
 

 

 University of Groningen

Liever gamen dan sommen maken
Hoogmoed, van, Anne

Published in:
Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hoogmoed, van, A. (2019). Liever gamen dan sommen maken: De rekendrempels nemen met Gafield's
Count Me In. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(5), 22-25.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/06a392c8-2bc1-4573-963f-fede7c7cec35


22

Volgens Bartjens jaargang 38, mei 2019, nummer 5

Liever gamen dan 
sommen maken

de rekendrempels nemen met ‘garfield’s 
count me in’ 

In het januarinummer 2019 bespraken we een aantal 
rekengames. Een daarvan, Garfield’s count me in, is specifiek 
ontwikkeld om het automatiseren te bevorderen. 

oefenen

Leerlingen die beschikken over voldoende 
geautomatiseerde kennis versterken daarmee 
hun rekenvaardigheden. Recentelijk is er een 
nieuwe game ontwikkeld om het automatiseren te 
bevorderen, genaamd ‘Garfield’s Count Me In’. In 
dit artikel wordt eerst uitgelegd waarop de game 
gebaseerd is en wat de game inhoudt. Daarnaast 
wordt er verslag gedaan van een onderzoek naar 
de effectiviteit van de game en de tevredenheid van 
leerlingen over de game.

Rekenen is een basisvaardigheid voor schoolsucces 
en een succesvolle loopbaan. Veel leerlingen 
behalen eind PO niet het gewenste rekenniveau. 
Een groot deel van de achterstanden op het gebied 
van rekenen wordt veroorzaakt door een tekort 
in geautomatiseerde kennis. Op scholen worden 
veel oefenopgaven gemaakt maar het moment 
waarop de leerlingen beginnen te oefenen met een 
bepaald type sommen is niet altijd goed gekozen. 
De oefenstof die de methode biedt, sluit daardoor 
niet aan bij het niveau van een groot deel van de 
leerlingen. Leerlijnen horen te beginnen bij het 
ontwikkelen van begrip, als dat op orde is, kunnen 
de gewenste procedures aangeleerd worden en als 
deze beheerst zijn en begrepen worden kunnen 
leerlingen gaan oefenen. Dat betekent in een 
gemiddelde groep dat lang niet alle leerlingen op 
hetzelfde moment aan dezelfde oefenstof toe zijn, 
maar de methode biedt niet de ruimte om op eigen 
niveau te oefenen. 

De noodzaak om voldoende te kunnen oefenen op 
eigen niveau is uitgewerkt in het drempelmodel, 
waarin rekenen wordt gezien als een stapeling van 
kennis en vaardigheden. Het drempelmodel omvat 
vijf drempels:
Drempel 1: optellen, aftrekken en splitsen tot 10
Drempel 2:  vlot kunnen springen op de getallenlijn 

van 0 tot 100
Drempel 3:  optellen en aftrekken over 10 (tot 20)
Drempel 4:  bouwsteensommen tot 100
Drempel 5: de (deel)tafels 1 t/m 10
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Om vaardig te worden in een hogere drempel, 
moeten vaardigheden van een lagere drempel 
zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Zo is het 
voor het oplossen van 24 + 3 (drempel 4) van 
belang dat een leerling vlot het antwoord op 4 + 3 
(drempel 1) uit het geheugen op kan halen. 

onderzoek naar rekenvaardigheden
Op basis van de drempels zijn Bareka-toetsen voor 
rekenvaardigheid ontwikkeld (www.bareka.nl). 
De Bareka-toets bestaat uit een screeningstoets en 
een automatiseringstoets. Met de screeningstoets 
kan worden onderzocht in hoeverre leerlingen 
sommen van een bepaalde drempel beheersen 
(d.w.z. correct kunnen oplossen). Met de automa-
tiseringstoets kan worden onderzocht in hoeverre 
leerlingen de sommen van een bepaalde drempel 
vlot kunnen oplossen.

De Bareka is gebruikt voor grootschalig onder-
zoek naar de rekenvaardigheden van kinderen in 
Nederland. De PO-raad stelt dat leerlingen aan het 
eind van groep 3 de sommen tot 10 geautomati-
seerd zouden moeten hebben. Uit het onderzoek 
blijkt echter dat maar 15-25% van de leerlingen 
hieraan voldoet. Ook eind groep 8 voldoet een deel 
van de leerlingen niet aan de eisen op het gebied 
van vlot rekenen. Deze leerlingen hebben dus, 
het liefst zo vroeg mogelijk, extra oefening nodig 
om deze sommen voldoende te automatiseren als 
basis voor de verdere rekenontwikkeling.

Extra aandacht voor automatiseren zorgt in de klas 
voor extra belasting van leerkrachten. De automa-
tiseringsoefeningen worden idealiter afgestemd 
op de specifieke drempels waar een leerling 
op uitvalt. De leerkracht moet hierbij continu 
differentiëren en monitoren om aan te sluiten bij 
de ontwikkeling van de leerlingen. Een mogelijk 
alternatief dat leerkrachten minder belast, is het 
gebruik van een game waarbij het niveau van de 
opgaven wordt afgestemd op het niveau van de 
leerling.

© 2019 Koninklijke Van Gorcum
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garfield’s count me in game

Op basis van de rekendrempels is ‘Garfield’s Count 
Me In’ ontwikkeld. Binnen de game gaat Garfield 
op zoek naar zijn vrienden en eigendommen die 
door ruimtewezens ontvoerd zijn. Hiervoor heeft 
hij brandstof nodig. De speler geeft Garfield brand-
stof door verschillende rekenspellen te spelen. 
De game heeft vier verschillende instapniveaus 
(levels). 

Level 1 Drempel 1: sommen onder 10

Level 2 Drempel 3: sommen over 10

Level 3 Drempel 2, 4 en 5a, 5b: getalbegrip en 
sommen tot 100, makkelijke tafels

Level 4 Drempel 5c, 5d: getalbegrip en sommen 
tot 1000, moeilijke tafels (6 – 9)

Op basis van de resultaten van de automatiserings-
toets van Bareka kunnen kinderen starten op een 
level die (onder andere) de drempel omvat waarop 
ze uitvallen. Het doel van dit onderzoek was 
primair om inzicht te krijgen in de effectiviteit van 
de game. Daarnaast was het doel om de motivatie 
van leerlingen en de tevredenheid over de game in 
kaart te brengen. Daarom is op een aantal scholen 
in Noord-Nederland onderzoek gedaan.

1. Garfield op zoek naar zijn 
vrienden en eigendommen. 
In het hoofdspel komt hij 
verder door ruimtewezens 
richting het goede 
zwembadje te gooien. Elke 
worp kost een leven (zie 
bovenin scherm)

2.Voorbeeld van een 
rekenspel uit level 1 
waarmee brandstof te 
verdienen is op basis van 
snelheid van het correcte 
antwoord.

Lang niet alle leerlingen zijn op hetzelfde moment aan 
dezelfde oefenstof toe, maar de methode biedt niet de 
ruimte om op eigen niveau te oefenen.

© 2019 Koninklijke Van Gorcum
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Onderzoeksmethode
Er zijn bij 7 scholen gegevens verzameld. De 
kinderen hebben de automatiseringstoets van 
Bareka gemaakt om vast te stellen of er sprake 
was van een achterstand in automatiseren 
ten opzichte van de tussendoelen rekenen-
wiskunde. Omdat nog niet alle leerlingen alle 
sommen geautomatiseerd hoeven hebben, is 
bij groep 4 alleen drempel 1 en 3 afgenomen, 
bij groep 5 drempel 1, 3, 4, en van drempel 
5 de makkelijke tafels (1-5 en 10). Bij groep 
6 tot en met 8 is drempel 3 tot en met 5 
afgenomen. 
De 228 leerlingen die een achterstand lieten 
zien in automatiseren, hebben meegedaan 
aan het onderzoek. Op basis van de Bareka 
werd bepaald op welk niveau in de game de 
leerlingen konden starten. Op dit niveau werd 
bij het merendeel van de leerlingen ook een 
toets afgenomen op de laptop waarbij ze 
sommen te zien kregen en zo snel mogelijk 
moesten kiezen tussen 2 antwoorden op die 
som. Daarnaast werd een korte vragenlijst 
van 13 vragen over motivatie afgenomen. Bij 
leerkrachten werd een vragenlijst afgenomen 
over aandacht voor automatiseren in de klas. 
Op basis van de resultaten van de Bareka en 
de rekentaak zijn de scholen ingedeeld in een 
interventiegroep (waarvan leerlingen mochten 
oefenen met de game) van 121 leerlingen 
en een controlegroep (waarvan leerlingen na 
afloop van het onderzoek mochten oefenen 
met de game) van 107 leerlingen. Na afloop 
van de oefenperiode zijn nog eens de 
rekentaak, de automatiseringstoets van de 
Bareka en de motivatievragenlijst afgenomen 
bij beide groepen. Daarnaast is bij kinderen 
in de interventiegroep een vragenlijst 
afgenomen om de ervaringen met de game te 
meten.

implementatie van de game
Aan de scholen is gevraagd om de leerlingen in 
de interventiegroep 4 weken lang, 4 dagen per 
week 15 minuten te laten oefenen met de game. 
Dit bleek voor scholen soms teveel. Leerlingen 
hebben gemiddeld 10 dagen de game gespeeld. 
De game bestond uit een hoofdomgeving waarin 
kinderen Garfield moeten helpen om zijn vrienden 
en spullen te vinden. Om hem te kunnen helpen 
hebben ze toverdrank nodig, die verzameld kan 
worden door rekenspellen te spelen. In totaal 
hebben de leerlingen gemiddeld 56 minuten 
rekenspellen gespeeld (de gespeelde tijd varieerde 
van 6 tot 200 minuten). De tijd die ze in totaal aan 
de gehele game hebben besteed, is door registra-
tieproblemen niet te berekenen1.

Leerkrachten hebben over het algemeen niet 
minder aandacht besteed aan het automatiseren 
gedurende de interventieperiode in de klas. Dat 
betekent dat de game is gebruikt als extra oefen-
mogelijkheid en niet in plaats van oefeningen 
gericht op automatiseren in de klas.

effectiviteit van de game
Op de rekentaak die bij leerlingen is afgenomen 
blijkt dat de leerlingen die de game hebben 
gespeeld sneller, maar niet beter zijn geworden 
in de rekentaak, terwijl leerlingen in de contro-
legroep geen vooruitgang lieten zien. Dit is in lijn 
met de verwachting, omdat de game ontworpen 
is voor het automatiseren (vlot kunnen beant-
woorden) van sommen. Ook op de automatise-
ringstoets van Bareka is te zien dat de kinderen 
die de game gespeeld hebben vooruitgang laten 
zien, en de kinderen in de controlegroep niet. 

3. Verschil tussen controle- en interventiegroep op de voor- en nameting op a) het percentage correct op de rekentaak, b) de reactietijd van de 
rekentaak, en c) de score op de automatiseringstoets. NB. Een lagere reactietijd geeft een betere prestatie weer.

A B

Accuratesse rekentaak

nameting nametingvoormeting

controle controleinterventie interventie

voormeting

reactietijd rekentaak
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De resultaten duiden erop dat het spelen van de 
game de automatiseringsvaardigheden verbeterd 
heeft. Er moet echter worden opgemerkt dat de 
leerlingen in de interventiegroep voor het begin 
van de interventie minder goed scoorden dan de 
leerlingen in de controlegroep, waardoor deze 
resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten 
worden. Daarnaast werd er binnen de interventie-
groep geen betekenisvolle relatie gevonden tussen 
de speeltijd en de vooruitgang in automatiseren.

beoordeling van de game en motivatie 
voor rekenen
Achtenzestig leerlingen vulden de vragenlijst over 
de ervaringen met de game in. Tweeëntachtig 
procent van de leerlingen geeft aan dat ze het 
leuk vonden om de game te spelen en dat ze goed 
wisten wat ze moesten doen tijdens het spel. Meer 
dan 58% van de leerlingen die het spel gespeeld 
heeft, geeft aan dat ze denken dat ze beter kunnen 
rekenen door het gebruik van de game. Meer 
dan 86% van de leerlingen wil het spel op school 
blijven spelen en meer dan 64% van de leerlingen 
zou het spel ook thuis willen spelen. Meer dan 
58% van de leerlingen geeft aan dit spel leuker te 
vinden dan ‘andere rekenspellen’. Hierbij is niet 
specifiek gevraagd of dit in vergelijking was met 
andere computerspellen of andere niet digitale 
spellen uit de methode.

Wat betreft motivatie is gekeken naar hoe leuk de 
leerlingen rekenen vinden en hoe goed ze denken 
te zijn in rekenen in vergelijking met hun leeftijds-
genoten. Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen 
na het spelen van de game niet positiever zijn 
over rekenen in het algemeen dan voor die tijd. 
De game lijkt dus weinig effect te hebben op de 

motivatie voor rekenen. Dit komt vermoedelijk 
door de korte speelperiode en het feit dat rekenen 
op school uit zoveel meer bestaat dan automati-
seren alleen.

conclusie
Het spelen van de game lijkt een positief effect 
te hebben op het vlotter leren rekenen, ofwel de 
automatiseringsvaardigheden van leerlingen. 
Daarnaast vinden leerlingen het leuk om de game 
op school te spelen. Leerlingen zeggen het ook 
leuk te vinden om de game thuis te spelen. Nader 
onderzoek zou moeten uitwijzen of kinderen 
inderdaad spontaan thuis oefenen met de game 
als deze daarvoor beschikbaar zou worden gesteld 
en of dat hun rekenvaardigheden nog verder 
verbetert.

De auteur bedankt Larissa Kollen en Marte 
Kleefman voor hun hulp bij het verzamelen van de 
onderzoeksgegevens.
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Noten
1.   De bedoeling was om voor deze berekening uit te 

gaan van de duur van de sessies, maar er is gebleken 
dat speelsessies soms langer openstonden dan dat 
de leerlingen mogelijk geoefend konden hebben (bijv. 
sessies van 24 uur).

De resultaten laten zien dat het spelen van 
de game de automatiseringsvaardigheden 
verbeterd heeft.

nameting

controle interventie

voormeting

automatiseringstoets Bareka
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