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Voorwoord

Leren rekenen is onlosmakelijk verbonden met de rekenbeleving: de gedragingen, gedachten en gevoelens van 
leerlingen ten aanzien van rekenen. Het is dan ook van belang dat er binnen de diagnostiek van (ernstige) reken-
problemen of dyscalculie aandacht is voor hoe leerlingen het rekenen beleven. Hoe gaan ze om met moeilijkheden 
tijdens het rekenen? Hoe schatten ze hun eigen competenties in? In welke mate hebben ze last van rekenangst? 
Deze aspecten kunnen een optimale rekenontwikkeling belemmeren en zicht hierop is noodzakelijk om leerlingen 
passende begeleiding te kunnen bieden. Wij hopen dat de Rekenbelevingsschaal (RBS) bijdraagt aan het vergroten 
van de aandacht voor de rekenbeleving van leerlingen binnen diagnostische trajecten in onderwijs en hulpverlening.  

De ontwikkeling, normering en uitgave van de RBS had niet tot stand kunnen komen zonder de bijdrage van diverse
personen en scholen. Wij zijn aan hen een woord van dank verschuldigd. Allereerst dank aan alle deelnemende 
scholen. Dank ook aan de studenten Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht voor de dataverzameling: 
Angelique Bakker, Maaike Buisman, Claudia Dorigo, Lucia Geertse, Melissa Groeneveld, Alma ter Heide, Sanne 
Hollak, Anne-Marije Klijn, Bianca Roestenburg, Hannelotte Timmerman, Rosa de Wit en Stephanie ter Woerds. 
Tot slot dank aan Dave Hessen voor zijn bereidheid mee te denken over het psychometrische gedeelte van de 
handleiding, dank aan Sanne van der Ven voor haar feedback op de theoretische inleiding en uiteraard dank aan 
Caroline Poleij voor haar bijdrage tijdens de beginfase van dit project. 

Utrecht, december 2017

Jojanneke van der Beek 
Sylke Toll
Hans van Luit
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1 Theoretische achtergrond

1.1  Rekenen en rekenproblemen
Voor deelname aan de maatschappij is functionele gecijferdheid een belangrijke voorwaarde. Een leerling dient 
aan het eind van zijn/haar schoolloopbaan adequaat te kunnen handelen in dagelijkse situaties, zoals rekenen met 
geld bij het boodschappen doen en het aflezen van de dienstregeling van de bus. De meeste leerlingen behalen 
het rekenniveau dat van hen mag worden verwacht, maar er zijn ook leerlingen die om verschillende redenen hun 
optimale rekenniveau niet behalen. Naar schatting heeft ongeveer een kwart van de leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs rekenproblemen en bij een klein deel van hen (3 procent) is er zelfs sprake van de rekenstoor-
nis dyscalculie (Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2016). 

Met de komst van de protocollen Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Van Groenestijn, Borghouts, 
& Janssen, 2011; Van Groenestijn, Van Dijken, & Janson, 2012) is de aandacht voor het optimaliseren van de afstem-
ming tussen het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften van leerlingen sterk toegenomen. Het Protocol Dys-
calculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (Van Luit, Bloemert, Ganzinga, & Mönch, 2014) heeft bijgedragen 
aan het verbeteren van een inzichtelijke procedure voor het vaststellen van dyscalculie. In beide protocollen komt 
aan bod dat het (leren) rekenen niet alleen een technische aangelegenheid is, maar dat ook psychische factoren 
onlosmakelijk verbonden zijn met het ontwikkelen van rekenvaardigheid. Deze psychische factoren bepalen de 
manier waarop een leerling het rekenen beleeft. Het ontwikkelen van functionele gecijferdheid kan daarom niet 
los worden gezien van de rekenbeleving van een leerling. 

1.2 Rekenbeleving
Het meervoudige concept ‘rekenbeleving’ verwijst naar de gedragingen, gedachten en gevoelens van leerlingen 
ten aanzien van rekenen. Het omvat drie aspecten die de rekenbeleving in positieve of negatieve zin beïnvloeden 
en daarmee gevolgen kunnen hebben voor de rekenprestaties en het welbevinden van leerlingen. De copingstrate-
gieën die leerlingen hanteren, wanneer zij te maken krijgen met moeilijkheden tijdens het rekenen, is het gedrags-
matige aspect van de rekenbeleving. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen adaptieve (adequate) en 
maladaptieve (inadequate) manieren om te reageren op stressvolle situaties. De copingstrategieën die leerlingen 
inzetten, zijn gerelateerd aan de gedachten en gevoelens die zij hebben ten aanzien van een specifieke rekentaak 
of rekenen in het algemeen. Het cognitieve aspect van de rekenbeleving betreft het rekenzelfbeeld: de gedachten
die leerlingen hebben over hoe goed of vaardig zij zichzelf vinden in rekenen. Daarmee samenhangend zullen 
leerlingen meer of minder bewust bepaalde emoties ervaren tijdens het werken of denken aan een rekentaak. Het 
affectieve aspect van de rekenbeleving verwijst naar de mate van rekenangst die leerlingen kunnen ervaren. De 
adaptieve en maladaptieve coping, het rekenzelfbeeld en rekenangst worden in de volgende paragrafen verder 
toegelicht. 
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Het meervoudige concept rekenbeleving verwijst naar de gedragingen, gedachten en gevoelens van 
leerlingen ten aanzien van rekenen:
• Coping bij rekenmoeilijkheden (gedragingen)

– Adaptieve copingstrategieën
– Maladaptieve copingstrategieën

• Rekenzelfbeeld (gedachten)
• Rekenangst (gevoelens)

Onderzoek naar rekenbeleving
Wetenschappelijk onderzoek naar (de aspecten van) de rekenbeleving wijst op vier belangrijke algemene bevin-
dingen: de relatie tussen rekenbeleving en rekenprestaties, de vakspecificiteit van rekenbeleving, de onderlinge 
samenhang tussen de aspecten van rekenbeleving, en de verschillen in rekenbeleving tussen jongens en meisjes. 
Deze vier algemene bevindingen worden hieronder toegelicht. Hierbij dient benadrukt te worden dat deze onder-
zoeksresultaten (die betrekking hebben op gemiddelden van grote groepen leerlingen) niet per definitie ook voor 
individuele leerlingen hoeven te gelden.

Uit een groot aantal onderzoeken komt een gemiddelde tot sterke samenhang naar voren tussen de verschillende 
aspecten van rekenbeleving en rekenprestaties (Carey, Hill, Devine, & Szücs, 2016; Hamid, Shahrill, Matzin, Mahalle,
& Mundia, 2013; Möller, Retelsdorf, Köller, & Marsh, 2011; Morony, Kleitman, Lee, & Stankov, 2013). Vaak gaat het 
om correlationele onderzoeken, op basis waarvan niet gesteld kan worden dat er ook een causale (oorzakelijke) 
relatie bestaat. De meeste onderzoekers veronderstellen dat er sprake is van een wederkerig verband tussen 
(aspecten van) de rekenbeleving en rekenprestaties over de tijd (een transactioneel model). Dit betekent dat de 
aspecten van rekenbeleving effect hebben op de rekenprestaties, maar dat rekenprestaties ook effect hebben op 
de rekenbeleving. We kunnen daarom stellen dat zowel de rekenprestaties zelf als de rekenbeleving belangrijke 
aanknopingspunten vormen voor interventies bij stagnerende rekenprestaties en/of een negatieve rekenbeleving. 

De vakspecificiteit van rekenbeleving wil zeggen dat (mal)adaptieve coping, zelfbeeld en angst specifiek voor 
rekenen een probleem kunnen zijn (Ader & Erktin, 2012; Dowker, Sarkar, & Looi, 2016; Goetz, Cronjaeger, Frenzel, 
Lüdtke, & Hall, 2010; Goetz, Frenzel, Hall, & Pekrun, 2008). Dit betekent bijvoorbeeld dat leerlingen last kunnen 
hebben van rekenangst en een laag rekenzelfbeeld, terwijl er geen sprake is van angst tijdens lezen of spellen of 
een laag zelfbeeld bij deze vakken. Ook kunnen leerlingen specifiek bij rekenen geneigd zijn om moeilijkheden 
te vermijden (maladaptieve coping), terwijl zij bijvoorbeeld bij conflicten in sociale situaties probleemoplossend 
te werk gaan (adaptieve coping). Hoewel maladaptieve coping, een laag zelfbeeld en angst ook breder en/of op 
andere (vak)gebieden kunnen spelen, kunnen leerlingen dus specifiek op het gebied van rekenen last hebben van 
deze aspecten. Adaptieve coping, een hoog zelfbeeld en weinig angst op andere (vak)gebieden kunnen daarmee 
juist ook als beschermende factor dienen voor een algeheel verminderd welbevinden van de leerling. 

Hoewel er geen onderzoeken bekend zijn waarin de drie aspecten van de rekenbeleving tegelijkertijd onderzocht 
zijn (bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs), wordt er in diverse studies een verband gevonden 
tussen de copingstrategieën die leerlingen inzetten, hun rekenzelfbeeld en rekenangst (Ahmed, Minnaert, Kuyper, 
& Van der Werf, 2012; Friedel, Cortina, Turner & Midgley, 2007; Hamid et al., 2013). De gevonden relaties tussen de 
drie aspecten van de rekenbeleving zijn niet dermate hoog dat we deze kunnen samenvoegen, maar we gaan er 
wel vanuit dat de gedragingen, gedachten en gevoelens van een leerling ten aanzien van rekenen doorgaans met 
elkaar samenhangen. Er kan daardoor bij de meeste leerlingen gesproken worden van een rekenbeleving die in
het geheel positief of negatief is. In verband met de wederkerige relatie tussen rekenbeleving en rekenprestaties,
kan worden verwacht dat leerlingen die zwak presteren op het gebied van rekenen over het algemeen een nega-
tieve rekenbeleving hebben. Zij hebben een lager rekenzelfbeeld dan andere leerlingen, ervaren in hogere mate 
rekenangst en hanteren vaker maladaptieve copingstrategieën bij rekenmoeilijkheden (Van Luit et al., 2014). 



Anderzijds zullen leerlingen met hoge rekenprestaties over het algemeen een positieve rekenbeleving hebben met 
een hoog rekenzelfbeeld, weinig rekenangst en adaptieve copingstrategieën bij rekenmoeilijkheden. Deze redene-
ring zal echter niet voor alle leerlingen opgaan. Ook hoog presterende leerlingen kunnen bijvoorbeeld rekenangst 
ervaren en laag presterende leerlingen kunnen adaptieve copingstrategieën hanteren bij rekenmoeilijkheden. 
Bovendien zullen er leerlingen zijn bij wie de drie aspecten van de rekenbeleving minder sterk met elkaar samen-
hangen; zij hebben bijvoorbeeld een laag rekenzelfbeeld, maar gebruiken wel adaptieve copingstrategieën wan-
neer zij problemen ervaren tijdens het rekenen.   

Tot slot kan over het algemeen worden gesteld dat meisjes een hogere mate van rekenangst ervaren dan jongens 
en tevens een lager rekenzelfbeeld hebben (Dowker et al., 2016; Goetz et al., 2008; Morony et al., 2013). De uit-
komsten van onderzoek naar copingstrategieën bij stressfactoren in onderwijsleersituaties zijn minder eenduidig; 
er is onderzoek dat aantoont dat meisjes minder adaptieve en meer maladaptieve strategieën gebruiken (Hampel 
& Petermann, 2005), maar ander onderzoek heeft deze bevindingen niet kunnen bevestigen (De Boo & Wicherts, 
2009). In landen waar sprake is van gelijke onderwijskansen, zijn de verschillen in rekenvaardigheid tussen jongens
en meisjes klein. Verschillen in rekenvaardigheid kunnen hierdoor niet als verklaring worden gezien voor de ver-
schillen in de rekenbeleving. Waarschijnlijk liggen aan de sekseverschillen factoren ten grondslag zoals de sterkere 
aanleg voor angst in het algemeen bij meisjes, de blootstelling aan stereotype rolmodellen en de overdracht van 
een negatieve rekenbeleving van bijvoorbeeld een vrouwelijke leerkracht die zelf rekenangst ervaart (Beilock, 
Gunderson, Ramirez, & Levine, 2010). Vanwege de stereotypes kan het zo zijn dat meisjes verwachten dat ze bij-
voorbeeld meer rekenangst ervaren, dit ook rapporteren en hiernaar handelen, terwijl zij in werkelijkheid niet 
meer rekenangst ervaren. De laatste jaren vindt ook steeds meer onderzoek plaats naar ‘stereotype dreiging’. Er is 
aangetoond dat meisjes in bepaalde situaties de druk kunnen voelen om het stereotype te bevestigen dat bestaat 
over de verschillen tussen jongen en meisjes (Dowker et al., 2016).  
 

1.3 Adaptieve en maladaptieve coping
Ieder kind krijgt in zijn of haar leven te maken met stressvolle situaties. Binnen een onderwijsleeromgeving kan 
stress ontstaan wanneer er een discrepantie wordt waargenomen tussen de eisen die aan de leerling worden ge-
steld en de beschikbare middelen om aan deze eisen te voldoen. De manier waarop leerlingen met deze situaties 
omgaan, wordt coping genoemd. Meer specifiek kan coping in onderwijsleersituaties worden gedefinieerd als ‘de 
gedachten en het gedrag waarmee een leerling omgaat met de eisen van een onderwijsleersituatie die als stress-
vol worden ervaren’ (Folkman & Moskowitz, 2004). Bij coping van kinderen en adolescenten wordt er over het 
algemeen onderscheid gemaakt tussen probleemgerichte coping, maladaptieve coping en emotiegerichte coping 
(Hampel & Petermann, 2005). Probleemgerichte coping omvat strategieën die direct gericht zijn op het veranderen
van de stressfactor en wordt beschouwd als een adequate (adaptieve) manier om met stress om te gaan. Mal-
adaptieve coping verwijst naar strategieën die als inadequaat worden beschouwd, zoals vermijding en agressie. 
Emotiegerichte coping is gericht op het reguleren van de negatieve emoties, die ontstaan zijn als reactie op de 
stressfactor. Deze vorm van coping kan zowel adaptief zijn (bijvoorbeeld: positieve zelfspraak) als maladaptief 
(bijvoorbeeld: piekeren). In de RBS is er daarom voor gekozen om alleen onderscheid te maken tussen adaptieve 
en maladaptieve copingstrategieën, waarbij emotiegerichte coping afhankelijk van de specifieke strategie bij een 
van beide categorieën is ingedeeld. In tabel 1.1 wordt de indeling van copingstrategieën weergegeven, zoals deze 
onderscheiden worden in de RBS.

Veel onderzoek naar coping richt zich op de relatie met psychische problematiek. In het ontstaan van psychische 
problemen blijkt de coping met stress een belangrijke rol te spelen. Dat wil zeggen dat niet zozeer de stressfactor 
zelf bepalend is voor het al dan niet ontwikkelen van psychische problematiek, maar met name de manier waarop 
een persoon omgaat met de stress(factor). Veelvuldig gebruik van maladaptieve copingstrategieën is een belang-
rijke risicofactor voor het ontwikkelen van psychische problematiek, terwijl adaptieve (bijvoorbeeld: probleem-
gerichte) coping juist als beschermende factor kan worden gezien (Compass, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, 
& Wadsworth, 2001). Zo wordt piekeren geassocieerd met symptomen van angst en depressie, terwijl positieve 
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zelfspraak bevorderend is voor het welzijn. Bij de inzet van copingstrategieën blijkt het van belang te zijn in welke 
mate een stressfactor als controleerbaar of beïnvloedbaar wordt gezien. In het geval van beïnvloedbare stressfac-
toren heeft probleemgerichte coping het meest positieve effect op psychisch functioneren, terwijl emotiegerichte 
strategieën die adaptief zijn het best kunnen worden ingezet bij stressfactoren die als niet-beïnvloedbaar worden 
gezien. Stressfactoren in onderwijsleersituaties worden over het algemeen als beïnvloedbaar gezien, waardoor 
in dergelijke situaties probleemgerichte copingstrategieën het meest wenselijk worden geacht (Hampel & Peter-
mann, 2005). Dit houdt bijvoorbeeld in dat leerlingen bij een moeilijke opdracht volhouden, het nog eens nalezen 
als ze het niet direct begrijpen en fouten herstellen. Deze strategieën dragen bij aan een effectief leerproces en 
vergroten de kans op succes bij een volgende taak (Friedel et al., 2007). 

Tabel 1.1  Indeling van adaptieve en maladaptieve copingstrategieën in de RBS 

Adaptieve copingstrategieën Voorbeeld

Relativeren Tegen jezelf zeggen dat het niet zo erg is.
Afleiding zoeken Even aan iets leuks denken.
Directe taakaanpak Nadenken over de beste manier om het probleem op te lossen.
Positieve zelfspraak Tegen jezelf zeggen dat het wel gaat lukken.
Sociale steun zoeken Hulp vragen aan iemand.

Maladaptieve copingstrategieën Voorbeeld

Passieve vermijding Eraan denken om uit de stressvolle situatie te stappen.
Piekeren Er voortdurend over blijven tobben, zonder dat het iets oplost.
Actieve vermijding Uit de stressvolle situatie stappen.
Boosheid Je frustratie afreageren op anderen.

Coping in onderwijsleersituaties wordt vaak vanuit een motivationeel kader bekeken. Dit kader is gebaseerd op 
de drie psychologische basisbehoeften van leerlingen: autonomie, competentie en relationele verbondenheid. 
In geval van stress worden een of meer van deze psychologische basisbehoeften bedreigd (Deci & Ryan, 2000). 
Leerlingen met leerproblemen hebben een verhoogde kans op onvoldoende bevrediging van deze behoeften in 
vergelijking met leerlingen zonder leerproblemen (Skinner & Wellborn, 1997). Het leerproces van deze leerlingen 
kan bijvoorbeeld als weinig autonoom worden ervaren vanwege de afhankelijkheid van de hulp van de leerkracht, 
zij hebben een laag zelfbeeld vanwege het feit dat zij weinig competentie ervaren, of zij kunnen zich anders voe-
len dan anderen en zich daardoor minder verbonden voelen met hun klas. De inschatting die een leerling maakt 
van de dreiging ten aanzien van de basisbehoeften is bepalend voor zijn/haar motivatie, die bijdraagt aan de 
copingstrategieën die worden ingezet. Leerlingen die (intrinsiek) gemotiveerd zijn om te presteren, zetten vaker 
adaptieve copingstrategieën in bij leermoeilijkheden. De inzet van maladaptieve copingstrategieën hangt daar-
entegen samen met verminderde motivatie (Moneta & Spada, 2009; Skinner, Pitzer, & Steele 2016; Thompson & 
Gaudreau, 2008). Het gebruik van adaptieve copingstrategieën hangt bovendien positief samen met leerpresta-
ties, terwijl de relatie tussen maladaptieve copingstrategieën en leerprestaties juist negatief is (Thomas, Cassady, 
& Heller, 2017). Leerlingen met leerproblemen gebruiken vaker maladaptieve copingstrategieën, zoals vermijding 
van de stressvolle situatie (Firth, Greaves, & Frydenberg, 2010). Dergelijke vermijding kan worden gezien als be-
scherming van het zelfbeeld, omdat een leerling dan niet wordt geconfronteerd met een gebrek aan competentie. 
Als gevolg zal er echter minder effectieve leertijd ontstaan, wat zal leiden tot (nog) zwakkere prestaties (Friedel 
et al., 2007).  

In vergelijking met het onderzoek naar rekenangst en rekenzelfbeeld bestaat er slechts een klein aantal onder-
zoeken naar copingstrategieën bij stress gerelateerd aan rekenen. Stress kan ontstaan bij het stellen van te hoge 
eisen aan het vaardigheidsniveau van de leerling, bij onduidelijke instructies over de taak, bij een gebrek aan hulp-
middelen of bij tijdsdruk. Adaptieve, probleemgerichte coping lijkt positief samen te hangen met rekenprestaties 
(Ader & Erktin, 2012), terwijl maladaptieve coping de rekenprestaties juist belemmert (Hamid et al., 2013). Ook 



de inschatting van de eigen competenties bij rekenen hangt positief samen met adaptieve copingstrategieën en 
vertoont een negatieve samenhang met maladaptieve copingstrategieën (Friedel et al., 2007). Coping met reken-
moeilijkheden valt onder het gedragsmatige aspect van de rekenbeleving, omdat het kan worden gezien als een 
bewuste reactie van de leerling op stress. Omdat het daarbij zowel kan gaan om gedachten als gedrag, is coping 
een belangrijk aanknopingspunt voor cognitief-gedragstherapeutische interventies (De Boo & Wicherts, 2009). 
Hoewel in de literatuur doorgaans gesproken wordt over een adaptieve of maladaptieve copingstijl die leerlingen 
in het algemeen hebben, is bij leerlingen met name het individuele profiel van hun copingstrategieën relevant. 
Het uitgangspunt voor interventies is dan het stimuleren of verder uitbouwen van adaptieve strategieën die een 
leerling gebruikt en tegelijkertijd het afleren of verminderen van maladaptieve strategieën.

1.4 Rekenzelfbeeld
In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor de inschatting die een leerling maakt van zijn/haar 
eigen competenties in het algemeen of op een bepaald vakgebied. Veel voorkomende begrippen zijn: zelfconcept,
zelfvertrouwen, zelfwaardering, competentiebeleving en zelfbeeld. De kern van deze begrippen betreft een be-
oordeling over het eigen functioneren (Wouters, Verschueren, & Gadeyne, 2016). Hieruit volgt dat het rekenzelf-
beeld een maat is voor hoe leerlingen hun eigen competenties op het gebied van rekenen inschatten. Onderzoek 
wijst uit dat het rekenzelfbeeld gemiddeld tot sterk samenhangt met rekenprestaties (Goetz et al., 2010; Möller, 
Pohlmann, Köller, & Marsh, 2009, Möller et al., 2011) en dat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat het rekenzelfbeeld de rekenprestaties ook kan voorspellen, zelfs over jaren heen, en beter dan de 
prestaties op een eerder moment of de intelligentiescore van een leerling (Marsh & O’Mara, 2008). Het rekenzelf-
beeld is daarnaast van invloed op de keuze van een vakkenpakket, een vervolgopleiding en een baan. 

Het rekenzelfbeeld is uiteraard een subjectieve maat, omdat de leerling zichzelf beoordeelt. Het komt tot stand op 
basis van de daadwerkelijke rekenprestaties van de leerling en succes- en faalervaringen daarin, maar ook andere 
kind- en omgevingsfactoren leveren een belangrijke bijdrage. De Control-value theory of achievement emotions
(Pekrun, 2006) stelt onder andere de inschatting van de eigen competenties (de control-component van de theorie)
centraal in een complex model van elkaar wederzijds beïnvloedende factoren. De omgeving speelt hierbij een be-
langrijke rol, bijvoorbeeld de instructie en feedback die de leerling van de leerkracht ontvangt (Marsh, Trautwein, 
Lüdtke, & Köller, 2008; Roy, Guay, & Valois, 2015). Recente onderzoeken suggereren dat vooral feedback waarbij de 
prestatie van de leerling vergeleken wordt met een norm, risico geeft op negatieve emoties en – daarmee samen-
hangend – een lager zelfbeeld. Feedback die gericht is op de vooruitgang van de leerling zelf, zonder te vergelijken 
met een norm, wordt daarentegen geassocieerd met positieve emoties en een hoger zelfbeeld (Pekrun, 2006; 
Pekrun, Cusack, Murayama, Elliot, & Thomas, 2014; Shin, Lee, & Seo, 2017). Hierdoor kunnen ook zwakke rekenaars 
positieve emoties ervaren rondom rekenen. Hoewel deze leerlingen wellicht beseffen dat ze in vergelijking met 
klasgenoten zwak presteren, kunnen zij door belangrijke betrokkenen (zoals de leerkracht of de ouders) herhaal-
delijk worden gewezen op de kleine stapjes vooruitgang die zij boeken als gevolg van hun eigen inspanningen. 
Specifieke en positieve feedback die gericht is op hun inzet en adequaat gebruik van rekenstrategieën (en niet 
zozeer op de resultaten) wijst leerlingen vooral op de sterke kanten binnen hun profiel van rekenvaardigheden 
(Hattie & Timperley, 2007). Hierdoor kunnen zij een gedifferentieerd rekenzelfbeeld ontwikkelen, dat hen in staat 
stelt om positieve prestatie-emoties te ervaren, zoals trots en plezier. Dit zal uiteindelijk een positieve bijdrage 
leveren aan de rekenprestaties van de leerlingen, doordat zij bijvoorbeeld niet snel opgeven bij moeilijkheden en 
betere rekenstrategieën hanteren. Bij rekenzwakke leerlingen met een negatieve rekenbeleving kan juist sprake 
zijn van een negatieve spiraal, waardoor zij nog minder goed zullen presteren (Van Luit et al., 2014).   

Het vergelijken van de eigen prestaties met die van anderen, om zo tot een beeld van je competenties te komen, 
vereist bepaalde cognitieve vaardigheden (zoals reflecteren en overstijgen) die ook nodig zijn voor de rekenvaar-
digheid zelf. Hoog presterende leerlingen blijken hierdoor beter in staat om een accurate inschatting te maken van 
hun competenties dan laag presterende leerlingen (Dunning, 2011). Wanneer een leerling goed is in rekenen, wil dit 
dus zeggen dat deze leerling waarschijnlijk ook goed in staat is om te reflecteren op zijn/haar rekenvaardigheden 
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en dat de leerling zich hierdoor beter bewust is van wat hij/zij nog niet kan. Hoog presterende leerlingen kunnen 
hun prestaties vooral goed inschatten wanneer zij deze baseren op een objectieve maat (bijvoorbeeld hoeveel 
antwoorden zij goed hebben op een toets). Wanneer zij zichzelf met klasgenoten vergelijken kunnen ze geneigd 
zijn om hun prestaties te onderschatten, mogelijk omdat zij de rekenvaardigheid van hun klasgenoten overschat-
ten (Ehrlinger, Johnson, Banner, Dunning, & Kruger, 2008). Voor alle leerlingen geldt dat het referentiekader of de 
referentiegroep een zeer belangrijke determinant is van het zelfbeeld. Zo zullen hoog presterende leerlingen in 
een gemiddeld presterende klas een hoger rekenzelfbeeld hebben dan wanneer zij in een klas zitten met andere 
hoog presterende leerlingen en zullen rekenzwakke leerlingen hun competenties nog lager inschatten wanneer 
zij in een klas zitten met veel goede rekenaars (big fish little pond effect; Marsh, 1987). Ook andere belangrijke be-
trokkenen, zoals ouders, broers en zussen en vrienden, dragen bij aan de inschatting die een leerling van zichzelf 
en zijn/haar competenties maakt (Wouters et al., 2016).   

Het model van het interne en externe referentiekader (Marsh, 1990) beschrijft dat leerlingen zichzelf bij het ont-
wikkelen van een zelfbeeld niet alleen met anderen vergelijken (het externe referentiekader), maar dat zij hun 
prestaties op het ene vakgebied ook vergelijken met hun prestaties op het andere vakgebied (het interne refe-
rentiekader). Ook de door de leerling ervaren sociale steun die hij/zij van de leerkracht ontvangt, draagt bij aan
de vorming van het (reken)zelfbeeld (Ahmed, Minnaert, Van der Werf, & Kuyper, 2010; Sakiz, Pape, & Hoy, 2012). 
De meest recente uitgebreide PISA-meting op het gebied van rekenen-wiskunde laat zien dat Nederlandse middel-
bare scholieren een lager zelfbeeld hebben dan leerlingen uit andere landen en ook een gebrek aan steun van hun 
leerkrachten ervaren (Kordes, Bolsinova, Limpens, & Stolwijk, 2013). Bovendien blijken Nederlandse leerlingen min-
der het nut in te zien van wiskunde voor hun toekomst. Binnen de Control-value theory of achievement emotions 
is de waarde die een leerling toekent aan een vak ook van belang voor het zelfbeeld, de emoties en de prestaties 
binnen dit vak (de value-component van de theorie; Pekrun, 2006). Voor een positieve rekenbeleving is het daarom 
wenselijk dat leerlingen inzien waarom rekenen belangrijk en waardevol is (Deci & Ryan, 2000). 

1.5  Rekenangst
Het meeste onderzoek naar emoties bij rekenen is gericht op negatieve emoties. Dit komt voort uit het gegeven 
dat rekenen – meer dan andere vakken – negatieve emoties kan oproepen, met name angst (Dowker et al., 2016; 
Goetz et al., 2010). Vergeleken met andere positieve en negatieve prestatie-emoties zoals trots, plezier en verve-
ling, is dan ook het meeste bekend over angst die verband houdt met rekenen. Rekenangst wordt gedefinieerd 
als ‘een onprettig gevoel van spanning en angst dat gerelateerd is aan rekenen’ (Richardson & Suinn, 1972). Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat rekenangst op zichzelf kan staan, ondanks de relatie met andere vormen van angst 
die breder kunnen voorkomen, zoals testangst, faalangst en algemene angst (Dowker et al., 2016).

Hoewel de schattingen van de prevalentie van rekenangst erg uiteenlopen, geven zelfs de laagste schattingen 
aan dat rekenangst een serieus en niet-cultuurgebonden probleem is. Zo is rekenangst een van de belangrijkste 
redenen voor leerlingen om rekenen te vermijden in hun keuzes voor een vakkenpakket of vervolgopleiding, onaf-
hankelijk van hun rekenniveau (Ashcraft, 2002). Dit betekent dat potentieel talent voor de maatschappij verloren 
kan gaan als rekenangst niet op tijd gesignaleerd en aangepakt wordt. Een lage mate van rekenangst betekent 
echter niet dat een leerling automatisch gemotiveerd is voor het rekenen. Hoewel rekenangst en plezier in rekenen 
negatief samenhangen, moeten deze concepten wel worden beschouwd als twee verschillende prestatie-emoties 
(Ahmed, Van der Werf, Kuyper, & Minnaert, 2013). Veelal worden ook binnen rekenangst nog verschillende accen-
ten gelegd (Dowker et al., 2016). Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een algemene neiging tot 
het voelen van angst bij rekenen (trait) en het ervaren van rekenangst binnen een specifieke rekensituatie (state). 
Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen de cognitieve aspecten van rekenangst (zich zorgen maken) 
en de affectieve of fysieke aspecten (nervositeit en spanning). Een veelgebruikt instrument voor het meten van 
diverse prestatie-emoties, dat toepasbaar is op verschillende vakgebieden (waaronder rekenen), is de Achievement 
Emotions Questionaire (AEQ; Pekrun, Goetz, & Frenzel, 2005). Deze vragenlijst maakt onderscheid tussen angst 
vóór, tijdens en na de rekenles, het maken van rekenhuiswerk en rekentoetsen. De RBS gaat uit van een algemene 



angst ten aanzien van rekenen en belicht daarbij zowel de cognitieve als de affectieve en fysieke aspecten van 
rekenangst in de verschillende prestatiesituaties.

Er wordt over het algemeen een kleine tot gemiddelde negatieve samenhang gevonden tussen rekenangst en 
rekenprestaties (Ma, 1999; Morony et al., 2013). Verschillende theoretische modellen proberen deze samenhang te 
verklaren, waarbij grofweg twee standpunten worden onderscheiden. Enerzijds zijn er theorieën die ervan uitgaan 
dat rekenangst ontlokt kan worden door zwakke rekenprestaties. Binnen dit standpunt zijn er onderzoeken ge-
daan die wijzen op de significant hoge mate van rekenangst bij leerlingen met (ernstige) rekenproblemen. Tevens
zijn er longitudinale studies die aantonen dat zwakke rekenprestaties voorafgaan aan het ontstaan van rekenangst
(Carey et al., 2016). Anderzijds zijn er theorieën die stellen dat rekenangst de rekenprestaties belemmert vanwege 
cognitieve interferentie, die het gevolg is van beangstigende gedachten (‘dit gaat me nooit lukken’, ‘ik krijg het 
nooit op tijd af’, of ‘ik snap er helemaal niks van’). Hierdoor wordt de beschikbare werkgeheugen- en aandachts-
capaciteit beperkt en is de leerling minder goed in staat om te presteren (Eysenck & Calvo, 1992; Eysenck, Derakshan,
Santos, & Calvo, 2007). Binnen dit standpunt past ook de redenering dat leerlingen met rekenangst het rekenen 
vermijden en hierdoor minder effectieve leertijd hebben, hetgeen zwakkere rekenprestaties tot gevolg heeft. 

Onderzoek wijst op een sterke negatieve relatie tussen rekenangst en rekenzelfbeeld (Goetz et al., 2010; Lee, 2009; 
Morony et al., 2013). Ook binnen deze relatie wordt uitgegaan van bidirectionele effecten: een hoog rekenzelfbeeld 
leidt tot minder rekenangst, hetgeen vervolgens weer leidt tot een nog hoger rekenzelfbeeld (Ahmed et al., 2012). 
Ook geldt dat leerlingen die denken dat zij niet goed zijn in rekenen (en dus een laag rekenzelfbeeld hebben) meer 
kans hebben op rekenangst, ongeacht hun daadwerkelijke rekenniveau. Deze sterke verbanden tussen zelfbeeld 
en angst blijken specifiek te zijn voor rekenen en zijn minder sterk bij andere vakken (Goetz et al., 2010). Uit recente 
literatuur komen aanwijzingen naar voren dat de relatie tussen rekenprestaties en rekenangst niet direct is, maar 
verloopt via het rekenzelfbeeld van een leerling (Van der Beek, Van der Ven, Kroesbergen, & Leseman, 2017). De 
rekenangst die een leerling ervaart komt dus niet direct voort uit zijn/haar daadwerkelijke prestaties, maar uit de 
inschatting die de leerling zelf maakt van zijn/haar competenties op het gebied van rekenen. Dit suggereert dat 
het rekenzelfbeeld een cruciale rol speelt in relatie tot zowel rekenangst als rekenprestaties. 

De beste verklaring voor de relatie tussen rekenangst, rekenprestaties en rekenzelfbeeld ligt waarschijnlijk in com-
plexe theoretische modellen, bestaande uit een groot aantal factoren die elkaar kunnen beïnvloeden. Daarbij kan 
worden gedacht aan kindgebonden factoren, zoals attributies voor falen en succes, de intrinsieke en extrinsieke 
motivatie voor rekenen, de leerdoelen die een leerling nastreeft, het temperament van een leerling en de kwaliteit
van de zelfregulatie. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn de mate van autonomieondersteuning in het onder-
wijs, de vorm van feedback en de inrichting van taken en onderwijsleersituaties (Pekrun, 2006). Er is meer en ge-
avanceerder onderzoek nodig om deze omvangrijke modellen te bevestigen (Carey et al., 2016). Met de focus op 
copingstrategieën bij rekenen, rekenzelfbeeld en rekenangst gaat de RBS uit van de factoren die op dit moment 
theoretisch en empirisch goed onderbouwd zijn en daarnaast directe aanknopingspunten kunnen bieden voor de 
klinische praktijk. 
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