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Analyse van de rekenfeiten:
nieuw digitaal instrument

Tilde Brackx

Tilde Brackx is ergotherapeute en gee ft ol 26 jaarrekentherapie ineen Centrum voorAmbulante Revalidatie.
Kennisgericht ondetwijs staat weer volop in de belangstelling, ook binnen het rekenondetwijs.We oefenen rekenregels en
automatiseren basiskennisom het hoofdrekenen te verbeteren.Het digitaal instrument ''Analyse van de rekenfeiten"
dot hierwordt voorgesteld test en oefent de "rekenfeiten"als basisvan het hoofdrekenen.

Rekenfeiten zijn bewerkingen die uit het hoofd geleerd zijn.Ze zijn bij voorkeur het resultaat
van een langdurig leerproces gebaseerd op inzichten verkortingvan rekenstrategle ën,

gevolgd door extra inoefening. Rekenvaardige individuen bezitten meer rekenfeiten
(Thevenot, Fanget, & Fayol,2007). Er zijn echtergroteverschillen tussen kinderen met

betrekking tot het opslaan van rekenfeiten in het langetermijngeheugen. Problemen met de
rekenfeitenworden bovendien vaak laat opgespoord. We denken hierbijvooral aan die

kinderen die in hun eerste jaren rekenonderwijs goed presteren op het correct
oplossen van de basisformules doordat ze die snel en correct uitrekenen.

Later ontwikkelen ze soms toch nog reken- of tempoproblemen.



Afbeelding 2. Oefenen

Door geen uitdrukkelijke tijdsmetingen te tonen, houden we het
stressniveau laag. Oefenen met behulp van een computerpro
gramma helptkinderen bovendien om hunaandacht erbij te hou
den. Het kind kan regelmatig en eventueel zellStandig met het
programmaoefenen in de klas (zie afbeelding2).

Geautomatiseerde rekenfeiten faciliteren de uitbouw van de re
kenvaardigheid. Ze zijn weliswaar geen noodzaak, maar bieden
kwalitatieve en kwantitatieve voordelen in het rekenonderwijs
en het dagelijkse leven. Wie snel rekent, kan namelijk meer en
ook complexere rekenproblemen oplossen. Eenvoudige reken
opgaven correct en snellerenoplossen is dus niet het einddoel.
We moeten streven naar het moeiteloosgebruik van het lange
termijngeheugen. Daarom is oefenen en herhaling belangrijk.

Herhaling en de uitdaging om je grenzen te verleggen zijn basis
voorwaarden om kennis te verwerven. Door vaak en steeds op
dezelfde manierte oefenen, bekomje de beste resultaten. Ook
bij kinderen met rekenproblemen en zelfs bij een groot aantal
kinderen met dyscalculie helpt specifiek en regelmatig oefenen
(Geary, 1990). Maar we concentreren ons daarbij best op de
probleemopgaven en de tekorten in de ontwikkeling. Het pro
gramma "Analyse van de rekenfeiten" spoort de probleemopga
ven op en oefent enkel de bewerkingen die nog niet uit het
geheugen of tijdens de test fout opgelost werden. Die bewer
kingen worden steeds op dezelfde maniermaar in een andere
volgorde aangeboden. We vragen het kind het tempo hoog te
houden en bij voorkeur luidop te werken. Het gebruik van de
fonologische lus kan het vormen van sterke associaties in het
langetermijngeheugen bevorderen, maar is geen noodzaak (De
Smedt et al., 2009). Zo behaalden we met het programma ook
al enkele mooie resultaten, zowel bij allochtonen die de taal nog
niet machtig waren, als bij kinderen met een neurologische
spraaktaalontwikkelingsstoornis (dysfatische ontwikkeling).

..

OEFENEN

•

Het digitaal instrument "Analyse van de rekenfeiten" is eenhandig
instrument datnagaat of de oplossingvan elkeeenvoudige reken
opgave rechtstreeks uit het geheugen opgehaald of nog uitgere
kend wordt. Ineenmatrix wordt de mate van automatisatieen de
overgang van werk- naar langetermijngeheugen per kind en per
rekenfeit in kaart gebracht. Vervolgens worden alle bewerkingen
die nogniet uit het geheugen opgelost worden, geoefend.

Kinderen bij wie de ontwikkeling van tel- en rekenprocedure
(hoofdrekenen) naar rekenfeit vertraagt of anders verloopt, falen
op temporekenen. In vergelijking met leeftijdgenoten houden ze
minder"cognitieve ruimte" over om te presteren en verder te ont
wikkelen (Ruijssenaars,van Luit,& van Lieshout, 2004).We hebben
er allebelang bij die kinderen vroeg op te sporen ente helpen.

METEN ISWETEN

Het digitale instrument "Analyse van de rekenfeiten" werd vanuit
praktijkervaring ontwikkeld en houdt rekening met het weten
schappelijk onderzoek dat rond rekenfeiten gevoerd wordt. Om
na te gaan of rekenopgaven en hun oplossingen in een getalnet
werk van het langetermijngeheugen opgenomen zijn, registreert
dit instrumentgedetailleerde informatie rond oplossingstijden en
fouten van elke afzonderlijke, eenvoudige rekenopgave. Proefop
stellingen leerden onsdat jonge kinderen eenextra seconde no
dig hebben om de opgave te lezen en twee seconden om het
antwoord in te geven.Daarom hanteert het digitale instrument de
volgende regel: oplossingstijden kleiner dan 5 seconden wijzen
op gememoriseerde rekenfeiten.

Als de oproeptijd van een bewerking minder dan 2 seconden
bedraagt, is de oplossing gememoriseerd (Ruijssenaars et al.,
2004) en spreken we dus van een rekenfeit. Vroeger bekwam
men zo'n nauwkeurige meting enkel wanneer een onderzoeker
met behulp van een chronometer de afzonderlijke oplossings
tijd per rekenopgave registreerde. Een omslachtige, tijdrovende
en stresserende operatie. Je baseren op totale en gemiddelde
oplossingstijden volstaat niet aangezien de afzonderlijke oplos
singstijd per rekenopgave kan wisselen.
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"Analyse van de rekenfeiten" test de eenvoudige rekenopgaven
die de meeste volwassenen via geheugenstrategieën oplossen
en dus niet meer uitrekenen (nl. + en - tot 20 en de maal- en
deeltafels).Viaeen keuzemenu kies je voor een bepaalde soort
opgave (zie afbeelding I).Alleopgaven uit die reeksworden een
per een, door elkaar, aangeboden.

9 4 = I
nog Ie maken :

Afbeelding I. Soorte n opgaven
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De resultaten van het programma leiden steeds naar verant
woorde oefenkeuzes. Het eindeloos en ongecontroleerd her
halen van de bewerkingen wordt vervangen door uitgebalan
ceerd en vooral doelgericht oefenen. Doordat niet alleen de
oplossingstijden, maar ook de foute antwoorden in het resulta
tenschemabijgehouden worden, maken we onderscheid tussen
oplossingen die 'fout en traag", "juist en traag", 'fout en snel" en
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nog Ie maken :

Afbeelding 4. Pra ef

1 = 16

servator bijkomende informatie bieden over aandachts- en exe
cutieve functies. Kan het kind de test in een keer afwerken,
zoekt het steun bij de blauwe vorderingsstrook of moeten we
onderbreken? Controleert het kind spontaan zijn oplossing of
maakt het pas gebruik van de controle- en correctiemogelijk
heid wanneer een rood of groen signaal wordt gegeven?De test
kan op elk moment gepauzeerd of afgebroken worden en op
een later tijdstip afgewerkt worden.

~+
I 1

I1I '------------- - -----"

Afbeelding 3. Tafelkaart

Ter ondersteuningvan het geheugen maakt het programma ook
tafelkaarten aan, op maat van het kind (zie afbeelding 3). Op
basis van de testgegevens worden enkel die oplossingen op de
kaart gezet die traag of fout gegeven werden. Oplossingen die
snel en correct werden gegeven, staan niet meer op de kaart.
Zo wordt het kind gestimuleerd om de gekende rekenfeiten
verder in te slijpen. Deze kaarten bieden twee voordelen: ze
voorkomen het wegzakken van kennis en geven steun op maat.
De tafelkaart wordt vervolgens een periode gebruikt en kan bij
hertesting telkensverder aangepast en gereduceerd worden.

"juist en snel" gegeven worden. Weet het kind "wat' het moet
doen en "hoe" het een opgave moet uitvoeren? Moeten we
automatiseren of moeten we memoriseren? Oplossingstijden
kleiner dan 20 seconden maken kans om in het langetermijnge
heugen opgenomen te worden.
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Het digitaal resultatenschema is in twee stukken opgedeeld: bo
venaan een ingekleurde matrix met detailgegevens en onderaan
een strook met algemene gegevensen totalen (zie afbeelding5).
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OBSERVEREN EN MOTIVEREN

"Analyse van de rekenfeiten" biedt per kind een gedetailleerd
overzicht van de ontwikkelingvan de rekenfeiten en de proble
men hierrond. Het Cl B kan dit instrument gebruiken ter aanvul
ling van bestaande genormeerde testinstrumenten.

Ook leerkrachten en zorgcoördinatoren kunnen de tooi gebrui
kenom een indicatie te krijgenvan de problemen en oefennoden
van een kind om rekenfeiten te memoriseren. Wanneer ernstige
problemen worden vastgesteld, kan dit voor hen een aanzet zijn
om een gespecialiseerd onderzoek aan te vragen. Intelligentie,
werkgeheugen,aandacht, numbersense, motivatie, geheugenstra
tegieën... zijn ook factoren die een rol spelen in het proces om
rekenfeiten te ontwikkelen. Dit onderzoek behoort tot de kern
activiteiten van het Cl B maar kan ook in gespecialiseerde centra
gebeuren (bv. centravoor ambulante revalidatie).

Bij het ontwerpen van het instrument werden afleidende prik
kels geweerd en werd ook rekening gehouden met kinderen
met problemen (zie afbeelding 4). De proef ishaalbaar en uitno
digend dankzij de rustige lay-out met focus op de bewerkingen
met verdoken functieknoppen. De blauwe vorderingsstrook en
korte rode en groene controlesignalen kunnen de ervaren ob-
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Behaalderesultaat : 33 /36 (92 procent)
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De totalen (score en tijd) worden onderaan het resultatenschema
weergegeven. Een kind ontwikkelt meestal eerst accuraatheid en
daarna oplossingssnelheid. Dit isgeen lineair gegeven. Het even
wicht tussen beide kan op deze manier bewaaktworden.

De kleuren in het resultatenschemageven aanwijzingenover de
maturiteit van alle gebruikte oplossingsprocedures. De vakjes in
de matrix verwijzen naar de termen of factoren van de bewer-
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kingen. Per rekenopgave wordt de oplossingstijd weergegeven.
l ange tijden (donkere tinten) kunnenwe veelal linken aan uitge
breide en tijdrovende telprocedures. Kortere tijden (lichtere tin
ten) linken we aan verkorte rekenprocedures (hoofdrekenen).
De lichtste kleurvlakken echter geven tijden onder devijf secon
den weer en die kunnen we linken aan geheugenstrategieën
(oproeptijden ( 2 seconden) (Ruijssenaars et al., 2004). In een
oogopslag ziet u in welke mate de verschuiving van hoofdreke
nen naar feitenkennis zich ontwikkelt.

Ook foute antwoorden worden weergegeven (zie afbeelding 5:
"11-3- 9" in een rood veld). De soorten fouten, hunoplossingstijd
en de spreiding van de fouten kunnen worden bekeken. Zien
we een spreidingvolgensde gangbare moeilijkheidsgraadof een
willekeurige spreiding? Werden korte oplossingstijden gemeten
die wijzen op geheugenfouten of lange oplossingstijden die wij
zen op tel- of rekenfouten?

Doordat de termen of factoren van de opgaven worden weer
gegeven, kunnen we ook ontwikkelingseffecten aflezen (groot
te-, vijf-, knoop- en lnterferente- ëffect '). Dit zijn effecten die we
in de normale ontwikkelingzien verschijnen naarmate de reken
feiten beter worden geautomatiseerd, maar ze getuigen ook van
de numerieke organisatie van rekenfeiten in onsgeheugen (bv.
De Brauwer & Fias, 2009). Door op regelmatige tijdstippen te
hertesten (bv na 3 maanden intensief oefenen), meet je de ef
fectiviteit van de interventie en kun je de verankering van de
feitenkennis nagaan.

COMMUNICEREN

Dankzij de visuele voorstelling in de resultatenmatrix verloopt
het communiceren over de rekenproblemen en oefennoden
tussen zorgcoördinator, ClB, leerkrachten, ouders en belang
hebbenden op een duidelijke en overzichtelijke manier Door
tafelkaarten meete geven reik je extraoefenmogelijkheden aan.
De kaarten kunnen zowel op school als thuis gebruikt worden.
Onder meer voor het oplossen van vraagstukken, cijferrekenen,
hoofdrekenen... Ook vorderingen na een oefenperiode wor
den meetbaar Kinderen zien overwegend goede resultaten en
zijn geneigd om aan de restpunten te werken. We raden dan
ook aan om hen actief te betrekken bij het vooropstellen van
kleine haalbare doelen.

TOT SLOT

Het instrument ''Analyse van de rekenfeiten" wordt vooral in
Centra voor Ambulante Revalidatie en scholen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs gebruikt. Maar ook Cl B's, ouders en
volwassenen met rekenproblemen ontdekken het programma.
Per individu kan snel en moeiteloos worden nagegaan welke
rekenfeiten verworven zijn. Tekorten worden door het compu
terprogramma opgespoord en specifiek geoefend. Door regel
matig te oefenen, hulpkaarten op maat aan te bieden, te hertes
ten en weer te oefenen worden rekenfeiten effectief een feit.
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1 Opgavenmet grote getallenwonden trager en met meer fouten opgelostdan opgaven met kleine getallen(grootte-effect). Opgaven met het getal 5 worden snelleren met minderfouten
opgelostdan opgavenzonder het getal 5 (vijfeffed) .Opgaven met twee gelijke cijfers wonden sneller en met minder fouten opgelostdan opgaven met twee verschillende cijfers (knoopeffed) .
De knopen worden voorgesteld door diagonalelijnen in de matrix.Wanneer zich een getalnetwerk in het geheugengevormd heeft kandeze automatisch geactiveerd wonden.Hiendoor wonden
soms onbewust foute antwoondengegeven.Bijvoorbeeld bij"4x2" wondtde beter geautomatiseerde bewerking"4+2" geactiveerd en wordt het antwoord "6" gegeven (interferentie-effed) .
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