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SAMENVATTING 

 

Het onderzoek binnen deze thesis bespreekt twee onderwerpen. Het eerste onderwerp, dat 

beschreven wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 6, heeft betrekking op de prestaties van 

leerlingen uit groep 4 en groep 8 van het reguliere basisonderwijs met betrekking tot het oplossen 

van routine en non-routine talige rekenopgaven. Naast deze prestaties is in het bijzonder de mate 

waarin leerlingen verschillende typen visuele representaties gebruiken alsmede de rol die ruimtelijke 

en semantisch-linguïstische vaardigheden daarin spelen een belangrijk onderdeel van deze thesis. 

Een tweede onderwerp dat wordt besproken, in het specifiek in hoofdstuk 7, betreft de manier 

waarop leerkrachten een innovatieve instructie die betrekking heeft op het gebruik van visuele 

representaties in hun eigen lespraktijk implementeren.  

 

De problemen die leerlingen ervaren tijdens het oplossen van talige rekenopgaven worden door 

zowel onderwijsonderzoek als de onderwijspraktijk erkend. De moeilijkheden die veel leerlingen 

ervaren ontstaan vaak niet door problemen in pure rekenvaardigheid, maar door problemen in het 

begrijpen van de tekst van een talige rekenopgave. Twee component processen, namelijk (1) het 

produceren van visueel-schematische representaties en (2) het destilleren van de correcte relaties 

tussen oplossingsrelevante informatie van de tekst van een talige rekenopgave, spelen een 

belangrijke rol in het goed kunnen begrijpen van deze tekst. Ruimtelijk inzicht en begrijpend lezen 

zijn belangrijke vaardigheden die onderliggend zijn aan beide component processen. In voorafgaand 

onderzoek zijn beide component processen vaak apart van elkaar onderzocht. Er werd daarbij een 

onderscheid gemaakt tussen een visueel-ruimtelijk domein, waar het produceren van visueel-

schematische representaties en ruimtelijk inzicht onder vallen, en een semantische-linguïstisch 

domein, dat bestaat uit het destilleren van correcte oplossingsrelevante relaties en begrijpend lezen.  

 



Het onderzoek dat beschreven wordt in Hoofdstuk 2 is één van de eerste onderzoeken die beide 

domeinen in één theoretisch model onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan 

geconcludeerd worden dat beide component processen en onderliggende vaardigheden 49% van de 

variantie van de prestaties van leerlingen (groep 8) op talige rekenopgaven verklaarden. Zowel het 

visueel-ruimtelijke als semantisch-linguïstische domein bleken van belang en verklaarden unieke 

variantie; 21% van de relatie tussen ruimtelijk inzicht en de prestaties op talige rekenopgaven werd 

verklaard door het produceren van visueel-schematische representaties, 34% van de relatie tussen 

begrijpend lezen en de prestaties op talige rekenopgaven werd verklaard door het destilleren van de 

correcte oplossingsrelevante relaties. Op basis van de pad analyses die gedaan zijn in dit hoofdstuk 

kan worden geconcludeerd dat beide component processen parallel van elkaar bestaan, en samen 

bijdragen tot het beter begrijpen van de tekst van een talige rekenopgaven.  

 

Ondanks het belang van visuele representaties en semantisch-linguïstische vaardigheden, lijkt het 

hedendaagse realistische rekenonderwijs in Nederland beperkte aandacht te hebben voor het 

ontwikkelen van semantische-linguïstische vaardigheden gedurende het onderwijs met betrekking 

tot talige rekenopgaven. Om deze aanname kracht bij te zetten, is in Hoofdstuk 3 een onderzoek 

gerapporteerd waarin allereerst de mate waarin efficiënte visuele representaties nodig waren werd 

gemanipuleerd. Dit gebeurde door een onderscheid te maken tussen consistente en inconsistente 

vergelijkingsproblemen. Vervolgens werd ook gevarieerd met de semantische complexiteit van dit 

type talige rekenopgave, door gebruik te maken van semantisch complexe (i.e., minder dan), en 

semantisch minder complexe (i.e., meer dan) sleutelwoorden. Onderzoek toont namelijk aan dat in 

het bijzonder semantisch-linguïstische vaardigheden nodig zijn om semantisch complexe 

sleutelwoorden te verwerken. In ons onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen succesvolle 

en minder succesvolle leerlingen op basis van hun prestaties op CITO Rekenen, een 

gestandaardiseerde toets die een afspiegeling geeft van de manier waarop het realistisch rekenen 

wordt aangeboden in Nederland. Een belangrijke bevinding van het onderzoek in Hoofdstuk 3 is dat 



succesvolle leerlingen op basis van dit instrument substantiële moeilijkheden hadden met het 

oplossen van semantisch complexe inconsistente vergelijkingsproblemen. Dit vormt in zekere zin een 

ondersteuning voor de aanname dat het realistisch rekenonderwijs in Nederland kennelijk beperkt 

aandacht heeft voor het trainen van semantisch-linguïstische vaardigheden. Omdat talige 

rekenopgaven langer en complexer worden wanneer leerlingen naar het middelbaar en hoger 

onderwijs gaan, is het van belang dat deze vaardigheden al in het basisonderwijs voldoende worden 

aangeleerd. 

 

Het onderzoek dat in Hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd onderzocht het belang van verschillende 

type visuele representaties, ruimtelijk inzicht en begrijpend lezen in het correct oplossen van talige 

rekenopgaven. Door gebruik te maken van statistische analyses op itemniveau, waren we, in 

tegenstelling tot het voorafgaand onderzoek dat veelal op testniveau is gedaan, in staat om 

diepgaander te kijken naar de rol van deze variabelen. Het onderzoek in Hoofdstuk 4 toonde aan dat 

het onderscheid tussen picturale en visueel-schematische representaties, zoals gemaakt in 

voorafgaand onderzoek, te smal is. Ons onderzoek liet namelijk zien dat het produceren van accurate 

visueel-schematische representaties vaker geassocieerd kan worden met een correct dan een 

incorrect antwoord op een talige rekenopgave. Accurate, in vergelijking met inaccurate visueel-

schematische representaties geven een compleet en coherent beeld van de probleemstructuur, en 

bevatten de correcte relaties tussen oplossingsrelevante elementen. Accurate visueel-schematische 

representaties vergrootten de kans op het correct oplossen van een talige rekenopgave bijna zes 

keer. In tegenstelling tot accurate visueel-schematische representaties verkleinden inaccurate 

visueel-schematische representaties en picturale representaties de kans op het succesvol oplossen 

van talige rekenopgaven, respectievelijk 2.94 en 2.78 keer. Omdat picturale representaties 

betrekking hebben op de visuele verschijning van bepaalde elementen (objecten en/of personen) van 

de tekst van een talige rekenopgave, leiden ze de leerling af van het construeren van een coherente 

weergave van de rekenopgave, die alle correcte relaties tussen oplossingsrelevante informatie bevat. 



Ondanks dat inaccurate visueel-schematische representaties relaties bevatten, worden deze relaties 

incorrect gelegd of ontbreken er oplossingsrelevante relaties. Een gevolg daarvan is dat dit type 

visuele representaties leerlingen op het verkeerde been zet tijdens het oplossingsproces.  

 Naast een beter begrip over de mate waarin verschillende type visuele representaties de 

kans op het correct oplossen van talige rekenopgaven vergroten of verkleinen, werd er in dit 

hoofdstuk ook onderzocht of het belang van ruimtelijk inzicht en begrijpend lezen (zoals aangetoond 

in voorafgaand testniveau onderzoek) gerepliceerd kon worden door middel van analyses op 

itemniveau. In lijn met de bevindingen van vorig onderzoek, toonde ons onderzoek aan dat ruimtelijk 

inzicht een significante en relevante vaardigheid is die de kans op het succesvol oplossen van een 

talige rekenopgaven vergroot. Echter, ons onderzoek toonde aan dat begrijpend lezen in veel 

mindere mate deze kans vergroot. De resultaten van de logistische regressie analyses toonden 

namelijk aan dat, ondanks dat begrijpend lezen een significante voorspeller was, de relevantie van 

begrijpend lezen beperkt was. Op basis van de resultaten van het onderzoek uit Hoofdstuk 4 kan dus 

geconcludeerd worden dat variabelen die op testniveau aan elkaar gerelateerd zijn niet per definitie 

aan elkaar gerelateerd hoeven te zijn op itemniveau.  

 

In Hoofdstuk 5 worden de specifieke relaties tussen constructief spelgedrag, ruimtelijk inzicht en de 

prestaties op talige rekenopgaven onderzocht. In voorafgaand onderzoek werd aandacht besteed 

aan zowel de relatie tussen constructief spelgedrag en ruimtelijk inzicht, als aan de relatie tussen 

ruimtelijk inzicht en de prestatie van leerlingen op talige rekenopgaven. De relatie tussen 

constructief spelgedrag en de prestaties op talige rekenopgaven werd echter nog niet gerapporteerd. 

De resultaten van ons onderzoek toonden aan dat ruimtelijk inzicht een partiële mediator is in de 

relatie tussen deze twee variabelen. Dit impliceert dat leerlingen die veel spelen met constructieve 

spellen (zoals Lego, blokken en tangram) betere ruimtelijke vaardigheden hebben, en daarom een 

betere prestaties laten zien in hun prestaties op talige rekenopgaven. De drie variabelen die centraal 

stonden in dit onderzoek verklaarden 38.16% van de variantie in de prestaties van (groep 8) 



leerlingen op talige rekenopgaven. Daarnaast bleek de relatie tussen constructief spelgedrag en de 

prestaties op talige rekenopgaven voor 31.58% verklaard te worden door ruimtelijk inzicht. 

 

Terwijl de focus van de eerste hoofstukken uit deze thesis op het gebruik van visuele strategie, 

oplossingsprocessen en prestaties op non-routine talige rekenopgaven in de bovenbouw van het 

basisonderwijs ligt, gaat het onderzoek dat beschreven is in Hoofdstuk 6 over prestaties op routine 

talige rekenopgaven van leerlingen uit groep 4. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat 

deze leerlingen meer fouten maakten tijdens het oplossen van vergelijkingsproblemen dan bij het 

oplossen van deel-geheel problemen en voor-na problemen. Dit kwam overeen met voorafgaand 

onderzoek dat de discrepanties in prestaties tussen deze drie typen talige rekenopgaven heeft 

onderzocht. In plaats van de aanwezigheid van een consistentie-effect (i.e., de leerlingen uit groep 4 

behaalden vergelijkbare prestaties op consistente en inconsistente opgaven), is een meer algemeen 

probleem met het verwerken van sleutelwoorden en het begrijpen van de tekst een plausibelere 

verklaring voor de problemen met het oplossen van vergelijkingsproblemen. Leerlingen uit groep 4 

hebben blijkbaar nog niet de kennis om de linguïstische aspecten van een vergelijkingsproblemen te 

begrijpen en de juiste probleemstructuur uit de opgave te destilleren.  

 

De moeilijkheden die leerlingen ervaren tijdens het begrijpen en oplossen van talige rekenopgaven 

kunnen mogelijk terug te voeren zijn naar de rol van de leerkracht in het representatie- en 

oplossingsproces. De resultaten van Hoofdstuk 7 toonden aan dat de meeste leerkrachten in staat 

waren om rekenmodellen in te zetten (met name verhoudingstabellen). Deze modellen zijn, in 

tegenstelling tot visueel-schematische representaties, slechts zinvol wanneer ze worden ingezet in de 

oplossingsfase van het totale oplossingsproces. Net als veel van hun leerlingen, hadden verschillende 

leerkrachten moeite met het maken van accurate visueel-schematische representaties. Sommige 

leerkrachten maakten veelvuldig gebruik van picturale en inaccurate visueel-schematische 

representaties gedurende de begripsfase van het oplossingsproces. De bevindingen van Hoofdstuk 4 



lieten echter zien dat deze typen visuele representaties het kans op het correct oplossen van een 

talige rekenopgaven niet vergroten. De resultaten van Hoofdstuk 7 lieten zien dat, wanneer 

leerkrachten accurate visueel-schematische representaties gebruikten, in de meeste gevallen een 

strookmodel werd geconstrueerd. Andere vormen van visueel-schematische representaties, zoals 

getallenlijnen, cirkeldiagrammen en eigen producties werden beperkt gebruikt. Over het algemeen 

was de diversiteit in gebruik van visuele representaties dus laag. Bovendien waren de visuele 

representaties die werden ingezet niet altijd in overeenstemming met de karakteristieken van de 

rekenopgave en/of de behoeften van de leerlingen.  

 Op basis van de bevindingen van deze PhD-thesis kunnen de volgende aanbevelingen worden 

gedaan voor leerkrachtprofessionalisering en leerkrachtopleidingen: 

 De vaardigheid om accurate visueel-schematische representaties te maken tijdens het 

oplossingsproces van talige rekenopgaven zou een prominente plaats moeten krijgen in het 

rekencurriculum op basisscholen. Leerkrachten zouden kennis moeten hebben over het doel 

van dit type visuele representatie en worden getraind in het gebruik van dergelijke 

representaties. Ook moet aandacht besteed worden aan het moment waarop deze visueel-

schematische representaties zouden moeten worden ingezet in het totale oplossingsproces.  

 Leerkrachtprofessionalisering en leerkrachtopleidingen zouden zich moeten focussen op het 

correct gebruiken van verschillende vormen van visueel-schematische representaties. Men 

zou leerkrachten moeten leren hoe getallenlijnen, cirkeldiagrammen en andere, zelf-

geconstrueerde, visueel-schematische representaties gebruikt moeten worden. 

 Het constructieproces zou daarbij in het specifiek aandacht moeten krijgen. Leerkrachten 

moeten in staat zijn om het constructieproces transparant, correct en compleet weer te 

geven. Leerkrachten maken het proces transparant door uit te leggen welke elementen van 

de opgave moeten worden gerepresenteerd. Ook moet uitgelegd worden hoe de visuele 

representatie gebruikt moet worden om de talige rekenopgave op te lossen. Dit proces moet 

bovendien correct en compleet zijn. 



 Tenslotte, zou er specifieke aandacht moeten zijn voor de karakteristieken van verschillende 

type talige rekenopgaven. Leerkrachten moeten bijvoorbeeld weten wat het onderscheid is 

tussen routine en non-routine rekenopgaven, en de rol die accurate visueel-schematische 

representaties spelen binnen deze type talige rekenopgaven. In routine rekenopgaven (zoals 

deel-geheel, voor-na, en vergelijkingsproblemen) kan het gebruik van één type visuele 

representaties volstaan; de probleemstructuur van ieder van deze routine opgaven is 

namelijk identiek. De probleemstructuur van een non-routine talige rekenopgave varieert 

waardoor het niet passend is om slechts één accurate visueel-schematische representatie 

aan te bieden. Het is dus zaak dat leerkrachten leren om visueel-schematische representaties 

te gebruiken in een diverse (i.e., een gevarieerd aanbod aan visuele representaties) en 

flexibele (i.e., verschillende visuele representaties aanbieden per rekenopgave) manier. 

Bovendien moeten deze visueel-schematische representaties functioneel zijn en passend zijn 

bij de specifieke karaktereigenschappen van een rekenopgave (bijvoorbeeld het gebruik van 

een cirkeldiagram bij het oplossen van een rekenopgaven over percentages). 

 

De bovenstaande aanbevelingen zijn interessante onderwerpen voor toekomstig onderzoek naar het 

belang van visuele representaties bij het oplossen van talige rekenopgaven. Op basis van het 

onderzoek in deze thesis zou toekomstig onderzoek zich in eerste instantie moeten focussen op de 

eigen competentie van leerkrachten en hun didactisch gebruik van visuele representaties tijdens hun 

rekeninstructie. Wanneer leerkrachten meer kennis hebben over het belang van visuele 

representaties, dan kunnen ze deze kennis gebruiken om de moeilijkheden van hun leerlingen bij het 

oplossen van talige rekenopgaven te verhelpen. 

 

Het haalbaarheidsonderzoek dat tenslotte in Appendix I wordt beschreven onderzocht vier 

leerlingen uit groep 4 van het basisonderwijs die laag presteerden op talige rekenopgaven. Deze vier 

leerlingen ontvingen een instructie van hun leerkracht gedurende een vijf weken durende 



interventieperiode. De effectiviteit van deze instructie werd bepaald door de prestaties van de vier 

leerlingen op deel-geheel-, voor-na-, en vergelijkingsproblemen op de voormeting te vergelijken met 

de prestaties op de nameting. Daarnaast werd gekeken in hoeverre deze leerlingen de 

oplossingsstappen van de instructie op een correcte manier gebruikten. De resultaten van dit 

onderzoek lieten zien dat, ondanks dat de totale prestaties van iedere leerling omhoog ging, deze 

vooruitgang niet bij alle drie de type routine rekenopgaven zichtbaar was. De mate waarin de 

oplossingsstappen van de instructie correct werden uitgevoerd bleek een bepalende factor te zijn in 

het correct oplossen van de rekenopgave. Ondanks dat we niet willen suggereren dat de instructie 

die in dit onderzoek centraal stond zijn vruchten afwerpt voor alle leerlingen, geeft het wel 

belangrijke inzichten omtrent de verschillende wijzen waarop een instructie de oplossingsstrategieën 

en prestaties van leerlingen kan beïnvloeden. 

 

 


