
De jonge [eerling in beetd

Utrechtse Getalbegrip Toets 3
De Utrechtse Getatbegrip Toets 3, oftewet de UGT-3, rs bedoeld om bil teerlingen uit groep I,2
en 3 van het basisonderwi.ls het niveau van beheersing van getalbegrip te meten. VeeL remedial

teachers die met onderbouwteerlingen werken op het gebied van voorbereidende rekenvaardig-

heid, zuLten de voorlopers UGT (1994) en de UGT-R (2009) aI kennen. Deze toets is nu opnieuw

genormeerd en gevalideerd. Redactielrd Leontine Le Blanc neemt de proef op de som en deelt

haar ervaringen met de nieuwe UGT-3.

Tekst: Leontine [e Btanc

eerling Sanne zit in groep 5 van het speciaal basisonder-

wijs waar ik ats remedial teacher werk. Zij is aangemetd

voor remediaI teaching omdat de leerkracht zich zorgen

maakt over haar voorbereidende rekenvaardigheid. Om

het niveau van voorbereidend rekenen en getatbegrip eerst

goed in beetd te krijgen, ga ik bij Sanne de UGT-3 (Van Luit I
Van de Rijt) afnemen.

VOORBEREIDING

Het afnemen van de toets vraagt om een goede voorbereiding,

1B

want er moeten een aantaI toetsbtaden gekopieerd worden,

zoals de btaden met een getattenti.jn waar Sanne een streeple

moet gaan zetten bij het juiste getat. Bij de oude versie konden

deze geprint worden vanaf een cd-rom, nu moet je even goed

kilken om wetke btaden dit gaat en deze vooraf kopiëren.

Daarnaast zijn er ook toetsbtaden waarop Sanne iets moet

tetten, de tangste man moet aanwijzen of de pion op de juiste

ptek moet zetten bij een bepaatd aantal stippen op de dobbet-

steen. De toetsbladen die ik aan Sanne moet laten zien, zitten

nu in een aparte ringband. Het laten zien, gaat nu makketijker
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kan ik toetsen of Sanne meetkundige taakjes kan uitvoeren,

Hierbij moet Sanne bijvoorbeetd op een kopie van het toets-

btad trlntjes trekken tussen hete flguren uit de bovenste rij en

dubbetgevouwen figuren uit de onderste rij. Dit [ukt Sanne

goed! Ze weet echter niet wetke dag het vandaag, gisteren of
morgen is en ook flguren nabouwen met btokjes vindt ze heet

moeitijk. Door het afnemen van de toets merk ik dat Sanne

nog geen vingerbeetden tot en met tien herkent en nog geen

dobbetsteenstructuur. Door de vingerbeelden en dobbet-
steenstructuur vtug te kunnen koppeten aan de bijbehorende
getatten, ontwikket je het getatbegrip. Dit is een betangrijke

voorwaarde voor het rekenonderwijs. lk heb duidetijke infor-

matie waar ik mee aan de stag kan en ga een ptan maken om

Sanne hier verder mee te helpen.

IN BEELD BRENGEN

De nieuwe versie van de toets is erg prettig werken. Het is

overzichtetijk omdat de onderdeten in een koffertje zitten. De

toets geeft mij veel inzicht in waar een leerting moeite mee

heeft en waar we nog aan moeten gaan werken. Je toetst op
een speetse manier en de toets duurt niet [ang. ln ongeveer

een hatf uur tijd heb je een duidettlk beeld van de leerling.

RESULTATEN

Na een periode van remedial teaching herkent Sanne inmiddels

de vingerbeetden tot en met tien en de dobbetsteenstructuur.

Ze overziet hoeveetheden en kan deze vergetijken. Ze kan

tot twintig tetlen, ook vanuit wissetend vertrekpunt en met

sprongen. Sanne kan benoemen wetke dag het vandaag,

gisteren en morgen is. Een mooie vooruitgang. Over een tijdje

neem ik de UGT-3 opnieuw af om deze vooruitgang in kaart te

brengen.

dan br.1 de oude versie. Niet alteen omdat attes ln één map zit,

maar ook omdat ik in een andere map de handteiding met
vragen voor mij heb tiggen, De toetsbtaden zi)n in de nieuwe

editie bovendien groter en de tekeningen duidetryker, frisser

en moderner. De handteiding geeft mij ats remedlatteacher
duidetrlke richttijnen voor de observaties.

TOETSONDERDELEN

De toets bestaat uit tien onderdeten. Met het onderdeel
Vergelijken kan ik nagaan of Sanne begrippen zoats 'meeste'

of 'taagste' keni. Hierbij moet ze bijvoorbeetd het laagste

windmotentje op de afbeetding aanwijzen. Dit begrip beheerst

Sanne nog niet, maar de andere begrippen uit dit onderdeel
beheerst ze aI we[. Brj Hoeveelheden koppelen zutten [eer-

tingen die hier geen moeite mee hebben de afbeetding eerst
goed bekijken. Sanne heeft echter nog geen structuur in

het tetlen en tett een aantal vogels dubbet. Bij het onderdeet

Correspondentie merk ik dat Sanne geen vergetijking ziet

tussen het aantaI stippen op een dobbelsteen en het aantal

voorwerpen. Bij het onderdeelTelwoorden gebruiken moel
Sanne tot 1"9 tetten met tetkens één overstaan. lk doe een

stukje voor en Sanne moet het afmaken. Dit btijkt Sanne nog

niet te kunnen. Met het tlende onderdeet, het nieuwe Meten,
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