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Inleiding 

 

In het kader van de tweede tranche van de experimenten in het primair onderwijs (EXPO II) 

van Kennisnet is onder andere een onderzoek verricht naar Rekentuin. Het project werd 

uitgevoerd op twee relatief kleine dorpsscholen; Basisschool de Talententoren (140 

leerlingen) en Basisschool St. Andreas (80 leerlingen). Beide scholen behoren tot de stichting 

SKOzoK. SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit, een 

onderwijsstichting met 31 scholen in de regio ten zuiden van Eindhoven, waar ca. 700 

medewerkers het basisonderwijs verzorgen voor bijna 7000 kinderen. 

De scholen zetten skoolmates in ten behoeve van het rekenonderwijs. Skoolmates zijn 

laptops met een relatief groot toetsenbord. Met behulp van de website ‘Rekentuin’ 

(Universiteit van Amsterdam) oefenen leerlingen basale rekenvaardigheden. Het programma 

‘Rekentuin’ is gericht op de kerndoelen van het onderwijs en sluit inhoudelijk aan op de 

methode in de klas. Het programma is vooral bedoeld als oefening voor het automatiseren. 

Leerlingen worden gemotiveerd door de context; naarmate vaker en succesvoller met het 

programma wordt gewerkt, bloeit het tuintje van elke leerling op. ‘Rekentuin’ is adaptief, 

zodat elke leerling op zijn eigen niveau kan oefenen. De leerkracht kan zien hoe vaak en hoe 

lang leerlingen met ‘Rekentuin’ werken, en ook hoe de ontwikkeling van de leerlingen is. De 

leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Talententoren en 6 en 7 van het St. Andreas 

vormden de experimentele groep. De controlegroep werd gevormd door de leerlingen uit de 

groepen 6, 7 en 8 van Agnetendal, een school onder hetzelfde bestuur, waar met dezelfde 

methode voor rekenen wordt gewerkt maar zonder skoolmates en ‘Rekentuin’. 

Als effectvariabelen werden onder andere de Citotoetsen rekenen en de tempotoets 

automatiseren ingezet. 

De inzet van skoolmates in combinatie met ‘Rekentuin’ leidde niet tot een hogere score op 

de Cito rekentoets, maar wel tot een hogere score op onderdelen van de tempotoets. 

Leerlingen uit de experimentele groep scoorden na het werken met ‘Rekentuin’ hoger op het 

onderdeel optellen en alleen de leerlingen in de experimentele conditie van groep 8 

scoorden hoger op het onderdeel aftrekken, dan de controlegroep (Heemskerk et al., 2011). 

 

Het was aanvankelijk de bedoeling om het onderzoek binnen EXPO II op te schalen naar een 

cluster randomized trial (CRT) met ongeveer 30 scholen. Bij een CRT worden intacte groepen 

leerlingen, zoals klassen of scholen, aselect aan condities toegewezen. In  EXPO II waren 

zoals genoemd alleen effecten op optellen (in groepen 6, 7, en 8) en aftrekken (in groep 8) 

van de tempotoets rekenen gevonden. Zoals door de ontwikkelaars van Rekentuin verwacht 

werden er geen effecten op de Citotoets rekenen – wiskunde gevonden. Deze Citotoets meet 

rekenkundig en wiskundig begrip en inzicht, terwijl Rekentuin voornamelijk is gericht op 

automatisering van de basisoperaties rekenen, hetgeen door de tempotoets wordt gemeten. 

Na deze resultaten rees er twijfel over de opbrengst van een grootschalige  CRT, gezien de 

flinke investering die daarvoor moet worden gedaan. Gezien het luttele inzicht dat er 

bestaat omtrent de interactie tussen kenmerken van leerlingen en profijt van het oefenen 

met Rekentuin is onderzoek naar kenmerken van leerlingen die samenhangen met positieve 

effecten op rekenvaardigheid een betere optie. 
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Probleemstelling  

Leerlingkenmerken 
 

De vraag is nu welke leerlingkenmerken in dit verband relevant zijn. Om aanwijzingen te 

verkrijgen omtrent leerlingkenmerken die samenhangen met het profijt van het oefenen met 

Rekentuin. zouden secundaire analyses op de data uit EXPO II kunnen worden uitgevoerd. 

Naast de relevante gegevens voor de reeds verrichte analyses zijn er echter weinig extra 

gegevens verzameld over de aan EXPO II deelnemende leerlingen. Daar waar wel enige extra 

gegevens over de historie van de leerlingen zijn verzameld, zijn die lang niet voor alle 

leerlingen beschikbaar gekomen.  

Het verdiende daarom de voorkeur om in een nieuwe onderzoeksgroep gericht informatie te 

verzamelen over leerlingkenmerken die mogelijkerwijs samenhangen met het profijt van het 

oefenen met Rekentuin. Een van de kenmerken van leerlingen die kunnen samenhangen met 

een positief effect van het oefenen van Rekentuin, is natuurlijk de gebruiksfrequentie. 

Leerlingen zijn immers gedeeltelijk vrij om deze zelf te bepalen. Zij mogen hun Skoolmates 

mee naar huis nemen en kunnen dus thuis ook oefenen.  

Het oefenen met Rekentuin bevat een spelelement. Zowel nauwkeurigheid als snelheid 

worden beloond. Het afwegen van beide is in zekere zin een dilemma. Immers, sneller 

antwoorden betekent in het algemeen een grotere kans op fouten, terwijl langzamer 

antwoorden weliswaar een grotere kans op nauwkeurigheid biedt, maar ten koste gaat van 

snelheid. Deze speed – accuracy trade – off hangt met name bij zogenoemde speed tests 

samen met persoonskenmerken (Meijer, 1993). Personen met zowel hoge faalangst als hoge 

prestatiemotivatie kunnen bij dergelijke taken een cognitief conflict ervaren, omdat zij 

enerzijds proberen fouten zoveel als mogelijk te vermijden en anderzijds zo goed mogelijk 

willen presteren. Er zijn daarbij twee strategieën mogelijk: 

 Snel werken, maar dit kan ten koste gaan van veel fouten; 

 Langzaam werken, hetgeen de nauwkeurigheid bevordert, maar ook zal leiden tot 

minder afgemaakte items. 

De afweging van deze beide strategieën lijkt bij hoog faalangstigen, die ook nog eens sterk 

prestatiegemotiveerd zijn, niet optimaal te zijn. Deze combinatie van kenmerken levert een 

cognitief conflict op. Terwijl dergelijke personen zo hoog mogelijk willen presteren, zijn ze 

tegelijkertijd erg bang om fouten te maken. Covington verrichtte meer onderzoek naar deze 

persoonskenmerken en hun invloed op studieprestaties (Covington, 1992). Op grond van 

combinaties van het onderscheid tussen hoge en lage faalangst respectievelijk hoge en lage 

prestatiemotivatie komt hij tot een indeling van vier typen persoonlijkheden. Personen met 

hoge faalangst en lage prestatiemotivatie proberen falen te vermijden door het kiezen van 

zeer gemakkelijke taken of zoeken juist taken uit, die zo moeilijk zijn, dat falen eigenlijk 

onontkoombaar is. In het laatste geval is de faalervaring minder ingrijpend, omdat eigenlijk 

bijna niemand voor zo’n taak zal slagen. Covington noemt dit klassieke type persoonlijkheid 

failure avoiders. Personen die gekenmerkt worden door hoge prestatiemotivatie en lage 

faalangst zijn het tegenbeeld van de failure avoider: ze zoeken taken uit met een slaagkans 

van circa 50%, en schrijven succes aan hun eigen capaciteiten toe. Covington noemt deze 

personen success strivers. Beide typen persoonlijkheden werden al door Atkinson 

beschreven en hij heeft in empirisch onderzoek ook evidentie gevonden voor hun 

gedragskenmerken (Atkinson & Feather, 1966). De overige twee combinaties van niveaus van 

prestatiemotivatie en faalangst, i.e. beide laag of beide hoog, werden door Atkinson eigenlijk 
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niet in ogenschouw genomen. Omdat de correlatie tussen faalangst en prestatiemotivatie 

niet negatief is, maar nul benadert, moeten deze combinaties net zo vaak voorkomen als de 

twee eerder genoemde. Covington heeft hier evidentie voor gevonden. Personen behept met 

de reeds genoemde combinatie van hoge faalangst en sterke prestatiemotivatie worden door 

Covington overstrivers genoemd, met name omdat ze zich bijvoorbeeld voor tentamens zeer 

goed voorbereiden om de kans op falen te minimaliseren. Toch is deze strategie niet altijd 

optimaal, omdat falen na een gedegen voorbereiding in Covington’s woorden “compelling 

evidence of low ability” is en daarom bijzonder bedreigend voor het zelfconcept.  In dit 

onderzoek speelt voorbereiding van leerlingen natuurlijk geen rol, maar gaat het om de 

kwaliteit van de speed – accuracy trade – off. Personen die worden gekenmerkt door lage 

prestatiemotivatie én lage faalangst noemt Covington failure acceptors, met name omdat ze 

weinig waarde hechten aan succes en ongevoelig zijn voor falen. Dit type persoonlijkheid 

leidt in het onderwijs frequent tot dropout. 

 

Een kenmerk dat bij automatisering van de basisoperaties rekenen een belangrijke rol 

speelt, is de capaciteit van het werkgeheugen, met name de zogenoemde central executive. 

Er zijn verschillende taken waarmee dit kan worden gemeten. 

St Clair-Thompson, Stevens, Hunt, en Bolder (2010) vonden dat training in 

werkgeheugenstrategieën een positieve invloed had op metingen van 

werkgeheugencapaciteit, te weten digit recall en listening recall, maar niet op block recall 

(St Clair-Thompson, Stevens, Hunt, & Bolder, 2010). Daarnaast was er ook sprake van een 

positieve invloed op twee schoolse taken, i.e., hoofdrekenen en het volgen van instructies. 

Op gestandaardiseerde tests (WISC IV rekenen, begrijpend lezen en mentale wiskunde) 

werden echter geen effecten gevonden. De werkgeheugenstrategieën bestonden uit 

repeteren, visuele verbeelding, verhalen maken en groeperen. 

 

Er zijn veel aanwijzingen dat het geven van terugkoppeling een belangrijke invloed heeft op 

het verloop van leerprocessen. Terugkoppeling kan richtinggevend zijn. In Rekentuin krijgen 

leerlingen onmiddellijk te zien of ze een opgave juist hebben beantwoord, omdat ze bij een 

goed antwoord een beloning ontvangen in de vorm van virtuele munten, die ze bij een fout 

antwoord weer inleveren. Terugkoppeling in de zin van feedback welke opgaven goed of 

juist slecht worden beheerst is echter alleen voor de leerkracht toegankelijk en wordt niet 

aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Het is niet ondenkbaar dat dergelijke informatie 

nuttig is voor een leerling omdat hij hiermee richting kan verschaffen voor wat betreft het 

type opgaven waarop nog veel geoefend moet worden casu quo het type opgaven dat al 

redelijk tot goed wordt beheerst. Dat zou een gunstig effect kunnen hebben op het 

automatiseringsproces. 

 
 

 
Hypothesen 

Op grond van het voorgaande zijn de volgende hypothesen geformuleerd. 

 Het oefenen met Rekentuin heeft een positief effect op het tempo én de 

nauwkeurigheid waarmee de basisoperaties rekenen worden uitgevoerd. 

 De mate waarin leerlingen profiteren van het oefenen met Rekentuin is afhankelijk 

van de persoonskenmerken prestatiemotivatie en faalangst. De efficiëntie van de 

afweging tussen snelheid en nauwkeurigheid (speed – accuracy trade-off) is het 



 

7 
 

hoogst voor leerlingen die hoog prestatiegemotiveerd en laag faalangstig zijn (succes 

strivers). Zij is het laagst voor leerlingen die hoog scoren op zowel prestatiemotivatie 

als faalangst (overstrivers). Leerlingen met hoge faalangst en lage prestatiemotivatie 

(failure avoiders) zullen het langzaamst werken en relatief weinig fouten maken. 

Leerlingen met lage faalangst en lage prestatiemotivatie (failure acceptors) zijn 

tamelijk onverschillig en zullen vrij snel werken ten koste van een substantieel 

foutenpercentage. 

 Het trainen van het werkgeheugen heeft een positieve invloed op het automatiseren 

van de basisbewerkingen rekenen. 

 Het geven van terugkoppeling op de taken waarop leerlingen goed presteren of juist 

moeite mee hebben heeft een positief effect op het automatiseren van de 

basisbewerkingen rekenen. 

 
 
 
Methode 

Onderzoeksopzet 
 

In Rekentuin is inmiddels ook een werkgeheugentaak geïncorporeerd: “mollen” genaamd. In 

de tuin duiken enkele mollen op in een bepaalde volgorde op bepaalde locaties die de 

leerling moet reproduceren, voorwaarts of achterwaarts. Er wordt vanuit gegaan dat 

voorwaartse reproductiecapaciteit een indicatie oplevert van de capaciteit van het korte 

duur geheugen (short term memory, STM), terwijl achterwaarts reproductievermogen een 

indicatie zou opleveren van werkgeheugencapaciteit, omdat in het laatste geval de 

informatie in het korte duur geheugen moet worden gemanipuleerd. De mollentaak is voor 

de helft van de leerlingen beschikbaar en voor de andere helft van de leerlingen niet. 

De tweede manipulatie is het beschikbaar stellen van terugkoppeling over “droomsommen” 

en “nachtmerriesommen” aan de leerlingen. Het betreft hier een overzicht van de best 

gemaakte opgaven, dat wil  zeggen opgaven die binnen korte tijd goed zijn beantwoord en 

de slechtst gemaakte opgaven, dat wil  zeggen opgaven die fout of niet zijn beantwoord of 

niet binnen de gegeven tijd zijn beantwoord. Tot nu toe was deze informatie alleen voor de 

leerkracht toegankelijk. 

Wanneer de beschikbaarheid van de mollentaak en de beschikbaarheid van terugkoppeling 

met elkaar worden gekruist, wordt een factorieel twee maal twee onderzoeksontwerp 

verkregen. Zie onderstaand schema. 

 

 Terugkoppeling goed en slecht gemaakte opgaven  

 

Werkgeheugentaak 

 nee ja totaal 

nee Groep 00 (N=21) Groep 01 (N=21) 42 

ja Groep 10 (N=21) Groep 11 (N=20) 41 

 totaal 42 41 83 

Figuur 1 Onderzoeksontwerp binnen de Rekentuin conditie 

 

Rekentuin kan beide manipulaties via hun website realiseren. De leerlingen zijn aselect aan 

de condities toegewezen. 
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Participanten 
 

Alle leerlingen in de vier beschreven condities komen van de scholen St. Andreas en 

Talententoren. Er is besloten om ook op een controleschool waar Rekentuin niet wordt 

gebruikt, bij het onderzoek te betrekken. Dit om het netto-effect van het gebruik van 

Rekentuin vast te kunnen stellen. Door Skozok is hiervoor basisschool St. Joan te 

Soerendonk aangezocht. Tabel 1 geeft een overzicht van de aantallen participanten op elke 

school, uitgesplitst naar groep. 

 

Tabel I Aantallen participanten, verdeeld naar school en groep 

 

 School  

Totaal Talententoren St Andreas St Joan 

Groep 

4 0 0 22 22 

5 13 7 23 43 

6 15 5 13 33 

7 14 10 20 44 

8 14 5 21 40 

Totaal 56 27 99 182 

 

De 83 leerlingen van St. Andreas en Talententoren zijn aselect verdeeld over de vier 

Rekentuin-condities. Alleen op de controleschool St. Joan waren leerlingen uit groep 4 

betrokken bij het onderzoek. De groepen op het St. Andreas zijn erg klein. 

 

 

Instrumenten 
 

Ten eerste is de tempotoets automatiseren herhaald afgenomen om na te gaan in welke 

mate automatisering van de basisvaardigheden rekenen door de leerlingen wordt beheerst 

(De Vos, 2010). De tempotoets automatiseren bestaat uit vier deeltoetsen voor elk van de 

basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Elke deeltoets bestaat uit 

50 items en moet binnen twee minuten worden afgerond. Dat komt neer op een gemiddelde 

tijd van 2,4 seconde per opgave. De opgaven zijn gerangschikt naar een toenemende 

moeilijkheid, zodat verwacht mag worden dat opgaven verder in de deeltoets steeds meer 

tijd zullen vergen. 

Tevens zijn metingen van prestatiemotivatie en negatieve faalangst verricht. Hiervoor is de 

Prestatiemotivatie Test voor Kinderen PMT-K gebruikt (Hermans, 1983). Naast 

prestatiemotivatie en negatieve faalangst meet de PMT-K positieve faalangst en sociale 

wenselijkheid. Positieve faalangst is de tendentie om onder enige spanning iets beter te 

presteren dan zonder spanning en alle items in dit deel van de vragenlijst bestaan dan ook 

uit parafrasen van dit idee. Sociale wenselijkheid beoogt de tendens van het geven van 

sociaal wenselijke antwoorden te meten en was oorspronkelijk bedoeld om leerlingen te 

detecteren, waarvan de antwoorden op de overige schalen als onbetrouwbaar dienden te 

worden gezien. Verder is de in het Nederlands vertaalde versie van de Math Anxiety Scale for 

Children (MASC) afgenomen, bij wijze van voormeting, nameting en retentiemeting (Beasley, 

Long, & Natali, 2001). Hierdoor kan worden nagegaan in hoeverre de motivatie van 

leerlingen ten aanzien van rekenen zich gedurende de onderzoeksperiode ontwikkelt, al dan 
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niet samenhangend met de interventies. De items van de MASC bestaan uit omschrijvingen 

van ervaringen met rekenen. Daarbij dient de leerling op een schaal van 1 tot 4 (1 is “niet 

nerveus”, 2 is “een beetje nerveus”, 3 is “heel nerveus”, 4 is “heel erg nerveus”) aan te geven 

hoe zij of hij zich voelt in de betreffende situatie. Voorbeelden van omschrijvingen zijn: “Je 

denkt aan de rekentoets die je morgen hebt” en “Je bladert  door het rekenboek”. Voorts is 

de competentie belevingsschaal voor kinderen (CBSK, (Veerman, 1989) herhaald afgenomen. 

Deze bevat ook antwoordalternatieven op een vierpuntsschaal, maar met een ander formaat 

dan de traditionele Likert-schaal. De itemstam bestaat telkens uit twee uitspraken, die 

tegengesteld zijn en naast elkaar op het midden van de pagina staan. Een voorbeeld is: 

“Sommige kinderen vergeten vaak wat ze geleerd hebben”, en “andere kinderen kunnen alles 

gemakkelijk onthouden”. Links en rechts van de uitspraken staan de twee 

antwoordalternatieven “een beetje waar voor mij” en “helemaal waar voor mij”. Leerlingen 

kunnen dus kiezen uit vier antwoordalternatieven, afhankelijk van hun keuze voor het soort 

leerling waarop ze het meest lijken. De lijst bestaat uit 24 items, waarvan de helft met 

omschrijvingen van leerlingen met negatieve karakteristieken aan de rechterkant en de 

andere helft met positieve omschrijvingen aan de rechterkant. 

 

 

Procedure 
 

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om de toetsen en vragenlijsten elk twee maal af te 

nemen. De eerste meting was bedoeld als voormeting en werd afgenomen begin april 2012. 

Daarna zou enkele maanden intensief met Rekentuin worden gewerkt. In die periode is ook 

de PMT-K afgenomen. De nametingen werden vlak voor de zomervakantie, in juni 2012, 

verricht. De PMT-K is slechts één keer afgenomen, omdat er wordt verondersteld dat de 

vragenlijst een stabiel persoonskenmerk of trait meet. 

Uit gegevens van Rekentuin bleek dat er eigenlijk onvoldoende intensief met Rekentuin was 

gewerkt tijdens de experimentele periode. Op de scholen werden hiervoor twee voorname 

redenen gegeven. Ten eerste was het werken met Rekentuin minder aantrekkelijk voor de 

leerlingen, omdat ze voor de “leuke” opties in het programma eerst altijd een aantal relatief 

onaantrekkelijke activiteiten moesten doorlopen. Ten tweede was de scholen door de 

Inspectie van het Onderwijs te verstaan gegeven dat zij te veel aandacht besteedden aan 

rekenen ten opzichte van taal. 

Omdat er door de geringe intensiviteit van het werken met Rekentuin eigenlijk nauwelijks 

verwacht kon worden dat er effecten zouden kunnen worden gedetecteerd, boden de 

scholen aan om de experimentele periode te verlengen tot na de zomervakantie. Het 

onderzoek werd dan ook pas beëindigd vlak voor de herfstvakantie. Afgesproken werd om 

tussen het einde van de zomervakantie tot aan de herfstvakentie intensief met Rekentuin te 

oefenen. In de week voor de herfstvakantie zijn de tempotoets automatiseren en de twee 

vragenlijsten MASC en CBSK voor een derde maal afgenomen. Een flink nadeel van de 

verlenging is wel dat de leerlingen die voor de zomervakantie in groep 8 zaten, niet verder 

bij het onderzoek betrokken konden worden. We zullen daarom in de resultaten ook steeds 

apart rapporteren over de leerlingen die bij de voormeting en de nameting waren betrokken 

en de kleinere groep leerlingen die bij alle drie metingen betrokken zijn geweest. De groep 

leerlingen die bij alle drie metingen zijn betrokken vormen dus een deelverzameling van de 

leerlingen die bij de voormeting en de nameting waren betrokken. 
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Resultaten 

Betrouwbaarheid en scoreverdelingen van de vragenlijsten 
 

Tabel II geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de drie metingen van de MASC en 

enige beschrijvende statistieken. Het aantal participanten waarvoor een totaalscore kon 

worden berekend is groter dan het aantal participanten in de betrouwbaarheidsanalyse.  

Voor participanten die de helft of minder dan de helft van de items niet hebben beantwoord 

is op grond van extrapolatie toch een totaalscore berekend. De test – hertest correlatie 

tussen voormeting en nameting bedraagt .61, de respectieve correlaties tussen voortest en 

natest met de retentiemeting bedragen  .52 en .67. In Figuur 2 is te zien dat de 

scoreverdelingen sterk scheef naar links zijn, een gevolg van een ontkennende 

antwoordtendentie. 

 

Tabel I I Overzicht van de drie metingen met de MASC 

 Voormeting Nameting Retentiemeting 

Cronbach’s α .92 .90 .93 

N 178 169 129 

N* 181 181 137 

Gemiddelde score 1.57 1.49 1.53 

Standaardafwijking .41 .36 .41 

Minimumscore 1.00 1.00 1.00 

Maximumscore 3.13 2.65 2.96 

Noot. Aantal items in vragenlijst is 23; N is aantal participanten in analyse; N* is aantal participanten 

waarvoor een totaalscore is berekend 

 

 

  
 
Figuur 2 Scoreverdelingen van de herhaalde metingen van de Math Anxiety Scale 

 

Dit verschijnsel is vrij algemeen bij angstschalen, en is eerder gevonden in onderzoek naar 

testangst en toestandsangst (Meijer, 2001). 

 

Tabel III geeft een overzicht van overeenkomstige gegevens over de drie herhaalde afnamen 

van de CBSK. In tegenstelling tot de MASC-scores zijn de scores op de CBSK niet scheef 

verdeeld, met uitzondering van de scores op de retentietest, die scheef naar rechts zijn 

verdeeld. Uit Figuur 3 zou kunnen worden geconcludeerd dat dit voornamelijk te wijten is 

aan een overwegend positief zelfbeeld van de leerlingen, overigens met uitzondering van 

twee leerlingen met een nogal negatief zelfconcept. 
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Tabel I II Overzicht van de drie metingen met de CBSK 

 Voormeting Nameting Retentiemeting 

Cronbach’s α .90 .89 .93 

N 175 166 128 

N* 181 179 137 

Gemiddelde score 2.94 2.93 2.94 

Standaardafwijking .50 .47 .54 

Minimumscore 1.38 1.71 1.08 

Maximumscore 4.00 3.92 4.00 

Noot. Aantal items in vragenlijst is 24; N is aantal participanten in analyse; N* is aantal participanten 

waarvoor een totaalscore is berekend 

 

De test – hertest betrouwbaarheid van de CBSK bedraagt .78, de correlatie tussen de 

voormeting en de retentiemeting is .78 en de correlatie tussen nameting en retentiemeting 

is .83. Deze substantiële correlaties doen vermoeden dat de CBSK een vrij stabiel 

persoonskenmerk meet. 

 
 
 

 
 

Figuur 3 Scoreverdeling van de retentiemeting van de CBSK 

 

 

In Tabel IV zijn beschrijvende statistieken en betrouwbaarheden van de PMT-K weergegeven. 

Er is gekozen voor een ongewogen scoringsmethode. Bij elk item van de PMT-K bestaat er 

een zogenaamde keyed response, die aangeeft dat het gekozen antwoordalternatief 

kenmerkend is voor de trek die de betreffende subschaal beoogt te meten. Bijvoorbeeld: het 

antwoord “nooit” bij de vraag “Ik ben onbeleefd tegen volwassenen” wordt opgevat als 

indicatief voor een sociaal wenselijke antwoordtendentie. Bij sommige vragen bestaan drie 

antwoordalternatieven, die gewogen zouden kunnen worden voor de mate waarin het 

antwoord indicatief is voor de bedoelde trek. Van deze gewogen scoringsmethode is 

afgezien. De totaalscore is bepaald aan de hand van het percentage gegeven keyed responses. 

Bij de subschaal voor prestatiemotivatie hebben leerlingen dus gemiddeld op circa 46% van 

de vragen een keyed response gekozen, dat wil  zeggen op ongeveer 16 van de 34 items van 

deze schaal.  
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Tabel IV Overzicht van de meting met de PMT-K 

 Prestatiemotivatie Negatieve 

faalangst 

Positieve 

faalangst  

Sociale 

wenselijkheid 

Nitems 34 14 18 23 

Cronbach’s α .77 .81 .81 .78 

N 130 144 139 141 

N* 181 180 181 181 

Gemiddelde score 46.37 52.50 56.05 55.48 

Standaardafwijking 16.74 26.62 22.96 20.32 

Minimumscore 0.00 0.00 6.67 5.00 

Maximumscore 85.29 100.00 100.00 95.65 

Noot. Nitems is aantal items in schaal; N is aantal participanten in analyse; N* is aantal participanten 

waarvoor een totaalscore is berekend 

 

Opmerkelijk genoeg is de scoreverdeling van de negatieve faalangstschaal niet scheef, hier 

doet zich de ontkennende antwoordtendens zoals bij de MASC dus niet voor. Wellicht heeft 

dit te maken met de meetpretentie van deze schaal. Het gaat hier niet om toestandsangst, 

dat wil  zeggen een manifeste, situatieafhankelijke state, maar om een stabiele dispositie of 

trait (Spielberger, 1975).  

 

 

De voormetingen en de nametingen 
 

De voormeting en de nameting met de MASC en de CBSK 

 

Op de voormetingen en nametingen van MASC en CBSK is een variantie-analyse van 

herhaalde metingen uitgevoerd met meettijdstip en de interactie tussen meettijdstip en 

conditie als within subject factoren en conditie als between subject factor. Omdat er 

vooralsnog geen reden is om aan te nemen dat leeftijd met rekenangst en zelfconcept 

samenhangt, is de analyse verricht over alle groepen heen. Conditie is gedefinieerd als al 

dan niet gebruik maken van Rekentuin, i.e., de scholen Talententoren en St. Andreas versus 

de school St. Joan. Merk op dat conditie dus gecontamineerd is met school. Tabel V geeft 

aantallen participanten, gemiddelde scores op de MASC en standaardafwijkingen per 

meetmoment en conditie. 

 

Tabel V Beschrijvende gegevens omtrent de afnamen van de MASC per conditie 

 

  Voormeting Nameting 

 N Gemiddelde Standaard-

afwijking 

Gemiddelde Standaard-

afwijking 

Geen Rekentuin 98 1.52 .42 1.43 .33 

Rekentuin 82 1.63 .40 1.56 .38 

Totaal 180 1.57 .41 1.49 .36 

 

Het is te zien dat de gemiddelde score in beide condities daalt tussen voormeting en 

nameting en dat de Rekentuin-conditie gemiddeld hoger scoort op beide afnamemomenten. 

Dat betekent ten eerste dat de gemiddelde angstscore tussen voormeting en nameting 

afneemt. Net als de scheve verdeling van manifeste angstscores is ook dit eerder voor 

testangst en toestandsangst gevonden (Meijer, 2001). Voorts blijkt dat leerlingen in de 
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Rekentuin-conditie zowel bij de voormeting als de nameting gemiddeld hogere 

rekenangstscores laten zien. 

Statistische toetsing bevestigt deze vermoedens. Zowel het effect van toetsmoment als 

conditie is significant (respectievelijk V = .058, F
(1, 178)

 = 10.31, p = .002 en 

F
(1, 178)

 = 4.98, p = . 027). Leerlingen in de Rekentuin-conditie scoren gemiddeld circa 

éénvierde standaarddeviatie hoger op rekenangst dan leerlingen in de controleconditie. Op 

de tweede afname scoren alle leerlingen iets minder dan éénvierde standaarddeviatie lager 

op rekenangst dan op de eerste afname. Beide effecten houden ongeveer het midden tussen 

een klein en medium effect. In Figuur 4 worden beide effecten geïllustreerd. Het is duidelijk 

dat er geen sprake is van interactie; in beide condities dalen de MASC-scores even snel. Dat 

betekent dat de MASC-scores in de Rekentuin-conditie al bij de voormeting hoger waren dan 

in de controleconditie en dat dit verschil bij de nameting wordt gehandhaafd. Dat kan een 

consequentie zijn van de omstandigheid dat de Rekentuin-scholen al bij de voormeting 

werkten met het programma en de controleschool niet. Niettemin wijzen deze gegevens er 

op dat het werken met Rekentuin niet leidt tot een positievere attitude ten aanzien van 

rekenen. Integendeel, het werken met Rekentuin is geassocieerd met hogere rekenangst. 

 

 
 

Figuur 4 Gemiddelde MASC-scores op de voor- en nameting per conditie 

 

In Tabel VI staan de gemiddelde scores en enkele andere gegevens van de voormeting en 

nameting van de CBSK.  

 

Tabel VI Beschrijvende gegevens omtrent de afnamen van de CBSK per conditie 

 

  Voormeting Nameting 

 N Gemiddelde Standaard-

afwijking 

Gemiddelde Standaard-

afwijking 

Geen Rekentuin 99 2.91 .49 2.97 .47 

Rekentuin 80 2.97 .51 2.88 .46 

Totaal 179 2.94 .50 2.93 .47 

 

Noch het hoofdeffect van conditie (between subject variabele), noch het effect van 

afnamemoment (within subject variabele), is significant. Het effect van de interactie tussen 

beide is echter wel statistisch significant (V = .058, F
(1, 177)

 = 10.34, p = .002). In Figuur 5 wordt 
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deze interactie aanschouwelijk gemaakt. Tussen de voormeting en de nameting neemt het 

zelfconcept van de leerlingen in de controlegroep toe, terwijl het bij leerlingen in de 

experimentele groep afneemt. Dat zou kunnen wijzen op een negatief effect van het gebruik 

van Rekentuin op het zelfbeeld van leerlingen, maar zoals eerder gezegd is de interventie 

gecontamineerd met een scholen-effect. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat verschillen 

tussen de leerlingpopulaties van de experimentele scholen en de controleschool hierbij een 

rol hebben gespeeld. Beide experimentele scholen tellen relatief veel kinderen van 

asielzoekers. Ook kunnen specifieke gebeurtenissen op de scholen de resultaten hebben 

beïnvloed. 

 

 

 

 
 

Figuur 5 Gemiddelde scores op de voor- en nametingen van de CBSK 

 

 

 

 

Voormetingen en nametingen van de tempotoets automatiseren 

 

Omdat er verwacht mag worden dat de prestaties op de tempotoets automatiseren zullen 

toenemen met leeftijd, is groep als factor toegevoegd aan de analyse van herhaalde 

metingen. Dat betekent dat de volgende effecten kunnen worden onderscheiden: 
1. Between subjects 

a. Het effect van conditie, i.e., al dan niet gebruik van Rekentuin; 

b. Het effect van groep; 

c. Het effect van de interactie tussen conditie en groep, bijvoorbeeld als er in 

sommige groepen wel een effect van conditie is en in andere niet. 

2. Within subjects 

a. Het effect van meetmoment, i.e., groei of krimp tussen voortoets en natoets; 

b. Het effect van de interactie tussen meetmoment en conditie, i.e., 

verschillende groei in beide condities; 

c. Het effect van de interactie tussen meetmoment en groep, i.e., verschillende 

groei in verschillende groepen; 
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d. Het effect van de driewegsinteractie tussen conditie, groep en meetmoment, 

bijvoorbeeld verschillende groei in verschillende groepen, afhankelijk van 

conditie. 

Het bij 2b. genoemde effect vormt eigenlijk de proof of the pudding bij het toetsen van het 

effect van de interventie; er mag dan immers verwacht worden dat de winst tussen 

voormeting en nameting in de experimentele groep groter is dan de winst in de 

controlegroep. 
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Optellen 

In Tabel VII staan de gemiddelde scores, aantallen participanten en standaarddeviaties van 

de voormeting en de nameting van de tempotoets optellen per conditie, per groep vermeld. 

 

Tabel VII Beschrijvende statistieken tempotoets optellen 

                     Conditie      Groep Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal 
goed 
voortoets 
optellen 

Geen 
Rekentuin 

4 21.23 7.22 22 

5 27.96 5.96 23 

6 29.77 4.90 13 

7 33.05 6.55 20 

8 31.62 7.97 21 

Totaal 28.51 7.86 99 

Rekentuin 5 27.95 6.61 19 

6 34.65 5.81 20 

7 36.96 4.96 24 

8 40.21 4.72 19 

Totaal 35.06 6.98 82 

Totaal 4 21.23 7.22 22 

5 27.95 6.18 42 

6 32.73 5.91 33 

7 35.18 6.00 44 

8 35.70 7.86 40 

Totaal 31.48 8.14 181 

Aantal 
goed 
natoets 
optellen 

Geen 
Rekentuin 

4 23.32 6.94 22 

5 29.78 5.43 23 

6 33.54 8.24 13 

7 36.70 5.41 20 

8 33.48 7.35 21 

Totaal 31.02 8.02 99 

Rekentuin 5 29.42 6.08 19 

6 34.55 5.16 20 

7 36.92 5.52 24 

8 40.79 5.29 19 

Totaal 35.50 6.74 82 

Totaal 4 23.32 6.94 22 

5 29.62 5.66 42 

6 34.15 6.44 33 

7 36.82 5.41 44 

8 36.95 7.37 40 

Totaal 33.05 7.77 181 

 

 

Bij de tempotoets optellen zijn de effecten van meetmoment en de interactie tussen 

meetmoment en conditie beide significant (respectievelijk  V = .122, F
(1, 172)

 = 20.96, p < .001 

en  V = .059, F
(1, 172)

 = 10.09, p = .002). Ook de hoofdeffecten van conditie (F
(1, 172)

 = 11.87, 

p = .001), groep (F
(4, 172)

 = 23.62, p < .001) en de interactie tussen beide (F
(3, 172)

 = 3.61, p = .014) 

zijn statistisch significant. 
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Figuur 6 Hoofdeffecten van conditie en groep en interactie tussen meetmoment en 

conditie 
 

In Figuur 6 zijn de hoofdeffecten van tijd, conditie en groep weergegeven, alsmede de 

interactie tussen conditie en meetmoment. Het is te zien dat Rekentuin het beter doet dan 

de controlegroep, maar de winst bij Rekentuin is aanzienlijk minder dan in de 

controleconditie (circa ½ punt versus 2½ punten). Dit is dus het omgekeerde van hetgeen 

verwacht zou worden bij een effect van de interventie. Toch scoort Rekentuin op beide 

meetmomenten beter dan de controlegroep. Dit is mogelijk een aanwijzing dat het voordeel 

door oefening reeds voor de afname van de voortoets bestond. Ook zijn de scores op het 

tweede meetmoment gemiddeld hoger dan op het eerste meetmoment; het geschatte 

totaalverschil bedraagt ongeveer anderhalve punt. Rechts in Figuur 6 is te zien de scores 

toenemen naarmate de leerlingen in een hogere groep zitten, met uitzondering van het 

verschil tussen groep 7 en groep 8, dat verwaarloosbaar is. Contrasten laten inderdaad zien 

dat groep 8 beter scoort dan alle andere groepen, behalve groep 7. 

 

 
 

 
 

Figuur 7 De interactie tussen groep en conditie 

 

In Figuur 7 is de interactie tussen conditie en groep geïllustreerd. In groep 8 is het verschil 

in het voordeel van Rekentuin zeer substantieel, het gaat om ongeveer 8 punten, terwijl het 

verschil in groep 5 zelfs licht in het nadeel van Rekentuin is. 
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Aftrekken 

In Tabel VIII staan de gemiddelde scores, aantallen participanten en standaarddeviaties van 

de voormeting en de nameting van de tempotoets aftrekken per conditie, per groep vermeld. 

 

Tabel VIII Beschrijvende statistieken tempotoets aftrekken 

                     Conditie      Groep Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal 
goed 
voortoets 
aftrekken 

Geen 
Rekentuin 

4 13.00 5.35 22 

5 21.96 7.48 23 

6 25.00 6.67 13 

7 30.40 7.23 20 

8 28.19 9.12 21 

Totaal 23.39 9.55 99 

Rekentuin 5 25.26 8.48 19 

6 29.90 7.45 20 

7 32.21 7.94 24 

8 37.58 4.02 19 

Totaal 31.28 8.31 82 

Totaal 4 13.00 5.35 22 

5 23.45 8.02 42 

6 27.97 7.46 33 

7 31.39 7.59 44 

8 32.65 8.52 40 

Totaal 26.97 9.81 181 

Aantal 
goed 
natoets 
aftrekken 

Geen 
Rekentuin 

4 19.27 7.95 22 

5 23.70 7.53 23 

6 29.69 7.86 13 

7 33.05 8.88 20 

8 30.19 9.18 21 

Totaal 26.77 9.64 99 

Rekentuin 5 25.63 8.37 19 

6 30.80 7.61 20 

7 33.42 7.69 24 

8 38.63 5.34 19 

Totaal 32.18 8.55 82 

Totaal 4 19.27 7.95 22 

5 24.57 7.88 42 

6 30.36 7.61 33 

7 33.25 8.16 44 

8 34.20 8.64 40 

Totaal 29.22 9.53 181 

 

 

Bij de tempotoets aftrekken zijn alle within subject effecten behalve de driewegsinteractie 

tussen tijd, conditie en groep significant. Op de natoets wordt circa 2 punten hoger 

gescoord dan op de voortoets (V = .24, F
(1, 172)

 = 41.27, p < .001). De winst tussen voortoets en 

natoets is net als bij optellen groter in de controlegroep dan in de experimentele groep, het 

gaat om circa 3 punten versus ongeveer 1 punt (V = 033, F
(1, 172)

 = 5.72, p = .018). Ook het 

hoofdeffect van conditie is significant (F
(1, 172)

 = 11.38, p = .001). Rekentuin-leerlingen scoren 
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ongeveer 6 punten hoger dan leerlingen in de controlegroep. Deze effecten zijn links in 

Figuur 8 weergegeven. 

 
Figuur 8 Effecten van tijd, conditie en groep en interacties 

 

Tenslotte is het hoofdeffect van groep significant (F
(4, 172)

 = 21.79, p < .001). Dit effect en de 

interactie tussen tijd en groep worden rechts in Figuur 7 weergegeven. Net als bij optellen 

presteert groep 8 beter dan alle andere groepen, met uitzondering van groep 7. Groep 7 en 

groep 8 verschillen niet significant van elkaar. De interactie is als volgt te duiden. Terwijl de 

winst in groepen 5 tot en met 7 ongeveer tussen de 2 en 4 punten ligt, is de winst in groep 4 

circa 6 punten, en dus substantieel groter. 
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Vermenigvuldigen 

In Tabel IX staan de gemiddelde scores, aantallen participanten en standaarddeviaties van 

de voormeting en de nameting van de de tempotoets vermenigvuldigen per conditie, per 

groep vermeld. 

 

Tabel IX Beschrijvende statistieken tempotoets vermenigvuldigen 

                              Conditie       Groep Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal goed 
voortoets 
vermenigvuldigen 

Geen 
Rekentuin 

4 9.86 4.49 22 

5 31.00 13.01 23 

6 26.00 9.56 13 

7 31.95 10.26 20 

8 36.10 10.83 21 

Totaal 26.92 13.80 99 

Rekentuin 5 23.00 8.74 19 

6 35.00 9.51 20 

7 36.38 10.37 24 

8 40.00 9.46 19 

Totaal 33.78 11.28 82 

Totaal 4 9.86 4.49 22 

5 27.38 11.86 42 

6 31.45 10.39 33 

7 34.36 10.44 44 

8 37.95 10.26 40 

Totaal 30.03 13.14 181 

Aantal goed 
natoets 
vermenigvuldigen 

Geen 
Rekentuin 

4 20.64 9.41 22 

5 30.26 12.21 23 

6 33.85 12.69 13 

7 34.00 10.08 20 

8 35.57 11.69 21 

Totaal 30.47 12.29 99 

Rekentuin 5 24.84 12.76 19 

6 32.00 9.13 20 

7 34.13 10.03 24 

8 40.47 9.88 19 

Totaal 32.93 11.64 82 

Totaal 4 20.64 9.41 22 

5 27.81 12.61 42 

6 32.73 10.52 33 

7 34.07 9.94 44 

8 37.90 11.01 40 

Totaal 31.59 12.03 181 

 

Bij vermenigvuldigen zijn alle within subject effecten significant. Ook hier is de gemiddelde 

winst tussen voortoets en natoets circa 2 punten (V = .148, F
(1, 172)

 = 25.44, p < .001). De 

interactie tussen tijd en conditie komt er op neer dat de Rekentuin-groep ongeveer 1 punt 

inlevert, terwijl er in de controlegroep circa 4 punten winst wordt geboekt (V = .064, F
(1, 172)

 = 

11.08, p = .001). Beide effecten worden linksboven in Figuur 9 geïllustreerd. De interactie 

tussen groep en meetmoment houdt in dat er in groep 4 de sterkste vooruitgang plaats 

vindt van maar liefst 11 punten, in groep 6 wordt er nog 2½ punt winst geboekt, terwijl er in 

de overige groepen sprake is van stagnatie (zie rechts in Figuur 9; V = .293, F
(4, 172)

 = 12.59, 

p < .001). 
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Figuur 9 Interactie-effecten van conditie en groep met meetmoment 

 

De driewegs interactie tussen meetmoment, conditie en groep is ook significant (V = .195, 

F
(3, 172)

 = 11.16, p < .001) en bestaat uit een aantal verschillen tussen de groeipatronen in de 

verschillende groepen. In groepen 4, 6 en 7 is er sprake van een  substantiële groei in de 

controleconditie, terwijl er in de controleconditie in groepen 5 en 8 een lichte daling 

plaatsvindt. In groepen 6 en 7 vindt er een daling plaats in de Rekentuin-conditie. In groep 6 

en groep 7 scoort de experimentele conditie hoger op de voortoets dan de controleconditie, 

maar daalt op de nameting tot hetzelfde niveau als de controleconditie. In groep 8 scoort de 

experimentele conditie zowel op de voortoets als de natoets hoger dan de controleconditie, 

terwijl dit in groep 5 andersom is. Er is geen significant hoofdeffect van conditie, wel van 

groep (F
(4, 172)

 = 18.51, p < .001). Opnieuw doet groep 8 het beter dan alle andere groepen, met 

uitzondering van groep 7. Ook het interactie-effect tussen groep en conditie is significant 

(F
(3, 172)

 = 2.65, p = .05). In groepen 6, 7 en 8 doet de experimentele conditie het beter dan de 

controleconditie, terwijl dit in groep 5 andersom is. De effecten worden geïllustreerd in 

Figuur 10. 

  
Figuur 10 Driewegs Interactie-effecten en interactie tussen groep en conditie 
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Figuur 10 (vervolg) Driewegs Interactie-effecten en interactie tussen groep en conditie 
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Delen 

In Tabel X staan de gemiddelde scores, aantallen participanten en standaarddeviaties van de 

voormeting en de nameting van de tempotoets delen per conditie, per groep vermeld. 

 

Tabel X Beschrijvende statistieken tempotoets delen 

                         Conditie     Groep Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal goed 
voortoets 
delen 

Geen 
Rekentuin 

4 7.27 3.41 22 

5 22.35 9.73 23 

6 19.54 9.68 13 

7 27.85 10.31 20 

8 28.86 13.26 21 

Totaal 21.12 12.55 99 

Rekentuin 5 19.05 10.76 19 

6 31.85 9.71 20 

7 38.35 9.45 23 

8 39.47 9.56 19 

Totaal 32.48 12.57 81 

Totaal 4 7.27 3.41 22 

5 20.86 10.22 42 

6 27.00 11.33 33 

7 33.47 11.09 43 

8 33.90 12.70 40 

Totaal 26.23 13.75 180 

Aantal goed 
natoets delen 

Geen 
Rekentuin 

4 16.14 9.21 22 

5 22.39 9.81 23 

6 28.15 12.06 13 

7 35.55 8.57 20 

8 29.71 14.49 21 

Totaal 25.97 12.72 99 

Rekentuin 5 20.89 14.33 19 

6 28.95 9.23 20 

7 33.65 9.15 23 

8 37.84 10.90 19 

Totaal 30.48 12.42 81 

Totaal 4 16.14 9.21 22 

5 21.71 11.93 42 

6 28.64 10.26 33 

7 34.53 8.83 43 

8 33.58 13.40 40 

Totaal 28.00 12.75 180 

 

 

Ook bij delen zijn alle within subject effecten significant. Tussen voortoets en natoets stijgt 

de gemiddelde score circa 2 punten (V = .085, F
(1, 171)

 = 14.60, p < .001). In de Rekentuin-

conditie vindt tussen de voortoets en de natoets een daling van ongeveer 2 punten plaats, 

terwijl de controleconditie circa 5 punten wint (V = .176, F
(1, 171)

 = 30.16, p < .001). De 

interactie tussen meetmoment en groep houdt in dat de leerwinst tussen voortoets en 

natoets afneemt met het leerjaar (V = .070, F
(4, 171)

 = 3.01, p = .02). In groep 4 wordt een 

substantiële winst van ongeveer 9 punten geboekt, terwijl er in groep 8 zelfs sprake is van 

een licht verlies. Deze effecten worden geïllustreerd in Figuur 11. 
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Figuur 11 Interactie tussen conditie en meetmoment en groep en meetmoment 
 

De driewegs interactie tussen tijd, conditie en groep bestaat weer uit een aantal 

verschillende groeipatronen in de vijf groepen (V = .174, F
(3, 171)

 = 9.92, p < .001). In groep 5 

scoort de controleconditie op beide meetmomenten hoger dan de experimentele conditie, 

maar ze boekt geen winst tussen beide metingen, terwijl dat wel het geval is in de 

experimentele conditie. In groep 6 heeft de experimentele conditie op de voormeting een 

voorsprong van maar liefst 12 punten op de controleconditie, maar levert deze bij de 

nameting bijna geheel in. In groep 7 wordt de aanvankelijke achterstand van de 

controleconditie zelfs ingelopen. In groep 8 scoren de leerlingen in de controleconditie op 

beide metingen op hetzelfde niveau als de leerlingen in de controleconditie van groep 7 op 

de voormeting. In de experimentele conditie in groep 8 wordt wel hoger gescoord dan in de 

experimentele conditie van groep 7 op de nameting, maar niet hoger dan op de voormeting 

in groep 7. 

Ook alle between subject effecten zijn significant. In de Rekentuin-conditie wordt circa 7½ 

punt hoger gescoord dan in de controleconditie (F
(1, 171)

 = 7.93, p = .005). Ook bij delen scoort 

groep 8 het hoogst, maar niet significant hoger dan groep 7 (F
(4, 171)

 = 22.18, p < .001). En net 

als bij vermenigvuldigen is er ook een significante interactie tussen groep en conditie, die er 

op neerkomt dat de experimentele conditie in groepen 6, 7 en 8 hoger scoort dan de 

controleconditie, terwijl het in groep 5 andersom is (F
(3, 171)

 = 2.64, p = .051). Deze effecten 

worden geïllustreerd in Figuur 12. 

 

   
Figuur 12 Driewegs interactie en interactie tussen groep en conditie 
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Figuur 12 (vervolg) Driewegs interactie en interactie tussen groep en conditie 
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Conclusie ten aanzien van de voormeting en nameting met de tempotoets automatiseren 

In Tabel XI wordt een overzicht gegeven van de effecten die zijn gevonden bij de voormeting 

en de nameting van de tempotoets automatiseren. Aan soortgelijke effecten is een 

overeenkomstig nummer toegekend. Onder Tabel XI wordt op elk type effect een korte 

toelichting gegeven. 

 

Tabel XI Overzicht van effecten bij de tempotoets automatiseren 

 Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen 

Tijd 1 1 1 1 

Tijd x Rekentuin 2 2 2 2 

Tijd x Groep  6 6 6 

Tijd x Rekentuin x Groep   7 7 

Rekentuin 3 3  3 

Groep 4 4 4 4 

Rekentuin x Groep 5  8 8 

 

1. Op de nameting wordt bij alle vier deeltoetsen winst geboekt ten opzichte van 

voormeting. Het gaat om circa 1½ punt bij optellen, om bijna 2½ punt bij 

aftrekken, en om circa 2 punten bij vermenigvuldigen en delen. 

2. Bij alle deeltoetsen doen de leerlingen in de Rekentuin-conditie het gemiddeld 

beter, maar zij boeken minder winst tussen voormeting en nameting dan de 

leerlingen in de controlegroep. Bij optellen wint de experimentele groep circa ½ 

punt tussen voormeting en nameting, terwijl de controlegroep ongeveer 2½ punt 

winst boekt. De experimentele groep gaat bij de deeltoets aftrekken 1 punt 

vooruit tussen voormeting en nameting; in de controlegroep is sprake van 3 

punten winst. Bij vermenigvuldigen boekt de experimentele groep een klein 

verlies van iets minder dan 1 punt, terwijl de controlegroep er 4 punten op 

vooruit gaat tussen voormeting en nameting. Bij delen is het verlies in de 

experimentele groep zelfs 2 punten tussen voormeting en nameting, terwijl de 

controlegroep 5 punten winst boekt. 

3. Leerlingen in de Rekentuin-conditie doen het op drie van de vier deeltoetsen in 

het algemeen beter dan leerlingen in de controlegroep. Het gaat om geschatte 

verschillen van circa 5 punten bij optellen, 6 punten bij aftrekken, en ongeveer 

7½ punt bij delen. 

4. Op alle deeltoetsen doen leerlingen het gemiddeld in het algemeen beter 

naarmate zij in een hogere groep zitten. Groep 8 doet het beter dan groepen 4, 5 

en 6, maar niet beter dan groep 7. 

5. Ten aanzien van de interactie tussen groep en conditie is het verschil tussen de 

Rekentuin-conditie en de controlegroep het grootst in groep 8. Het gaat om een 

substantieel verschil van 8 punten bij de deeltoets optellen. 

6. Er zijn bij drie deeltoetsen interacties tussen meetmoment en groep vastgesteld. 

Bij alle deeltoetsen behalve optellen komt de sterkste groei tussen voormeting en 

nameting voor in groep 4. Bij aftrekken boekt groep 4 zes punten winst en wordt 

de minste groei in groep 5 gevonden (circa 1 punt). Bij vermenigvuldigen gaat 

groep 4 er 11 punten op vooruit en wordt de minste groei gevonden in groep 6 

(circa 2½ punt). In de overige groepen wordt stagnatie gevonden. Bij delen 

bedraagt de winst tussen voortoets en natoets 9 punten in groep 4, terwijl er 

zelfs een licht verlies wordt geboekt in groep 8. 

7. Bij delen en vermenigvuldigen wordt een significante driewegs interactie tussen 

meetmoment, conditie en groep gevonden. In groep 4, 6 en 7 vindt bij 
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vermenigvuldigen een afnemende groei plaats in de controleconditie van 

respectievelijk 11, 8 en 2 punten. In groep 6 en 7 vindt er bij vermenigvuldigen 

een daling plaats in de Rekentuin-conditie van respectievelijk 3 en 2 punten. Bij 

delen in dezelfde groepen verdwijnt de aanvankelijke voorsprong van maar liefst 

12 punten op de voortoets van de Rekentuin-conditie bij de natoets in het geheel; 

daar scoren beide condities vrijwel op hetzelfde niveau. In groep 5 scoort de 

controleconditie beter dan de Rekentuin-conditie. Bij vermenigvuldigen gaat het 

om een verschil van 8 punten bij de voormeting en om 5 punten bij de nameting. 

Bij delen bedraagt het verschil op de voormeting 3 punten en 2 punten op de 

nameting. 

8. Bij vermenigvuldigen en delen in groep 5 doen de leerlingen in de 

controleconditie het beter dan leerlingen in de Rekentuin-conditie, in groep 6, 7 

en 8 is het andersom. 

De effecten zijn deels zeer consistent. Er zijn voor alle deeltoetsen significante effecten van 

tijd, de interactie tussen tijd en conditie en een hoofdeffect van groep. Leerlingen gaan er 

tussen de voortoets en natoets gemiddeld op vooruit. In het algemeen scoren leerlingen 

beter in de experimentele conditie, maar gaan ze minder vooruit tussen voormeting en 

nameting in vergelijking met de controlegroep. Bij optellen en aftrekken doen leerlingen in 

de experimentele conditie het op beide metingen beter dan de leerlingen in de 

controleconditie.
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De voormetingen, nametingen en retentiemetingen 
 

Drie herhaalde metingen met de MASC en de CBSK 

 

De MASC is in oktober 2012 voor een derde maal afgenomen bij wijze van retentiemeting. 

Zoals gezegd is het onderzoek verlengd omdat uit gegevens van Rekentuin was gebleken dat 

er voor de zomervakantie onvoldoende intensief met het programma werd gewerkt om een 

effect te kunnen sorteren. De onderzoeksgroep krimpt hierdoor wel omdat de leerlingen die 

voor de zomervakantie in groep 8 zaten, allen het basisonderwijs hebben verlaten. 

In Tabel XII zijn de gemiddelde scores en standaardafwijkingen van de MASC per 

meetmoment weergegeven. Alleen het effect van tijd is significant, ook na de Greenhouse – 

Geiser correctie van de vrijheidsgraden wegens schending van de aanname van sphericiteit 

(V = .094, F
(1.82, 244.54)

 = 5.46, p = .006). De contrasten laten geen significante verschillen zien 

tussen tijdstippen 1 en 2 versus tijdstip 3. Post-hoc toetsen wijzen echter op een significant 

verschil tussen de gemiddelde score op de eerste afname en de tweede afname (gemiddeld 

verschil is .10, p = .002). Het hoofdeffect van Rekentuin is niet significant, dit in 

tegenstelling tot de resultaten van de analyse van de eerste twee metingen. Uit Figuur 13 

zou afgeleid kunnen worden dat dit komt omdat de gemiddelde scores voor beide groepen 

op de laatste meting veel minder van elkaar verschillen dan bij de voormeting en de 

nameting. 

 

Tabel XII Beschrijvende gegevens omtrent de afnamen van de MASC per conditie 

 

  Voormeting Nameting Retentiemeting 

 N M sd M sd M sd 

Geen Rekentuin 76 1.54 .39 1.46 .34 1.52 .44 

Rekentuin 60 1.65 .42 1.53 .37 1.55 .38 

Totaal 136 1.59 .40 1.49 .35 1.53 .42 

Noot. M is gemiddelde score, sd is standaardafwijking 

 

Ook de CBSK is in oktober 2012 opnieuw afgenomen. In Tabel XIII wordt een overzicht 

gegeven van gemiddelde scores en standaardafwijkingen op elk meetmoment. 

 

Tabel XIII Beschrijvende gegevens omtrent de afnamen van de CBSK per conditie 

 

  Voormeting Nameting Retentiemeting 

 N M sd M sd M sd 

Geen Rekentuin 77 2.89 .50 2.96 .46 2.95 .54 

Rekentuin 60 3.01 .54 2.91 .48 2.93 .53 

Totaal 137 2.94 .52 2.94 .47 2.94 .54 

Noot. M is gemiddelde score, sd is standaardafwijking 
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Figuur 13 Gemiddelde scores op herhaalde metingen met de MASC in twee condities 

 

Alleen het interactie-effect tussen de tijdsfactor en conditie is significant (V = .076, 

F
(2, 134)

 = 5.11, p = .007). De contrasten geven aan dat de eerste meting verschilt van de derde 

meting (F
(1, 135)

 = 6.06, p = .015), maar er is in deze analyse geen contrast voor het verschil 

tussen de eerste meting en de tweede meting. Uit Figuur 14 kan echter worden opgemaakt 

dat de interactie zich ook afspeelt tussen deze twee metingen, zoals ook al is geconstateerd 

bij de analyse van de eerst twee metingen. Tussen de eerste twee metingen daalt het 

zelfconcept van de leerlingen in de experimentele groep, terwijl het stijgt in de 

controlegroep. De gemiddelden na de zomervakantie zijn in beide groepen nagenoeg gelijk 

aan de gemiddelden bij de tweede meting. 

 

 
Figuur 14 Gemiddelde scores op de herhaalde metingen van  de CBSK 

 

De gemiddelde scores van zowel de MASC als de CSBK lijken bij de derde meting 

gestablliseerd te zijn. De verschillen tussen beide condities worden kleiner. Bij de CBSK is 

het eerdere interactie-effect ook bij de retentiemeting nog aanwezig, maar het verschil in 

gemiddelde score tussen beide condities op de retentiemeting is niet meer van belang. Het is 

dus de vraag, in hoeverre er waarde moet worden gehecht aan deze interactie. 
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Drie herhaalde metingen van de tempotoets automatiseren 

 

De tempotoetsen zijn drie keer afgenomen, bij wijze van voormeting, nameting en 

retentiemeting. De tempotoetsen zijn afgenomen bij de leerlingen die vorig schooljaar in 

groep 4, 5, 6 en 7 zaten. Leerlingen die vorig jaar in groep 8 zaten, hebben de retentietoets 

niet gemaakt. Let wel: in onderstaande tabellen en figuren worden de groepen steeds 

aangeduid als de groep waarin de leerlingen zich het vorige schooljaar bevonden. De 

leerlingen in voormalig groep 4 werkten niet met Rekentuin, en behoren dus allen bij de 

controlegroep.  

 

Tempotoets optellen 

Tabel XIV geeft de gemiddelde score van de twee condities op de drie metingen per groep 

weer.  

 

Tabel XIV Gemiddelde score op de drie afnamen voor de tempotoets optellen 

      Voormeting Nameting Retentiemeting 

    N M s.d. M s.d. M s.d. 

Controlegroep groep 4 22 21.23 7.22 23.32 6.94 23.91 5.73 

 
groep 5 23 27.96 5.96 29.78 5.43 30.52 6.49 

 
groep 6 12 30.17 4.90 33.33 8.57 33.25 5.26 

  groep 7 20 33.05 6.55 36.70 5.41 37.05 4.32 

Experimentele groep groep 5 19 27.95 6.61 29.42 6.08 32.05 7.36 

 
groep 6 20 34.65 5.81 34.55 5.16 37.95 4.52 

  groep 7 21 36.81 5.24 37.10 5.86 38.43 5.55 

Totaal   137 30.29 8.14 31.83 7.63 33.16 7.51 

Noot. N: aantal leerlingen; M: gemiddelde score; s.d.: standaardafwijking.  

 

De aanname van sphericiteit is niet houdbaar (W = .92, χ2

(2)
 = 10.79, p = .005), maar 

aangezien de resultaten met en zonder correctie van het aantal vrijheidsgraden vrijwel 

identiek zijn is er geen reden om aan de resultaten van de multivariate toetsen te twijfelen.  

Uit een variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt dat het effect van tijd significant is 

(V = .49, F
(2,129)

 = 31.83, p < .001), maar het effect van conditie niet. Dit betekent dat de 

leerlingen gemiddeld vooruitgaan in hun score op de tempotoets optellen en dat de 

gemiddelde scores van de controlegroep niet verschillen van de gemiddelde scores van de 

experimentele groep. Als we kijken naar het effect van tijd tussen de drie metingen blijkt 

dat de contrasten tussen het derde meetmoment en respectievelijk het eerste en tweede 

meetmoment beide significant zijn (F
(1,130)

 = 60.65, p < .001, en F
(1,130)

 = 18.77, p < .001). De 

leerlingen scoren dus gemiddeld hoger op de retentietoets dan op de voortoets en natoets. 

Het interactie-effect tussen tijd en conditie is significant (V = .08, F
(2,129)

 = 5.37, p = .006). Het 

linker deel van Figuur 15 geeft het verloop van de gemiddelde scores van de twee groepen 

leerlingen weer.  Uit contrasten blijkt dat de vooruitgang van de twee groepen tussen het 

eerste en derde meetmoment niet significant verschilt, maar wel tussen de tweede en derde 

meting (F
(1,130)

 = 9.12, p = .003). Dus de experimentele groep en de controlegroep verschillen 

niet in hun vooruitgang over de gehele linie, maar wel tussen de nameting en de 

retentiemeting. De experimentele groep gaat ongeveer 2 punten vooruit tussen de nameting 

en retentiemeting, terwijl de gemiddelde score van de controlegroep vrijwel constant blijft.  
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Figuur 15 Gemiddelde scores op drie afnamen van de tempotoets optellen 

 

Van de effecten van leerjaar en interactie-effecten met leerjaar is alleen het effect van 

leerjaar significant (F
(3,130)

 = 26.31, p < .001). Het hoofdeffect van leerjaar is zoals verwacht: 

hoe hoger de groep hoe hoger de score. Dit effect wordt weergegeven in het rechter gedeelte 

van Figuur 15. Echter, uit een contrastanalyse blijkt dat het verschil tussen de gemiddelde 

score van groep 6 niet verschilt van de gemiddelde score van groep 7. 

 

Tempotoets aftrekken 

In Tabel XV zijn de gemiddelde scores van de experimentele conditie en de controleconditie 

weergegeven op de drie afnamemomenten per groep. 

 

Tabel XV Gemiddelde score op de drie afnamen van de tempotoets aftrekken  

      Voormeting Nameting Retentiemeting 

    N M s.d. M s.d. M s.d. 

Controlegroep groep 4 22 13.00 5.35 19.27 7.95 16.36 6.64 

 
groep 5 23 21.96 7.48 23.70 7.53 26.00 7.10 

 
groep 6 12 24.92 6.96 29.17 7.96 29.58 7.57 

  groep 7 20 30.40 7.23 33.05 8.88 33.95 6.67 

Experimentele groep groep 5 19 25.26 8.48 25.63 8.37 28.37 7.71 

 
groep 6 20 29.90 7.45 30.80 7.61 33.75 7.33 

  groep 7 21 32.10 8.38 33.33 8.24 34.86 7.32 

Totaal   137 25.18 9.63 27.61 9.38 28.74 9.42 

Noot. N: aantal leerlingen; M: gemiddelde score; s.d.: standaardafwijking.  

 

Variantie-analyse van herhaalde metingen geeft aan dat het effect van tijd significant is 

(V = .56, F
(2,129)

 = 36.06, p < .001). De leerlingen gaan gemiddeld vooruit in hun score. 

Daarnaast blijkt uit de contrasten dat de leerlingen gemiddeld niet alleen tussen de 

voormeting en retentiemeting vooruitgaan (F
(1,130)

 = 72.57, p < .001), maar ook tussen de 

nameting en retentiemeting (F
(1,130)

 = 6.21, p = .014). Het hoofdeffect van conditie en het 

interactie-effect tussen tijd en conditie is niet significant. We kunnen dus niet concluderen 
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dat de experimentele groep of de controlegroep groep het beter doet op de toetsen of een 

verschillend groeipatroon vertoont tussen de drie toetsmomenten. Opnieuw vinden we een 

effect van leerjaar (F
(1,130)

 = 72.57, p < .001), maar we vinden nu ook een interactie-effect 

tussen tijd en leerjaar (V = .13, F
(6,260)

 = 2.67, p = .016). In Figuur 16 wordt het verloop van de 

scores van de verschillende leerjaren weergegeven. De contrasten geven weer dat het 

interactie-effect alleen significant is tussen de tweede en derde meting (F
(3,130)

 = 4.91, 

p = .003). Dit zien we ook terug in de figuur, de leerlingen in groep 4 dalen in hun 

gemiddelde score tussen de tweede en derde meting terwijl de andere leerjaren blijven 

stijgen. Groep 4 heeft niet gewerkt met Rekentuin. Opnieuw is het verschil in score tussen 

groep 6 en groep 7 niet significant. 

 

 

Figuur 16 Gemiddelde scores op drie afnamen van de tempotoets aftrekken 

 

Tempotoets vermenigvuldigen 

Tabel XVI geeft de gemiddelde scores van de twee condities per groep op de drie 

afnamemomenten weer. 

 

Tabel XVI Gemiddelde score op de drie afnamemomenten voor tempotoets 

vermenigvuldigen 

      Voormeting Nameting Retentiemeting 

    N M s.d. M s.d. M s.d. 

Controlegroep groep 4 22 9.86 4.49 20.64 9.41 15.23 7.40 

 
groep 5 23 31.00 13.01 30.26 12.21 32.04 12.47 

 
groep 6 12 25.17 9.48 32.50 12.25 33.33 8.96 

  groep 7 20 31.95 10.26 34.00 10.08 35.30 9.49 

Experimentele groep groep 5 19 23.00 8.74 24.84 12.76 27.00 12.01 

 
groep 6 20 35.00 9.51 32.00 9.13 36.45 9.93 

  groep 7 21 36.10 10.89 34.00 10.37 35.76 10.87 

Totaal   137 27.49 13.08 29.53 11.70 30.45 12.50 

Noot. N: aantal leerlingen; M: gemiddelde score; s.d.: standaardafwijking.  
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Het effect van tijd is significant (V = .39, F
(2,129)

 = 25.16, p < .001). De leerlingen gaan 

gemiddeld vooruit in hun score op de tempotoets vermenigvuldigen. Uit de contrasten blijkt 

dat de leerlingen alleen gemiddeld vooruitgaan tussen de eerste en derde meting 

(F
(1,130)

 = 48.29, p< .001), en niet tussen de tweede en derde meting. Ook het interactie-effect 

tussen tijd en conditie is significant (V = .11, F
(2,129)

 = 6.98, p = .001). Uit de contrasten blijkt 

dat ook het interactie-effect alleen tussen de eerste en derde meting significant is 

(F
(1,130)

 = 5.98, p = .016). Het blijkt dat de controlegroep over de gehele linie meer vooruitgaat 

dan de experimentele groep, de controlegroep gaat gemiddeld 4.5 punten vooruit tussen 

meting 1 en meting 3 en de experimentele groep gaat gemiddeld 1.7 punten vooruit. Het 

linker gedeelte in Figuur 17 geeft het verloop van de gemiddelde scores van de twee groepen 

leerlingen weer. De experimentele groep scoorde al hoog op de tempotoets 

vermenigvuldigen, hoger dan de controlegroep, bij de voortoets. Ook boekt de 

experimentele conditie weer winst tussen natoets en retentietoets, terwijl de 

controleconditie stagneert. 

 

 

Figuur 17 Gemiddelde scores op drie afnamen van de tempotoets vermenigvuldigen 

 

Naast een hoofdeffect van leerjaar (F
(3,130)

 = 16.92, p < .001), vinden we een interactie-effect 

tussen tijd en leerjaar (V = .35, F
(6,260)

 = 7.48, p < .001) en een driewegs interactie-effect tussen 

tijd, conditie en leerjaar (V = .21, F
(4,260)

 = 6.57, p < .001). Opnieuw kunnen we niet spreken 

van een significant verschil in de gemiddelde score van groep 6 en groep 7, ook het verschil 

tussen groep 5 en 6 is niet significant. Groep 4 scoort gemiddeld lager op de toetsen dan de 

hogere groepen en groep 5 scoort gemiddeld lager dan groep 7. Het interactie-effect tussen 

tijd en leerjaar wordt weergeven in het rechter deel van Figuur 17. We zien weer dat groep 4 

achteruit gaat tussen de tweede en derde meting. Het interactie-effect is niet alleen 

significant tussen de tweede en derde meting (F
(3,130)

 = 2.69, p = .049), maar ook tussen de 

eerste en derde meting (F
(3,130)

 = 8.65, p < .001). Dit komt waarschijnlijk doordat groep 4 

significant meer stijgt tussen de eerste en derde meting dan de andere groepen. Het is ook 

duidelijk dat groep 4 tussen de eerste twee metingen meer groei vertoont dan de andere 

groepen. Het driewegs-interactie-effect vind alleen plaats tussen de eerste en derde meting 

(F
(2,130)

 = 7.96, p = .001). Figuur 18 geeft de interactie-effecten van tijd en conditie per leerjaar 

weer. In groep 5 zien we weinig verschil tussen de twee groepen, behalve dan dat de 

controlegroep het zowel op de voormeting als de nameting beter doet dan de experimentele 

groep. In groep 6 zien we dat de controlegroep meer stijgt in gemiddelde toetsscore tussen 

de eerste en tweede meting dan de leerlingen uit de experimentele groep. We zien dat de 

leerlingen uit de controlegroep van groep 7 constant stijgen terwijl de leerlingen uit de 

experimentele groep zich na een dip op de nameting, op de retentiemeting herstellen. 
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Figuur 18 Gemiddelde scores op drie afnamen van de tempotoets vermenigvuldigen voor 

groep 5 (boven) groep 6 (linksonder) en voor groep 7 (rechtsonder). 

 

 

Tempotoets delen 

In Tabel XVII worden de gemiddelde scores van de condities op de drie afnamemomenten 

per groep weergegeven. 

 

Tabel XVII Gemiddelde score op de tempotoets delen voor de drie afnamemomenten 

      Voormeting Nameting Retentiemeting 

    N M s.d. M s.d. M s.d. 

Controlegroep groep 4 22 7.27 3.41 16.14 9.21 10.64 7.93 

 
groep 5 23 22.35 9.73 22.39 9.81 25.96 10.30 

 
groep 6 12 18.92 9.84 26.42 10.77 27.33 8.54 

  groep 7 20 27.85 10.31 35.55 8.57 30.05 9.53 

Experimentele groep groep 5 19 19.05 10.76 20.89 14.33 23.63 13.95 

 
groep 6 20 31.85 9.71 28.95 9.23 33.30 9.58 

  groep 7 20 37.65 9.66 33.65 9.72 38.55 9.27 

Totaal   136 23.60 13.13 26.08 12.11 26.81 13.01 

Noot. N: aantal leerlingen; M: gemiddelde score; s.d.: standaardafwijking.  
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De aanname van sphericiteit is niet houdbaar (W = .93, χ2

(2)
 = 8.73, p = .013), maar aangezien 

de overschrijdingskansen van de F-waarden van de mulitvariate analyses overeenkomen met 

de analyses waarbij we corrigeren voor het aantal vrijheidsgraden gaan we uit van de 

multivariate analyses. Uit de variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt opnieuw dat 

het effect van tijd significant is (V = .31, F
(2,128)

 = 19.69, p< .001) en het effect van conditie 

niet. Alleen tussen de eerste en derde meting groeien de leerlingen gemiddeld in hun scores 

(F
(1,129)

 = 39.58, p< .001) en niet tussen de tweede en derde meting. Het interactie-effect 

tussen tijd en conditie is significant (V = .22, F
(2,128)

 = 13.85, p< .001). Uit de contrasten blijkt 

dat het interactie-effect zowel significant is tussen de eerste en derde meting (F
(1,129)

 = 4.45, 

p = .037) als tussen de tweede en derde meting (F
(1,129)

 = 16.22, p< .001). Opvallend is wel dat 

de effecten verschillend zijn (zie Figuur 19). Tussen de voortoets en natoets gaat de 

experimentele groep circa 2 punten achteruit, terwijl de controlegroep circa 5 punten wint. 

Tussen de natoets en retentietoets gaat de experimentele groep daarentegen vooruit en de 

controlegroep achteruit, terwijl over de gehele linie de controlegroep 2 punten meer vooruit 

gaat dan de experimentele groep.  

 
Figuur 19 Gemiddelde scores op drie afnamen van de tempotoets delen 

 

Voor leerjaar vinden we opnieuw een hoofdeffect (F
(3,129)

 = 23.92, p< .001), een interactie-

effect met tijd (V = .19, F
(6,254)

 = 4.05, p = .001) en een interactie-effect met tijd en conditie 

(V = .25, F
(4,254)

 = 7.99, p< .001). Het verschil voor leerjaar in de toetsscore gaat de verwachte 

richting op, alleen de gemiddelde scores van groep 5 en 6 verschillen niet significant. Zowel 

het interactie-effect met tijd (F
(3,129)

 = 7.11, p< .001) als het interactie-effect met tijd en 

conditie (F
(2,129)

 = 10.29, p< .001) gelden alleen voor de gemiddelde scores tussen de tweede 

en derde meting. Figuur 20 geeft deze effecten weer. We zien weer dat groep 4 tussen de 

nameting en de retentiemeting significant daalt. In groep 5 stijgen zowel de controlegroep 

als de experimentele groep in hun score tussen de tweede en derde meting, in groep 6 stijgt 

de experimentele groep meer en voor groep 7 geldt dat de controlegroep daalt en de 

experimentele groep stijgt. 
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Figuur 20 Gemiddelde scores op drie afnamen van de tempotoets delen per leerjaar 

(linksboven), voor beide condities voor groep 5 (rechtsboven), groep 6 

(linksonder) en groep 7 (rechtsonder). 

 

Conclusie ten aanzien van de drie metingen met de tempotoets automatiseren 

In Tabel XIX wordt een overzicht gegeven van de effecten die zijn gevonden bij de drie 

herhaalde metingen van de tempotoets automatiseren. Aan min of meer soortgelijke 

effecten is een overeenkomstig nummer toegekend. Onder Tabel XIX wordt op elk type 

effect een korte toelichting gegeven. 

 

Tabel XIX Overzicht van effecten bij de herhaalde metingen van de tempotoets 

automatiseren 

 Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen 

Tijd 1 1 1 1 

Tijd x Rekentuin 2  2 2 

Tijd x Groep  4 4 4 

Tijd x Rekentuin x 

Groep 

  5 5 

Rekentuin     

Groep 3 3 3 3 

Rekentuin x Groep     
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1. Bij optellen is de gemiddelde score op de retentietoets hoger dan de gemiddelde 

scores op de natoets en de voortoets. Bij aftrekken wordt vooruitgang gevonden 

tussen de voortoets en de natoets (circa 2½ punt), en ook tussen de natoets en de 

retentietoets (iets meer dan 1 punt). Bij vermenigvuldigen en delen bestaat er alleen 

een significant verschil tussen de voormeting en de retentiemeting. 

2. Bij optellen gaat de experimentele conditie 2 punten vooruit tussen natoets en 

retentietoets, de controleconditie stagneert. Bij vermenigvuldigen gaat de 

controleconditie er 4½ punt op vooruit tussen voormeting en nameting, en de 

experimentele groep slechts iets minder dan 2 punten. Dit is dus een omgekeerd 

effect als bij de natoets en de retentietoets optellen. Echter, ook bij 

vermenigvuldigen stagneert de controlegroep tussen natoets en retentietoets, terwijl 

de experimentele groep winst boekt. Bij delen boekt de controleconditie winst tussen 

voormeting en nameting, terwijl de experimentele conditie iets inlevert. Tussen 

nameting en retentiemeting draait het patroon om: de experimentele conditie boekt 

winst, terwijl de controleconditie verliest. 

3. Hoe hoger de groep, hoe hoger de gemiddelde score. Voormalig groep 7 scoort 

echter niet significant hoger dan voormalig groep 6. Dat geldt voor optellen, 

aftrekken en vermenigvuldigen. Bij de laatste deeltoets is ook het verschil tussen 

groep 5 en groep 6 niet significant. Bij delen is alleen het verschil tussen groep 5 en 

6 niet significant. 

4. Bij aftrekken, vermenigvuldigen en delen daalt de gemiddelde score van groep 4 

tussen nameting en retentiemeting; de overige groepen gaan vooruit. 

5. In groep 5 doet de controlegroep het op alle meetmomenten beter dan de 

experimentele groep bij vermenigvuldigen en delen. In groepen 6 en 7 daalt de 

gemiddelde score in de experimentele conditie tussen voormeting en nameting bij 

beide deeltoetsen, om weer te stijgen op de retentiemeting. In groep 6 stagneert de 

gemiddelde score op delen en vermenigvuldigen tussen nameting en retentiemeting 

in de controleconditie. Bij vermenigvuldigen in groep 7 boekt de controleconditie 

ongeveer even veel winst als de experimentele conditie in deze periode, terwijl bij 

delen in deze groep de controleconditie niet onaanzienlijk achteruit gaat. 

Er kan geconcludeerd worden dat het werken met Rekentuin in het algemeen leidt tot een 

hogere score op de onderdelen van de tempotoets, met name na intensief gebruik tussen 

natoets en retentietoets. Leerlingen uit de experimentele groep scoren na het werken met 

Rekentuin hoger op het onderdeel optellen. Voor het onderdeel delen geldt dat na intensief 

gebruik van Rekentuin de leerlingen in groep 6 en 7 hoger scoren. Bij vermenigvuldigen 

boekt de experimentele groep ook winst tussen natoets en retentietoets, terwijl de 

controleconditie stagnatie vertoont. 
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Werkgeheugenstrategieën en feedback 
 

Er wordt verwacht dat het trainen van werkgeheugenstrategieën en het krijgen van feedback 

tot een toename leidt van het profijt van het oefenen met Rekentuin.  

 

Opbrengsten eerste experimentele periode 

 

Participanten 

Er deden 182 leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 aan het onderzoek mee. De controlegroep, 

99 leerlingen, heeft niet met Rekentuin gewerkt en dus ook niet met de mollentaak of de 

optie terugkoppeling met betrekking tot hun ‘droomsommen’ (best en snelst beantwoord) 

en ‘nachtmerriesommen’ (slechtst en meest langzaam beantwoord). De leerlingen die wel 

met Rekentuin hebben gewerkt zijn opgedeeld in 4 groepen. De groepen zijn weergeven in 

Tabel XX.  

 

Tabel XX Aantallen respondenten naar conditie 

  N % 

Geen Rekentuin 99 54.4 

Geen mollentaak, geen feedback 21 11.5 

Alleen mollentaak 21 11.5 

Alleen feedback 21 11.5 

Mollentaak en feedback 20 11.0 

 

 

In Tabel XXI wordt de verdeling van de leerjaren over de 5 groepen weergegeven. Het blijkt 

dat de 5 groepen niet dezelfde verdeling hebben naar leerjaar. Het gevaar van een oneerlijke 

verdeling is dat een gevonden effect kan wijzen op een effect van leerjaar (hogere leerjaren 

scoren vaker hoger op de tempotoets) in plaats van een effect van conditie. Daarom nemen 

we leerjaar mee als covariaat bij de volgende analyses. Op deze manier controleren we voor 

het leerjaar waarin de leerling zit. 

  

Tabel XXI Verdeling van de 5 groepen naar leerjaar 

 
Leerjaar 

 

 
4 5 6 7 8 Totaal 

Geen Rekentuin 22% 23% 13% 20% 21% 100% 

Geen mollentaak, geen feedback 0% 19% 19% 29% 33% 100% 

Alleen mollentaak 0% 29% 14% 43% 14% 100% 

Alleen feedback 0% 19% 52% 19% 10% 100% 

Mollentaak en feedback 0% 30% 10% 25% 35% 100% 

 

 

Tempotoets optellen 

De gemiddelde scores op beide afnamemomenten in de 5 condities zijn weergegeven in 

Tabel XXII. 
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Tabel XXII Gemiddelde scores op de afnamen van de tempotoets optellen in vijf 

condities 

  Voormeting Nameting 

  M s.d. N M s.d. N 

Geen Rekentuin 28.51 7.86 99 31.02 8.02 99 

Geen mollentaak, geen feedback 33.19 5.33 21 33.76 6.35 21 

Alleen mollentaak 36.19 6.76 21 36.43 6.48 21 

Alleen feedback 33.81 8.15 21 34.43 7.04 21 

Mollentaak en feedback 37.26 7.12 19 37.58 6.87 19 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

In alle vijf groepen lijkt sprake te zijn van een vooruitgang tussen de voortoets en natoets. 

Bij de voor- en nameting scoren de leerlingen die zowel een mollentaak als feedback kregen 

gemiddeld het hoogst op de tempotoets optellen.  De leerlingen die niet met Rekentuin 

hebben gewerkt scoren gemiddeld het laagste op de voortoets en natoets. 

 

Het effect van tijdsverloop tussen voortoets en natoets is niet statistisch significant. Dit 

betekent dat de leerlingen gemiddeld niet vooruitgaan in hun score. Het effect van conditie 

is wel significant (F
(4,175)

 =5.96, p <.001). Dit betekent dat de gemiddelde scores van de 

leerlingen uit de verschillende experimentele groepen en de controlegroep verschillen. Uit 

contrastanalyse blijkt dat de groep leerlingen die niet met Rekentuin hebben gewerkt 

significant lager scoren dan de groepen leerlingen die alleen met de mollentaak heeft 

gewerkt (C =5.10, p <.001), alleen met feedback heeft gewerkt (C = 3.63, p =.011) en die 

zowel met de mollentaak als met feedback heeft gewerkt (C = 5.28, p =.001). Blijkbaar 

verschilt de groep die niet met Rekentuin heeft gewerkt niet van de groep die wel met 

Rekentuin heeft gewerkt zonder de mollentaak en zonder terugkoppeling. Dit zou een 

aanwijzing kunnen zijn voor het effect van deze extra faciliteiten. Het interactie-effect 

tussen tijd en conditie is niet significant. We kunnen dus niet concluderen dat sommige 

groepen meer vooruitgaan dan andere groepen.  In Figuur 21 wordt het verloop van de 

scores van vijf groepen weergegeven.  

 

 

Figuur 21 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de tempotoets optellen in de vijf 

groepen, na controle voor leerjaar. 
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Tempotoets aftrekken 

De gemiddelde scores op beide afnamemomenten in de 5 condities zijn weergegeven in 

Tabel XXIII. 

 

Tabel XXIII Gemiddelde scores op de afnamen van de tempotoets aftrekken in vijf 

condities 

  Voormeting Nameting 

  M s.d. N M s.d. N 

Geen Rekentuin 23.39 9.55 99 26.77 9.64 99 

Geen mollentaak, geen feedback 29.57 8.23 21 30.48 9.16 21 

Alleen mollentaak 32.67 8.03 21 33.33 7.95 21 

Alleen feedback 29.90 8.41 21 30.48 8.32 21 

Mollentaak en feedback 33.16 8.58 19 34.68 8.56 19 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Ook voor de tempotoets aftrekken lijken alle groepen leerlingen vooruit te gaan in hun score 

tussen de voor- en natoets. Weer scoort de groep leerlingen die een mollentaak en feedback 

kregen gemiddeld het hoogst en de leerlingen die niet met Rekentuin werkte het laagst op 

de voor- en natoets.  

 

Bij aftrekken is het effect van tijdsverloop wel significant en mogen we er dus vanuit gaan 

dat alle leerlingen hierbij wel winst boeken tussen voormeting en nameting (V =.03, 

F
(1,175)

 = 5.50 p =.020). Ook het effect van conditie is significant (F
(4,175)

 = 5.29, p <.001). 

Opnieuw blijkt uit de contrastanalyse dat leerlingen die niet met Rekentuin hebben gewerkt 

significant lager scoren dan de groepen leerlingen die alleen met de mollentaak heeft 

gewerkt (C =6.15, p=<.001), alleen met feedback heeft gewerkt (C = 4.22, p =.017) en die 

zowel met een mollentaak als met feedback heeft gewerkt (C = 5.94, p =.002). Opnieuw 

blijkt dat de controleconditie niet significant lager scoort dan de Rekentuinconditie zonder 

mollentaak en zonder terugkoppeling. Hieruit zou net als bij optellen kunnen worden 

afgeleid dat de mollentaak en de terugkoppeling iets toevoegen aan het effect van 

Rekentuin. Het interactie-effect tussen tijd en conditie is niet significant. Figuur 22 geeft het 

verloop van de scores van de 5 groepen weer. 

 

Figuur 22 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de tempotoets aftrekken in de 

vijf groepen, na controle voor leerjaar. 
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Tempotoets vermenigvuldigen 

Tabel XXIV geeft de gemiddelde scores op beide afnamemomenten in de 5 condities weer. 

  

Tabel XXIV Gemiddelde scores op de afnamen van de tempotoets vermenigvuldigen in 
vijf condities 

  Voormeting Nameting 

  M s.d. N M s.d. N 

Geen Rekentuin 26.92 13.80 99 30.47 12.29 99 

Geen mollentaak, geen feedback 32.29 9.47 21 32.95 9.95 21 

Alleen mollentaak 35.43 12.42 21 33.10 11.37 21 

Alleen feedback 32.38 10.81 21 29.62 11.80 21 

Mollentaak en feedback 35.16 12.73 19 36.37 13.25 19 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Voor het onderdeel vermenigvuldigen blijkt dat niet alle groepen leerlingen vooruitgaan in 

hun score tussen de voor- en natoets. De leerlingen die alleen met een mollentaak werken 

gaan meer dan een vijfde standaarddeviatie achteruit en de leerlingen die alleen feedback 

ontvangen gaan een vierde standaarddeviatie achteruit. De groep leerlingen die een 

mollentaak en feedback kregen scoren gemiddeld alleen nog het hoogst op de natoets.  

 

Het effect van tijd is significant (V =.11, F
(1,175)

 = 19.88 p < .001), maar het effect van conditie 

is niet significant. Gemiddeld stijgen de leerlingen in hun score, maar de groepen verschillen 

niet significant in hun gemiddelde score. Het interactie-effect tussen tijd en conditie is 

echter wel significant (V =.14, F
(4,175)

 = 6.11 p < .001). Figuur 23 geeft de gemiddelde scores 

van de groepen op de voor- en natoets weer. Terwijl de groepen die of alleen met de 

mollentaak werken of alleen feedback krijgen dalen in hun score, stijgen de andere groepen 

leerlingen. 

 

Figuur 23 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de tempotoets 

vermenigvuldigen in de vijf groepen, na controle voor leerjaar. 
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Tempotoets delen 

De gemiddelde scores op beide afnamemomenten in de 5 condities zijn weergegeven in 

Tabel XXV. 

 

Tabel XXV Gemiddelde scores op de afnamen van de tempotoets delen in vijf 
condities 

  Voormeting Nameting 

  M s.d. N M s.d. N 

Geen Rekentuin 21.12 12.55 99 25.97 12.72 99 

Geen mollentaak, geen feedback 31.45 9.68 20 30.35 8.92 20 

Alleen mollentaak 35.48 12.29 21 32.62 12.54 21 

Alleen feedback 29.33 13.29 21 27.19 12.29 21 

Mollentaak en feedback 33.74 14.64 19 31.89 15.47 19 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Het is opvallend dat juist de groep leerlingen die niet met Rekentuin hebben gewerkt stijgen 

in hun score op het onderdeel delen. De overige groepen dalen allemaal in hun score tussen 

de voor- en nameting. Dit is tegen de verwachting.  

 

Uit de variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt dat alle drie de effecten significant 

zijn. We vinden een effect van tijd (V =.02, F
(1,174)

 = 4.09, p = .045), van conditie (F
(4,175)

 = 3.50, 

p = .009) en van de interactie tussen tijd en conditie (V =.18, F
(4,174)

 = 7.64 p < .001).  

De leerlingen stijgen gemiddeld in hun score tussen de eerste en tweede meting. Alleen de 

groep leerlingen die met de mollentaak hebben gewerkt of zowel met de mollentaak hebben 

gewerkt als feedback hebben gekregen scoren gemiddeld hoger dan de leerlingen die niet 

met rekentuin hebben gewerkt (C = 8.12, p = .001; C = 5.35, p = .038). Figuur 24 geeft het 

interactie effect van tijd en conditie weer. We zien dat terwijl de groep leerlingen die niet 

met Rekentuin heeft gewerkt stijgt in gemiddelde score, de andere groepen juist dalen in 

gemiddelde score.  

 

Figuur 24 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de tempotoets delen in de vijf 

groepen, na controle voor leerjaar. 
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Conclusie ten aanzien van het effect van werkgeheugentraining en terugkoppeling: alleen de voormeting en 

nameting 

In Tabel XXVI wordt een overzicht gegeven van de effecten die zijn gevonden bij de 

voormeting en de nameting van de tempotoets automatiseren. Aan min of meer soortgelijke 

effecten is een overeenkomstig nummer toegekend. Onder Tabel XXVI wordt op elk type 

effect een korte toelichting gegeven. 

 

Tabel XXVI Effecten van mollen, dromen en nachtmerries  

 Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen 

Tijd  2 2 2 

Tijd x conditie   3 3 

Conditie 1 1  1 

 

1. Leerlingen die niet met Rekentuin hebben gewerkt scoren lager dan alle andere 

condities met één van beide faciliteiten werkgeheugentraining of terugkoppeling, of 

beide, maar niet lager dan de Rekentuin-conditie zonder extra faciliteit. Dat geldt bij 

aftrekken en vermenigvuldigen. Bij delen scoort de controleconditie alleen lager dan 

de groep leerlingen die alleen met de mollentaak heeft gewerkt en de groep die 

daarnaast terugkoppeling kreeg.  

2. Bij aftrekken en vermenigvuldigen gaan alle groepen in het algemeen iets vooruit 

tussen voormeting en nameting. Bij delen is dat ook het geval, maar dat is 

voornamelijk te danken aan de controleconditie die niet met Rekentuin werkte. 

3. Bij vermenigvuldigen scoren leerlingen die alleen de beschikking hadden over 

werkgeheugentraining of alleen feedback ontvingen, lager op de nameting dan op de 

voormeting. De overige drie groepen gaan vooruit tussen voormeting en nameting. 

Bij delen gaat alleen de controleconditie zonder Rekentuin vooruit tussen 

voormeting en nameting, de overige groepen gaan achteruit. 

Er kan niet geconcludeerd worden dat werken met de mollentaak of het krijgen van 

feedback in Rekentuin in het algemeen leidt tot een hogere score op de onderdelen van de 

tempotoets. Bij optellen en aftrekken levert het werken met Rekentuin zonder 

beschikbaarheid van de mollentaak en feedback niet significant meer resultaat op dan het 

werken zonder Rekentuin, terwijl het werken zonder Rekentuin wel lager scoort dan de 

overige drie condities. Bij delen geldt dat voor slechts twee van de condities met één extra 

faciliteit (werkgeheugentraining) of met beide faciliteiten. Opvallend is dat de leerlingen die 

met Rekentuin hebben gewerkt en met de mollentaak werkten of feedback kregen, of beide, 

bij de voortoets al hoger scoren dan de leerlingen die niet met Rekentuin hebben gewerkt. 

Op het onderdeel delen vinden we een negatief effect van de extra faciliteiten.  

 

 

Opbrengsten verlengde looptijd: de retentietoets 

 

Na de eerste experimentele periode bleek dat niet alle docenten extra aandacht besteedden 

aan het werken met Rekentuin in de klas. De docenten zijn na de eerste experimentele 

periode na overleg met Kennisnet en de onderzoekers meer gaan werken met Rekentuin. We 

verwachten dan ook in de tweede experimentele periode wel effecten te vinden van de 

mollentaak en feedback.  
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Tempotoets optellen 

In Tabel XXVII zijn de gemiddelde scores weergegeven van de 5 groepen op de voor-, na- en 

retentiemeting.  

 
Tabel XXVII Gemiddelde scores op de drie afnamemomenten van de tempotoets 

optellen in vijf condities 

    Voormeting Nameting Retentiemeting 

  N M s.d. M s.d. M s.d. 

Geen Rekentuin 77 27.70 7.71 30.29 8.14 30.75 7.41 

Geen mollentaak, geen feedback 14 31.14 4.99 31.57 6.47 35.36 7.40 

Alleen mollentaak 17 35.29 6.88 35.88 6.06 37.24 6.70 

Alleen feedback 19 33.21 8.35 33.84 7.16 36.32 6.49 

Mollentaak en feedback 10 33.00 6.20 33.40 5.38 35.70 5.31 

Totaal 137 30.15 7.85 31.83 7.63 33.16 7.51 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

De aanname van sphericiteit is niet houdbaar (W = .91, χ2

(2)
 = 11.94, p = .003), maar 

aangezien de resultaten met en zonder correctie van het aantal vrijheidsgraden vrijwel 

identiek zijn is er geen reden om aan de resultaten van de multivariate toetsen te twijfelen. 

Uit een variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt dat het effect van tijd en het effect 

van conditie beiden niet significant zijn. Dit betekent dat de leerlingen gemiddeld niet 

vooruit gaan en de condities niet verschillen in hun gemiddelde score. Waarneer we echter 

naar de contrastanalyses kijken, blijkt het effect van tijd wel significant tussen de tweede en 

derde meting (F
(1,131)

 = 4.21, p = .042) en blijken de groep leerlingen die niet met Rekentuin 

werken en de groep leerlingen die alleen met een mollentaak werken wel verschillend te 

scoren (C = 3.61, p = 0.018). De laatste leerlingen gaan dus wel gemiddeld significant vooruit 

tussen de natoets en retentiemeting. Ditzelfde effect vinden we voor het interactie-effect 

tussen tijd en conditie. Het interactie-effect is alleen significant tussen de tweede en derde 

meting (F
(4,131)

 = 47.06, p = .009). Het interactie-effect wordt weergegeven in Figuur 25. Uit 

Figuur 25 blijkt dat de leerlingen die niet met Rekentuin hebben gewerkt stagneren in hun 

gemiddelde score terwijl de overige vier groepen een toename laten zien tussen nameting en 

retentiemeting. Op het onderdeel optellen lijkt er een effect te zijn van de extra mollentaak 

en terugkoppeling, alhoewel dit niet met zekerheid te zeggen is omdat de leerlingen die niet 

met extra taken of feedback werken ook stijgen in hun score.  
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Figuur 25 Gemiddelde scores op de voor-, na- en retentiemeting van de tempotoets 

optellen in de vijf groepen, na controle voor leerjaar. 

 

 

Tempotoets aftrekken 

Tabel XVIII geeft de gemiddelde scores weer van de 5 groepen op de drie afnamemomenten.  

 
Tabel XVIII Gemiddelde scores op de drie afnamemomenten van de tempotoets 

aftrekken in vijf condities 

    Voormeting Nameting Retentiemeting 

  N M s.d. M s.d. M s.d. 

Geen Rekentuin 77 22.05 9.36 25.71 9.59 25.87 9.58 

Geen mollentaak, geen feedback 14 26.36 8.13 27.57 9.76 30.86 8.21 

Alleen mollentaak 17 31.65 8.15 32.06 7.73 34.47 7.75 

Alleen feedback 19 29.42 8.68 29.89 8.50 32.00 7.92 

Mollentaak en feedback 10 28.60 9.08 30.40 8.67 32.00 7.87 

Totaal 137 25.18 9.63 27.61 9.38 28.74 9.42 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Uit de variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt dat geen van de effecten significant 

is. De leerlingen groeien gemiddeld niet in hun score, de groepen verschillen niet in hun 

gemiddelde score en de groepen vertonen geen verschillende groeipatronen. Uit de 

contrastanalyse blijkt echter dat de leerlingen die niet met Rekentuin werken en de 

leerlingen die alleen met de mollentaak werken wel significant verschillen in hun 

gemiddelde score (C = 4.68, p =0.016). De leerlingen die met de mollentaak werken scoren 

gemiddeld hoger. Uit Figuur 26 lijkt het, net als bij het onderdeel optellen, dat er wel een 

verschillend patroon is voor de groepen. De groep leerlingen die niet met Rekentuin heeft 

gewerkt lijkt te stagneren terwijl de andere groepen stijgen, maar dit effect is niet 

significant. 
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Figuur 26 Gemiddelde scores op de voor-, na- en retentiemeting van de tempotoets 

aftrekken in de vijf groepen, na controle voor leerjaar. 

 
 

Tempotoets vermenigvuldigen 

In Tabel XXIX worden de gemiddelde scores weergegeven van de vijf groepen op de voor-, 

na- en retentietoets.  

 

Tabel XXIX Gemiddelde scores op de drie afnamemomenten van de tempotoets 
vermenigvuldigen in vijf condities 

    Voormeting Nameting Retentiemeting 

  N M s.d. M s.d. M s.d. 

Geen Rekentuin 77 24.30 13.54 28.83 12.00 28.29 12.84 

Geen mollentaak, geen feedback 14 31.29 9.43 31.29 10.20 32.57 11.22 

Alleen mollentaak 17 33.76 13.01 31.59 11.41 34.94 12.27 

Alleen feedback 19 31.95 11.29 28.63 11.88 33.26 12.36 

Mollentaak en feedback 10 27.60 11.20 30.70 12.92 31.10 10.63 

Totaal 137 27.49 13.08 29.53 11.70 30.45 12.50 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Het effect van tijdsverloop is significant (V = 0.10, F
(2,130)

 = 6.69, p = .002). Uit de 

contrastanalyse blijkt dat het effect van tijd zowel geldt voor het verschil in gemiddelde 

scores tussen de eerste en derde meting (F
(1,131)

 = 4.12, p = .044) als tussen de tweede en 

derde meting (F
(1,131)

 = 4.48, p = .036). De leerlingen gaan dus gemiddeld zowel vooruit in hun 

score over de gehele experimentele periode als in de tweede experimentele periode. Het 

effect van conditie is niet significant, de groepen verschillen niet in hun gemiddelde score 

over de drie toetsen. Het interactie-effect tussen tijd en conditie is echter wel significant (V = 

0.18, F
(8,258)

 = 2.91, p = .004), maar het effect geldt alleen voor de tweede experimentele 

periode (F
(4,131)

 = 2.85, p = .027). In Figuur 27 wordt het verloop van de gemiddelde scores van 

de vijf groepen weergegeven over de drie afnamemomenten. In Figuur 27 zien we dat de 

groep leerlingen die alleen met de mollentaak of alleen met terugkoppeling heeft gewerkt 

meer stijgen in hun score tussen de tweede en derde meting dan de overige groepen. In de 

controleconditie lijkt er weer sprake te zijn van stagnatie. 
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Figuur 27 Gemiddelde scores op de voor-, na- en retentiemeting van de tempotoets 

vermenigvuldigen in de vijf groepen, na controle voor leerjaar. 
 
 

Tempotoets delen 

Tabel XXX geeft de gemiddelde scores van de vijf groepen weer op de drie afnamemomenten 

weer. 

 
Tabel XXX Gemiddelde scores op de drie afnamemomenten van de tempotoets delen 

in vijf condities 

    Voormeting Nameting Retentiemeting 

  N M s.d. M s.d. M s.d. 

Geen Rekentuin 77 18.94 11.62 24.65 11.86 22.86 12.01 

Geen mollentaak, geen feedback 13 28.54 8.82 29.62 7.90 34.08 11.11 

Alleen mollentaak 17 33.88 12.81 30.82 13.02 34.53 13.95 

Alleen feedback 19 28.53 13.73 26.74 12.86 30.00 12.03 

Mollentaak en feedback 10 26.30 13.94 23.20 14.37 28.60 13.10 

Totaal 136 23.60 13.13 26.08 12.11 26.81 13.01 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 

Aangezien de aanname van sphericiteit niet houdbaar blijkt (W = .93, χ2

(2)
 = 9.37, p = .009), 

hebben we de resultaten met en zonder correctie van het aantal vrijheidsgraden vergeleken. 

De resultaten blijken vrijwel identiek, er is geen reden om aan de resultaten van de 

multivariate toetsen te twijfelen. We vinden geen effect van tijd en ook geen effect van 

conditie. Als we naar de contrastanalyse kijken zien we dat de groep leerlingen die niet met 

Rekentuin heeft gewerkt significant lager scoort dan de leerlingen die alleen met een 

mollentaak hebben gewerkt (C = 6.23, p = 0.017). Het interactie-effect tussen tijd en conditie 

blijkt significant (V = 0.29, F
(8,256)

 = 4.61, p < .001). Dit betekent dat het verloop van de scores 

van de vijf groepen verschilt. Uit de contrastanalyse blijkt dat het verloop alleen verschilt 

tussen de tweede en derde meting (F
(4,130)

 = 6.32, p < .001). Het interactie-effect wordt 

weergegeven in Figuur 28. Terwijl de groep leerlingen die niet met Rekentuin heeft gewerkt 

daalt in gemiddelde score tussen de tweede en derde meting, stijgen de andere groepen in 

gemiddelde score. Ook de groep leerlingen die alleen met Rekentuin werkt (zonder extra 

taak of feedback) stijgt. We kunnen dus niet concluderen dat het werken met een 
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mollentaak of het krijgen van feedback effect heeft. Het zou ook kunnen gaan om een effect 

van het werken met Rekentuin op zichzelf, zonder dat de extra faciliteiten een meerwaarde 

hebben. 

 

 

Figuur 28 Gemiddelde scores op de voor-, na- en retentiemeting van de tempotoets delen 

in de vijf groepen, na controle voor leerjaar. 

 
 

Conclusie ten aanzien van het effect van werkgeheugentraining en terugkoppeling: drie herhaalde metingen 

In Tabel XXXI wordt een overzicht gegeven van de effecten die zijn gevonden bij de drie 

herhaalde metingen van de tempotoets automatiseren. Aan min of meer soortgelijke 

effecten is een overeenkomstig nummer toegekend. Onder Tabel XXXI wordt op elk type 

effect een korte toelichting gegeven. 

 

Tabel XXXI Overzicht van effecten van mollen, dromen en nachtmerries op drie 

herhaalde metingen van de tempotoets rekenen 

 Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen 

Tijd   3  

Tijd x conditie 2  2 2 

Conditie 1 1  1 

 

1. Er is alleen een verschil tussen leerlingen die niet met Rekentuin werkten en 

leerlingen die alleen met de mollentaak werkten. De laatste groep scoort hoger. Dat 

geldt zowel voor optellen, aftrekken als delen.  

2. Er is alleen sprake van een significante interactie tussen het tweede en het derde 

meetmoment bij optellen en delen. Leerlingen in de vier experimentele condities 

stijgen tussen nameting en retentiemeting, terwijl de leerlingen in de 

controleconditie stagneren. Bij aftrekken zien we weliswaar een soortgelijk patroon 

maar hier is het effect niet significant. Bij vermenigvuldigen zien we alleen een 

vooruitgang tussen natoets en retentietoets bij de groepen die één van beide extra 

faciliteiten benutten. In de overige groepen is er sprake van veel geringere groei of 

stagnatie. 
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3. Bij vermenigvuldigen is de gemiddelde score op zowel de nameting als de 

voormeting significant lager dan de gemiddelde score op de retentiemeting. 

Het is duidelijk dat het werken met Rekentuin tussen de nameting en de retentiemeting een 

veel duidelijker effect heeft gesorteerd dan de periode tussen voormeting en nameting. Daar 

waar de controlegroep op de retentiemeting stagneert of zelfs verliest ten opzichte van de 

nameting, gaat de Rekentuingroepen er in deze periode op vooruit. 

Er kan niet met zekerheid geconcludeerd worden dat werken met de mollentaak of 

feedback, of beide, in Rekentuin leidt tot een hogere score op de onderdelen van de 

tempotoets. Het effect is mogelijk ook te herleiden tot het gebruik van Rekentuin alleen, dat 

wil  zeggen zonder toegevoegde faciliteiten. Op het onderdeel vermenigvuldigen lijkt er een 

effect te zijn van de extra mollentaak of terugkoppeling, maar alleen in de tweede 

experimentele periode. Bij optellen, aftrekken en delen scoort de groep die alleen met de 

mollentaak heeft gewerkt, significant hoger dan de groep die niet met Rekentuin heeft 

gewerkt. Dat zou kunnen wijzen op een toegevoegde waarde van werkgeheugentraining. 
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Prestatiemotivatie en faalangst 
 

Er wordt verondersteld dat de persoonskenmerken prestatiemotivatie en faalangst het 

resultaat op speed tests mede bepalen. Het gaat dan met name om de groep die zowel hoog 

prestatiegemotiveerd als hoog faalangstig is. Deze combinatie leidt enerzijds tot een sterke 

wil om goed te presteren, maar anderzijds tot een sterke angst om te falen. Resultaten van 

eerder onderzoek suggereerden dat dergelijke personen moeite hebben met een adequate 

afweging van snelheid en nauwkeurigheid (speed accuracy trade – off). Zij werken of zeer 

nauwkeurig maar te langzaam, of ze werken heel snel maar dat gaat ten koste van veel 

fouten. Voorspeld wordt dus de combinatie van hoge faalangst en hoge prestatiemotivatie 

tot de laagste prestaties zal leiden. Hoge prestatie gecombineerd met lage faalangst staat 

garant voor het streven naar een goede prestatie met weinig angst om fouten te maken en 

zal leiden tot de beste prestaties. De groep met lage prestatiemotivatie en hoge faalangst zal 

ook relatief slecht presteren evenals de groep die laag scoort op beide persoonskenmerken. 

Er is gekozen om de groepen in te delen aan de hand van een zogenaamde median split: 

scores boven de mediaan worden ingedeeld bij hoog, scores onder de mediaan bij laag. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat er geen substantiële correlatie bestaat tussen beide 

kenmerken, dat zal immers leiden tot een onevenredige verdeling in de vier cellen van het 

2 x 2 design. De correlatie tussen prestatiemotivatie en faalangst bedraagt -.03 (N = 180, ns). 

Ofschoon de median split methode leidt tot verlies van informatie en derhalve ook een 

vermindering van statistische power is voor deze methode gekozen omdat ze inzichtelijker 

is dan regressie-analyse met de continue scores. Bovendien kunnen uitbijters bij dit type 

analyse grote invloed krijgen door de creatie van de interactievariabele, waarbij de scores op 

de onafhankelijke variabelen met elkaar worden vermenigvuldigd en als derde 

predictorvariabele in de regressievergelijking wordt opgenomen. 

De median split leidt tot de volgende verdeling (zie Tabel XXXII). 

 

Tabel XXXII Verdeling van prestatiemotivatie en faalangst 

  
  

Totaal Faalangst laag Faalangst hoog 

  Prestatiemotivatie laag 47 44 91 

Prestatiemotivatie hoog 44 47 91 

                  Totaal 91 91 182 

 

De gebruikte analysemethode is een variantie-analyse met herhaalde metingen op de vier 

tempotoetsen, die elk drie maal zijn afgenomen. Daarbij zijn zeven effecten te 

onderscheiden: 
1. Between subjects 

a. Het hoofdeffect van prestatiemotivatie; 

b. Het hoofdeffect van faalangst; 

c. Het effect van de interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst. 

2. Within subjects 

a. Het effect van meetmoment, i.e., groei of krimp tussen voortoets en natoets; 

b. Het effect van de interactie tussen meetmoment en prestatiemotivatie, i.e., 

verschillende groei van hoog- en laag prestatiegemotiveerden; 

c. Het effect van de interactie tussen meetmoment en faalangst, i.e., 

verschillende groei van hoog en laag faalangstigen; 

d. Het effect van de driewegsinteractie tussen prestatiemotivatie, faalangst en 

meetmoment, dat wil  zeggen verschillende groei van hoog- en laag 

prestatiegemotiveerden, afhankelijk van hun niveau van faalangst. 
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Tempotoets optellen 

De gemiddelde scores, standaardafwijkingen en aantallen participanten naar niveaus van 

faalangst en prestatiemotivatie staan vermeld in Tabel XXXIII. 

 

Tabel XXXIII Gemiddelde scores op de tempotoets optellen als functie van niveau van 

prestatiemotivatie en faalangst 

  Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal goed 
voortoets 
optellen 

Prestatiemotivatie 
laag 

Faalangst laag 29.62 7.61 34 

Faalangst hoog 31.03 7.17 35 

Totaal 30.33 7.37 69 

Prestatiemotivatie 
hoog 

Faalangst laag 32.40 7.39 35 

Faalangst hoog 27.36 8.67 33 

Totaal 29.96 8.37 68 

Totaal Faalangst laag 31.03 7.57 69 

Faalangst hoog 29.25 8.09 68 

Totaal 30.15 7.85 137 

Aantal goed 
natoets 
optellen 

Prestatiemotivatie 
laag 

Faalangst laag 31.24 7.45 34 

Faalangst hoog 31.91 5.72 35 

Totaal 31.58 6.59 69 

Prestatiemotivatie 
hoog 

Faalangst laag 34.00 7.78 35 

Faalangst hoog 30.06 9.06 33 

Totaal 32.09 8.59 68 

Totaal Faalangst laag 32.64 7.69 69 

Faalangst hoog 31.01 7.53 68 

Totaal 31.83 7.63 137 

Aantal goed 
retentietoets 
optellen 

Prestatiemotivatie 
laag 

Faalangst laag 32.71 7.32 34 

Faalangst hoog 34.31 6.54 35 

Totaal 33.52 6.93 69 

Prestatiemotivatie 
hoog 

Faalangst laag 34.80 7.55 35 

Faalangst hoog 30.67 8.20 33 

Totaal 32.79 8.08 68 

Totaal Faalangst laag 33.77 7.46 69 

Faalangst hoog 32.54 7.57 68 

Totaal 33.16 7.51 137 

 

Meetmoment heeft als enige within subject variabele een significant effect (V = 0.49, 

F
(2, 132)

 = 32.65, p < .001). Geen van de interacties met meetmoment heeft een effect. Ofschoon 

de assumptie van sphericiteit wordt geschonden, blijven de resultaten na correctie van het 

aantal vrijheidsgraden identiek. Contrasten laten zien dat zowel het eerste en het derde 

meetmoment en het tweede en het derde meetmoment significant verschillen (F
(1, 133)

 = 63.09, 

p < .001 en F
(1, 133)

 = 16.87, p < .001, respectievelijk). 

In Figuur 29 wordt het hoofdeffect van tijd, i.e., meetmoment, geïllustreerd. In het linker 

gedeelte van de figuur is te zien dat er geen hoofdeffect van prestatiemotivatie is. Ofschoon 

het rechter gedeelte suggereert dat er wel een hoofdeffect van negatieve faalangst is, i.e., 

hoog faalangstigen lijken lager te scoren dan laag faalangstigen, is ook dit effect niet 

statistisch significant. Het effect van de interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst is 

echter wel significant (F
(1, 133)

 = 5.27, p = .023). In Figuur 30 wordt de interactie geïllustreerd.  
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Figuur 29 Hoofdeffect van meetmoment bij tempotoets optellen 

 

Zoals voorspeld scoren hoog prestatiegemotiveerden met lage faalangst het hoogst en hoog 

prestatiegemotiveerden met hoge faalangst het laagst. De scores van de overige twee 

combinaties, allebeide met lage prestatiemotivatie, lijken niet sterk uiteen te lopen. 

 

 
Figuur 30 Interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst bij optellen 
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Tempotoets aftrekken 

De gemiddelde scores, standaardafwijkingen en aantallen participanten naar niveaus van 

faalangst en prestatiemotivatie staan vermeld in Tabel XXXIV. 

 

Tabel XXXIV Gemiddelde scores op de tempotoets aftrekken als functie van niveau van 

prestatiemotivatie en faalangst 

  Gemiddelde 
Standaard- 
afwijking N 

Aantal goed 
voortoets 
aftrekken 

Prestatiemotivatie 
laag 

Faalangst laag 24.68 9.16 34 

Faalangst hoog 26.29 8.21 35 

Total 25.49 8.66 69 

Prestatiemotivatie 
hoog 

Faalangst laag 28.23 9.71 35 

Faalangst hoog 21.30 10.42 33 

Totaal 24.87 10.58 68 

Totaal Faalangst laag 26.48 9.54 69 

Faalangst hoog 23.87 9.61 68 

Totaal 25.18 9.63 137 

Aantal goed 
natoets 
aftrekken 

Prestatiemotivatie 
laag 

Faalangst laag 26.47 9.07 34 

Faalangst hoog 27.80 8.72 35 

Totaal 27.14 8.86 69 

Prestatiemotivatie 
hoog 

Faalangst laag 30.43 9.26 35 

Faalangst hoog 25.61 10.13 33 

Totaal 28.09 9.92 68 

Totaal Faalangst laag 28.48 9.32 69 

Faalangst hoog 26.74 9.43 68 

Totaal 27.61 9.38 137 

Aantal goed 
retentietoets 
aftrekken 

Prestatiemotivatie 
laag 

Faalangst laag 27.50 8.97 34 

Faalangst hoog 29.77 9.12 35 

Totaal 28.65 9.05 69 

Prestatiemotivatie 
hoog 

Faalangst laag 31.54 9.33 35 

Faalangst hoog 25.97 9.68 33 

Totaal 28.84 9.84 68 

Totaal Faalangst laag 29.55 9.31 69 

Faalangst hoog 27.93 9.52 68 

Totaal 28.74 9.42 137 

 

Net als bij de tempotoets optellen heeft meetmoment als enige within subject variabele een 

significant effect (V = 0.596, F
(2, 132)

 = 39.32, p < .001), en heeft geen van de interacties met 

meetmoment een effect. Ofschoon de assumptie van sphericiteit wordt geschonden, blijven 

de resultaten na correctie van het aantal vrijheidsgraden identiek. Contrasten laten zien dat 

zowel het eerste en het derde meetmoment en het tweede en het derde meetmoment 

significant verschillen (F
(1, 133)

 = 79.20, p < .001 en F
(1, 133)

 = 7.18, p = .008, respectievelijk). 

Ook hier lijkt lijkt er weer een hoofdeffect te bestaan van faalangst, in de zin dat hoog 

faalangstigen lager scoren dan laag faalangstigen, terwijl het hoofdeffect van 

prestatiemotivatie er niet toe lijkt te doen (zie respectievelijk het rechter en linker gedeelte 

van Figuur 31). Beide hoofdeffecten zijn echter niet significant. Ook hier is het interactie-

effect tussen faalangst en prestatiemotivatie wel significant (F
(1, 133)

 = 6.16, p < .014).  
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Figuur 31 Hoofdeffect van meetmoment bij tempotoets aftrekken 

 

Weer zoals voorspeld scoren hoog prestatiegemotiveerden met lage faalangst het hoogst en 

hoog prestatiegemotiveerden met hoge faalangst het laagst. De scores van de overige twee 

combinaties, allebeide met lage prestatiemotivatie, lijken opnieuw niet sterk uiteen te lopen 

(zie Figuur 32). De resultaten op de tempotoetsen optellen en aftrekken vertonen een 

opvallende overeenkomst. 

 
Figuur 32 Interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst bij aftrekken 
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Tempotoets vermenigvuldigen 

De gemiddelde scores, standaardafwijkingen en aantallen participanten naar niveaus van 

faalangst en prestatiemotivatie staan vermeld in Tabel XXXV. 

 

Tabel XXXV Gemiddelde scores op de tempotoets vermenigvuldigen als functie van 

niveau van prestatiemotivatie en faalangst 

  Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal goed 
voortoets 
vermenigvuldigen 

Prestatiemotivatie laag Faalangst laag 22.09 9.67 34 

Faalangst hoog 27.60 11.89 35 

Totaal 24.88 11.13 69 

Prestatiemotivatie hoog Faalangst laag 33.86 13.65 35 

Faalangst hoog 26.18 14.31 33 

Totaal 30.13 14.40 68 

Totaal Faalangst laag 28.06 13.18 69 

Faalangst hoog 26.91 13.04 68 

Totaal 27.49 13.08 137 

Aantal goed 
natoets 
vermenigvuldigen 

Prestatiemotivatie laag Faalangst laag 24.88 9.93 34 

Faalangst hoog 30.40 10.58 35 

Totaal 27.68 10.56 69 

Prestatiemotivatie hoog Faalangst laag 33.86 11.84 35 

Faalangst hoog 28.82 12.92 33 

Totaal 31.41 12.54 68 

Totaal Faalangst laag 29.43 11.77 69 

Faalangst hoog 29.63 11.71 68 

Totaal 29.53 11.70 137 

Aantal goed 
retentietoets 
vermenigvuldigen 

Prestatiemotivatie laag Faalangst laag 25.62 10.48 34 

Faalangst hoog 31.09 11.97 35 

Totaal 28.39 11.51 69 

Prestatiemotivatie hoog Faalangst laag 35.69 12.40 35 

Faalangst hoog 29.18 13.36 33 

Totaal 32.53 13.19 68 

Totaal Faalangst laag 30.72 12.49 69 

Faalangst hoog 30.16 12.61 68 

Totaal 30.45 12.50 137 

 

Het effect van meetmoment is significant (V = 0.27, F
(2, 132)

 = 17.85, p < .001). Weliswaar wordt 

niet voldaan aan de assumptie van sphericiteit, maar na correctie van het aantal 

vrijheidsgraden veranderen de resultaten nauwelijks. Contrasten laten zien dat het eerste en 

het derde meetmoment significant verschillen (F
(1, 133)

 = 35.84, p < .001), maar het tweede en 

het derde meetmoment niet. Er is een significant hoofdeffect van prestatiemotivatie (F
(1, 133)

 = 

4.89, p = .029); hoog prestatiegemotiveerden scoren ongeveer 4 punten hoger dan laag 

prestatiegemotiveerden. Er is geen significant hoofdeffect van faalangst, maar het interactie-

effect van faalangst en prestatiemotivatie is wel significant (F
(1, 133)

 = 9.30, p = .003). Het effect 

van toetsmoment en het hoofdeffect van prestatiemotivatie worden geïllustreerd in het 

linker deel van Figuur 33. De interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst wordt 

weergegeven in Figuur 34. De groep laag faalangstigen die tevens laag prestatiegemotiveerd 

is, scoort het laagst, terwijl de groep hoog prestatiegemotiveerden met lage faalangst het 

hoogst scoort. Het verschil bedraagt ruim 10 punten, dat is bijna een hele standaarddeviatie.  
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Figuur 33 Effecten van meetmoment en prestatiemotivatie 

 
Deze uitkomst is niet in overeenstemming met de predictie en ook niet in overeenstemming 

met de klassieke theorie die zou voorspellen dat lage prestatiemotivatie in combinatie met 

hoge faalangst tot de slechtste prestaties leidt. 

 
Figuur 34 Interactie-effect van prestatiemotivatie en faalangst bij vermenigvuldigen 
 
De overige twee groepen, i.e., combinaties van lage prestatiemotivatie en hoge faalangst 

respectievelijk hoge prestatiemotivatie en hoge faalangst houden het midden en ontlopen 

elkaar nauwelijks. 
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Tempotoets delen 

De gemiddelde scores, standaardafwijkingen en aantallen participanten naar niveaus van 

faalangst en prestatiemotivatie staan vermeld in Tabel XXXVI. 

 

Tabel XXXVI Gemiddelde scores op de tempotoets delen als functie van niveau van 

prestatiemotivatie en faalangst 

  Gemiddelde 
Standaard-
afwijking N 

Aantal goed 
voortoets delen 

Prestatiemotivatie laag Faalangst laag 20.26 11.75 34 

Faalangst hoog 24.51 11.72 35 

Totaal 22.42 11.84 69 

Prestatiemotivatie hoog Faalangst laag 28.43 14.93 35 

Faalangst hoog 20.88 12.72 32 

Totaal 24.82 14.33 67 

Totaal Faalangst laag 24.41 13.98 69 

Faalangst hoog 22.78 12.25 67 

Totaal 23.60 13.13 136 

Aantal goed 
natoets delen 

Prestatiemotivatie laag Faalangst laag 23.35 11.58 34 

Faalangst hoog 25.43 11.54 35 

Totaal 24.41 11.52 69 

Prestatiemotivatie hoog Faalangst laag 28.63 12.68 35 

Faalangst hoog 26.91 12.50 32 

Totaal 27.81 12.53 67 

Totaal Faalangst laag 26.03 12.35 69 

Faalangst hoog 26.13 11.94 67 

Totaal 26.08 12.11 136 

Aantal goed 
retentietoets 
delen 

Prestatiemotivatie laag Faalangst laag 22.94 12.31 34 

Faalangst hoog 27.51 12.86 35 

Totaal 25.26 12.71 69 

Prestatiemotivatie hoog Faalangst laag 31.23 13.22 35 

Faalangst hoog 25.31 12.69 32 

Totaal 28.40 13.21 67 

Totaal Faalangst laag 27.14 13.35 69 

Faalangst hoog 26.46 12.73 67 

Totaal 26.81 13.01 136 

 

Het effect van meetmoment is significant (V = 0.274, F
(2, 131)

 = 17.95, p < .001) en ook het 

effect van de driewegs interactie tussen tijd, faalangstniveau en niveau van 

prestatiemotivatie is significant (V = 0.074, F
(2, 131)

 = 17.95, p = .009). Ondanks schending van 

de sphericiteitsaanname blijven de resultaten na correctie van de aantallen vrijheidsgraden 

vrijwel identiek. Alleen het eerste en het derde meetmoment verschillen significant 

(F
(1, 132)

 = 36.14, p < .001) en de driewegsinteractie speelt zich alleen af tussen het tweede en 

het derde meetmoment (F
(1, 132)

 = 8.12, p = .005). Er zijn geen hoofdeffecten van faalangst en 

prestatiemotivatie, maar hun interactie heeft wel weer een significant effect (F
(1, 132)

 = 4.55, 

p = .035). In Figuur 35 wordt het effect van meetmoment geïllustreerd. Het is duidelijk dat 

de gemiddelde score sterker toeneemt tussen de eerste twee metingen dan tussen het 

tweede en het derde meetmoment. Let wel: dit lijkt strijdig met eerdere resultaten, maar 
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kont waarschijnlijk doordat Rekentuinconditie in deze analyses geen rol speelt. De 

resultaten worden dus als het ware gemiddels over de experimentele conditie en de 

controleconditie. De driewegsinteractie wordt weergegeven in Figuur 36.  

 

 
Figuur 34 Effect van meetmoment op tempotoets delen 
 

Bij lage faalangst is er duidelijk een positief effect te zien van hoge prestatiemotivatie (links 

in de figuur). Bij hoge faalangst is er aanvankelijk juist een positief effect te zien van lage 

prestatiemotivatie, maar dat verdwijnt nagenoeg bij de tweede en de derde meting (rechts in 

de figuur). 

 
Figuur 35 Interactie tussen meetmoment en niveaus van prestatiemotivatie en faalangst 
 
Ten slotte is in Figuur 37 de interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst weergegeven. 

De interactie is vrijwel identiek aan de interactie bij vermenigvuldigen, hoewel het verschil 

tussen de hoogst scorende en laagst scorende groep iets kleiner is. 
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Figuur 36 Interactie tussen prestatiemotivatie en faalangst bij de tempotoets delen 
 

 

Conclusie ten aanzien van de invloed van prestatiemotivatie en faalangst op prestaties op de tempotoets 

automatiseren 

Bij alle deeltoetsen wordt een effect gevonden van meetmoment. Omdat conditie, i.e., 

gebruik van Rekentuin versus werken zonder Rekentuin, in deze analyses buiten 

beschouwing is gebleven, betekent dit dat leerlingen er ongeacht conditie in het algemeen 

op vooruitgaan. Soms is dat het geval over de hele linie, dat wil  zeggen zowel tussen 

voortoets en natoets als tussen natoets en retentietoets, en soms geldt dit slechts voor twee 

van de drie meetmomenten, i.e., alleen tussen voortoets en natoets, alleen tussen natoets en 

retentietoets, of alleen tussen voortoets en retentietoets. 

Bij optellen scoren leerlingen met hoge prestatiemotivatie en lage faalangst het hoogst en 

leerlingen die hoog scoren op beide kenmerken het laagst. Het verschil bedraagt circa 5 

punten. Beide andere groepen (lage prestatiemotivatie en hoge faalangst respectievelijk lage 

scores op beide kenmerken) houden het midden wat betreft hun gemiddelde score. 

Bij aftrekken vinden we een vrijwel identiek patroon. Het verschil tussen leerlingen met 

hoge prestatiemotivatie en lage faalangst en leerlingen die hoog scoren op beide kenmerken 

bedraagt op deze toets ongeveer 6 punten. 

Bij vermenigvuldigen wordt een significant effect van prestatiemotivatie gevonden. Hoog 

prestatiegemotiveerden scoren ongeveer 4 punten hoger dan laag prestatiegemotiveerden. 

Ook hier wordt weer een significante interactie tussen beide persoonskenmerken gevonden, 

maar het effect is niet zoals voorspeld. Weliswaar scoren hoog prestatiegemotiveerden met 

lage faalangst wederom het best, maar het nu laag prestatiegemotiveerden met lage 

faalangst die het laagst scoren. Het verschil bedraagt bijna één standaardafwijking, een 

groot effect. 

Bij delen zien we een complexe driewegs interactie tussen niveaus van faalangst en 

prestatiemotivatie en meetmoment. Bij lage faalangst is er een positief effect te zien van 

hoge prestatiemotivatie op alle meetmomenten. Bij hoge faalangst is dat bij de voormeting 

andersom, maar dit effect verdwijnt nagenoeg bij de volgende metingen. De interactie 

tussen faalangst en prestatiemotivatie bij delen is grotendeels identiek aan die bij 

vermenigvuldigen. 
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Conclusie en discussie 

 

In tegenstelling tot de resultaten die in EXPO II werden gevonden zijn de bevindingen nu 

veel consistenter. Voor alle deeltoetsen van de tempotoets automatiseren met uitzondering 

van vermenigvuldigen is een positief hoofdeffect gevonden van deelname aan Rekentuin 

tussen de voortoets en de natoets. Hetzelfde geldt voor de interactie tussen Rekentuin-

conditie en meetmoment. Bij het interactie-effect dient in aanmerking te worden genomen 

dat de Rekentuin-conditie gemiddeld weliswaar consequent hoger scoort dan de 

controleconditie, maar dat er steeds sprake is van een sterkere toename tussen voormeting 

en nameting in de controleconditie ten opzichte van de Rekentuin-conditie. Het is haast niet 

mogelijk dat er hier sprake is van een absoluut plafond-effect. Er is immers nog voldoende 

ruimte voor verbetering met soms gemiddelde scores rond de 40 punten bij een maximaal 

mogelijke score van 50 punten. Er kan echter sprake zijn van een relatief plafond-effect. 

Wellicht zitten de leerlingen in de experimentele conditie steeds aan hun plafond voor zover 

hun werkgeheugencapaciteit dat toelaat op hun leeftijd, terwijl er bij de leerlingen in de 

controleconditie nog voldoende ruimte voor verbetering is. 

Bovenstaande geldt nog sterker voor de verschillen tussen nameting en retentiemeting. De 

toename tussen de gemiddelde scores op de retentiemeting ten opzichte van de nameting is 

in de experimentele groep in het algemeen sterker dan in de controlegroep. Dat suggereert 

dat er in de periode na de zomervakantie tot aan de herfstvakantie inderdaad veel 

intensiever met Rekentuin is gewerkt op de scholen in de experimentele conditie dan in de 

periode voor de zomervakantie. Overigens moet bij deze conclusies wel aangetekend 

worden dat het effect van de experimentele conditie steeds gecontamineerd is met een 

mogelijk scholeneffect. De experimentele conditie was verdeeld over twee scholen en de 

leerlingen in de controleconditie zaten allen op dezelfde school. 

De effecten van de beschikbaarheid van extra faciliteiten in Rekentuin, i.e., het oefenen met 

een werkgeheugentaak casu quo het verkrijgen van terugkoppeling omtrent goed gemaakte 

en slecht gemaakte opgaven, zijn veel minder eenduidig. Op twee van de vier deeltoetsen 

van de tempotoets automatiseren presteerden de leerlingen die over één of beide faciliteiten 

beschikten, hoger op de voor- en natoets dan de leerlingen die niet oefenden met Rekentuin. 

Het verschil tussen leerlingen die oefenden met Rekentuin zonder beide faciliteiten en de 

leerlingen die niet met Rekentuin oefenden, was echter niet significant. Dat zou kunnen 

wijzen op een meerwaarde van Rekentuin met extra faciliteiten ten opzichte van Rekentuin 

zonder extra faciliteiten. 

Op drie van de vier deeltoetsen scoren leerlingen die alleen toegang hadden tot de 

werkgeheugentraining gemiddeld hoger dan leerlingen die niet met Rekentuin werkten. De 

effecten van de beschikbaarheid van terugkoppeling zijn veel minder consistent. Dat 

suggereert dat werkgeheugentraining effectiever is dan terugkoppeling. 

De hypothese omtrent de effecten van prestatiemotivatie en faalangst op prestaties op de 

tempotoets automatiseren worden in het geval van de deeltoetsen optellen en aftrekken 

gesteund, maar zijn gefalsifieerd in geval van de toetsen vermenigvuldigen en delen. Bij de 

eerste twee toetsen is inderdaad gebleken dat hoog prestatiegemotiveerden met lage 

faalangst het best presteerden en hoog prestatiegemotiveerden met hoge faalangst het 

laagst. Bij de toetsen voor vermenigvuldigen en delen trad echter een ander patroon op. 

Daar presteerden weliswaar de succes strivers weer het best, maar nu waren het niet de 

overstrivers (hoog prestatiegemotiveerden met hoge faalangst) die het het slechtst deden, 

maar de failure acceptors (laag prestatiegemotiveerden met lage faalangst). 
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Het verschil tussen beide resultaten zou wellicht kunnen worden toegeschreven aan een 

wisselwerking met moeilijkheid van de taak, aangezien vermenigvuldigen en delen 

moeilijker lijken dan optellen en aftrekken. Uit de data blijkt echter dat optellen het 

makkelijkst is, gevolgd door vermenigvuldigen, daarna aftrekken en tenslotte delen. Dit zou 

mogelijk kunnen komen doordat er bij optellen en vermenigvuldigen in het algemeen sprake 

is van forward chaining strategieën en bij aftrekken en delen van backward chaining 

strategieën (Johnson-Laird & Wason, 1977). Hoe dan ook, de wijze waarop de effecten van 

prestatiemotivatie en faalangst in klassieke theorieën worden geconceptualiseerd, waarbij 

meestal slechts gewag wordt gemaakt van een positief effect van prestatiemotivatie en een 

negatief effect van faalangst, is toe aan revisie. 

Het is wel opmerkelijk dat ondanks het positieve effect op automatiseren het oefenen met 

Rekentuin geassocieerd lijkt met hogere rekenangst en de ontwikkeling van een negatiever 

zelfbeeld. Deze effecten werden voornamelijk tussen de voormeting en de nameting 

gevonden. Aan het eind van het onderzoek verschillen de gemiddelde scores in beide 

condities echter nog maar heel weinig en is het de vraag of deze effecten wel aan gebruik 

van Rekentuin kunnen worden toegeschreven. Het is ook mogelijk dat de verschillen in 

rekenangst en zelfbeeld terug te voeren zijn op bepaalde andere gebeurtenissen op één of 

meerdere scholen. 

 

Er is steun gevonden voor de hypothese omtrent het positieve effect van het oefenen met 

Rekentuin op de snelheid en nauwkeurigheid van het uitvoeren van de basisvaardigheden 

rekenen, zoals gemeten met de tempotoets automatiseren. Bij twee van de vier deeltoetsen 

werd de voorspelde interactie tussen faalangst en prestatiemotivatie en prestaties op 

automatiseren gevonden. Dat was bij optellen en aftrekken. Bij vermenigvuldigen en delen 

bleek echter dat lage prestatiemotivatie gepaard aan lage faalangst met de gemiddeld 

slechtste prestatie samenhing. Er is weinig overtuigende steun gevonden voor het positieve 

effect van werkgeheugentraining en terugkoppeling. 

 

Het onverwachte interactie-effect tussen prestatie-motivatie en faalangst bij de deeltoetsen 

vermenigvuldigen en delen maakt enerzijds nieuwe theorievorming noodzakelijk en 

anderzijds nieuw onderzoek. In dergelijk onderzoek zouden snelheid van werken en 

nauwkeurigheid bij voorkeur met verschillende operationalisaties gemeten moeten worden. 

Daarbij is veldonderzoek minder geschikt en kan beter laboratoriumonderzoek worden 

overwogen. 

Voor het verondersteld positieve effect van werkgeheugentraining en terugkoppeling zijn 

wel enkele aanwijzingen gevonden, maar deze zijn nogal ambigu. Ten eerste zijn deze 

effecten gecontamineerd met het hoofdeffect van het gebruik van Rekentuin op zichzelf. 

Ten tweede waren de resultaten niet consistent bij de verschillende deeltoetsen van de 

tempotoets automatiseren. 

Er zijn een aantal problemen met het onderzoek die het detecteren van effecten mogelijk in 

de weg stonden. Ofschoon de extra faciliteiten werkgeheugentraining en terugkoppeling 

aselect ter beschikking zijn gesteld aan de leerlingen binnen de Rekentuin-conditie zijn er 

aanwijzingen dat leerkrachten deze taken toch ook selectief aan leerlingen ter beschikking 

hebben gesteld. Vanzelfsprekend kan dit de resultaten hebben beïnvloed. Daarnaast waren 

de groepen betrekkelijk klein, waardoor we wellicht statistische power hebben moeten 

ontberen. Tussen de voormetingen en de nametingen is zeer waarschijnlijk onvoldoende 

met Rekentuin geoefend om een effect te kunnen sorteren. Weliswaar is dit gedeeltelijk 

ondervangen door de verlengde looptijd van het onderzoek met aan het eind een derde 
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meting, maar de leerlingen uit groep 8 van het vorig leerjaar hebben daar natuurlijk niet aan 

mee gedaan. Hierdoor werden de onderzoeksgroepen nog kleiner. 

Aselecte toewijzing is mooi, maar bij deze kleine groepen ontstaan ook snel 

disproportionele verdelingen binnen condities ten aanzien van leeftijd. In vervolgonderzoek 

zou dit ondervangen kunnen worden door naar leeftijd gestratificeerde aselecte toewijzing. 

Dan zouden ook grotere groepen leerlingen bij het onderzoek moeten worden betrokken, 

waardoor ook het statistisch onderscheidend vermogen groter zal zijn. 
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