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Methode 

Kloklezen is een complex fenomeen omdat vier types van tijdstructuratie met elk hun eigen geaardheid  elkaar 
voortdurend beïnvloeden. Het gaat om het begrijpen van de analoge klok, het interpreteren van de digitale klok, het 
omgaan met klokgerelateerde rekentaal en het inschatten van tijdsduur. Ook op volwassen leeftijd blijven heel wat 
personen met dyscalculie (en tal van volwassenen met dyslexie) problemen ondervinden om de tijd af te lezen en 
om tijdsduur in te schatten.  

Doel 
Omwille van de hardnekkigheid en maatschappelijke relevantie van het kunnen kloklezen en omgaan met 
tijdstructuratie willen we nagaan of we door een therapeutische interventie de klokgerelateerde vaardigheid en kennis 
kunnen beïnvloeden bij kinderen met dyscalculie. 

Er werd gewerkt met een pretest-interventie-posttest design en een controle groep en een experimentele groep 
kinderen uit het 4de leerjaar (n=30).  
De experimentele groep bestond uit kinderen met rekenproblemen. De controlegroep was een groep leerlingen in het 
reguliere onderwijs. 
De experimentele groep kreeg 9 sessies van 40 minuten waarin  computergestuurd en geïndividualiseerd gewerkt 
werd op kloklezen (zie onderstaande screenshots).  Er werd geoefend op analoge en digitale klok en op het lezen en 
interpreteren van die klok. Van alle kinderen werd voor en na de training de scores op LVS opgevraagd (dus LVS B4, 
E4) en werden de klokleesvaardigheden met drie tests gemeten (een voor dit onderzoek ontwikkeld eigen 
instrument, een bestaande klokleestest en de klokgerelateerde items uit het LVS).  

Conclusies 

Alhoewel kloklezen bij veel volwassenen met leerstoornissen een probleem blijft, blijkt uit deze 
studie dat deze vaardigheid te remediëren is. Zelfs bij kinderen met een hardnekkig probleem kan 
een gepersonaliseerde computergestuurde training ervoor zorgen dat kinderen de vaardigheid om 
de klok analoog en digitaal te begrijpen beter onder de knie krijgen.  
Vervolgonderzoek zal moeten uitmaken of dit ook zo is voor klokgerelateerde rekentaal en het 
inschatten van tijdsduur en tijdrekenen. 

Het is voor logopedisten dus zeker zinvol en de moeite waard om therapie te geven op 
tijdstructuratie bij kinderen met dyscalculie. 
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In de pretest deden kinderen met DC het significant minder goed op de eigen klokleestest (F (1, 28)=11.38; 
p=0.00),  de  bestaande  test  CjdscompetenCe  (F  (1,  27)=12.16;  p=0.00)  en  op de  items  van het  LVS  (F  (1, 
14)=17.50; p=0.00) zie Figuur 1. 

Na  de  training  was  er  echter  geen  significant  verschil  meer  tussen  de  klinische  groep  en  de 
controlekinderen  op  vlak  van  eigen  klokleestest  (F  (1,  27)=0.66;  p=0.42)  en  het  LVS  kloklezen  Eind  4de 
leerjaar  (F  (1,  27)=1.29;  p=0.19).  Ook  op  de  bestaande  test  CjdscompetenCe  gingen  kinderen  uit  de 
klinische  groep  veel meer  vooruit  (7  punten)  dan  controle‐leerlingen  (die  4  punten  vooruit  gingen  ‐  zie 
Figuur 2) 

Resultaten 

Fig. 3. Analoge en digitale klokscores in pretest en 
posttest bij jongeren met rekenproblemen 

Fig. 4. Analoge en digitale klokscores bij 
controleleerlingen in de pre- en posttest 


