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• De sterke rekenaars laten wel een hoog zelf-concept zien, 
maar zijn niet minder uitgedaagd of gemotiveerd dan de 
overige rekenaars. De perceptie van de leerkracht is dus 
anders dan die van de leerling. 

• De sterke rekenaars laten geen verschil zien op de drie 
schalen over de tijd. Dit betekent dat de interventie niet 
het gewenste resultaat heeft gehad. 

Hoe is dat te verklaren?
• Te korte interventieperiode; interventie minder vaak 

uitgevoerd dan beoogd. 
• Het meetinstrument was misschien niet gevoelig genoeg 

om verschillen over tijd te meten. 
• Leerkrachten merkten wel verschil in motivatie van de 

sterke rekenaars. 
• Was de verrijkingsstof daadwerkelijk uitdagend?

Discussie

• Vervolgonderzoek is wenselijk. Voor vervolgonderzoek 
zou zich moeten richten op een langere 
interventieperiode,  specifieker en gevoeliger 
meetinstrument,  leerkrachtperspectief in kaart brengen 
en bekijken welke rekenopdrachten als uitdagend 
worden bestempeld door de sterke rekenaar. 

• De interventie wordt door leerkrachten gewaardeerd en 
als nuttig ervaren. Bovendien geen significante afnames, 
wat betekent dat er geen reden is om te stoppen met de 
interventie. Wel zou de interventie intensiever uitgevoerd 
moeten worden om mogelijke effecten waar te kunnen 
nemen. 

Aanbevelingen

• De sterke rekenaar is een leerling die uitblinkt op het 
gebied van rekenen, relaties kan leggen tussen 
verschillende rekendomeinen, oog heeft voor details, 
flexibel is in het oplossen van rekenproblemen, slaat 
soms denkstappen over, denkt positief over eigen 
kunnen en is in de meeste gevallen gemotiveerd 
(Johnson, 2018; Bakker et.al., 2021)

• De leerkrachten van een basisschool ervaren dat de 
sterke rekenaars niet gemotiveerd zijn voor de 
rekeninstructie en zich niet uitgedaagd voelen 
tijdens de rekenles. De leerkrachten zijn van mening 
dat er verrijkingsstof geboden moet worden aan de 
sterke rekenaars. Het liefst bieden zij deze 
verrijkingsstof tijdens de rekeninstructie, maar hoe 
kun je dat het beste doen?

• In een onderzoek van Colorado (2014) is gekeken of 
een extracurriculair verrijkingsprogramma de 
motivatie van de sterke rekenaar vergroot. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat dit niet het geval 
was. Daarom is het interessant om te bekijken of 
verrijking van de rekeninstructie wel de motivatie 
van de sterke rekenaar vergroot. 

Doel van het onderzoek

De onderzoeksvraag luidt: Leidt verrijking van de 
rekenstof in de instructie voor de sterke rekenaars in 
de klas tot vergroting van de motivatie en mate van
uitdaging voor rekenen?

Deelvragen:
• Beschikken de sterke rekenaars over een hoge mate 

van zelf-concept en zijn ze minder gemotiveerd en 
uitgedaagd tijdens de rekeninstructie dan de overige 
rekenaars?

• Zorgt de inzet van de interventie ervoor dat de sterke 
rekenaars in de verrijkingsgroep meer gemotiveerd 
en uitgedaagd zijn ten opzichte van de sterke 
rekenaars in de controlegroep?

• Heeft de verrijking van de rekeninstructie voor de 
sterke rekenaars eventueel ook een positief effect op 
de overige rekenaars in de verrijkingsgroep?

Onderzoeksvraag en hypothese

Participanten
• N=129, leerlingen uit groep 4, 5 en 6.
• Twee groepen: sterke rekenaars (n=41) en overige 

rekenaars (n=88). Deze twee groepen zijn verdeeld 
over vier condities: sterke rekenaars die wel en geen 
verrijking van de rekeninstructie hebben ontvangen 
en overige rekenaars die wel en niet in de klas zaten 
waar de verrijking van de rekeninstructie is geboden 
aan de sterke rekenaars. 

• De sterke rekenaars zijn geselecteerd aan de hand 
van een selectieprocedure op basis van de 
rekenprestaties en de professionele blik van de 
leerkracht. 

Interventie
• Kwaliteitskaart met concrete handvatten voor 

leerkrachten om de rekeninstructie te verrijken.
• Beleidskaart welke dient als 

achtergrondinformatie/handleiding voor de 
kwaliteitskaart. 

• De interventieperiode was vier weken.

Meetinstrumenten
• Kinderen werden geselecteerd met A-scores op de 

Boomtoetsen en observeerbare kenmerken van de 
sterke rekenaars beoordeeld door de leerkracht. 
Leerkrachten gaven uiteindelijk de doorslag. 

• Leerlingen vragenlijsten ingevuld om hun zelf-
concept, mate van uitdaging en betrokkenheid van de 
rekenles te meten. De drie schalen hadden de 
volgende betrouwbaarheden: Zelf-concept
(cronbach’s alpha= 0.942), mate van uitdaging 
(cronbach’s alpha= 0.612) en betrokkenheid bij de 
rekenles (n=0.706). 

Methode
Beschikken sterke rekenaars over een hoge mate van 
Zelf-concept en zijn ze minder gemotiveerd en 
uitgedaagd tijdens de rekeninstructie dan de overige 
rekenaars?
• De sterke rekenaars verschillen op de schalen Mate 

van uitdaging en Betrokkenheid bij de rekenles 
nauwelijks van de overige rekenaars, zie Tabel 1. 

• De sterke rekenaars scoren inderdaad hoger op de 
schaal Zelf-concept dan de overige rekenaars. 

Zorgt de inzet van de interventie ervoor dat de sterke 
rekenaars in de verrijkingsgroep meer gemotiveerd en 
uitgedaagd zijn ten opzichte van de sterke rekenaars in 
de controlegroep?
• Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen 

de sterke rekenaars in de verrijkingsgroep en de 
controlegroep op de drie schalen, zie Tabel 2. 

Heeft de verrijking van de rekeninstructie voor de 
sterke rekenaars eventueel ook een positief effect op de 
overige rekenaars in de verrijkingsgroep?
• De interventie heeft op geen van de drie schalen een 

significant effect laten zien, daarom had het geen 
toegevoegde waarde om te bekijken of de interventie 
een positief effect heeft gehad op de overige 
rekenaars in de verrijkingsgroep.

Resultaten

Conditie Sterke rekenaars Overige rekenaars

Variabelen M SD M SD t p

Zelf-concept 4.42 0.63 3.54 0.82 5.99 0.00

Uitdaging 3.21 0.74 3.19 0.69 1.74 0.86

Betrokkenheid 3.51 0.92 3.35 0.89 0.96 0.34

Tabel 1.
Gemiddelde score (M), Standaarddeviatie (SD) en de t-toets voor het verschil (t) met 
bijbehorende p-waarde (p) voor de sterke rekenaars en de overige rekenaars op de 
voormeting. 

Sterke rekenaars

Condities Verrijkingsgroep Controlegroep

Voor Na Voor Na

Variabelen M SD M SD M SD M SD t p

Zelf-concept 4.59 0.33 4.56 0.34 4.27 0.79 4.30 0.72 -.46 0.64

Uitdaging 3.42 0.56 3.10 0.70 3.04 0.84 2.79 1.07 -2.61 0.80

Betrokkenheid 3.49 0.73 3.48 0.86 3.53 1.07 3.16 1.12 1.35 0.18

Tabel 2.
Gemiddelde scores (M), Standaarddeviatie (SD) en de t-toets voor het verschil (t) met de bijbehorende p-waarde (p) voor de sterke rekenaars op de voor- en nameting.  
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