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Volgens het CBS gaan er dagelijks 1,5 miljoen basisschoolkinderen naar school. Ge-

middeld zullen zij ongeveer een uur per dag rekenen. Als alle kinderen binnen dit uur 20 

opgaven zouden maken en we uitgaan van 200 schooldagen per jaar, zijn dit op jaarbasis 6 

miljard opgaven. Stel je voor dat je als rekenonderzoeker toegang hebt tot al deze opgaven 

en antwoorden. Je hebt dan een schat aan data om allerlei vragen over de rekenvaardigheid 

van kinderen en de ontwikkelingsprocessen die daarbij een rol spelen te beantwoorden.

Een belangrijke uitdaging hierbij is hoe je deze data efficiënt kan verzamelen en wel op 

zo’n manier dat de data ook daadwerkelijk interessant zijn voor wetenschappelijk onder-

zoek. Dat brengt ons op de uitdaging van dit onderzoeksproject. Dit proefschrift beschrijft 

de ontwikkeling en toetsing van een onderwijs- en onderzoeksinstrument waarmee de re-

kenontwikkeling van kinderen met hoogfrequente metingen gevolgd kan worden. 

Dit instrument, Rekentuin (www.rekentuin.nl), is een webapplicatie waarmee kinderen 

op hun eigen niveau kunnen oefenen door het doen van rekenspelletjes. Tegelijkertijd kun-

nen deze data worden gebruikt om leerkrachten inzicht te geven in de rekenontwikkeling 

van hun leerlingen. Tot slot zijn de data ook beschikbaar voor wetenschappelijk onder-

zoek. Uitgangspunt hierbij is dat Rekentuin een programma moet zijn dat leerlingen en 

leerkrachten graag willen gebruiken. Hierdoor kunnen er veel data verzameld worden die 

ook interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Oftewel een win-win situatie voor 

onderwijs en onderzoek.

Het doel van dit proefschrift is tweeledig. Het eerste doel is om de lezer meer inzicht te 

geven in de ideeën achter de ontwikkeling van Rekentuin en te overtuigen van de waarde 

van het instrument voor onderwijs en onderzoek. Het tweede doel is om de lezer te infor-

meren over het onderzoek dat met Rekentuin heeft plaatsgevonden, de belangrijkste bevin-

dingen daaruit en de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.

Rekentuin – het meetinstrument

In hoofdstuk 1 wordt beschreven welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de ont-

wikkeling van het onderzoeksinstrument Rekentuin. Hierin wordt beargumenteerd dat de 

rekenontwikkeling van kinderen een complex dynamisch proces is, waarbij verschillende 

cognitieve vaardigheden een rol spelen en met elkaar interacteren. Om deze ontwikkeling 

te onderzoeken, wordt gepleit voor een microgenetisch design: een opzet waarin kinderen 

met hoogfrequente metingen door de tijd heen gevolgd kunnen worden. Hiervoor was het 

nodig een onderzoeksinstrument te ontwikkelen dat kinderen motiveert om vaak opgaven 

te maken. Het aanbieden van rekenopgaven op het eigen niveau kan bijdragen aan die moti-

vatie. Daarvoor is het belangrijk om bij elke meting snel het niveau van een kind te kunnen 
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bepalen. Eén van de belangrijkste eisen aan Rekentuin was daarom dat het gebaseerd moest 

zijn op de techniek van computer adaptief testen (CAT). Bij CAT is de keuze van items of 

opgaven in een test afhankelijk van de prestatie van het kind op eerdere items. Als het kind 

items goed maakt worden moeilijkere items aangeboden en als items te moeilijk blijken 

worden makkelijkere items aangeboden. Elke testsessie is hierdoor afgestemd op het ni-

veau van het kind. CAT maakt het mogelijk om met minder items nauwkeurig vaardighe-

den te meten. Maar CAT is niet alleen interessant voor het meten van vaardigheden, het is 

ook relevant voor het oefenen. In CAT krijgt elk kind opgaven aangeboden op zijn of haar 

eigen niveau. Hiermee komt het instrument tegemoet aan de grote individuele verschillen 

in rekenvaardigheid.

In hoofdstuk 2 wordt beargumenteerd dat de standaard manier van computer adaptief 

toetsen niet geschikt is voor gebruik in Rekentuin. Eén van de eerste knelpunten bij CAT is 

de noodzaak om items te pre-testen om de itemmoeilijkheden te kunnen bepalen. Een adap-

tieve test is immers alleen af te nemen als bekend is hoe moeilijk de items zijn. Pre-testen 

is een duur en tijdrovend proces en moet bovendien regelmatig (elke paar jaar) herhaald 

worden. In het geval van Rekentuin gaat het om tienduizenden items en is pre-testen on-

haalbaar. In Rekentuin wordt gebruik gemaakt van een adaptief systeem gebaseerd op het 

Elo ratingsysteem uit de schaakwereld (Elo, 1978) om zowel de itemmoeilijkheden als de 

vaardigheden van kinderen door de tijd heen te kunnen bepalen. In dit systeem hebben ge-

bruikers en items ratings, als indicatie van respectievelijk vaardigheid en moeilijkheid. Na 

elk gemaakt item worden de rating van de persoon en de rating van het item aangepast, als 

ware het een wedstrijd tussen beiden. Als de gebruiker de opgave goed beantwoordt, wint 

hij/zij ratingpunten en verliest het item ratingpunten. Beantwoordt de persoon de opgave 

fout dan heeft het item “gewonnen” en verliest de gebruiker ratingpunten. Hoeveel rating-

punten er gewonnen of verloren worden, hangt af van het verschil in rating tussen de per-

soon en het item. Als de persoon een hele makkelijke opgave fout beantwoordt, zal hij/zij 

meer ratingpunten verliezen dan bij het fout beantwoorden van een moeilijke opgave. Een 

groot voordeel van dit ratingsysteem is dat itemmoeilijkheden en vaardigheden van perso-

nen continu, dat wil zeggen “on the fly” worden geschat. Dit maakt pre-testing overbodig, 

het updaten van itemmoeilijkheden is immers onderdeel van het systeem. In hoofdstuk 2 

wordt de technische werking van dit systeem meer in detail besproken.

Een tweede knelpunt is het combineren van accuratesse en reactietijd bij het bepalen van 

de vaardigheid van een gebruiker. Hoe snel kinderen rekenopgaven oplossen, zegt immers 

ook iets over hun rekenvaardigheid; een kind dat het antwoord op een opgave direct weet 

heeft een hogere rekenvaardigheid dan een kind dat het antwoord nog moet uitrekenen. 

Een meer uitgebreid pleidooi voor het meenemen van reactietijden bij het meten van vaar-
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digheden is te vinden in hoofdstuk 7. Integratie van accuratesse en reactietijd is geen een-

voudige opgave. Bovendien is het belangrijk dat gebruikers zich ervan bewust zijn dat hun 

reactietijden meetellen bij het meten van hun rekenvaardigheid. Een oplossing hiervoor is 

het gebruik van scoringsregels die ook als spelelement worden opgenomen in de spelletjes 

in Rekentuin. In de Rekentuin wordt gebruik gemaakt van de High Speed High Stakes sco-

ringsregel. Voor elk item is een tijdslimiet bepaald voor het geven van een antwoord. De 

score is gelijk aan de resterende tijd en deze is positief, in het geval van een juist antwoord, 

en negatief, in het geval van een fout antwoord. Deze scoringsregel wordt voor kinderen 

gevisualiseerd door een rij muntjes op het scherm, die gelijk is aan de tijdslimiet. Elke 

seconde verdwijnt er een muntje en gebruikers winnen of verliezen de resterende muntjes 

op het scherm als zij respectievelijk een goed of fout antwoord hebben gegeven. Met deze 

muntjes kunnen zij prijzen kopen voor hun virtuele prijzenkast.

Een bijkomend voordeel van deze scoringsregel is dat het ook een oplossing biedt voor 

het derde knelpunt van CAT. In standaard CAT worden items geselecteerd waarop kinderen 

50% kans hebben om het item goed te beantwoorden, deze zijn het meest informatief voor 

het meten van iemands vaardigheid. Deze beperkte kans op succes kan echter demotive-

rend werken, zeker in een oefensysteem dat ook gebruikt wordt door jonge kinderen. Om 

die reden kiezen we binnen Rekentuin meestal voor items met een kans op een correct ant-

woord van 75% en gebruiken we de extra informatie uit de reactietijden voor de schatting 

van de ratings van de gebruikers en de items. 

In hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat het Elo systeem in combinatie met de High Speed 

High Stakes scoringsregel tot minder bias en een hogere meetprecisie leidt dan de stan-

daard manier van adaptief toetsen. We tonen daarmee aan dat het mogelijk is om makkelij-

kere items aan te bieden in een adaptief systeem zonder af te doen aan de meetefficiëntie. 

Hoofdstuk 2 richt zich verder op onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de 

persoons- en itemratings. Zo correleren de persoonsratings op de vier hoofddomeinen goed 

met elkaar en ook met de score op de rekenvaardigheidstoets van het Cito leerlingvolgsys-

teem. Daarnaast wordt er een positief verband gevonden tussen de ratings van de kinderen 

en de groep waarin ze zitten. Bovendien convergeren itemratings snel naar stabiele waar-

den, wat een indicatie is voor de betrouwbaarheid van de ratings. Ook de hoge correlaties 

tussen de itemratings en de discriminatieparameters van parallelle items zijn indicaties 

voor de betrouwbaarheid van de ratings. Het onderzoek naar de itemratings is verder voort-

gezet in de onderzoeken die worden beschreven in de hoofdstukken 3 en 4.
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Wat maakt rekenopgaven moeilijk?

Waarom is 7 x 8 moeilijker dan 3 x 5? En waarom kunnen kinderen 70 + 1 eerder oplos-

sen dan 8 + 9? Met Rekentuin hebben we de mogelijkheid om deze vragen te beantwoor-

den door de moeilijkheid van opgaven te onderzoeken. Na elke gemaakte opgave worden 

immers de rating van de persoon en de rating van het item aangepast. Voor elk spel in 

Rekentuin hebben we nu itemratings van alle opgaven in de itembank. De itemratings van 

de opgaven van een aantal spellen uit Rekentuin zijn het onderwerp van hoofdstuk 3 en 4 

van dit proefschrift.

Het doel van het onderzoek naar itemratings is tweeledig. Ten eerste willen we onder-

zoeken of het nieuwe CAT systeem van Rekentuin goed werkt. We proberen eerder gevon-

den effecten in onderzoek naar itemmoeilijkheden te repliceren en zo aan te tonen dat de 

itemratings een valide maat zijn voor de moeilijkheidgraad van rekenopgaven. De gedachte 

hierbij is dat effecten uit eerder onderzoek, waarbij of accuratesse of reactietijd als maat 

voor itemmoeilijkheid worden gebruikt, ook terug te vinden zijn in de itemratings, waar-

in accuratesse en reactietijden zijn geïntegreerd. Ten tweede kan hiermee de kennis over 

de moeilijkheden van rekenopgaven worden uitgebreid, onder andere door verschillende 

itemkenmerken tegelijkertijd te onderzoeken.

In hoofdstuk 3 worden effecten van itemkenmerken bij simpele vermenigvuldigingsop-

gaven onderzocht en in hoofdstuk 4 bij simpele en meer complexe optel- en aftrekopgaven. 

Beide hoofdstukken starten met een inventarisatie van de in eerder onderzoek gevonden 

itemkenmerken met een effect op itemmoeilijkheid. Eerder onderzoek richtte zich vaak 

maar op één of enkele kenmerken. In dit onderzoek worden alle kenmerken in één ge-

integreerde analyse opgenomen. Op deze manier kan onderzocht worden welke effecten 

standhouden als ook andere kenmerken worden meegenomen. Tot slot kan door het micro-

genetisch design de robuustheid van deze effecten door de tijd heen bepaald worden. 

In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat slechts een beperkte set van itemkenmerken vol-

doende is om een groot deel van de variatie in itemrating van simpele vermenigvuldigings-

opgaven te verklaren. De kenmerken corresponderen met kenmerken die al in eerder on-

derzoek naar voren kwamen: grootte van de getallen, aanwezigheid van specifieke getallen 

(1, 2, 5, 9) en het bevatten van een “tie” (twee dezelfde getallen: 9 x 9). Bovendien blijken 

de laatstgenoemde effecten (aanwezigheid speciale getallen en tie) ook te interacteren met 

het grootte effect: deze effecten zijn sterker bij opgaven met grotere getallen.

In hoofdstuk 4 wordt een vergelijkbaar onderzoek beschreven maar dan bij optel- en 

aftrekopgaven. Daarin worden naast simpele opgaven ook meer complexe optel- en af-

trekopgaven onderzocht. Ook hier blijkt dat met een beperkte set van itemkenmerken een 
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groot deel van de variatie in itemrating verklaard kan worden. Voor zowel simpele als com-

plexe opgaven wordt itemmoeilijkheid voor een belangrijk deel bepaald door het wel of 

niet moeten overschrijden van een tiental. Voorbeelden van opgaven waarbij dit het geval 

is, zijn 6 + 7 en 45 – 27.

De resultaten van beide hoofdstukken tonen de goede werking van het vernieuwde CAT 

systeem aan. De bevindingen geven bovendien meer inzicht in de uitdagingen waar kinde-

ren voor staan bij het leren, automatiseren en memoriseren van rekenopgaven. De resulta-

ten laten ook zien dat de volgorde waarin kinderen rekenopgaven leren beheersen niet altijd 

overeenkomt met de volgorde waarin deze in de huidige rekenmethoden worden aangebo-

den. In de meeste methoden wordt eerst tot 10, dan tot 20, tot 100 en vervolgens tot 1000 

gerekend. De bevindingen van hoofdstuk 4 laten echter zien dat kinderen veel meer moeite 

hebben met de sprong over het tiental dan met het rekenen met grote getallen. Een strikte 

scheiding tussen getal groottes in rekenmethodes lijkt daardoor niet logisch.

In hoofdstuk 7 worden nog enkele andere onderzoeken beschreven waarin de lijn van 

onderzoek naar itemmoeilijkheden is voortgezet. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de 

itemmoeilijkheden van een variant van het Mastermind spel, welke deductief redeneren 

meet (Gierasimczuk, van der Maas, & Raijmakers, 2013). Ander onderzoek betreft de 

itemratings van telopgaven (Jansen, Hofman, Straatemeier, van Bers, Raijmakers, & van 

der Maas, 2014) en visuospatieel werkgeheugen (van der Ven, van der Maas, Straatemeier, 

& Jansen, 2013). 

Classificatie van incorrecte antwoorden
 

Op basis van de Rekentuindataset zijn ook vele andere analyses mogelijk die interessant 

zijn voor onderzoek naar de rekenvaardigheid en rekenontwikkeling van kinderen. De dataset 

bevat miljoenen antwoorden van kinderen waaronder tevens een grote hoeveelheid fouten. 

Elk kind krijgt immers opgaven aangeboden op zijn of haar eigen niveau en zal daardoor ook 

een substantieel aantal fouten maken (ongeveer 25%). De fouten die kinderen maken kunnen 

inzicht verschaffen in de foutieve rekenstrategieën op verschillende leeftijden. 

Het classificeren van fouten is echter niet eenvoudig. Zo valt niet altijd direct uit een ant-

woord af te leiden welke incorrecte strategie is toegepast. Verschillende strategieën kunnen 

tot hetzelfde foute antwoord leiden. Zo kan een kind dat het antwoord 18 op de opgave 9 x 9 

geeft, de getallen hebben opgeteld. Het kan ook zijn dat hij of zij wel tot het juiste antwoord 

81 was gekomen, maar de getallen heeft omgedraaid. 

In hoofdstuk 5 worden zes verschillende methoden om fouten te classificeren vergeleken. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de vraag hoe deze methoden foute antwoorden classifice-
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ren die onder meerdere foutencategorieën vallen (dubbelclassificaties). We beargumenteren 

dat de gewogen frequentie regel (“weighted frequency rule”) het beste gebruikt kan worden 

voor het classificeren van fouten. Met deze methode wordt een fout, in het geval van dubbel-

classificaties, geclassificeerd op basis van de frequentie van de betreffende foutencategorie-

en in de gehele dataset. Als bijvoorbeeld blijkt dat optelfouten veel vaker voorkomen in de 

dataset dan omdraaifouten dan zal het antwoord 9 x 9 = 18 als een optelfout geclassificeerd 

worden. Niet bij elke opgave leiden optelfouten en omdraaifouten immers tot hetzelfde ant-

woord: 7 x 5 = 12 (optelfout) en 7 x 5 = 53 (omdraaifout). Tot slot wordt er nog gecorrigeerd 

voor het aantal antwoorden per opgave dat binnen een foutencategorie kan vallen. Bij de op-

gave 9 x 9 is er maar één antwoord dat als optelfout gezien kan worden (18). Daarentegen zijn 

er veel antwoorden die als tafelfout geclassificeerd kunnen worden. Tafelfouten zijn namelijk 

alle antwoorden die het antwoord zijn op een andere tafelopgave. In het geval van de opgave 

9 x 9: 72, 64, 63, 56, 54 etc. Door te corrigeren voor het aantal mogelijke antwoorden binnen 

een categorie, wordt voorkomen dat kleine foutencategorieën overschaduwd worden door 

ruim gedefinieerde categorieën. 

Het voordeel van de gewogen frequentie regel ten opzichte van methodes uit eerder on-

derzoek is dat deze methode het probleem van dubbelclassificaties oplost op basis van het 

voorkomen van fouten in de dataset in plaats van op basis van een, mogelijk subjectieve, 

beslissing van de onderzoeker. De methode heeft echter, net als de andere methodes, geen 

statistische fitmaten. Hierdoor is het nog niet mogelijk om te beoordelen hoe goed de gevon-

den classificatie op de data past.

In hoofdstuk 5 worden de fouten van kinderen uit één schooljaar (2010-2011) uit de Re-

kentuindata geanalyseerd. De meest gemaakte fout door kinderen is het geven van een ant-

woord dat correct is voor een aan de opgave gerelateerde vermenigvuldigingsopgave. Voor-

beelden hiervan zijn de antwoorden 40 en 30 op de opgave 7 x 5, waarbij het kind 1 stap te 

veel (8 x 5) of te weinig (6 x 5) heeft gedaan bij het oplossen van de opgave. 

Hoofdstuk 6, dat grotendeels losstaat van de andere hoofdstukken uit dit proefschrift, be-

treft ook de classificatie van incorrecte antwoorden. Het hoofdstuk beschrijft een onderzoek 

naar de ontwikkeling van de kennis van kinderen over de aarde. Op basis van een latente 

klasse analyse van correcte en incorrecte antwoorden wordt geconcludeerd dat deze ontwik-

keling gradueel verloopt in plaats van discontinu, waarbij kinderen op verschillende momen-

ten in hun ontwikkeling verschillende theorieën over de aarde vormen. Het zou echter nog 

beter zijn om deze ontwikkelingsprocessen met een microgenetisch design te onderzoeken, 

zoals dat in Rekentuin gebeurt. Aan de UvA wordt op dit moment gewerkt aan een “weten-

schapstuin” waarin allerlei bèta-vaardigheden op een vergelijkbare manier als in Rekentuin 

onderzocht kunnen worden.
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Zijn de gestelde doelen behaald?

Er zijn verschillende doelen gesteld bij de ontwikkeling van Rekentuin. Het moest een 

instrument zijn dat zowel door kinderen als leerkrachten graag en veelvuldig gebruikt zou 

gaan worden, waardoor het voor onderzoekers veel hoogfrequente data zou kunnen ople-

veren. In hoofdstuk 7 wordt afgesloten met een evaluatie van deze bij aanvang gestelde 

doelen.

Er zijn verschillende indicaties dat kinderen Rekentuin leuk vinden en dat ze inderdaad 

gemotiveerd zijn om veel te oefenen. Een groot deel van de opgaven wordt namelijk bui-

ten schooltijd gemaakt (33,2%). De resultaten van hoofdstuk 2 laten ook zien dat er geen 

duidelijk verband is tussen rekenniveau en speelfrequentie. Rekentuin lijkt dus motiverend 

voor kinderen van alle niveaus.

Op leerkrachtniveau moet Rekentuin vooral nakijkwerk uit handen nemen en leerkrach-

ten inzicht bieden in de prestaties van hun leerlingen. In principe kunnen leerkrachten zeer 

gedetailleerde informatie per kind ontvangen op basis van de Rekentuindata. Uit de bezoe-

ken aan de onderzoeksscholen bleek echter dat veel gedetailleerde informatie niet altijd 

beter is. Leerkrachten hebben immers maar beperkt de tijd om de resultatenrapportages te 

bekijken. Op dit moment biedt Rekentuin drie belangrijke resultatenrapportages aan leer-

krachten: 1) een groepsoverzicht met een vergelijking van de prestaties van hun leerlingen 

met andere leerlingen uit dezelfde leeftijdsgroep, 2) per kind en per spel een ontwikkeling 

van de vaardigheidsscore door de tijd heen, en 3) inzicht in de opgaven die relatief moeilijk 

(nachtmerrie opgaven) en relatief makkelijk (droomopgaven) waren voor een leerling. Op 

dit moment moeten leerkrachten zelf de gegeven antwoorden van kinderen op de nacht-

merrie opgaven nog analyseren. Met behulp van de classificatiemethode uit hoofdstuk  

5 lijkt een automatische foutenanalyse niet ver meer weg.

Tot slot is één van de belangrijkste indicatoren dat we onze doelen voor leerlingen en 

leerkrachten hebben behaald, de oprichting van het bedrijf Oefenweb.nl. Vanwege het suc-

ces van Rekentuin op de onderzoeksscholen is besloten om het programma verder op de 

markt te brengen door middel van een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam. 

Anno september 2013 heeft Rekentuin al meer dan 85.000 gebruikers die gezamenlijk meer 

dan 500.000 opgaven per dag maken. Inmiddels past Oefenweb.nl dezelfde methodiek ook 

toe in andere leergebieden. Zo is recentelijk ook Taalzee ontwikkeld, een applicatie waarin 

kinderen op vergelijkbare wijze allerlei taalvaardigheden kunnen oefenen. Daarnaast zijn 

er ook programma’s voor statistiek (Statistiekfabriek) en blind typen met 10 vingers (in 

opdracht van Typeopleiding Succes: Typetuin) ontwikkeld.
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Het mag duidelijk zijn dat dit proefschrift slechts het startpunt is van de talrijke analyses 

en het onderzoek dat met Rekentuin en soortgelijke systemen uitgevoerd kunnen wor-

den. Uiteindelijk behandelt dit proefschrift hoofdzakelijk de ontwikkeling van het onder-

zoeksinstrument en de analyse van itemmoeilijkheden en foute antwoorden. Sinds de start 

van het onderzoeksproject zijn er vele andere onderzoekers bij het Rekentuinonderzoek 

betrokken geraakt en zijn er ook verschillende onderzoeksubsidies verworven. Een bespre-

king en overzicht hiervan zijn terug te vinden in hoofdstuk 7 en de Appendix.

Conclusie

Rekentuin is het resultaat van een multidisciplinair onderzoeksproject waarin drie ver-

schillende kennisgebieden, ontwikkelingspsychologie, psychometrie en onderwijs elkaar 

aanvullen en versterken. Het combineren van onderwijs- en onderzoeksdoelen binnen één 

instrument zorgt voor extra uitdagingen maar schept bovenal vele nieuwe mogelijkheden. 

Het dataverzamelingsproces is minder gecontroleerd dan in standaardonderzoek, maar 

zorgt er wel voor dat er veel meer data van grote aantallen kinderen van verschillende leef-

tijden door de tijd heen verzameld kunnen worden. Zo komen we toch een stap dichterbij 

het streven van 6 miljard opgaven op jaarbasis.


