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De Relatie tussen het Werkgeheugen, Geautomatiseerde Hoofdrekenvaardigheid en Leeftijd  

bij Kinderen op de Basisschool. 

Ron Dikken 

Samenvatting 

Ongeveer 15% van de leerlingen op de basisschool heeft zo veel problemen met rekenen dat zij in 

een normale groepssituatie onvoldoende ondersteund kunnen worden. In sommige gevallen leidt 

zelfs veel extra begeleiding niet tot een acceptabel resultaat. Rekenachterstanden zijn hiervan het 

gevolg. Aangezien rekenen een belangrijke basisvaardigheid is, kan worden gesproken van een zeer 

ongewenste situatie. Onderzoek naar de oorzaken van rekenproblemen heeft aangetoond dat er een 

relatie bestaat tussen het niveau van functioneren van het werkgeheugen en rekenvaardigheid. Het 

werkgeheugen bestaat uit meerdere componenten en vooralsnog is er onvoldoende duidelijkheid 

over de vraag welke van die componenten een relatie met de rekenvaardigheid hebben en in welke 

mate dat het geval is. Bovendien richtte eerder onderzoek zich in de meeste gevallen op algemene 

rekenvaardigheden, waardoor er slechts beperkt inzicht werd verkregen in de relatie tussen het 

werkgeheugen en specifieke rekendomeinen.  

Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de verschillende 

werkgeheugencomponenten (verbaal kortetermijngeheugen, het articulatorisch herhalingssysteem 

van de fonologische lus, verbale updating, visuospatieel kortetermijngeheugen en visuospatiële 

updating) enerzijds en een specifiek onderdeel binnen de rekenvaardigheid: geautomatiseerde 

hoofdreken-vaardigheid (optellen, aftrekken vermenigvuldigen en delen) bij kinderen in groep 4, 6 en 

8 van de basisschool anderzijds.  

Het onderzoek was cross-sectioneel van opzet waarbij aan de hand van correlatieanalyses en 

multiple regressieanalyses antwoord op de onderzoeksvragen werd gegeven. 108 leerlingen uit 

groep 4, 6 en 8 van vier basisscholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Om vast te kunnen 

stellen hoe goed het werkgeheugen in staat is tot het tijdelijk opslaan en tot het manipuleren van 

informatie, is gebruik gemaakt van de wordspan-, de digitspan- en de corsibloctest. De auditieve en 

de pictoriële versies van de eerste trial van de verbale leertaak (VLT) zijn gebruikt om de mate van 

actief zijn van het articulatorisch herhalingssysteem van de fonologische lus te meten. Met een ten 

behoeve van dit onderzoek ontwikkelde toets is het niveau van het geautomatiseerde 

hoofdrekenenvaardigheid vastgesteld.  

Met geen van de hoofdrekenonderdelen blijkt het verbaal kortetermijngeheugen unieke samenhang 

te hebben. Er bleek slechts een tendens naar samenhang met optellen en aftrekken te zijn. 

Verbale updating heeft samenhang met aftrekken, vermenigvuldigen en delen en er is een tendens 

naar samenhang met optellen. Het visuospatieel kortetermijngeheugen heeft een 

leeftijdsafhankelijke samenhang met vermenigvuldigen: deze is sterker naarmate kinderen ouder 

zijn. De samenhang van visuospatiële updating met vermenigvuldigen en een tendens hiertoe bij 

delen wordt daarentegen steeds zwakker naarmate kinderen ouder worden. Leeftijd heeft meer 

samenhang met geautomatiseerde hoofdrekenvaardigheid dan elk van de 

werkgeheugencomponenten. Er kon geen uitspraak gedaan worden over de vraag of de relatie 

tussen verbale updating en geautomatiseerde hoofdrekenvaardigheid afhankelijk is van de mate van 

actief zijn van het articulatorisch herhalingssysteem.  

Dit onderzoek heeft nieuwe kennis opgeleverd ten aanzien van de relatie tussen het werkgeheugen 

en geautomatiseerde hoofdrekenvaardigheid. Dit kan onderwijsprofessionals ondersteunen bij het 



begeleiden van kinderen bij wie als gevolg van werkgeheugenproblematiek moeilijkheden 

ondervinden bij het ontwikkelen van geautomatiseerde hoofdrekenvaardigheid. 
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