes en zwaktes?  

 

Topic 9: Afronding 

 

57. Ter afronding, heeft u nog verdere opmerkingen of aanvullingen?  

 

Tenslotte wil ik u nog bedanken voor de tijd die u heeft ingeleverd voor het interview. De resultaten 

van dit interview zullen nu anoniem verwerkt worden en worden gebruikt om de kwaliteit van het 

instrument te verbeteren. Het eindresultaat kan u nadien terugvinden in mijn thesis die ik u, indien 

gewenst, achteraf zal bezorgen.   
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Appendix 2: Geïnformeerde toestemming 

 

Onderzoekster:  Ineke Kerkhofs (Ineke.Kerkhofs@student.kuleuven.be) 
    
U wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek in het kader van een thesis aan de faculteit 

psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Lees de onderstaande informatie en 

stel eventuele vragen die u daarna hebt aan de onderzoekster. Als u beslist deel te nemen, onderteken 

dan deze pagina. Het formulier dient in tweevoud ingevuld te worden. Eén exemplaar is voor u, het 

andere is voor de onderzoekster. 

 

1. Aard en doel van het onderzoek: Aan u wordt door middel van een gestructureerd interview 

vragen gesteld over de kwalitatieve validering van een wetenschappelijk onderbouwd 

instrument voor screening en diagnostiek van rekenproblemen en dyscalculie. Dit onderzoek 

beoogt de verdere ontwikkeling van het instrument.  

2. Procedures: U zal bevraagd worden over de kwalitatieve validering van het instrument door 

middel van een gestructureerd interview. Dit interview wordt opgenomen op bandopname.  

Deelname aan het onderzoek duurt 2 à 3 uur.  

3. Voordelen: Met uw deelname werkt u mee aan een beter aanbod van diagnostisch materiaal 

voor (jong)volwassenen.  

4. Vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden op anonieme wijze bewaard, verwerkt en 

gerapporteerd. Onderzoeksgegevens worden niet doorgegeven aan derden.  

5. Vrije wil: U neemt uit vrije wil deel aan wetenschappelijk onderzoek en u hebt de 

mogelijkheid om bijkomende informatie te verkrijgen.  

6. Stopzetting:  U kan op ieder moment uw deelname aan het onderzoek stopzetten.  

7. Resultaten: U kan op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen verkrijgen.  

 

Door hieronder te tekenen verklaart u dat u deze uitleg gelezen hebt en dat uw eventuele vragen 

beantwoord zijn. U geeft er ook mee aan dat u vrijwillig deelneemt en akkoord gaat met de 

voorwaarden waaronder de gegevens verwerkt en gerapporteerd worden. Mocht u later vragen hebben, 

dan kunt u altijd contact opnemen met Ineke Kerkhofs (ineke.kerkhofs@student.kuleuven.be).   

 
Ik, ………………………………………………………………………… (naam), 
………………………………………………………………………… (e-mail/tel.nr.), verklaar 
kennis genomen te hebben van en in te stemmen met het bovenstaande en vrijwillig mijn 
medewerking te verlenen aan het onderzoek. 

 

 Handtekening:       Datum:   

 

 Naam en handtekening onderzoekster:   
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Appendix 3: Codeboom 
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XXIV 

 

 

 

 



 

XXV 

 

 



 

XXVI 

 

 



 

XXVII 

 

 



 

XXVIII 

 

 



 

XXIX 

 

 



 

XXX 
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