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Toelating tot bruikleen 

“De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en 

delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.  

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met 

betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van 

resultaten uit deze scriptie.” 

Stefanie Van Imp, mei 2013 
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Voorwoord 

Binnen het thema van deze masterproef (“De mentale representatie van kinderen met 

ASS in het eerste leerjaar”), werkten verschillende studenten rond een andere focus van 

dit onderwerp, waarbij in de huidige masterproef gefocust werd op de number sense van 

kinderen met ASS in het eerste leerjaar. Voor een andere focus omtrent dit thema, zie 

ook de masterproeven van Helen Connerty en Lise Verhulst, die gebruik maakten van 

dezelfde dataset als deze die gebruikt werd in de huidige studie.  

Het schrijven van een masterproef is een proces van lange adem, de kers op de taart van 

deze vijf jaar durende opleiding.  Veel mensen hebben mij hierin door dik en dun 

gesteund.  De aanvang van deze masterproef wil ik dan ook benuttigen om enkele 

mensen te bedanken. 

Eerst en vooral wil ik mijn promoter, Prof. Dr. Annemie Desoete, bedanken, de persoon 

die het dichtst bij dit proces gestaan heeft en die het van vooraf aan opgevolgd heeft. 

Haar tips en antwoorden op mijn vragen brachten mij steeds een stuk verder in het 

schrijven van mijn masterproef.  

Voor de begeleiding van het onderzoek van deze masterproef, ben ik veel dank 

verschuldigd aan Daisy Titeca. Zij stond steeds klaar voor vragen, bood steeds een 

luisterend oor wanneer ik daar nood aan had en ze heeft bovendien het onderzoek op 

een schitterende manier laten verlopen. 

Ook dank aan de vele ouders en kinderen die meegewerkt hebben aan het onderzoek. 

Zonder hen was deze masterproef niet tot stand kunnen komen. 

Mijn ouders wil ik bedanken voor hun steun en hun vertrouwen en voor de kans die ze 

mij gegeven hebben om deze opleiding aan te vatten en binnenkort mijn diploma te 

behalen. 

Tenslotte wil ik graag mijn vriend Sébastien bedanken om mij steeds te blijven steunen, 

voor het oneindige geduld dat hij getoond heeft tijdens de hele opleiding en voor de vele 

positieve woorden van aanmoediging en vertrouwen.  
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Abstract 

Achtergrond.  Uit de literatuur blijkt dat de number sense van kinderen met een 

autismespectrumstoornis (ASS) heden ten dage sterk onderbestudeerd is.  Daarnaast 

blijkt de number sense bij typisch ontwikkelende (TO) kinderen een belangrijke rol te 

spelen in hun (latere) rekenvaardigheden.  Omtrent de rekenvaardigheden van kinderen 

met ASS vertoont de literatuur heel wat inconsistentie.  De huidige studie tracht daarom 

problemen in de number sense, alsook de eigenlijke rekenvaardigheden, na te gaan bij 

kinderen met ASS in vergelijking met TO kinderen.  Ook het verband tussen number 

sense en rekenvaardigheden wordt nagegaan.  Methode.  Elf kinderen met ASS werden 

vergeleken met 31 TO kinderen in hun prestaties op een Number Line Taak (NLT).  

Deze kinderen zaten allen in het eerste leerjaar.  Ook de eigenlijke rekenvaardigheden 

(cognitieve deelvaardigheden en elementaire rekenvaardigheden) werden vergeleken 

tussen beide groepen en het verband met de number sense werd nagegaan.  Resultaten.  

Het foutenpercentage op de NLT bleek niet significant te verschillen tussen beide 

groepen.  Er bleek wel een kwalitatief verschil in number sense te zijn.  Kinderen met 

ASS scoorden ook significant slechter op de eigenlijke rekenvaardigheden dan TO 

kinderen.  Discussie.  Vroegtijdige detectie van rekenproblemen bij zowel kinderen met 

ASS als bij TO kinderen is van groot belang.  De number sense speelt daarin een 

belangrijke rol.  Hoewel geen kwantitatief verschil gevonden werd in de number sense 

tussen beide groepen, moet toekomstig onderzoek verricht worden om hier evidentie 

voor te bieden en is kwalitatief onderzoek naar de number sense bij kinderen met ASS 

onontbeerlijk. 

Kernwoorden: Autismespectrumstoornis, number sense, number line, rekenen. 
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De Number Sense bij Kinderen met ASS in het Eerste Leerjaar 

In deze masterproef wordt er onderzoek gedaan naar de mentale representatie en 

meerbepaald de number sense van kinderen met een “autismespectrumstoornis” (ASS) 

in het eerste leerjaar.  In deze inleidende sectie zal er om te beginnen ingegaan worden 

op de definitie en diagnostische criteria, de historiek, het klinische beeld, de prevalentie 

en comorbiditeit en de verklarende theorieën van ASS.  Vervolgens wordt er dieper 

ingegaan op de number sense, waarbij de getalrepresentatie uitvoerig besproken wordt.  

Daarbij zal ingegaan worden op de twee kernsystemen van getalrepresentatie, 

respectievelijk het Approximate Number System (ANS) en het Object Tracking System 

(OTS).  Number sense blijkt een belangrijke rol te spelen in de rekenvaardigheden van 

kinderen.  Daarom wordt ook een groot deel van de inleiding gewijd aan het aandeel 

van de number sense bij rekenen.  Om te eindigen worden number sense, rekenen en 

ASS met elkaar in verband gebracht en wordt de probleemstelling uiteengezet. 

1.  Autismespectrumstoornis 

Definitie en diagnostische criteria.  Een autismespectrumstoornis (ASS) is, 

zoals het woord het reeds mooi omschrijft, een spectrum van aan autisme gerelateerde 

stoornissen.  Het idee om deze stoornissen te groeperen onder één allesomvattende term, 

werd voor het eerst geopperd door Lorna Wing (Tateno et al., 2011).  In haar werk “The 

Autistic Spectrum” (1997) omschrijft ze het autismespectrum als een groep van 

ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt wordt door een triade van beperkingen, die 

zich met name voordoen in (1) de sociale interactie; (2) op communicatief vlak; en (3) 

op gedragsniveau onder de vorm van repetitieve gedragspatronen en een beperkt 

verbeeldingsvermogen.  De belangrijkste stoornis die men tot het spectrum rekent, is 

autisme.  Ook het syndroom van Asperger en atypisch autisme, ook PDD-NOS 

(pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven) genoemd, behoren 

hiertoe (Holtmann, 2011).  Het autismespectrum vertoont grote overlap met wat in 

zowel de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (of kortweg DSM) als 

in de International Classification of Diseases-Tenth Revision (ICD-10) pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen (PDD) genoemd worden (Wing, 1997).  Onder deze groep 

van ontwikkelingsstoornissen worden ook de desintegratiestoornis van de kindertijd en 

het syndroom van Rett gerekend (Kurita, 2011).  De DSM-IV-TR (American 
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Psychiatric Association, 2000) gebruikt in zijn diagnostische criteria voor autisme 

dezelfde triade van beperkingen als voorgesteld werd door Wing (1997) en voegt 

daarbij het criterium dat er vóór het derde levensjaar een achterstand moet vastgesteld 

worden in ten minste één van de volgende gebieden: (1) de sociale interactie; (2) de 

taal; of (3) het verbeeldingsspel.  Het syndroom van Asperger behoudt als diagnostische 

criteria (1) en (3) van de triade, maar vertoont geen communicatieve problemen.  Er 

mag dan ook geen klinisch significante achterstand in de taal gevonden worden om 

gediagnosticeerd te worden met het syndroom van Asperger.  De cognitieve 

ontwikkeling en leeftijdsspecifieke vaardigheden moeten bovendien normaal verlopen.  

Tenslotte moeten de beperkingen een significant lijden veroorzaken in het sociale- en/of 

beroepsfunctioneren.  In de DSM-V zou de onderverdeling van de pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen geheel verdwijnen en vervangen worden door één stoornis, 

die men dan de autismespectrumstoornis zal noemen (Mattila et al., 2011).  In deze 

masterproef zal er vooral ingegaan worden op de drie stoornissen behorende tot het 

autismespectrum. 

Historiek.  Hoewel autisme wellicht al eerder gerapporteerd werd, stellen 

Nazeer en Ghazziudin (2012) dat er pas echt aandacht aan geschonken werd toen Leo 

Kanner deze stoornis in 1943 beschreef in zijn artikel “Autistic Disturbances of 

Affective Contact”.  Kanner (1943) beschreef in zijn werk de observaties van 11 single 

cases.  De leeftijd van deze kinderen varieerde van 2 tot 11 jaar.  Geen van deze 

gevallen vertoonde exact dezelfde uitingen van de stoornis:  Er waren namelijk grote 

verschillen in ernst, manifestatie van de uitingen en in de ontwikkeling ervan.  Toch 

bleek het dat deze gevallen ook opvallend veel gemeenschappelijke kenmerken 

vertoonden.  Zo beschreef Kanner in zijn werk kinderen die opvallend afstandelijk 

waren, een gebrek aan verbeelding vertoonden en steeds terugvielen op een repetitief 

patroon van handelingen (Nazeer & Ghaziuddin, 2012).  Eén jaar later beschrijft Hans 

Asperger (1944) een fenomeen dat zeer vergelijkbaar is met de bevinding van Kanner, 

met dat verschil dat de vier kinderen die Asperger onderzocht geen taalachterstand 

vertoonden en getuigden van een uitzonderlijke begaafdheid (Nazeer & Ghaziuddin, 

2012).  Deze kinderen waren respectievelijk 6, 7.5, 8.5 en 11 jaar oud.  Zelf noemde 

Asperger dit fenomeen “autistische psychopathie”, terwijl het later door Lorna Wing het 

syndroom van Asperger genoemd werd (Mattila et al., 2011). 



 
 

3 
 

Klinisch beeld.  Een allesomvattend klinisch beeld is moeilijk te bepalen.  Niet 

alleen verschilt het klinisch beeld van de drie stoornissen van het spectrum onderling 

van elkaar, binnen één stoornis kan het beeld ook behoorlijk verschillen afhankelijk van 

leeftijd en omgeving (Wing, 1997).  Wing (1997) onderscheidt daarom voor autisme 

vier subgroepen, namelijk de ‘afzijdige groep’, de ‘passieve groep’, de ‘actief maar 

vreemde groep’ en de ‘eenzaten’, en geeft voor elke subgroep een uitgebreide 

beschrijving. 

De ‘afzijdige’ groep is het makkelijkst te diagnosticeren.  Zij vertonen de 

duidelijkste vorm van de triade aan beperkingen en worden gekenmerkt door de 

onverschilligheid waarmee ze zich opstellen naar anderen toe.  Vaak vertonen ze 

motorische stereotypieën, zoals handbewegingen of het fladderen met de armen, en 

milde tot matige leerstoornissen, terwijl ze in andere vaardigheden uitblinken, zoals 

visuospatiële vaardigheden.  Sommigen praten weinig of zelfs niet, maar het komt meer 

voor dat ze op een later tijdstip beginnen spreken dan typisch ontwikkelende kinderen.  

In dat geval uit het spreken zich vaak onder de vorm van directe of uitgestelde echolalie.  

Het typisch repetitieve gedrag vindt men niet enkel in het spreken terug, maar in elke 

dagelijkse activiteit die ze doen.  Ze hebben nood aan een goed gestructureerd dagelijks 

herhaald routinepatroon, waar niet van afgeweken mag worden.  Als er al gespeeld 

wordt, beperkt het spel zich tot repetitieve sequensen van gedragingen.  Tenslotte zijn 

ze ongewoon responsief voor sensorische stimuli, in het bijzonder voor geluiden.   

De ‘passieve’ groep heeft net zoals de ‘afzijdige’ groep beperkingen in de 

communicatie en verbeelding, met dat verschil dat ze in mindere mate aanwezig zijn.  

Op het niveau van de sociale interactie zullen ze niet spontaan in interactie gaan met 

anderen, maar ondergaan ze de toenadering van anderen eerder passief.  In deze groep is 

er meer kans om de diagnose te missen in de eerste levensjaren.   

De ‘actief maar vreemde’ groep kenmerkt zich door het ietwat vreemde gedrag 

dat mensen van dit subtype stellen.  Zij zijn vaak moeilijk te onderscheiden van 

kinderen met het syndroom van Asperger, omdat ze een vloeiend taalgebruik vertonen, 

maar het op een repetitieve manier gebruiken, eerder dan voor wederzijdse 

communicatie.  Zij zullen actief anderen benaderen, maar op een vreemde manier, in die 

zin dat ze in een gesprek geen rekening houden met het antwoord van de 

gesprekspartner.  Als ze een spel spelen, doen ze dit liever alleen en beperkt zich dit tot 
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één of enkele bepaalde thema’s.  Daar vindt men het repetitieve gedragspatroon terug 

dat reeds bij de andere groepen aanwezig was.  Ook hun interesses vertonen dit patroon, 

zodat ze vaak gefixeerd zijn op één onderwerp of interessegebied, waar ze zich uren 

mee kunnen bezighouden.  Ook deze groep heeft een zwakke grove motorische 

coördinatie. 

De ‘eenzaten’, beschreven door Sula Wolff (1995), is de moeilijkst te 

diagnosticeren groep.  Zij tonen een vermogen dat quasi niet verschilt van typisch 

ontwikkelende individuen, dat onder andere te merken is aan het vloeiend taalgebruik 

waarmee ze converseren.  Ze worden gekenmerkt door een voorkeur om alleen te zijn, 

een gebrek aan empathie en een eigen willetje dat zich uit in het niet conformeren aan 

de eisen van anderen.  Als volwassene zijn zij in staat succesvolle carrières en relaties 

uit te bouwen.  De triade van beperkingen die bij de ‘afzijdige’ groep zo duidelijk 

aanwezig is, is hier opmerkelijk afwezig tot zelfs verwaarloosbaar.  Hierdoor zijn ze 

eveneens moeilijk te onderscheiden van individuen met het Asperger syndroom. 

Prevalentie.  Men kan er niet omheen dat er de laatste jaren een opmerkelijke 

stijging aan de gang is in het aantal personen die de diagnose van autisme krijgen 

(Duchan & Patel, 2012; Fombonne, 2009; Kim et al., 2011; Weintraub, 2011; Windham 

et al., 2010; Worley, Matson, Sipes, & Kozlowski, 2010).  Fombonne (2009) geeft de 

prevalentiecijfers weer van 43 studies, gepubliceerd sinds 1966.  De helft van de 

resultaten werd echter gepubliceerd sinds 2000.  De studies bestudeerden mensen uit 17 

verschillende landen (voornamelijk uit Amerika en Europa) met een leeftijd gaande van 

de geboorte tot de vroege volwassenheid.  Uit deze studies bekomt men voor autisme 

een geschatte prevalentie met een range gaande van 0.7/10,000 tot 72.6/10,000.  

Gemiddeld is dit 20.6/10,000, wat gezien wordt als de beste schatting van de huidige 

prevalentie.  Studies met een prevalentie hoger dan 7/10,000 werden allen gepubliceerd 

sinds 1987, wat aangeeft dat de stijging in de prevalentie van autisme begonnen is 15-20 

jaar geleden.  Bovendien stelt Fombonne dat slechts 17 van de 43 studies 

prevalentiecijfers weergeven van atypisch autisme, waarvan 14 studies suggereren dat 

deze cijfers hoger liggen dan voor autisme zelf.  De gemiddelde geschatte prevalentie 

van atypisch autisme bedroeg 37.1/10,000.  Er zijn nog niet veel studies die 

prevalentiecijfers weergeven van het Asperger syndroom omdat het nog maar recent als 

aparte categorie beschouwd wordt in de ICD-10 en de DSM-IV.  De weinige cijfers die 
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gevonden werden, suggereren wel een lagere prevalentie voor het Asperger syndroom 

dan voor autisme, waarbij de laatste drie tot vier keer meer zou voorkomen.  

Verklarende theorieën.  Autisme is reeds gedurende vele jaren uitgebreid 

bestudeerd.  Intussen heeft men geconcludeerd dat autisme een neurologische basis in 

de hersenen heeft en dat bepaalde genen een grote rol spelen in de oorzaak van deze 

stoornis.  Echter, de exacte oorzaak werd nog niet gevonden (Hill & Frith, 2003).  

Bepaalde theorieën trachten wel verschillende elementen van autisme te verklaren.  Hill 

en Frith (2003) geven hier een overzicht van in hun werk “Understanding Autism: 

Insights from Mind and Brain”. 

De theory of mind veronderstelt dat kinderen met autisme een neurologisch 

deficit hebben dat ervoor zorgt dat zij beperkt zijn in het begrijpen van hoe andere 

mensen denken en dat zij een gebrek hebben aan metacognitie.  Deze theorie werd in 

Groot-Brittanië  bevestigd door Baron-Cohen, Leslie en Frith (1985) aan de hand van de 

Sally-Ann taak.  In deze taak krijgen kinderen te zien hoe Sally en Ann (twee poppen) 

een kort toneeltje opvoeren.  Sally heeft een knikker die ze in een mandje legt, waarop 

zij vervolgens naar buiten gaat.  Ann verplaatst Sally’s knikker in haar eigen mandje, 

terwijl Sally weg is.  Bij de cruciale vraag in deze taak, “Waar zal Sally naar de knikker 

zoeken, wanneer ze terug de kamer binnenkomt?”, is het nodig om te begrijpen dat 

Sally zal denken dat de knikker nog steeds in haar eigen mandje ligt (‘false belief’).  

Baron-Cohen et al. stelden deze vraag aan 20 kinderen met hoogfunctionerend autisme 

(HFA) van gemiddeld 11 jaar en 11 maanden oud, 14 kinderen met het syndroom van 

Down (gemiddeld 10 jaar 11 maanden) en 27 typisch ontwikkelende kinderen 

(gemiddeld 4 jaar 5 maanden).  Typisch ontwikkelende kinderen zijn in staat deze taak 

correct op te lossen vanaf de leeftijd van 4 jaar.  In de studie van Baron-Cohen et al. 

echter werd gevonden dat 80% van de kinderen met HFA met een mentale leeftijd hoger 

dan 4 jaar de taak fout beantwoordden. 

Aan de hand van ‘positron emissie tomografie’ (PET) hebben Castelli, Happé, 

Frith en Frith (2000) bij zes rechtshandige mannen van gemiddeld 24.5 jaar oud 

gevonden dat de mediale prefrontale cortex, de temporaal-pariëtale junctie, de fusiforme 

gyrus in de temporale polen, en de extrastriate cortex, in het bijzonder de occipitale 

gyrus, belangrijk zijn bij het mentaliseren.  De vraag is of dit netwerk disfunctioneel is 



 
 

6 
 

bij individuen met autisme.  Castelli, Frith, Happé en Frith (2002) bestudeerden de 

hersenactiviteit bij individuen met HFA gedurende de on-line verwerking van sociale 

interactie.  Castelli et al. vonden bij 10 individuen met HFA of Asperger van gemiddeld 

33 jaar en een controlegroep van 10 individuen van gemiddeld 25 jaar dat individuen 

met HFA in het algemeen minder gepaste en meer verkeerde beschrijvingen gaven van 

de mentale toestanden die weergegeven werden.  Ze vonden tevens dat bovenstaande 

hersenregio’s tijdens het mentaliseren actief werden.  Echter, individuen met autisme 

zouden minder activiteit vertonen in deze belangrijke hersenregio’s dan typisch 

ontwikkelende individuen.  De exstrastriate regio’s werden in dezelfde mate geactiveerd 

bij beide groepen, maar deze regio vertoonde in de groep met HFA significant minder 

verbindingen met de temporale sulcus.  Deze bevindingen ondersteunen het idee dat 

mensen met autisme een disfunctie zouden hebben in het neurale substraat dat 

belangrijk is voor mentalisatie.  De oorzaak van de disfunctie zelf blijft aldus nog 

onbekend. 

De theory of mind tracht de beperkingen in de sociale interactie en communicatie 

te verklaren, maar niet het repetitieve gedragspatroon (Hill & Frith, 2003).  De 

Amerikaanse onderzoekers Joseph en Tager-Flusberg (2004) geven aan dat de 

verklarende waarde van deze theorie gemengde resultaten oplevert.  Zo vonden zij bij 

31 schoolgaande kinderen (27 jongens en vier meisjes) met een gemiddelde leeftijd van 

8 jaar 9 maand (range 5;7–14;2) een omgekeerde samenhang tussen theory of mind en 

communicatieve symptomen, zoals gemeten door module 3 van de Autism Diagnostic 

Observation Schedule (ADOS; Lord, Rutter, DiLavore, & Risi, 1999).  Met andere 

woorden, zij vonden dat de beperkingen in theory of mind verklarend zijn voor de 

gebrekkige communicatieve vaardigheden van kinderen met autisme.  Wat zij niet 

vonden was een significant verband met de sociale interactie.  Evidentie voor de 

verklarende waarde voor de gebrekkige sociale interactie van kinderen met autisme 

blijft dus uit.  In lijn met wat Hill en Frith (2003) poneren, vonden ze eveneens geen 

significant verband tussen theory of mind en repetitieve gedragspatronen. 

Een theorie waarvan verondersteld wordt dat ze wel de repetitieve 

gedragspatronen van kinderen met autisme kan verklaren, is de executieve dysfunctie 

theorie.  Deze theorie zou het repetitief, persevererend gedrag en de rigiditeit van 

individuen met autisme kunnen verklaren, in die zin dat het wijst op een gebrek aan het 
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kunnen initiëren van nieuwe acties en het inhiberen van reeds ondernomen acties (Hill 

& Frith, 2003).  De term executieve functies wordt gebruikt als verzamelnaam voor 

functies die te maken hebben met plannen, impulscontrole, het initiëren en monitoren 

van acties en het verschuiven van de ene naar de andere actie, alsook het inhiberen van 

responsen.  Kinderen met autisme zouden deficits vertonen op taken die executieve 

functies meten (Hill & Frith, 2003).  Pellicano, Maybery, Durkin en Maley (2006) 

hebben 40 kinderen met ASS (30 met een diagnose voor autisme en 10 met een 

diagnose van PDD-NOS) vergeleken met een controlegroep van 40 kinderen met een 

typische ontwikkeling op een aantal taken die executieve functies nagaan.  De kinderen 

hadden allen een leeftijd tussen 4 en 7 jaar oud.  Kinderen met ASS presteerden 

significant slechter op ‘Luria’s handgame’ (een inhibitietaak; Hughes, 1996), op de 

‘tower of London’ taak (een hogere orde planningstaak; Shallice, 1982) en een set-

shiftingstaak ontwikkeld door Hughes (1998).  Er werd echter geen verschil gevonden 

op de Doolhoventaak (een eenvoudige planningstaak) uit de ‘Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence-Revised’ (WPPSI-R; Wechsler, 1989).   

Evidentie voor gebrekkige planningsvaardigheden werd gevonden in een studie 

van  Booth, Charlton, Hughes en Happé (2003).  Zij vergeleken drie groepen van 

kinderen met elkaar op een tekentaak: 30 jongens met ASS (vijf met HFA en 25 met het 

Asperger syndroom), 30 jongens met ADHD en 31 typisch ontwikkelende jongens, 

allen tussen 8 en 16 jaar.  De tekentaken waren erop voorzien om zowel lokale als 

globale elementen te bevatten (zie verder: zwakke centrale coherentie theorie) alsook de 

nood om vooruit te plannen.  De kinderen werden voorzien van pen en papier en kregen 

de opdracht om eerst een voorbeeld na te tekenen.  Daarna werd hun tekening en het 

voorbeeld verwijderd en kregen ze de opdracht om de tekening opnieuw te tekenen 

maar met een element eraan toegevoegd.  Zo kregen ze vier opdrachten (Figuur 1). 

Figuur 1.  Stimuli voor de tekentaak in de 

studie van Booth et al. (2003) 
Figuur 2.  Voorbeeld van goede planning 

in de studie van Booth et al. (2003) 
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Dit opzet had als doel om de kinderen vooraf te laten plannen.  In het geval van de 

sneeuwman moesten ze het hoofd groot genoeg tekenen om er dit keer tanden bij te 

tekenen (Figuur 2).  Zoals verwacht vertoonden kinderen met ASS en kinderen met 

ADHD (en niet de typisch ontwikkelende kinderen) deficits in het plannen: 80% van de 

kinderen met autisme vertoonden zwakke planningsvaardigheden ten opzichte van 70% 

kinderen met ADHD en slechts 52% kinderen met een typische ontwikkeling.  

De zwakke centrale coherentie theorie tenslotte tracht een verklaring te bieden 

voor het feit dat kinderen met autisme vaak buitengewone prestaties vertonen op taken 

die een gedetailleerde verwerking vereisen, zoals de ‘Children’s Embedded Figures 

Test’ (CEFT; Jarrold & Russell, 1997; Shah & Frith, 1983) en op de subtest 

Blokpatronen van de ‘Wechsler Intelligence Scales’ (Happé, 1994; Jarrold & Russell, 

1997).  Pellicano et al. (2006) vonden hiervoor evidentie in bovenvermelde studie:  Zij 

boden de kinderen een ‘Preschool Embedded Figures Test’ (PEFT; Coates, 1972) of 

CEFT (Witkin, Oltman, Raskin, & Karp, 1971) aan in functie van hun leeftijd.  

Kinderen met ASS behaalden significant betere reactietijden op de PEFT en de CEFT 

dan kinderen met een typische ontwikkeling. Bovendien behaalden ze significant hogere 

scores op een patroon constructietaak (Elliott, 1990), die sterk vergelijkbaar is met de 

Blokpatronen subtest van de WPPSI-R (Wechsler, 1989).  Centrale coherentie verwijst 

naar een informatieverwerkingsstijl, meer bepaald het verwerken van binnenstromende 

informatie relatief ten opzichte van de context:  Men gaat informatie integreren in één 

geheel.  Sterke centrale coherentie houdt in dat men zich sterk focust op het geheel van 

de context, ten koste van gedetailleerde verwerking.  Zwakke centrale coherentie 

daarentegen duidt op een verwerking van informatie die stuksgewijs verloopt.  Men 

focust voornamelijk op details en ziet enkel de losse delen van een geheel (Hill & Frith, 

2003).  In de studie van Booth et al. (2003), hierboven vermeld, werd tevens de 

informatieverwerkingsstijl van de drie groepen vergeleken.  Hieruit werd bevestigd dat 

kinderen met ASS en niet de andere twee groepen een meer gedetailleerde 

informatieverwerkingsstijl vertoonden en dus een zwakke centrale coherentie 

vertoonden. 

Conclusie.  In lijn met de steeds stijgende prevalentie (Fombonne, 2009), kunnen 

we besluiten dat ASS een reeds wijd onderzochte groep van stoornissen is, met als 

voornaamste stoornissen autisme, het syndroom van Asperger en atypisch autisme.  
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Daarbij kan het klinisch beeld binnen deze groep van stoornissen enorm verschillen, 

afhankelijk van leeftijd, omgeving en subgroep waartoe men behoort (Wing, 1997).  

Rekening houdend met de triade van beperkingen, kenmerkend aan deze stoornissen, 

worden wijdverspreid drie verklarende theorieën vooropgesteld, namelijk de theory 

of mind, executieve dysfunctie en zwakke centrale coherentie theorie (Happé & 

Frith, 2003).  De combinatie van deze theorieën kan grotendeels de symptomatologie 

van individuen met ASS verklaren. 

2.  Number Sense 

 Definitie.  Gersten, Jordan en Flojo (2005) geven aan dat men zelden twee exact 

dezelfde definities van number sense, of getalbegrip, zal terugvinden.  Het concept is 

dus niet eenduidig te definiëren.  Tevens stellen Lago en Diperna (2010) dat er hierdoor 

onenigheid bestaat over welke specifieke vaardigheden precies tot het construct van 

number sense behoren.  In deze masterproef  hanteren we voor number sense een 

definitie uit Dehaene (2001), die stelt dat “number sense een term is die duidt op de 

mogelijkheid om snel numerieke hoeveelheden te begrijpen, te schatten en te 

manipuleren” (p. 16).  Het zijn rekenkundige intuïties die we opgebouwd hebben om 

snel numerieke grootheden te vergelijken en simpele rekenkundige bewerkingen te 

begrijpen (Dehaene, 2001).  Dehaene argumenteert dat de basis van rekenen vervat zit 

in de mogelijkheid om grootheden mentaal te manipuleren en te representeren op een 

mentale getallenas (de mental number line).  In wat volgt, gaan we dieper in op het 

mentaal representeren van getallen en tonen we aan hoe dit verband houdt met number 

sense en rekenen. 

 Getalrepresentatie.  “Getallen zijn een integraal deel van ons leven.  We 

gebruiken ze om alles en nog wat te ordenen en te kwantificeren” (Nieder & Dehaene, 

2009, p. 186).  Betekenis hechten aan arbitraire symbolen is een complex proces.  In het 

geval van getallen werd er al eerder gesuggereerd dat dit proces gegrond is in twee 

preverbale kernsystemen van numerieke kwantificatie (Piazza, 2010).  Onze 

numerieke basiscompetenties zijn dus niet afhankelijk van taal of onderwijs, maar zitten 

gegrond in biologisch, primitieve systemen die bij baby’s (zie verder: Izard, Sann, 

Spelke, & Streri, 2009) over verschillende culturen heen, en zelfs bij dieren 

teruggevonden worden (Nieder & Dehaene, 2009).  Brannon en Terrace (1998) hebben 
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reeds aangetoond dat dieren, in dit geval twee apen, getallen kunnen onderscheiden 

gaande van één tot negen. 

 Het eerste systeem staat in voor het representeren van grote, benaderende 

grootheden.  Zoals de naam zelf zegt, zal de hoeveelheid bij benadering juist zijn 

(Feigenson, Dehaene, & Spelke, 2004).  Dit systeem wordt het approximate number 

system of ANS genoemd.  Dit ANS wordt beschouwd als de basis van de number sense 

en wordt er zelfs vaak mee vereenzelvigd (Berch, 2005; Dehaene, 2001; Nys & Content, 

2010; Piazza et al., 2010).  Het tweede systeem, het object tracking system of OTS 

genaamd (Piazza, 2010), staat in voor het exact representeren van kleine 

hoeveelheden of individuele objecten (Feigenson et al., 2004).  Dit laatste systeem 

wordt verderop besproken.  In deze masterproef ligt de focus vooral op het eerste 

systeem. 

 ANS.  Het ANS wordt in veel literatuur ook wel het systeem van de analoge 

grootheden genoemd (Carey, 2001; Feigenson, Carey, & Hauser, 2002; Piazza, 2010) 

omdat het systeem voorziet in analoge grootheden representaties, door Dehaene (2001) 

ook wel getallenlijn representaties  genoemd.  Elk getal wordt gerepresenteerd door een 

fysieke grootheid dat proportioneel is met het aantal individuen dat voorgesteld moeten 

worden (Carey, 2001).  De getallen worden als het ware voorgesteld door een mentale 

lijn, waarbij de lijn van het cijfer ‘twee’ net iets langer is dan de lijn van het cijfer ‘één’. 

 Het belangrijkste kenmerk van het ANS is dat het getallen bij benadering 

representeert, op zo’n manier dat het enkel en alleen kan discrimineren tussen twee sets 

van objecten wanneer het verschil groot genoeg is.  Het verschil mag niet kleiner zijn 

dan het kleinst waarneembare verschil volgens de Wet van Weber (Piazza, 2010).  De 

Weberfractie stelt namelijk dat de discrimineerbaarheid van twee getallen functie is van 

hun ratio.  Zo zou het gemakkelijker zijn om ‘één’ te onderscheiden van ‘twee’ dan om 

‘zeven’ te onderscheiden van ‘acht’, wat Dehaene (2001) het grootte-effect noemt 

(Carey, 2001).  Dit grootte-effect werd gerepliceerd in een studie uit Israël.  Pinhas, 

Tzelgov en Guata-Yaakobi (2010) toonden met hun studie aan dat het grootte-effect een 

basiskenmerk is van de mentale getallenas.  Bij 27 universiteitsstudenten (14 jongens en 

13 meisjes) van gemiddeld 24 jaar vonden zij in een groottevergelijkingstaak van 

Arabische getallen een tragere responstijd en meer fouten naarmate de grootte van de 

getallen toenam.  Daarnaast moesten de studenten in een kwantiteitsvergelijkingstaak 
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beslissen welke van twee schematisch voorgestelde bekers de grootste hoeveelheid 

vloeistof bevatte, terwijl ze de getallen op de bekers moesten negeren.  Echter, er werd 

verwacht dat er automatische verwerking van deze getallen zou optreden, waardoor een 

grootte-congruïteitseffect verwacht werd (snellere responstijden en minder fouten in de 

conditie waarbij de getallen op de bekers congruent waren met de hoeveelheid vloeistof 

in de bekers).  Daarbij werd ook verwacht dat dit effect kleiner zou worden naarmate de 

grootte van de getallen op de bekers zou toenemen.  Deze hypothesen werden bevestigd.  

De mentale getallenas wordt dus als het ware automatisch opgeroepen.  Zowel het 

grootte-effect als de daling van het grootte-congruïteitseffect reflecteren dat grotere 

getallen op de mentale getallenas minder discrimineerbaar zijn dan kleinere getallen.  

Dit toont meteen aan dat het systeem niet exact is, aangezien het grotere hoeveelheden 

minder precies voorstelt dan kleine hoeveelheden (Halberda, Mazzocco, & Feigenson, 

2008). 

Bovendien is het gemakkelijker om ‘één’ van ‘drie’ te onderscheiden dan om 

‘twee’ van ‘drie’ te onderscheiden, wat Dehaene (2001) het afstandseffect noemt 

(Carey, 2001).  Van Opstal en Verguts (2011) hebben met hun studie aan de 

Universiteit van Gent het afstandseffect gerepliceerd dat Dehaene en Akhavein reeds in 

1995 gevonden hadden aan de hand van een ‘same-different’ taak (SDT).  In dit 

experiment kregen 20 studenten (drie mannen, 17 vrouwen) van ongeveer 20 jaar oud 

twee taken aangeboden, namelijk een SDT met getallen als stimuli en een SDT met 

letters als stimuli.  Zoals verwacht, werd  het afstandseffect in het laatste geval niet 

gevonden.  Bij de SDT met getallen als stimuli vond men dat de reactietijden van de 

participanten sneller waren in de conditie met een grote afstand tussen de getallen 

(afstand van vier eenheden) dan in de conditie met een kleine tussenafstand (afstand van 

één eenheid).  Het afstandseffect werd dus gerepliceerd.  Aan de hand van een 

modelsimulatie hebben zij ook aangetoond dat het afstandseffect in de SDT voortkomt 

uit de manier waarop getallen gerepresenteerd worden (in lijn met het ANS). 

 Kinderen zouden al heel vroeg in staat zijn tot het spontaan detecteren van een 

benaderende hoeveelheid, zelfs via verschillende sensorische modaliteiten (Piazza, 

2010).  Izard, Sann, Spelke en Streri (2009) hebben dit onderzocht aan de hand van een 

habituatieparadigma, een paradigma om getalbegrip na te gaan (Feigenson & Carey, 

2003; Starkey & Cooper, 1980).  In een eerste experiment kregen 16 pasgeboren baby’s 
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(gemiddeld 49 uur oud) geluidssequensen van vier of 12 aanbiedingen te horen, 

vergezeld van visuele stimuli van dezelfde hoeveelheid.  Dit werd zolang aangeboden 

tot ze eraan gewoon werden.  In beide condities (vier of 12) keken de baby’s langer naar 

de visuele stimulus die overeenstemde met het aantal geluiden.  In een tweede 

experiment, met respectievelijk zes en 18 geluiden en visuele stimuli, vonden zij 

hetzelfde resultaat.  In een laatste experiment, met vier versus acht stimuli, vertoonden 

ze slechts een lichte voorkeur voor de visuele stimuli die overeenstemden met het aantal 

geluiden.  Deze resultaten tonen evidentie voor de aanwezigheid van een abstracte 

getalrepresentatie reeds van bij het begin van een mensenleven. 

OTS.  Een tweede systeem is het OTS.  In het OTS, ook wel parallel 

individuatie systeem genoemd, wordt een getal enkel impliciet gecodeerd.  Er zijn geen 

symbolen voor het getal, zoals bij het ANS, maar de representaties bevatten een 

symbool voor elk individu in een bepaalde set (Carey, 2001).  Het systeem selecteert 

dus informatie over objecten of groepen van objecten en slaat deze informatie op.  Het 

systeem laat ons toe om objecten die we te horen of te zien krijgen, via één-één 

correspondentie te vergelijken met objecten die als aparte entiteiten in ons 

werkgeheugen opgeslagen zijn en zo een eventuele mismatch te ontdekken (Hyde & 

Wood, 2011).  Wanneer men bijvoorbeeld één appel ziet, kan dit voorgesteld worden 

door ‘0’ of ‘appel’.  Wanneer men twee appels ziet, stelt men het voor als ‘0 0’ of ‘appel 

appel’, enzovoort.  Omdat deze representaties bestaan uit één symbool (file) voor elk 

individu (object), worden ze object-file representaties genoemd (Carey, 2001).  Eén van 

de belangrijkste kenmerken van het OTS is dat het gelimiteerd is in capaciteit.  Het 

systeem kan maar drie tot vier elementen parallel representeren en opslaan in het korte 

termijngeheugen (Feigenson et al., 2002; Hyde & Wood, 2011; Piazza, 2010).  Getallen 

die buiten deze limiet vallen kunnen niet gerepresenteerd worden, zelfs al heeft een 

bepaalde set van getallen, die onderscheiden moeten worden, dezelfde Weberfractie als 

een set van getallen die binnen de limiet vallen.  Het systeem wordt dus niet gekenmerkt 

door inexactheid volgens de Weberfractie, zoals bij het ANS, maar eerder door de 

grootte van de set:  Enkel het aantal individuen in kleine sets (vier of minder objecten) 

kunnen gerepresenteerd worden (Carey, 2001).   

Feigenson et al. (2002) vonden evidentie voor dit systeem in een experiment met 

124 10 tot 12 maanden oude baby’s, waarvan 46 baby’s uitgesloten werden voor de 
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analyse.  De baby’s zagen hoe onderzoekers een aantal koekjes één voor één in 

emmertjes staken.  Vervolgens mochten ze naar een emmertje naar keuze kruipen om er 

de koekjes uit te halen.  Bij de trials waarin ze ‘één’ versus ‘twee’ koekjes en ‘twee’ 

versus ‘drie’ koekjes mochten kiezen, kozen zij systematisch voor de grotere 

hoeveelheid.  Bij de trials echter waarin zij ‘drie’ versus ‘vier’ koekjes, ‘twee’ versus 

‘vier’ koekjes, ‘drie’ versus ‘zes’ koekjes en zelfs ‘één’ versus ‘vier’ koekjes mochten 

kiezen, kozen ze at random, ondanks de zeer discrimineerbare ratio tussen de 

hoeveelheden (Feigenson et al., 2004).  Evidentie voor de limitering van het systeem 

werd gevonden door Feigenson en Carey (2003) bij 32 kinderen van gemiddeld 14.5 

maanden oud.  De kinderen zagen hoe de onderzoekers pingpongballetjes (in 

Experiment 1) en speelgoed (in Experiment 2) in een doos verstopten.  In Experiment 1 

werd aangetoond dat kinderen het exacte aantal van ‘één’, ‘twee’ en ‘drie’ konden 

representeren.  Nadat de kinderen zagen hoe twee ballen verstopt werden en ze er maar 

één teruggehaald hadden, begonnen ze te zoeken naar de tweede bal.  Nadat ze gezien 

hadden hoe de onderzoekers drie ballen verstopten en ze er enkel twee teruggehaald 

hadden, begonnen ze te zoeken naar de derde bal.  In beide gevallen daalde de zoektijd 

van de kinderen nadat ze alle ballen teruggehaald hadden, wat aantoont dat ze exact één, 

twee en drie object(en) kunnen representeren.  De limitering werd gevonden in het feit 

dat wanneer er vier ballen verstopt werden en er enkel twee teruggehaald werden, de 

kinderen stopten met zoeken.  Ze faalden dus in het exact representeren van ‘vier’ (of in 

het erkennen dat vier meer is dan twee).  Experiment 2 toonde aan dat de verwachtingen 

van de kinderen met betrekking tot de inhoud van de doos gebaseerd waren op het 

aantal individuele objecten en niet op een continue manier zoals het totale 

objectvolume.  Deze bevinding toont evidentie voor het feit dat kinderen representaties 

maken van individuen, voorgesteld door object-files en dat deze via één-één 

correspondentie vergeleken kunnen worden om een numerieke gelijkheid te bekomen.  

Het aandeel van de number sense bij rekenen.  De number sense zou een 

belangrijke voorspeller zijn van latere rekenvaardigheden (Halberda et al., 2008; Jordan, 

Glutting, & Ramineni, 2010; Lago & Diperna, 2010; Libertus, Odic, & Halberda, 2012; 

Lyons & Beilock, 2010; Nys & Content, 2010).  Halberda et al. (2008) hebben reeds 

trachten aan te tonen dat getalrepresentatie en meerbepaald getalrepresentatie volgens 

het ANS niet losstaat van de rekenprestaties van mensen.  De menselijke wiskundige 
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competentie zou volgens hen ontstaan uit twee representationele systemen.  

Competentie in domeinen zoals de analytische meetkunde, zou voortbouwen op 

symbolische representaties die uniek zijn bij mensen en die aangeleerd zijn.  Deze 

secundaire symbolische (verbale) numerieke vaardigheden (Feigenson et al., 2004) 

ontwikkelen zich uit de primaire preverbale number sense en zijn afhankelijk van de 

input die een kind aangeleerd krijgt (Clements & Sarama, 2007).  De primaire number 

sense daarentegen, door Dehaene (2001) omschreven als numerieke intuïties die meer 

een basisvaardigheid zijn, zouden dan ontsprongen zijn in het evolutionaire, primitieve 

systeem dat we eerder ANS genoemd hebben (Halberda et al., 2008).  Meerbepaald 

hebben Halberda et al. (2008) in Amerika bij 64 14-jarigen aangetoond dat er 

individuele verschillen zijn in het verwerven van rekenvaardigheden op school en dat 

die gerelateerd zijn aan individuele verschillen in de accuraatheid van de primitieve, 

aangeboren number sense.  Het ANS zou volgens hen een causale rol spelen in het 

determineren van rekenprestaties.  Evidentie hiervoor vinden we bij de 

neuropsychologie en via neuroimaging studies.  Dehaene (2001) heeft reeds in zijn 

“Précis of the Number Sense” geargumenteerd dat het systeem om numerieke 

hoeveelheden en hun relaties te representeren geassocieerd is met een bepaald cerebraal 

circuit, waarin de intrapariëtale cortex van beide hemisferen een belangrijke rol speelt.  

Neuropsychologische studies tonen aan dat patiënten met hersenletsels beperkingen aan 

de intrapariëtale cortex vertonen in het intern representeren van hoeveelheden.  

Neuroimaging bevestigt het belang van de intrapariëtale cortex, aangezien de activiteit 

in deze regio verhoogt tijdens taken die het verwerken van getallen omvatten (Dehaene, 

2001; Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003; Dehaene, Molko, Cohen, & Wilson, 

2004).  Piazza, Mechelli, Price en Butterworth (2006) vonden aan de hand van 

functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) bij 10 individuen (zeven mannen 

en drie vrouwen tussen 23 en 31 jaar) evidentie voor een verhoogde activiteit van de 

rechter intrapariëtale sulcus bij een schattingstaak (gebruik makend van het ANS).  

Daarentegen vonden ze in een teltaak (exact tellen) verhoogde activiteit in de linker 

intrapariëtale sulcus. 

Evidentie uit zowel neuropsychologisch als neuroimaging onderzoek toont 

eveneens aan dat de intrapariëtale sulcus niet alleen een belangrijke rol speelt bij de 

getalrepresentatie, maar ook bij het rekenen zelf (Dehaene, 2001; Dehaene et al., 2003; 
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Dehaene et al., 2004). Het horizontale segment van de intrapariëtale sulcus zou immers 

altijd geactiveerd zijn wanneer mensen simpele vergelijkingen en bewerkingen, zoals 

optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, uitvoeren op Arabische cijfers (Chochon, 

Cohen, van de Moortele, & Dehaene, 1999, 2009; Nieder & Dehaene, 2009).  Chochon 

et al. (1999) onderzochten het aandeel van de linker- en rechter intrapariëtale lob bij 

vier vrouwen en vier mannen tussen 20 en 30 jaar.  Daarbij gebruikten ze vier 

verschillende taken, gekozen omwille van de verwachte dissociaties in de hersenen bij 

elk van deze taken, namelijk getalbenoeming, getalvergelijking, vermenigvuldiging en 

aftrekken.  Naast het bilateraal intrapariëtaal, prefrontaal, anterieur cingulaat circuit, dat 

belangrijk bleek bij elk van deze taken, werden de verwachte dissociaties aan de hand 

van fMRI bevestigd.  Zoals verwacht, werd er tijdens de getalbenoemingstaak  weinig 

of geen activiteit van rechter- en linker pariëtale gebieden gevonden, terwijl dit wel het 

geval was bij de vergelijkingstaak (met een dominantie van het rechterpariëtaal gebied).  

Vergeleken met de vergelijkingstaak, vond men een sterke bilaterale activiteit van de 

intrapariëtale sulcus tijdens de aftrekkingstaak en een sterk links gelateraliseerde 

activiteit in het intrapariëtaal gebied tijdens de vermenigvuldigingstaak.  Het directe 

verschil tussen aftrekken en vermenigvuldigen daarentegen was klein, in tegenstelling 

tot wat verwacht werd.  Andres, Pelgrims, Michaux, Olivier en Pesenti (2011) vonden 

in een Franse studie met 10 mannen van gemiddeld 20 jaar oud eveneens een verhoogde 

activiteit in de intrapariëtale sulcus bij zowel aftrekken als vermenigvuldigen.  Eerder 

neuropsychologisch onderzoek vond wel dissociaties tussen aftrekken en 

vermenigvuldigen (Dagenbach & McCloskey, 1992; Delazer & Benke, 1997; Lampl, 

Eshel, Gilad, & Sarova-Pinhas, 1994; McNeil & Warrington, 1994). 
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Een model van de getalverwerking: het triple code model.  Een functioneel en 

anatomisch model van de getalverwerking dat deze dissociaties gedeeltelijk zou kunnen 

verklaren, is het “triple code model” van Dehaene (1992) (Chochon et al., 1999).  Zoals 

Dehaene (2001) reeds argumenteert, is de inferieure pariëtale cortex belangrijk, maar 

niet voldoende om alle rekenkundige kennis te encoderen. Verschillende 

hersengebieden dragen bij tot het verwerken van getallen.  Het triple code model bevat 

hypothesen omtrent waar deze gebieden zich bevinden, wat ze encoderen en hoe hun 

activiteit gecoördineerd wordt in verschillende taken (Figuur 3). 

Figuur 3. Schema van de functionele en anatomische structuur van het triple code 

model (Dehaene, 2001) 

Een eerste hypothese is dat numerieke informatie op drie verschillende 

manieren kan opgeslagen worden in de hersenen.  Ten eerste wordt de numerieke 

informatie visueel opgeslagen als Arabische cijfers, waarin getallen gerepresenteerd 

worden op een intern visuospatiaal schetsblad als een rij van cijfers, bijvoorbeeld ‘37’.  

Deze representatie berust vermoedelijk op activiteit in de linker- en rechter ventrale 

occipito-temporale regio’s in de hersenen (Chochon et al., 1999; Dehaene, 2001).  Ten 

tweede wordt de numerieke informatie verbaal opgeslagen als een opeenvolging van 

getalwoorden, zoals ‘zevenendertig’.  Deze representatie wordt ondersteund door de 

taalgebieden rond de Sylvische fissuur en laat ons toe gesproken getalwoorden te 

begrijpen en te produceren.  Via deze codering zouden we toegang krijgen tot 

opgeslagen tabellen van rekenkundige feiten die we ooit allemaal van buiten geleerd 

hebben.  Deze zouden dan bijvoorbeeld opgeslagen zijn onder de vorm ‘twee maal drie, 

zes’ (Chochon et al., 1999).  De inferieure pariëtale lobben van beide hemisferen blijken 

tenslotte belangrijk bij de derde en laatste vorm waarin numerieke informatie 
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opgeslagen kan worden, namelijk als een analoge representatie van hoeveelheden op 

een mentale getallenas.  Deze mentale lijn laat ons bijvoorbeeld toe om snel te weten dat 

het getal ‘negen’ groter of meer is dan het getal ‘vijf’.  Taken zoals getalvergelijking en 

andere semantische manipulaties van numerieke hoeveelheden worden dus ondersteund 

door de inferieure pariëtale lobben (Chochon et al, 1999; Dehaene, 2001). 

Een tweede hypothese veronderstelt dat het codeerproces toelaat om informatie 

direct van de ene code naar de andere te vertalen en volgens de derde hypothese 

zouden rekenprocedures berusten op een vaste set van input- en outputcodes.  Zo zou bij 

het vergelijken van getallen als input gebruik gemaakt worden van getallen die 

gecodeerd zijn als hoeveelheden op een mentale getallenas.  De tabellen van de 

vermenigvuldiging zouden gememoriseerd worden als verbale associaties tussen 

getallen, gerepresenteerd als een opeenvolging van woorden (Dehaene, 2001).   

Aan de hand van deze hypothesen kan het model een verklaring bieden voor de 

dissociatie tussen rekenkundige bewerkingen, zoals aftrekken en vermenigvuldigen, die 

gevonden werd in eerder neuropsychologisch onderzoek.  Het model voorspelt immers 

dat het van buiten leren van rekenkundige feiten, zoals dat het geval is bij 

vermenigvuldiging, berust op een talige codering van de getallen en op de taalgebieden 

in de linkerhemisfeer.  Anderzijds zou een bewerking zoals aftrekken, via de 

manipulatie van hoeveelheden, berusten op de representatie van analoge hoeveelheden 

en dus op de inferieure pariëtale lobben.  De twee bewerkingen berusten volgens het 

model dus hoofdzakelijk op twee verschillende gebieden, waardoor de dissociatie ervan 

niet langer onverklaard blijft (Dehaene, 2001). 

De Amerikaanse onderzoekers Smithorst en Brown (2004) vonden evidentie 

voor dit triple code model.  In een fMRI paradigma kregen 15 hooggeschoolde 

volwassenen (vier vrouwen, 11 mannen) van gemiddeld 38 jaar oud de complexe taak 

om breuken bij elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken.  Om deze taak tot een 

goed einde te brengen moet men een beroep doen op elk van de drie soorten coderingen 

(analoge grootheden code, de auditief verbale code en de visuele code).  Aan de hand 

van groepsonafhankelijke componenten analyse vonden zij activatie in de 

hersengebieden in overeenstemming met het verondersteld triple-code model, wat de 

hypothesen van dit model extra ondersteunt. 
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3.  Rekenen en het Aandeel van de Number Sense bij Kinderen met ASS 

 Chiang en Lin hebben anno 2007 reeds gesteld dat de literatuur weinig 

informatie biedt over de rekenkundige, wiskundige capaciteiten van studenten met het 

Asperger syndroom (AS) en individuen met HFA.  Anno 2013 is dit nog steeds zo en is 

er zelfs nog minder te vinden over rekenen bij het overkoepelende ASS.  De weinige 

literatuur die er te vinden is, heeft dan voornamelijk betrekking op adolescenten en op 

volwassenen en niet op kinderen met ASS.  Bovendien is de informatie over rekenen bij 

individuen met ASS inconsistent.  Sommige studies vinden namelijk dat rekenen een 

zwakte is bij personen met ASS, terwijl andere studies de rekenvaardigheden van 

personen met ASS als een sterkte beschouwen.  In wat volgt, wordt een overzicht 

gegeven van de inconsistentie in de literatuur. 

 Rekenen en ASS: een zwakte.  Om de ruimere wiskundige capaciteiten van 

studenten met AS en HFA op productniveau na te gaan, hebben Chiang en Lin (2007) 

een meta-analyse uitgevoerd van 18 studies met in totaal 837 individuen met AS/HFA, 

met een leeftijd gaande van 3-51 jaar.  Zij zijn daarbij gaan kijken of de uiteindelijke 

resultaten op testen met betrekking tot de rekenvaardigheden (het product) verschilden 

tussen kinderen met ASS en TO kinderen (inter-individueel niveau). Acht studies 

maakten gebruik van gestandaardiseerde prestatietesten.  Bevindingen uit deze acht 

studies tonen aan dat studenten met AS/HFA een gematigde mathematische capaciteit 

vertonen vergeleken met de populatienormen.   Er kan dus niet gesproken worden van 

een mathematisch deficit.  Echter, de gemiddelde score op de subtest rekenvaardigheden 

bleek significant lager te zijn dan de gemiddelde totale IQ score.  Dit in acht genomen, 

vond men evidentie voor een significante, maar klinisch gezien gematigde zwakte in de 

mathematische mogelijkheden bij het merendeel van de studenten met AS/HFA.  

Daarentegen vond men ook enkele individuen met een zeer hoge score op de 

prestatietesten (zie verder: Rekenen en ASS: een sterkte). 

 Een interessante studie uit de meta-analyse van Chiang en Lin (2007), is de 

studie van Mayes en Calhoun (2003).  Zij zijn de cognitieve sterktes en zwaktes binnen 

de groep van individuen met autisme (intra-individueel niveau) nagegaan en hebben 

daarbij ook individuen met een lage totale IQ score beschouwd.  De totale IQ score van 

53 kinderen met een leeftijd gaande van 3 tot 7 jaar werd berekend aan de hand van de 
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“Stanford-Binet: IV”.  Bij 63 kinderen met een leeftijd gaande van 6 tot 15 jaar werd de 

totale IQ score berekend aan de hand van de “Wechsler Intelligence Scale for Children”, 

de derde editie (WISC-III).  De kinderen werden ingedeeld in hoog vs. laag IQ, met een 

cut-off score van 80.  De rekenvaardigheden werden nagegaan aan de hand van de 

Numerical Operations subtest van de Wechsler Individual Achievement Test (WIAT) 

voor de kinderen die eerder de WISC-III hadden afgelegd, en de subtest Applied 

Problems van de Woodcock-Johnson Test of Achievement-Revised voor de kinderen 

die getest werden aan de hand van de Stanford-Binet IV.  Mayes en Calhoun vonden 

geen significante verschillen tussen de totale IQ scores op de Stanford-Binet: IV en de 

subtest Applied Problems voor kinderen met een hoog IQ.  De meeste kinderen met een 

laag IQ slaagden er niet in deze prestatietest uit te voeren.  Verder vonden ze nog dat de 

score op de subtest Numerical Operations van de WIAT niet significant verschilde van 

het totale IQ in de lage IQ groep, terwijl 20% van de kinderen in deze groep wel 80 of 

hoger scoorden op deze wiskundige prestatiesubtest.  Daarentegen vond men in de 

groep met een hoog IQ, dat respectievelijk 22% van de kinderen een specifieke 

wiskundige leerstoornis vertoonde.  In 2006 zijn Mayes en Calhoun de frequentie van 

specifieke leerstoornissen in het lezen, schrijven en rekenen nagegaan bij 949 kinderen 

van 6 tot 16 jaar oud met een klinische stoornis.  Daarbij vonden ze bij 67% van de 

kinderen met autisme een comorbiditeit met een specifieke leerstoornis, waarvan 23% 

een specifieke rekenstoornis vertoonde.  Deze resultaten zijn vergelijkbaar met hun 

eerdere bevindingen (Mayes & Calhoun, 2003).   

 Rekenen en ASS: een sterkte.  Jones et al. (2009) zijn intra-individueel, 

binnen een groep van 100 adolescenten met ASS (14 tot 16 jaar oud) meerdere niveaus 

van functioneren nagegaan, meerbepaald het intelligentieniveau, de taalvaardigheid en 

het mathematisch niveau.  Het intelligentieniveau werd gemeten aan de hand van de 

“Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence” (WASI
U.K.

; Wechsler, 1999).  Rekenen 

werd gemeten aan de hand van de twee subtesten van de “Wechsler Objective 

Numerical Dimensions” (WOND
U.K.

; Rust, 1996), namelijk Mathematical Reasoning en 

Numerical Operations.  De 91 mannelijke en negen vrouwelijke deelnemers werden 

opgedeeld in groepen die sterk afweken van het totaal IQ (TIQ).  Zo kwamen zij tot vier 

groepen: Lezen significant lager dan TIQ, lezen significant hoger dan TIQ, rekenen 

significant lager dan TIQ en rekenen significant hoger dan TIQ.  Zij vonden dat deze 
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laatste groep (16.2% van de steekproef) de grootste was, waarbij vooral significant 

hoger gescoord werd op Numerical Operations subtest dan op Mathematical Reasoning 

subtest.  Deze resultaten tonen aan dat personen met ASS niet noodzakelijk slechter zijn 

in rekenen, in tegenstelling tot wat Mayes en Calhoun (2003, 2006) rapporteren.  De 

kleinste groep (6.1%  van  de  steekproef) was significant slechter in rekenen.  Alles 

samengenomen wordt in deze studie geconcludeerd dat rekenvaardigheid een sterkte is 

voor  individuen met ASS (Jones et al., 2009).  

 De omgekeerde redenering werd getest door Baron-Cohen, Wheelwright, 

Burtenshaw, & Hobson (2007):  Aan 378 wiskundestudenten en een controlegroep van 

414 studenten van andere studierichtingen aan de Cambridge University hebben zij de 

volgende twee vragen gesteld: “Is er bij jezelf officieel een autismespectrumstoornis 

vastgesteld geweest?” en “Bij hoeveel mensen in je directe familie (buiten jezelf) is er 

officieel een autismespectrumstoornis gediagnosticeerd geweest?”.  Enkel het klassieke 

autisme, Asperger syndroom en HFA werd hier opgenomen als 

autismespectrumstoornis.  De onderzoekers testen hierbij de hypothese dat 

mathematisch talent gelinkt zou zijn aan het hebben van een autismespectrumstoornis.  

Zij gaan hierbij uit van de theorie van het “empathiseren versus systematiseren”, die 

stelt dat binnen het autismespectrum het vermogen om te empathiseren beperkt is 

tegenover een uitmuntend, intact vermogen om te systematiseren (Baron-Cohen, 2002).   

Wiskunde is bovendien duidelijk voorbeeld van systematiseren.  Baron-Cohen et al. 

vonden bij de wiskundestudenten zeven onafhankelijke gevallen van autisme (1.85%) 

tegenover één individu in de controlegroep (0.24%).  Er zijn dus significant meer 

individuen met een autismespectrumstoornis in een wiskundigerichting dan in andere 

studierichtingen.  Indien enkel mannen beschouwd werden – want de gediagnosticeerde 

personen waren allemaal mannelijk – was dit verschil  nog steeds groot en significant 

(7/280 mannen (2.5%) in de wiskundegroep tegenover 1/263 mannen in de 

controlegroep of 0.38%).  Verder  zijn Baron-Cohen et al. nagegaan welk van beide 

groepen meer gediagnosticeerde eerstegraadsverwanten had. De wiskundestudenten 

hadden met 0.5% gediagnosticeerde eerstegraadsverwanten opnieuw significant meer 

dan de 0.1% gediagnosticeerde eerstegraadsverwanten van de controlegroep.  De 

onderzoekers interpreteren dit als een reflectie van genetische factoren.  Dit onderzoek 
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bevestigt dus de omgekeerde redenering, namelijk dat personen met een aanleg voor 

wiskunde significant meer gediagnosticeerd worden met een autismespectrumstoornis. 

 Conclusie.  Net zoals bij typisch ontwikkelende individuen, vindt men ook bij 

individuen met ASS dat de variabiliteit in de capaciteit van rekenen uiteenlopend is, wat 

te merken is aan de uiteenlopende resultaten in de literatuur. 

 Een eerste stap naar number sense.  Jarrold en Russell (1997) zijn nagegaan in 

welke mate kinderen met autisme snel en automatisch een aantal stippen correct kunnen 

benoemen. Hierbij werden de groepen inter-individueel vergeleken op procesniveau. 

Drie groepen van 22 deelnemers, respectievelijk (1) kinderen met autisme, (2) kinderen 

met matige leerstoornissen en (3) kinderen met een typische ontwikkeling, werden 

gematcht op basis van de verbaal mentale leeftijd, die gemiddeld 83 maanden bedroeg.  

Op basis van hun kalenderleeftijd was de groep kinderen met autisme dubbel zo oud als 

de typisch ontwikkelende kinderen.  Jarrold en Russell presenteerden de kinderen op 

een computerscherm een aantal zwarte stippen die ofwel at random verspreid over het 

scherm verschenen ofwel gegroepeerd zoals op een dobbelsteen.  De verspreide 

patronen werden aangevuld met dubbel zoveel witte vierkanten als distractoren.  Beide 

patronen bedroegen respectievelijk drie, vier, vijf of zes stippen.  Jarrold en Russell 

vonden een significant groepsverschil.  De kinderen met autisme vertoonden een kleiner 

verschil in teltijd tussen de gegroepeerde en de verspreide patronen dan de typisch 

ontwikkelende kinderen.  Het verschil in teltijd van de kinderen met autisme en de 

kinderen met leerstoornissen verschilde niet significant.  Daarbij vond men ook geen 

significant verschil in de teltijden van de groep kinderen met leerstoornissen en de 

typisch ontwikkelende groep.  Interessant is dat de onderzoekers geen significant 

verschil vonden tussen de drie groepen bij patronen met drie en vier stippen, wat in 

normale omstandigheden het subitizeerbereik aanduidt.  Verder zijn Jarrold en Russell 

het aantal globale en locale tellers binnen elke groep nagegaan.  Van de 22 kinderen met 

autisme vonden ze 10 globale tellers tegenover 12 locale tellers.  De groep met 

gematigde leerstoornissen telde 15 globale tellers.  Het grootste aantal globale tellers 

(21) werd, zoals verwacht, gevonden in de groep van typisch ontwikkelende kinderen.  

Er waren dus significant minder globale tellers in de klinische groepen.  Hiermee bieden 
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Jarrold en Russell evidentie voor de weak-central coherence theorie, maar tonen ze ook 

aan dat het falen om globaal te tellen niet specifiek is voor autisme. 

 Gagnon, Mottron, Bherer en Joanette (2004) zijn eveneens op procesniveau in 

een gelijkaardige studie als die van Jarrold en Russell nagegaan in welke mate de 

mogelijkheden tot kwantificeren van kinderen en adolescenten met HFA superieur zijn.  

Daarbij baseren Gagnon et al. zich op de stelling van Dehaene (1992) dat kwantificeren 

de bijdrage van een mentale representatie van aantallen vereist.  Dit kan volgens hem 

bewerkstelligd worden door drie verschillende subsystemen, namelijk het OTS, dat 

instaat voor subitizeren, het ANS, dat ons toelaat te schatten en tenslotte het telsysteem 

dat ons toelaat te tellen.  Gagnon et al. focusten zich daarbij op kleine aantallen en dus 

op subitizeren en tellen in plaats van op schatten.  In de studie werden witte vierkanten 

met aantallen gaande van twee tot negen als stimuli aangeboden.  De reactietijd voor het 

kwantificeren van twee groepen van 14 individuen van 10 tot 21 jaar met HFA (Groep 

1) en een typische ontwikkeling (Groep 2) werden vergeleken.  Belangrijk is dat beide 

groepen niet verschilden in rekencapaciteiten.  De hypothese dat HFA superieure 

capaciteiten in het kwantificeren zouden vertonen werd niet bevestigd.  De snelheid en 

accuraatheid van hun responsen verschilde niet van die van de typisch ontwikkelende 

groep.  Daarbij was er ook geen verschil in de condities die globaal versus locaal tellen 

induceerden.  Bovendien zag men bij beide groepen een stijging in reactietijd voor de 

aantallen vier tot negen.  Gagnon et al. (2004) besluiten hierbij dat personen met HFA 

wel in staat zijn tot een normaal niveau van kwantificeren, maar niet superieur zoals de 

hypothese stelde. 

 Conclusie.  Deze twee studies sluiten dicht aan bij het meten van het concept 

number sense, in die zin dat ze nagaan hoe snel individuen met autisme bepaalde 

aantallen kunnen weergeven.  Echter, ze doen dit met de focus op het exact 

representeren van aantallen aan de hand van subitizeren of tellen.  Eerder heeft Dehaene 

(2001) gesteld dat number sense een term is die duidt op de mogelijkheid om snel 

numerieke hoeveelheden te begrijpen, te schatten en te manipuleren.  Het gaat dus om 

numerieke hoeveelheden bij benadering te benoemen en niet om exacte aantallen.  Er is 

dus een noodzaak om number sense na te gaan bij kinderen met ASS, aangezien de 

literatuur daar nog geen informatie over biedt. 
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Probleemstelling 

Deze masterproef handelt over de number sense van kinderen met ASS in het 

eerste leerjaar en kadert binnen een ruimer onderzoek naar de rekenvaardigheden van 

kinderen met ASS, vergeleken met kinderen die een typische ontwikkeling vertonen.  

Het concept number sense is een eerder moeilijk definieerbaar begrip, waardoor er veel 

verschillende definities in de omloop zijn.  Hierdoor is er weinig consensus over de 

specifieke vaardigheden die tot het construct behoren (Lago & Diperna, 2010).  In deze 

masterproef hanteren we een definitie uit Dehaene (2001) die stelt dat number sense een 

aangeboren rekenkundige intuïtie is, die we opgebouwd hebben om snel numerieke 

grootheden te begrijpen, te vergelijken en te schatten en waardoor we bovendien 

simpele rekenkundige bewerkingen kunnen begrijpen en manipuleren.  Hoewel het 

concept number sense op verschillende manieren kan gemeten worden en gedefinieerd 

kan worden, zijn onderzoekers het er wel over eens dat number sense een belangrijke 

eerste vereiste is voor de verwerving van latere rekenvaardigheden (Halberda et al., 

2008; Jordan et al., 2010; Lago & Diperna, 2010; Libertus et al., 2012; Lyons & 

Beilock, 2010; Nys & Content, 2010).  Halberda et al. (2008) stelden eerder al dat het 

ANS een causale rol speelt in het determineren van rekenprestaties.   

De number sense werd dus al meermaals onderzocht bij typisch ontwikkelende 

individuen en bij individuen met rekenstoornissen, zoals dyscalculie (Ashkenazi, Mark-

Zigdon, & Henik, 2009; Mazzocco, Feigenson, & Halberda, 2011; Mussolin, Meijas, & 

Noël, 2010; Noël & Rousselle, 2011; Piazza et al., 2010; Rousselle & Noël, 2007), maar 

onderzoek binnen de populatie van individuen met ASS blijft echter zeer beperkt 

(Chiang & Lin, 2007).  Daarnaast blijken er nog enkele andere beperkingen aanwezig te 

zijn in de voorradige literatuur.  Eerst en vooral blijkt de weinige literatuur die er 

voorhanden is, voornamelijk te doelen op de rekenvaardigheden van individuen met 

ASS en niet op de number sense als dusdanig.  De studies die dan het dichtst aansluiten 

bij het meten van het concept number sense (Gagnon et al., 2004; Jarrold & Russell, 

1997), doen dit echter met de focus op het exact representeren van aantallen aan de hand 

van subitizeren of tellen.  Dit terwijl vaak gevonden wordt dat de number sense 

ontspringt in het ANS, een systeem voor het representeren van getallen bij benadering 

(Berch, 2005; Dehaene, 1997, 2001).  Een tweede beperking ligt in het feit dat de 

literatuur overwegend betrekking heeft op adolescenten en op volwassenen en niet op 



 
 

24 
 

kinderen met ASS (zie meta-analyse Chiang & Lin, 2007).  Nochtans blijkt een vroege 

detectie van schoolse problemen bij kinderen die hiervoor risico lopen erg belangrijk te 

zijn (Lago & Diperna, 2010).  Ten eerste zouden kinderen ontvankelijker zijn voor 

interventie tijdens de vroege ontwikkelingsperiode; Ten tweede is het beter om vroeg te 

interveniëren alvorens er secundaire of chronische problemen ontstaan (Tramontana, 

Hooper, & Selzer, 1988).  Een laatste, maar zeker niet minder belangrijke beperking 

binnen de beschikbare literatuur, betreft de inconsistentie van de informatie over 

rekenen bij individuen met ASS.  Daar waar studies vinden dat rekenen een zwakte is 

bij personen met ASS (Chiang en Lin, 2007; Mayes & Calhoun, 2003), vinden andere 

studies dat de rekenvaardigheden van personen met ASS een sterkte is (Baron-Cohen et 

al., 2007; Jones et al., 2009).   

Met de stijgende prevalentie in autismespectrumstoornissen (Duchan & Patel, 

2012; Fombonne, 2009; Kim et al., 2011; Weintraub, 2011; Windham et al., 2010; 

Worley et al., 2010) is het zeker niet onbelangrijk om de number sense vroegtijdig, met 

het oog op de (toekomstige) rekenvaardigheden, bij deze groep van kinderen na te gaan 

om ook voor hen gepaste interventies te voorzien.  Er is dus een noodzaak om number 

sense na te gaan bij kinderen met ASS, aangezien de literatuur daar nog geen informatie 

over biedt.  Indien blijkt dat de number sense bij kinderen met ASS onderontwikkeld is 

of achterstand vertoont ten opzichte van typisch ontwikkelende kinderen, kunnen 

ontwikkelaars van educatieprogramma’s op deze studie teruggrijpen om de nodige 

programma’s te ontwikkelen en zo een eventuele achterstand tegen te gaan.  Eerder is 

reeds gebleken bij kinderen met dyscalculie dat bepaalde trainingsprogramma’s hiertoe 

in staat zijn (Kucian et al., 2011).  Indien uit deze studie daarentegen blijkt dat de 

number sense bij kinderen met ASS in het algemeen zeer goed ontwikkeld is, kan deze 

studie als erkenning dienen voor de capaciteiten van individuen met ASS en biedt het 

een antwoord voor al wie meer over het onderwerp wil weten. 

De huidige studie tracht daarom na te gaan hoe kinderen met ASS (vs. kinderen 

met een typische ontwikkeling) omgaan met rekentaal en hoe ze zich een mentale 

representatie vormen van rekenproblemen.  Dehaene (2001) argumenteerde reeds dat de 

basis van rekenen vervat zit in de mogelijkheid om grootheden mentaal te manipuleren 

en te representeren op een mentale getallenas.  Daarom focust de huidige studie zich op 

het schatten van aantallen met inzicht in de getallenas, gebruik makend van de Number 
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Line Taak, in de hoop zo een idee te krijgen van de ontwikkeling van de number sense 

bij kinderen met ASS.  Dit idee van number sense wordt dan vervolgens gekoppeld aan 

de rekenvaardigheden van kinderen met ASS vs. kinderen met een typische 

ontwikkeling.  Dit alles wordt nagegaan bij kinderen uit het eerste leerjaar om een 

vroege detectie en interventie aan het begin van de schoolse, rekenkundige loopbaan te 

vrijwaren. 

Onderzoeksvragen 

 Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen wordt de huidige studie 

verricht: 

1.  Wat is het verband tussen number sense en rekenvaardigheden bij 

kinderen met ASS en typisch ontwikkelende kinderen?  Omdat voorgaande studies 

aantoonden dat number sense een belangrijke voorspeller is voor (latere) 

rekenvaardigheden bij typisch ontwikkelende kinderen in het eerste leerjaar (Jordan et 

al., 2010), wordt er een relatief sterk verband verwacht tussen number sense en 

rekenvaardigheden. 

2.  Wat is het verband tussen IQ en number sense?  In navolging van Mayes 

en Calhoun (2003), die suggereerden dat ontwikkelingspatronen van kinderen met ASS 

beïnvloed werden door hun IQ, werd er verwacht dat het totale IQ van onze 

participanten een significante voorspeller zou zijn voor de number sense van deze 

participanten. 

3.  Is er een verschil in number sense bij kinderen met ASS in vergelijking 

met kinderen met een typische ontwikkeling, zoals aangetoond door een significant 

verschillend foutenpercentage (PAE) op de numberline taak?  Zo ja, is dit 

verschillend voor de symbolische modaliteit (Arabische cijfers en getalwoorden)  

en de asymbolische modaliteit (stippen)?  Aangezien eerder onderzoek hierover nog 

geen uitspraken of bevindingen heeft gerapporteerd, wordt er met betrekking tot deze 

onderzoeksvraag geen specifieke hypothese vooropgesteld. 
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4.  Is er een verschil in rekenvaardigheden met betrekking tot kinderen met 

ASS in vergelijking met kinderen met een typische ontwikkeling?  Binnen deze 

onderzoeksvraag, wordt in overeenstemming met de symptomatologie van kinderen met 

ASS en de verklarende theorieën die eerder besproken werden, verwacht dat kinderen 

met ASS slechter zullen presteren op enkele van de deeltaken van de CDR (Desoete & 

Roeyers, 2006).  Zo verwachten we, in overeenstemming met de theory of mind 

hypothese, een significant slechter resultaat voor taken van de CDR die een beroep doen 

op mentaliserings- of voorstellingsvermogen, zoals daar zijn de K-taken en de V-taken.  

In overeenstemming met de theorie van de zwakke centrale coherentie, wordt een 

slechter resultaat verwacht op de C-taken van de CDR.  En tenslotte, omwille van de 

symptomatologie van ASS, waarbij er zich problemen voordoen in de taalontwikkeling, 

worden er ook significant meer problemen verwacht in de T-taken van de CDR.  We 

weten immers niet of de symptomen van ASS een invloed hebben op de 

rekenvaardigheden, en zoals eerder gezegd is vorig onderzoek omtrent de 

rekenvaardigheden van kinderen met ASS inconsistent.  Vandaar dat deze 

onderzoeksvraag met bijhorende hypothesen gesteld wordt. 
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Methode 

Steekproef 

Data voor deze studie is afkomstig van een longitudinale studie; een follow-up 

onderzoek, waarbij de rekenvaardigheden, de visueel-ruimtelijke en cognitieve 

vaardigheden van drie groepen van kinderen gedurende drie jaar lang opgevolgd 

werden, namelijk kinderen met ASS, broers/zussen van kinderen met ASS (brussen) en 

kinderen met een typische ontwikkeling.  Uit deze studie werden de gegevens gebruikt 

van 51 kinderen uit het eerste leerjaar.  Kinderen met een typische ontwikkeling werden 

gerekruteerd via een onderzoek rond sociaal-communicatief functioneren, waar ze 

eerder aan deelgenomen hadden.  De groep kinderen met ASS werden deels op dezelfde 

manier gerekruteerd.  Daarnaast werden voor de groep ASS ook websites, zoals deze 

van de Vlaamse Vereniging voor Autisme en deze van Autisme Centraal, gecontacteerd 

en werd er contact opgenomen met thuisbegeleidingsdiensten, scholen voor bijzonder 

onderwijs en alle Vlaamse revalidatiecentra (via Sig).  De volgende inclusiecriteria 

werden gehanteerd: 

1.  Alle kinderen dienden een gemiddelde of randnormale begaafdheid te hebben (totaal 

IQ groter dan of gelijk aan 80), zoals gemeten door de Wechsler Preschool and Primary 

Scale of Intelligence (WPPSI-III-NL; Hendriksen & Hurks, 2009).  De versie voor de 

leeftijdsgroep 4 jaar 0 maanden-7 jaar 11 maanden werd gebruikt in de huidige studie;   

2.  De kinderen met ASS dienden officieel gediagnosticeerd te zijn door een 

onafhankelijk multidisciplinair team.  Daarbij moest de diagnose gebaseerd zijn op de 

criteria van de DSM;   

3.  De diagnose werd bevestigd door de Social Responsiveness Scale (SRS; Constantino 

& Gruber, 2005), waarbij kinderen met ASS boven de cut-off score dienden te scoren en 

de controlekinderen gekenmerkt werden door een score beneden de cut-off.   

Negen kinderen werden uitgesloten voor de data-analyse omwille van de 

volgende redenen: twee kinderen omwille van volledige uitval (deelname aan het 

onderzoek stopgezet), drie kinderen omwille van ontbrekende scores op essentiële 

meetinstrumenten, twee kinderen omwille van een te laag IQ, één kind was een kleuter 
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en één kind scoorde negatief op de SRS.  De data-analyse berust dus op 42 kinderen uit 

het eerste leerjaar. Descriptieve statistieken voor de steekproef zijn te vinden in Tabel 2.  

Tabel 2 

Groepsgemiddelden (en standaarddeviaties) van de ASS- en TO-groep voor de 

algemene steekproefcriteria, met inbegrip van de Mann-Whitney U toets en F-waarden 

voor de ANOVA 

 ASS (n = 11) TO (n = 31)   

M (SD) M (SD) 
Mann-

Whitney U 
F(1, 40) 

Leeftijd (in jaren)     6.45  (0.52)     6.26 (0.45)   U = 137.00  

TIQ  100.45 (12.27)  109.58 (13.86)  3.72 

T-score SRS (cut-off: 60)   75.91 (11.55)   47.71 (5.46)    U = 0.00*  

Noot: TIQ; Totaal Intelligentiequotiënt; SRS; Social Responsiveness Scale (Constantino 

& Gruber, 2005). * p < .001 

De variabelen voor de algemene steekproefcriteria ‘leeftijd’ en ‘T-score SRS’ 

voldeden niet aan de voorwaarden voor parametrische toetsing.  Er werd daarom 

geopteerd om voor deze steekproefcriteria niet-parametrische Mann-Whitney testen uit 

te voeren en om de resultaten van deze niet-parametrische test te rapporteren (Tabel 2).  

Er werden geen significante leeftijdsverschillen gevonden tussen de kinderen met ASS 

en de kinderen met een typische ontwikkeling.  Kinderen met ASS behaalden wel een 

significant hogere T-score op de SRS dan kinderen met een typische ontwikkeling.  

Deze resultaten lagen in lijn met de verwachtingen.  De variabele IQ voldeed wel aan de 

voorwaarden voor parametrische toetsing.  Aan de hand van een ANOVA stellen we 

geen significante groepsverschillen vast in het IQ (Tabel 2). 

Materiaal/Instrumenten 

In het ruimere onderzoek werden heel wat verschillende vaardigheden onderzocht, 

waaronder de rekenvaardigheden en het cognitief functioneren, alsook de visueel-

ruimelijke en de sociaal-communicatieve vaardigheden.  Hierbij zijn heel wat 

verschillende onderzoeksinstrumenten aan bod gekomen.  In het huidige onderzoek 



 
 

29 
 

werd er gefocust op de number sense en rekenvaardigheden bij kinderen uit het eerste 

leerjaar.  De instrumenten die hiernaar peilen worden hieronder uitgebreid besproken.  

Number sense.  Om de number sense na te gaan, kregen de kinderen een 

Number Line Taak (NLT) aangeboden.  Stimuli voor deze taak zijn 33 getallenassen 

(drie oefentrials en 30 testtrials) van 25 cm lang, elk afzonderlijk aangeboden in het 

midden van witte A4 bladzijden.  Elke getallenas heeft een startpunt van 0 en een 

eindpunt van 100 waarop de doelstimulus zich kan situeren.  De doelstimulus werd 

telkens 2 cm boven de getallenas weergegeven.  In navolging van Siegler en Opfer 

(2003) werden volgende doelstimuli gekozen: 2, 3, 4, 6, 18, 25, 42, 67, 71, 86.  De 

stimuli werden aangeboden in drie verschillende formats: een visueel Arabische code 

(Arabische cijfers), een auditief verbale code (gesproken getalwoorden) en een analoge 

code (stippenpatronen: zwarte stippen in een witte schijf).  Dezelfde getallen werden 

gekozen voor de drie formats.  De getallen van de oefentrials werden random gekozen 

en waren niet identiek voor de drie formats.  De volgorde en format waarin de stimuli 

aangeboden werden, werden vooraf random bepaald, maar elke participant kreeg wel 

dezelfde vaste volgorde van stimuli aangeboden.  In navolging van de procedure van 

Dehaene, Izard en Piazza (2005), werd bij de stippenpatronen gecontroleerd voor 

perceptuele variabelen en dit om te vermijden dat non-numerieke cues zouden gebruikt 

worden.  Bij de helft van de patronen werd de itemgrootte constant gehouden, terwijl bij 

de andere helft de totale oppervlakte constant werd gehouden.  De kinderen werden 

geïnstrueerd om één streep op de lijn te plaatsen om de positie van de doelstimulus aan 

te duiden.  Verder instructies werden gebaseerd op de studie van Berteletti, Lucangeli, 

Piazza, Dehaene, & Zorzi (2010), p. 546-547:  “We zullen nu een spelletje spelen met 

cijfers.  Kijk naar deze bladzijde, hier zie je een lange lijn van nul tot honderd.  Boven 

de lijn zie je een getalletje/ het getal x/ stippen.  Kan jij me tonen waar dit getal/het getal 

x/de stippen moeten staan op deze lijn?  Als hier 0 staat, en hier staat 100, waar zou dit 

getal/het getal x/de stippen moeten staan?  Als je weet waar het getal/het getal x/de 

stippen moeten staan, mag je een streepje trekken met je potlood op de lijn.”  Er werd 

geen feedback gegeven, maar instructies mochten wel zo veel als nodig herhaald 

worden, zonder suggesties te geven over de correcte plaats van het getal.  De NLT duurt 

ongeveer 15 minuten. 



 
 

30 
 

Rekenvaardigheden.  De deelvaardigheden van het rekenen werden gemeten met 

de test ‘Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen’ of CDR (Desoete & Roeyers, 2006).  

Deze test meet negen deelvaardigheden, telkens door middel van 10 opgaven:  het 

kunnen lezen van symbolen (L-taken), kennis van de operatiesymbolen (S-taken), 

kennis van de rekenprocedures (P-taken), inzicht in de getallenstructuur en de 

getallenlijn (K-taken), begrip van taalgerelateerde kennis (T-taken), voorstelling van het 

rekenprobleem (V-taken), het begrijpen van contextinformatie (C-taken), het kunnen 

onderscheiden van relevante en irrelevante informatie (R-taken) en tenslotte het 

schattend kunnen rekenen (N-taken).  Deze test kan gebruikt worden om te peilen naar 

de deelvaardigheden van het rekenen bij kinderen van het eerste tot en met het zesde 

leerjaar basisonderwijs.  In deze studie werd er enkel gebruik gemaakt van P-taken, K-

taken, C-taken en V-taken, aangezien er gefocust wordt op kinderen uit het eerste 

leerjaar.  Deze test wordt manueel uitgevoerd en mag (in het huidige onderzoek) een 

halfuur in beslag nemen.  De psychometrische waarden van de test, zoals 

betrouwbaarheid en validiteit, blijken te voldoen aan de gangbare standaarden.  Er is 

voorzien in Vlaamse normen op een steekproef van 600 tot 1500 kinderen variërend per 

graad.  De normen variëren ook in afnameperiode, januari of juni (midden of einde van 

een schooljaar).  

De ‘Tempo Test Rekenen’ of TTR (De Vos, 1992) werd afgenomen om de 

elementaire rekenvaardigheden na te gaan.  Deze manueel uit te voeren test bestaat uit 

vijf kolommen van 40 opdrachten.  De opdrachten betreffen optellen (eerste kolom), 

aftrekken (tweede kolom), vermenigvuldigen (derde kolom) of delen (vierde kolom).  

De laatste kolom bevat elk van deze bewerkingen door elkaar.  De kinderen kregen 

exact per kolom één minuut de tijd om de opdrachten van boven naar onder uit het 

hoofd uit te voeren.  In de huidige studie werd enkel gebruik gemaakt van de eerste 

twee kolommen.  

Procedure 

 Alle ouders ondertekenden een informed consent alvorens de kinderen konden 

deelnemen aan het onderzoek.  De kinderen werden jaarlijks opgevolgd in de periode 

februari-augustus.  Bij de kinderen uit het eerste leerjaar werden de eigenlijke 

rekenvaardigheden getest en dit gedurende een anderhalf uur.  Zij werden getest op de 



 
 

31 
 

Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, in 

hun thuissituatie, op school of in het revalidatiecentrum door masterstudenten uit de 

opleiding Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.  De testing vond voornamelijk 

plaats op woensdagnamiddag of schoolvrije dagen, zoals schoolvakanties en weekends.  

Achteraf ontvingen de ouders een verslag met de resultaten van hun kind. 
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Resultaten 

Voorbereidende analyses 

Voorbereidende analyses aan de hand van de Kolmogorov-Smirnov test (met 

Lilliefors significantie correctie; Lilliefors, 1967) tonen aan dat de meeste  variabelen in 

de dataset algemeen niet normaal verdeeld zijn, p < .05.  Echter, omdat onze analyse 

voornamelijk het vergelijken van groepen (ASS vs. TO) betreft, is het belangrijker de 

verdeling (normaal of niet) in elke groep na te gaan, in plaats van de algemene verdeling 

van de steekproefvariabelen (Field, 2009).  Hierbij bleken de belangrijkste variabelen 

voor de analyse normaal verdeeld te zijn (Tabel 3).  De dataset werd gescreend op 

outliers die meer dan 3 SD van de groepsgemiddelden (gemiddelde van de TO groep vs. 

gemiddelde van de ASS groep) verwijderd lagen (ongeveer 2.38% van de responsen). 

Deze waarden werden vervangen door de tweede hoogste/laagste waarde voor de 

betreffende variabele.  Een heranalyse toont aan dat de data hierdoor outliervrij is.  

Op basis van Tabel 3 kan het volgende besloten worden met betrekking tot de uit 

te voeren analyses:  Aangezien de variabelen ‘totale ruwe score CDR’, ‘totale ruwe 

score TTR’ en alle variabelen betreffende de PAE van de NLT normaal verdeeld zijn 

voor beide groepen, wordt voor verdere analyses die betrekking hebben op deze 

variabelen geopteerd om parametrische toetsen uit te voeren, rekening houdend met de 

overige voorwaarden voor parametrische toetsing.  Omdat de deeltaken van de CDR 

(Desoete & Roeyers, 2006) en de deeltaken van de TTR (De Vos, 1992) voor één van 

beide groepen (ASS vs. TO) vaak niet normaal verdeeld bleken te zijn, werd voor de 

analyse met betrekking tot deze taken geopteerd om niet-parametrische toetsen uit te 

voeren en de resultaten van deze toetsing te rapporteren. 
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Tabel 3 

Resultaten van de Kolmogorov-Smirnov test voor normaliteit van de variabelen voor 

de groep kinderen met ASS  en de groep kinderen met een typische ontwikkeling (TO) 

 

Variabele 

ASS (n = 11) 

p-waarde
a 

TO (n = 31) 

p-waarde
a 

Ruwe score K-taken CDR .200       .000*** 

Ruwe score P-taken CDR .200     .006** 

Ruwe score T-taken CDR .200     .005** 

Ruwe score V-taken CDR   .005*   .016* 

Ruwe score C-taken CDR .200   .010* 

Totale ruwe score CDR .200 .200 

   

Ruwe score optellen TTR     .001**   .011* 

Ruwe score aftrekken TTR .200   .033* 

Totale ruwe score TTR .200 .200 

   

PAE Arabische getallen NLT .139 .200 

PAE getalwoorden NLT .200 .127 

PAE stippenpatronen NLT .200 .200 

PAE totaal NLT .200 .064 

Noot: CDR; Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen (Desoete & Roeyers, 2006); TTR; 

Tempo Test Rekenen (De Vos, 1992); PAE; Percentage Absolute Error. * p < .05. ** p 

< .01. *** p < .001, waarbij p-waarden kleiner dan het significantieniveau α = .05 

aangeven dat de variabele significant verschillend is van een normale verdeling.  In 

analyses betreffende deze variabelen, werd geopteerd om gebruik te maken van niet-

parametrische toetsen. 

a. Lilliefors significantie correctie  
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Number sense 

Het verband tussen number sense en rekenvaardigheden.  De scores op de 

verschillende aspecten van de NLT werden in deze studie aangegrepen om het concept 

‘number sense’ te meten.  Hoe lager het foutenpercentage (PAE), hoe beter de number 

sense van kinderen is.  Meerbepaald willen we weten of de score op de NLT in het 

algemeen voorspellend is voor rekenvaardigheden, zoals gemeten door de CDR- 

(Desoete & Roeyers, 2006) en de TTR taak (De Vos, 1992).  Aangezien deze variabelen 

allen van minstens intervalniveau zijn, werd er gebruik gemaakt van multivariate 

lineaire regressie.  De score op de NLT fungeerde als predictor voor de totale ruwe 

score op de CDR en de totale ruwe score op de TTR die ingevoerd werden als de 

afhankelijke variabelen.  De verschillende aspecten van de NLT correleerden erg hoog 

met elkaar, zowel voor de groep ASS als voor de TO-groep (Tabel 4). 

Tabel 4 

Pearson-correlatiecoëfficiënten tussen de verschillende aspecten van de Number Line 

Taak voor de groep kinderen met ASS  en de groep typisch ontwikkelende kinderen (TO) 

 2 3 4  

ASS (n = 11)     

1. PAE Arabische cijfers .81*** .68*** .94***  

2. PAE getalwoorden - .71*** .94*** 

3. PAE stippen 

4. PAE totaal 
 

- 

 

.84*** 

- 
 

TO (n = 31)     

1. PAE Arabische cijfers     .85**      .62* .90***  

2. PAE getalwoorden -      .74* .94***  

3. PAE stippen 

4. PAE totaal 
 

- 

 

    .88** 

- 
 

Noot: PAE, Percentage Absolute Error. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
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De tolerantiefactor bleek erg laag te zijn, terwijl de ‘Variantie Inflatie Factor’ 

(VIF) zeer hoog was.  Om multicollineariteit te voorkomen werd enkel de totale PAE-

score gebruikt als predictor.  

De regressie-analyse voor de TO-groep geeft aan dat de predictor ‘PAE totaal’  

significant gerelateerd is aan de scores van de CDR, F(1, 29) = 9.40, p = .005, maar niet  

aan de scores van de TTR, F(1, 29) = .59, p = .449.  Het model met deze predictor 

verklaart ongeveer 25% van de variantie in de totale ruwe score van de CDR.  Tabel 5 

toont de richting van het verband.  De regressie-analyse voor de ASS-groep geeft aan 

dat er geen globaal significant verband is van de predictor ‘PAE totaal’ op de 

rekenvaardigheden, zoals gemeten door de twee variabelen, totale ruwe scores van de 

CDR en totale ruwe scores van de TTR, F(2, 8) = 2.73, p = .125. 

Tabel 5 

Predictie van de algemene rekenvaardigheden door het totale foutenpercentage op de 

Number Line Taak voor de ASS-groep en de TO-groep 

 

 

Predictor 

CDR TTR 

Ongestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt 
β t 

Ongestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt 
β T 

ASS (n = 11)       

Constant  43.71    6.10 25.16  5.42 

PAE totaal   -1.07 -.61 -2.30    -.61 -.56  -2.01 

TO (n = 31)       

Constant 44.44    14.57* 23.08   7.01 

PAE totaal    -.74 -.50 -3.07    -.20 -.14  -.77 

Noot: PAE totaal; Percentage Absolute Error totaal. * p <.01.  

 Een niet-parametrische spearman rangcorrelatiecoëfficiënt werd uitgevoerd om 

te kijken met welke taken van de CDR en met welke taken van de TTR het totaal 

foutenpercentage van de NLT correleert.  Voor de TO-groep werd een significante 

correlatie gevonden tussen de variabele ‘PAE totaal’ en de ruwe scores van de C-taken 
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van de CDR (ρ = -.37), maar niet voor de andere taken van de CDR en zoals verwacht 

op basis van de regressie-analyse ook niet voor de taken van de TTR.  Voor de ASS-

groep werden significante hoge correlaties gevonden tussen ‘PAE totaal’ en de ruwe 

scores van de K-taken en de T-taken van de CDR (respectievelijk ρ = -.72 en ρ = -.66).  

De overige correlaties bleken niet significant (Tabel 6). 

Tabel 6 

Spearman rho rangcorrelatiecoëfficiënten tussen het totale foutenpercentage op de 

Number Line Taak en de deeltaken van de CDR en de TTR voor de ASS-groep en de 

TO-groep  

 Totale PAE NLT    

  ASS (n = 11) TO (n = 31)  

Variabele  Spearmans rho p Spearmans rho p  

Ruwe score K-taken CDR ρ = -.72   .013* ρ = -.35 .054  

Ruwe score P-taken CDR ρ = -.33 .321 ρ = -.23 .220  

Ruwe score T-taken CDR ρ = -.66   .026* ρ = -.02 .927  

Ruwe score V-taken CDR ρ = -.28 .401 ρ = -.35 .051  

Ruwe score C-taken CDR ρ = -.32 .339 ρ = -.37   .042*  

Ruwe score optellen TTR ρ = -.42 .196 ρ = -.21 .255  

Ruwe score aftrekken TTR ρ = -.49 .128 ρ = -.13 .475  

Noot: CDR; Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen (Desoete & Roeyers, 2006); TTR; 

Tempo Test Rekenen (De Vos, 1992). * p <.05. 

Het verband tussen IQ en number sense.  Om na te gaan in welke mate het 

totale IQ van onze subjecten voorspellend is voor de number sense, werd een univariate 

lineaire regressie-analyse uitgevoerd met de variabele ‘Schatting van het totale IQ’ als 

predictor en ‘PAE totaal’ als afhankelijke variabele.  Beide variabelen zijn normaal 

verdeeld.  De regressie-analyse geeft aan dat de predictor ‘Schatting van het totaal IQ’ 

significant gerelateerd is aan het concept number sense, F(1, 40) = 12.98, p = .001.  Het 

model met ‘Schatting van het totaal IQ’ als predictor verklaart ongeveer 25% van de 
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variantie in het totaal foutenpercentage op de NLT.  Tabel 7 geeft de richting aan van 

het verband. 

Tabel 7 

Predictie van het totale foutenpercentage op de Number Line Taak door de schatting 

van het totale IQ 

 Totale PAE NLT    

 

Predictor 

Ongestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt 
β t  

Constant 31.11    5.97*  

Schatting van het totaal IQ    -.17 -.50       -3.60*  

Noot: * p ≤.001. 

Verschil in number sense.  Een ANOVA werd uitgevoerd om na te gaan of er 

een verschil in number sense is bij kinderen met ASS vs. kinderen met een typische 

ontwikkeling.  De totale PAE score van de NLT werd ingevoerd als afhankelijke 

variabele, de factor groep (ASS vs. TO) fungeerde als onafhankelijke variabele.  Uit 

deze ANOVA bleek dat het groepsverschil niet significant was, F(1, 40) = 2.36, p = 

.132.  De groepsgemiddelden en standaarddeviaties zijn te vinden in Tabel 8.   

Verschil in modaliteit.  Een MANOVA met de verschillende modaliteiten 

(PAE Arabische cijfers, PAE getalwoorden en PAE stippen) als afhankelijke variabelen 

en de factor groep als onafhankelijke variabele kon niet uitgevoerd worden omwille van 

te hoge intercorrelaties tussen de verschillende modaliteiten (Tabel 4), maar aangezien 

de ANOVA reeds aangeeft dat er geen groepsverschil is in het totale foutenpercentage 

op de NLT, wordt vermoed dat er binnen de verschillende modaliteiten eveneens geen 

significante groepsverschillen zullen optreden. De groepsgemiddelden en 

standaarddeviaties zijn te vinden in Tabel 8.   
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Tabel 8 

Gemiddelde, standaarddeviaties en F-waarden van de ASS-groep en de TO-groep voor 

de scores op de modaliteiten van de Number Line Taak 

 

Variabele 

ASS (n = 11) TO (n = 31)  

M (SD) M (SD) F(1, 40) 

PAE Arabische cijfers 13.17 (7.50) 10.77 (4.62)  

PAE getalwoorden 13.74 (6.46) 10.50 (4.75)  

PAE stippenpatronen 16.28 (4.62) 14.11 (5.43)  

PAE totaal 14.40 (5.65) 11.80 (4.50) 2.36 

Noot: PAE; Percentage Absolute Error.    

 De groepsgemiddelden voor de foutenpercentages op de verschillende 

modaliteiten van de NLT in Tabel 8, liggen telkens hoger voor de ASS-groep dan deze 

van de TO-groep, met als hoogste foutenpercentage deze op de stippenpatronen.     

Rekenvaardigheden 

Verschil in rekenvaardigheden. Een multivariate variantieanalyse (MANOVA) 

werd uitgevoerd om na te gaan of kinderen met ASS verschillen in rekenvaardigheden 

ten opzichte van kinderen met een typische ontwikkeling.  De totale ruwe score van de 

CDR (Desoete & Roeyers, 2006) en de totale ruwe score van de TTR (De Vos, 1992) 

werden ingevoerd als afhankelijke variabelen, de factor groep (ASS vs. TO) fungeerde 

als onafhankelijke variabele. De multivariate toetsstatistiek Wilks’ Lambda geeft een 

significant verschil aan tussen beide groepen, F(2, 39) = 4.08, p = .025.  Op univariaat 

niveau blijkt dat kinderen met een typische ontwikkeling significant beter scoren op de 

CDR (Desoete & Roeyers, 2006) dan kinderen met ASS, F(1, 40) = 7.57, p = .009. 

Kinderen met ASS verschillen niet significant van de kinderen met een typische 

ontwikkeling wat betreft hun scores op de TTR (De Vos, 1992), F(1, 40) = 3.67, p = 

.062.  De groepsgemiddelden en standaarddeviaties van de scores op deze testen voor 

rekenvaardigheden worden weergegeven in Tabel 9.   
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Tabel 9 

Gemiddelde, standaarddeviaties en F-waarden van de variabelen voor de 

rekenvaardigheden voor de ASS-groep en de TO-groep 

 

Variabele 

ASS (n = 11) TO (n = 31)  

M (SD) M (SD) F(1, 40) 

CDR 28.27 (9.96) 35.68 (6.74) 7.57* 

TTR 16.45 (6.15) 20.71 (6.38)      3.67 

Noot: TTR; Tempo Test Rekenen (De Vos, 1992); CDR; Cognitieve Deelvaardigheden 

Rekenen (Desoete & Roeyers, 2006). * p < .01.   

Niet-parametrische Mann-Whitney U toetsen werden uitgevoerd om verschillen 

tussen de ASS-groep en de TO-groep na te gaan voor de verschillende taken van de 

CDR (Desoete & Roeyers, 2006) en de TTR (De Vos, 1992), die niet normaal verdeeld 

zijn.  De resultaten van deze toets zijn terug te vinden in Tabel 10.  Uit het toetsresultaat 

blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de groepen voor de P-taken van de CDR 

(Mann-Whitney U = 145.50, p = .466) en voor de aftrektaak van de TTR (Mann-

Whitney U = 134.00, p = .294).  Kinderen met ASS hebben dus evenveel kennis van de 

rekenprocedures als kinderen met een typische ontwikkeling.  Zij presteren even goed 

op het snel aftrekken van eenvoudige getallen dan kinderen met een typische 

ontwikkeling.  Daarentegen kunnen kinderen met ASS minder goed getallen bij elkaar 

optellen in één minuut dan kinderen met een typische ontwikkeling (Mann-Whitney U = 

58.50, p = .001).  Zoals verwacht kunnen kinderen met ASS zich minder goed een 

voorstelling maken van de rekenproblemen dan de TO-groep (Mann-Whitney U = 

101.50, p = .046) en hebben ze een minder goed inzicht in de getallenstructuur en de 

getallenlijn dan kinderen met een typische ontwikkeling (Mann-Whitney U = 84.00, p = 

.008).  Ook in de lijn van de verwachting, begrijpen kinderen met ASS minder goed 

contextinformatie en taalgerelateerde kennis bij een rekenprobleem dan de TO-groep 

(Mann-Whitney U = 80.00, p = .009 en Mann-Whitney U = 93.00, p = .024). 
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Tabel 10 

Mediaan (en interkwartielafstand) van de rekenvaardigheden van de ASS- en TO-groep, 

met inbegrip van de Mann-Whitney U toets 

 ASS (n = 11) TO (n = 31)  

Mdn (IKA) Mdn (IKA) Mann-Whitney U 

Ruwe score K-taken CDR 8.00 (2) 10.00 (1)        U = 84.00** 

Ruwe score P-taken CDR 7.00 (3) 7.00 (3)  U = 145.50  

Ruwe score T-taken CDR 6.00 (6) 9.00 (3)        U = 93.00* 

Ruwe score V-taken CDR 2.00 (6) 4.00 (5)    U = 101.50* 

Ruwe score C-taken CDR  6.00 (3) 8.00 (4)        U = 80.00** 

Ruwe score optellen TTR 8.00 (2) 11.00 (5)        U = 58.50** 

Ruwe score aftrekken TTR 7.00 (7) 8.00 (8)  U = 134.00 

Noot: Mdn = Mediaan; IKA = Interkwartielafstand; CDR; Cognitieve Deelvaardigheden 

Rekenen (Desoete & Roeyers, 2006); TTR; Tempo Test Rekenen (De Vos, 1992). * p < 

.05. ** p < .01.  
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Discussie 

Onderzoek dezer dagen staat al relatief ver in de kennis aangaande 

autismespectrumstoornissen.  Er is reeds veel geweten over het klinisch beeld, de 

symptomatologie, de prevalentie, comorbiditeit, verklarende theorieën en dergelijke van 

deze groep van ontwikkelingsstoornissen.  Dagelijks vergaren onderzoekers nieuwe 

evidentie omtrent dit onderwerp.  De andere focus in deze masterproef, namelijk 

number sense, werd eveneens al vaak onderzocht.  Onderzoekers zijn het erover eens 

dat number sense een belangrijke voorspeller is voor de ontwikkeling van latere 

rekenvaardigheden (Halberda et al., 2008; Jordan et al., 2010; Lago & Diperna, 2010; 

Libertus et al., 2012; Lyons & Beilock, 2010; Nys & Content, 2010) en dat 

fundamentele problemen met de number sense verantwoordelijk kunnen zijn voor de 

ontwikkeling van verdere rekenproblemen (Dehaene et al., 2003; Mazzocco et al., 

2011).  De combinatie van de twee, namelijk de number sense van kinderen met ASS, 

blijkt echter sterk onderbestudeerd te zijn.  Met de stijgende prevalentie van ASS 

(Fombonne, 2009), is het nochtans van belang om problemen met de number sense 

vroegtijdig te detecteren bij kinderen met ASS om ook voor deze groep van kinderen de 

nodige interventies te voorzien om latere rekenproblemen te voorkomen.   

In het licht van dit idee werd de huidige studie verricht, waarin nagegaan werd 

hoe de number sense ontwikkeld is bij kinderen met ASS in vergelijking met kinderen 

met een typische ontwikkeling en hoe deze kinderen zich een mentale representatie 

vormen van rekenproblemen.  Daarbij werd (1) het verband nagegaan tussen de number 

sense en rekenvaardigheden bij kinderen met ASS en typisch ontwikkelende kinderen, 

(2) werd er nagegaan of IQ een voorspeller is voor de number sense, (3) werd gekeken 

of kinderen met ASS verschillen van kinderen met een typische ontwikkeling met 

betrekking tot de number sense en (4) met betrekking tot de elementaire en cognitieve 

deelvaardigheden van het rekenen.  Dit alles werd bestudeerd bij kinderen uit het eerste 

leerjaar. 

Bespreking van de resultaten 

 In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de bekomen resultaten uit de data-

analyse met bijhorende bespreking aan de hand van voorgaan onderzoek. 
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 Het verband tussen number sense en rekenvaardigheden.  Het verband 

tussen number sense en rekenvaardigheden werd nagegaan voor zowel de groep van 

typisch ontwikkelende kinderen als voor de groep van kinderen met ASS.  

Verschillende bevindingen werden gevonden voor deze groepen.  In overeenstemming 

met eerdere bevindingen (Jordan et al., 2010) werd binnen de groep van typisch 

ontwikkelende kinderen gevonden dat number sense een globale voorspeller is voor de 

rekenvaardigheden van kinderen in het eerste leerjaar.  Dit bleek vooral zo te zijn voor 

de cognitieve deelvaardigheden van het rekenen, gemeten met de CDR (Desoete & 

Roeyers, 2006), maar niet voor de elementaire rekenvaardigheden, gemeten met de TTR 

(De Vos, 1992).  Binnen de groep van ASS daarentegen bleek number sense geen 

significante voorspeller te zijn van het geheel van rekenvaardigheden.  Of beter, het 

totale foutenpercentage van kinderen met ASS op de NLT bleek niet significant samen 

te hangen met de combinatie van cognitieve deelvaardigheden en elementaire 

rekenvaardigheden. 

Hoewel er dus geen globaal effect was van number sense op rekenvaardigheden 

binnen deze groep, bleek uit een correlatie-analyse wel dat het totale foutenpercentage 

op de NLT een significante en hoge correlatie vertoonde met de K-taken (ρ = -.72) en 

de T-taken (ρ = -.66 ) van de CDR, maar niet met de andere deeltaken van de CDR.  

Meerbepaald betekent dit het volgende:  Hoe minder fouten kinderen met ASS maken 

op de NLT, hoe beter het inzicht is dat ze vertonen in de getallenstructuur en de 

getallenlijn (K-taken) en des te beter hun begrip van taalgerelateerde kennis (T-taken).  

Binnen de groep van kinderen met een typische ontwikkeling, bleek de number sense 

dan weer samen te hangen met de C-taken van de CDR (ρ = -.37), en niet met de andere 

deeltaken van de CDR.  Hoe beter kinderen scoren op de NLT, des te beter hun begrip 

van contextinformatie is met betrekking tot rekenproblemen. 

Dit doet vermoeden dat het concept number sense zich op een andere manier 

ontwikkelt, of zich op andere eigenschappen gaat toespitsen bij kinderen met ASS dan 

bij kinderen met een typische ontwikkeling en dat er mogelijks een kwalitatief verschil 

in number sense is tussen beide groepen.  Dit gegeven zou dan een verklaring kunnen 

bieden voor de bevinding dat het concept number sense niet voorspellend is voor 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS, maar wel bij kinderen met een typische 

ontwikkeling.  Een andere verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het ongebalanceerd 
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opzet binnen onze studie.  Er waren niet evenveel kinderen met ASS als kinderen met 

een typische ontwikkeling in onze steekproef, wat de resultaten een vertekend beeld kan 

geven.  Ook de keuze van de meetinstrumenten kan een verklaring bieden.  Als het zo 

zou zijn dat de number sense zich op een verschillende manier ontwikkelt bij kinderen 

met ASS dan bij kinderen met een typische ontwikkeling, dan kan ook een verschillend 

meetinstrument nodig zijn om de number sense het best te vatten bij elk van deze 

groepen.  Alternatieve verklaringen zijn zeker mogelijk, waardoor verder onderzoek 

nodig is om hier duidelijkheid in te scheppen. 

Het verband tussen IQ en number sense.  Mayes en Calhoun (2003) 

suggereerden in hun onderzoek dat ontwikkelingspatronen bij kinderen met autisme 

beïnvloed worden door IQ.  Omwille van deze bevinding werd in de huidige studie het 

verband nagegaan tussen IQ en number sense, waarbij verwacht werd dat dit een 

significante voorspeller zou zijn van number sense.  Uit de resultaten bleek dat, zoals 

verwacht, het totale IQ van onze subjecten voorspellend waren voor de number sense, 

waarbij een model met deze predictor ongeveer 23% van de variantie van het totale 

foutenpercentage op de NLT verklaarde.  Deze samenhang vertoonde een negatief 

verband:  Hoe hoger het IQ van de kinderen is, hoe beter zij scoren op de NLT, dus hoe 

lager hun foutenpercentage op de NLT is.  Deze bevinding is dus in overeenstemming 

met wat Mayes en Calhoun (2003) suggereerden in verband met de invloed van het IQ 

op ontwikkelingspatronen van kinderen met ASS, alsook kinderen met een typische 

ontwikkeling. 

Verschil in number sense.  De meest prangende vraag in onze studie was deze 

of er een verschil te vinden is in number sense tussen kinderen met ASS en kinderen 

met een typische ontwikkeling.  Eerder vonden we al dat er een dissociatie bestaat 

tussen de number sense van kinderen met ASS en deze van typisch ontwikkelende 

kinderen: Terwijl de number sense van de eerste groep significant blijkt samen te 

hangen met het begrip in de getallenstructuur en het begrip van taalgerelateerde kennis, 

bleek de number sense van de laatste groep enkel gerelateerd aan een beter begrip van 

contextinformatie in een rekenprobleem.  Een ANOVA werd uitgevoerd om 

rechtstreeks het verschil in number sense tussen beide groepen te vergelijken.  Uit deze 

resultaten blijkt echter dat er geen significant verschil te vinden is in scores op de NLT 



 
 

44 
 

tussen beide groepen.  Of beter, het gemiddelde totale foutenpercentage op de NLT van 

kinderen met ASS (M = 14.40, SD = 5.65) verschilt niet significant van dit van kinderen 

met een typische ontwikkeling (M = 11.80, SD = 4.50).  Er worden dus niet significant 

meer of niet significant minder fouten gemaakt door één van deze groepen.  Kinderen 

met een typische ontwikkeling zouden wel iets minder fouten maken, zoals blijkt uit het 

lager gemiddelde.  Deze bevindingen zouden kunnen betekenen dat de ontwikkeling van 

de number sense, of toch de specifieke focus ervan, wel varieert tussen beide groepen, 

maar dat geen van beide significant slechter is, zoals aangetoond door een nauwelijks 

verschillend gemiddelde in totaal foutenpercentage op de NLT.  Dit betekent dan dat 

kinderen met ASS een even goed getalbegrip vertonen dan kinderen met een typische 

ontwikkeling, wat een belangrijke bevinding is voor de klinische implicaties van deze 

studie. 

Verschil in modaliteit.  De huidige studie had tevens als doel om naast het 

verschil in number sense tussen beide groepen ook na te gaan of deze groepen 

verschilden in functie van modaliteit van de NLT.  Is er een verschil tussen het schatten 

van de positie van Arabische cijfers, getalwoorden en stippen op de getallenas?  Een 

analyse hieromtrent kon echter niet uitgevoerd worden wegens te sterke correlaties van 

deze modaliteiten met elkaar, waardoor een MANOVA niet mogelijk was.  Het idee om 

de modaliteiten met elkaar te vergelijken binnen deze groepen en over de groepen heen, 

kan echter als suggestie voor toekomstig onderzoek dienen.  Binnen de huidige studie 

werd alvast verondersteld dat er geen verschil is in modaliteit 

(symbolisch/asymbolisch), aangezien een ANOVA met het ‘totale foutenpercentage van 

de NLT’ als afhankelijke variabele en de factor groep als onafhankelijke variabele geen 

significant verschil aangaf, terwijl deze totaalscore eveneens erg hoog correleerde met 

de onderlinge scores op de verschillende formats (Arabische cijfers, getalwoorden en 

stippen).  We kunnen wel besluiten dat de groepsgemiddelden van de foutenpercentages  

op de NLT van de ASS-groep op elke modaliteit telkens een stukje hoger lag dan deze 

van de TO-groep.  

Verschil in rekenvaardigheden.  In de huidige studie werden naast de number 

sense ook de eigenlijke rekenvaardigheden van kinderen in het eerste leerjaar nagegaan 

en dit aan de hand van de CDR (Desoete & Roeyers, 2006) en de TTR (De Vos, 1992).  
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Er werd daarbij nagegaan of er verschillen waar te nemen zijn in deze 

rekenvaardigheden tussen beide groepen (ASS-groep en TO-groep).  Daarbij werden 

significante verschillen verwacht in enkele deeltaken van de CDR, in overeenstemming 

met de symptomatologie van kinderen met ASS en de verklarende theorieën 

hieromtrent.  Zoals verwacht werd er een significant verschil gevonden tussen beide 

groepen wat betreft hun score op de CDR (Desoete & Roeyers, 2006), waarbij kinderen 

met een typische ontwikkeling (M = 35.68, SD = 6.74) significant beter scoren op deze 

test dan kinderen met ASS (M = 28.27, SD = 9.96).  Beide groepen verschillen niet 

significant van elkaar wat betreft hun scores op de TTR (De Vos, 1992), maar kinderen 

met een typische ontwikkeling (M = 20.71, SD = 6.38) scoren gemiddeld iets beter op 

deze test dan kinderen met ASS (M = 16.45, SD = 6.15).  Deze resultaten doen 

vermoeden dat rekenen toch ietwat aan de zwakke kant is bij kinderen met ASS, wat in 

overeenstemming is met de resultaten van Chiang en Lin (2007) en ook met deze van 

Mayes en Calhoun (2003) als we het IQ in acht nemen van onze groepen, dat in 

tegenstelling tot de rekenvaardigheden niet verschilde tussen onze groepen. 

Zoals verwacht op basis van de hypothesen van de theory of mind, kunnen 

kinderen met ASS (Mdn = 2.00, IKA = 6) zich minder goed een voorstelling maken van 

de rekenproblemen dan de TO-groep (Mdn = 4.00, IKA = 5) en vertonen ze een minder 

goed inzicht in de getallenlijn en de getallenstructuur (ASS Mdn = 8.00, IKA = 2 vs. TO 

Mdn = 10.00, IKA = 1).  Deze bevindingen zijn in overeenstemming met deze van 

Castelli et al., 2002, die vonden dat mensen met autisme een disfunctie hebben in het 

neurale substraat dat belangrijk is voor mentalisatie.  Deze disfunctie lijkt zich daarbij 

verder te zetten in de rekenvaardigheden van individuen met autisme. 

In lijn met de zwakke centrale coherentie theorie vertonen kinderen met ASS 

(Mdn = 6.00, IKA = 3) een minder goed begrip van contextinformatie met betrekking tot 

rekenproblemen in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen (Mdn = 8.00, IKA 

= 4).  Kinderen met ASS zouden volgens de zwakke centrale coherentietheorie een 

meer lokale informatieverwerking hebben, waardoor globale informatie minder goed 

verwerkt wordt (Happé & Frith, 2003).  Een verklaring voor het bekomen resultaat zou 

dus kunnen zijn dat kinderen met ASS meer problemen hebben met rekenproblemen die 

beroep doen op contextinformatie, zoals vraagstukken en rekenverhaaltjes, omdat ze het 

geheel van het rekenprobleem minder goed kunnen beschouwen, waardoor er 



 
 

46 
 

gemakkelijker fouten gemaakt worden.  Dit resultaat is dan in overeenstemming met 

wat Jarrold en Russel (1997) reeds vonden met betrekking tot het tellen bij individuen 

met ASS, namelijk dat zij falen in het globaal tellen en dat er dus significant meer locale 

tellers in hun studie gevonden werden.  Gagnon et al. (2004) vonden daarentegen geen 

verschil in globaal en locaal kwantificeren tussen beide groepen. 

Eveneens in lijn met de verwachting, behaalden de kinderen met ASS (Mdn = 

6.00, IKA = 6) een lagere score op de T-taken van de CDR, dan kinderen met een 

typische ontwikkeling (Mdn = 9.00, IKA = 3).  Omdat de T-taken taalgerelateerde 

kennis nagaan, is dit resultaat te verklaren aan de hand van de symptomatologie van 

ASS, waarbij een taalachterstand gevonden wordt in het merendeel van de kinderen met 

ASS. 

 Tenslotte werden niet meteen verschillen verwacht tussen beide groepen wat 

betreft de P-taken van de CDR en de subtaken van de TTR.  Deze hypothesen werden 

grotendeels bevestigd, met uitzondering van één: Kinderen met ASS (Mdn = 8.00, IKA 

= 2) blijken in tegenstelling tot wat verwacht werd significant slechter te scoren op de 

subtaak ‘optellen’ van de TTR dan kinderen met een typische ontwikkeling (Mdn = 

11.00, IKA = 5).  Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat kinderen met ASS meer 

afgeschrikt worden bij het zien van de veelheid aan sommen als het blad van de TTR 

omgedraaid wordt.  Optellen is namelijk de eerste kolom die ze moeten invullen en dit 

zijn de eerste oefeningen die de kinderen van de TTR te zien krijgen.  Een plotse 

overbelasting aan informatie zou dan een oorzaak kunnen zijn voor de lagere prestatie.  

Bij de tweede kolom, aftrekken, zouden de kinderen reeds weten waaraan zich te 

verwachten, waardoor de vele oefeningen niet meer afschrikkend zijn.  Verder 

onderzoek moet echter uitwijzen wat de mogelijke verklaringen zijn voor dit resultaat. 

Sterktes en beperkingen 

De huidige studie heeft getracht rekening te houden met beperkingen van 

voorgaande studies.  Deze studie heeft dan ook als sterkste punt dat ze een blik 

geworpen heeft op een zeer onderbestudeerd onderwerp, in de hoop dat hiermee de bal 

aan het rollen zal raken naar toekomstig onderzoek toe.  Daarbij werd ernaar gestreefd 

om het schattend vermogen en het inzicht in de getallenas (als zijnde de intuïtieve 
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number sense) van kinderen met ASS na te gaan, waarover eerder nauwelijks informatie 

gevonden werd. 

Een tweede sterkte houdt in dat de studie focust op relatief jonge kinderen.  Daar 

waar vorige studies in verband met rekenvaardigheden bij individuen met ASS 

voornamelijk gebaseerd waren op een steekproef met adolescenten of volwassenen als 

doelgroep, werd in de huidige studie gebruik gemaakt van een steekproef bestaande uit 

kinderen uit het eerste leerjaar.  Deze leeftijdsgroep is ideaal om vroeg genoeg 

problemen te detecteren en om op tijd in te grijpen met educatieve programma’s als zich 

eventuele problemen voordoen.  De leeftijdsgroep laat ook reeds toe om de eigenlijke 

rekenvaardigheden na te gaan, waardoor het verband tussen number sense en deze 

eigenlijke rekenvaardigheden onderzocht kon worden.  Hieraan is echter ook een 

bepaalde beperking verbonden (zie verder). 

Tenslotte wordt ook het opnemen van een controlegroep in deze studie als een 

sterkte beschouwd ten opzichte van voorgaand onderzoek (Chiang & Lin, 2007; Jones 

et al., 2009; Mayes & Calhoun, 2003).  Hierdoor was het mogelijk om zowel binnen de 

groep van kinderen met ASS, als binnen de groep van kinderen met een typische 

ontwikkeling na te gaan hoe het gesteld is met de number sense en hoe deze zich 

verhoudt tot de rekenvaardigheden van deze beide groepen.  Het grootste pluspunt van 

de controlegroep uiteraard betrof de mogelijkheid om beide groepen met elkaar te 

vergelijken met betrekking tot de number sense en rekenvaardigheden. 

Naast de beperkingen van voorgaand onderzoek, die deze studie heeft trachten 

op te vangen, vertoont ook de huidige studie een aantal beperkingen, waar in toekomstig 

onderzoek best rekening mee gehouden wordt.  Zo werd in de studie gebruik gemaakt 

van een zeer kleine steekproef, met een relatief klein aantal kinderen met ASS.  Dit is 

vooral een probleem in verband met generalisatie naar de ruimere populatie toe.  

Bijkomend hadden we te maken met een ongebalanceerde steekproef.  Er waren immers 

niet evenveel kinderen met ASS om te vergelijken met het aantal kinderen met een 

typische ontwikkeling.  Resultaten kunnen hierdoor deels een vertekend beeld geven. 

Een andere beperking wordt gevonden in het moment van de metingen.  Hoewel 

de gegevens afkomstig waren van een longitudinale studie, werd in de huidige studie 

enkel gebruik gemaakt van gegevens die het laatste jaar vergaard werden.  Bijgevolg 

gebeurde in onze studie de afname van de NLT op hetzelfde moment als de afname van 
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de testen voor de rekenvaardigheden.  Aangezien we number sense zien als een 

belangrijke voorspeller van (latere) rekenvaardigheden, zou het beter geweest zijn 

indien de number sense van enkele jaren geleden onderzocht kon worden als voorspeller 

van de eigenlijke rekenvaardigheden van kinderen in het eerste leerjaar.  Het 

onderzoeken van dit verband was echter niet de focus van het huidige onderzoek, 

aangezien dit het onderzoeken van de number sense bij kinderen met ASS in het eerste 

leerjaar betrof, waardoor deze beperking geen afbreuk doet aan de huidige studie.  Het 

kan wel gezien worden als een suggestie naar toekomstig onderzoek toe.  Hier komen 

we later op terug. 

Een laatste beperking betreft de keuze om enkel kinderen in de studie op te 

nemen met een totaal IQ hoger dan 80, eerder aangeduid door Mayes en Calhoun (2003) 

in hun studie als hoogfunctionerend.  Uit hun studie blijkt echter dat het interessant kan 

zijn om een groep hoogfunctionerende individuen te vergelijken met een groep 

laagfunctionerende individuen.  Op die manier kunnen relatieve sterktes en zwaktes in 

vergelijking met het IQ nagegaan worden.  Dit is tevens een suggestie voor toekomstig 

onderzoek. 

Klinische implicaties 

De bekomen resultaten hebben uiteraard bepaalde klinische implicaties voor de 

praktijk.  De resultaten doen namelijk vermoeden dat de rekenvaardigheden van 

kinderen met ASS zwakker zijn dan deze van kinderen met een typische ontwikkeling.  

Kinderen met ASS behalen in het overgrote deel van de rekenvaardigheden een 

slechtere score dan typisch ontwikkelende kinderen.  Dit is in overeenstemming met 

eerdere studies die rekenen als een zwakte bevonden bij kinderen met ASS (Chiang & 

Lin, 2007; Mayes & Calhoun, 2003).  Concreet betekent dit voor de praktijk dat binnen 

het onderwijs, alsook daarbuiten (ouders, therapeuten, directe omgeving,…) extra 

aandacht moet geschonken worden aan de ontwikkeling van rekenvaardigheden bij 

kinderen met ASS.  Een vroege detectie van kinderen die risico lopen op 

rekenproblemen is daarbij van groot belang (Lago & Diperna, 2010), aangezien 

kinderen in hun vroege ontwikkelingsperiode ontvankelijker zijn voor interventie en 

hierdoor secundaire of chronische problemen mee vermeden kunnen worden 

(Tramontana et al., 1988). 
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Daarentegen blijken kinderen met ASS een even goed getalbegrip te vertonen 

dan kinderen met een typische ontwikkeling.  Er werden geen kwantitatieve verschillen 

gevonden tussen beide groepen:  Kinderen met ASS maakten niet significant meer 

fouten op de NLT dan kinderen met een typische ontwikkeling.  Dit heeft als klinische 

implicatie dat interventie zich voornamelijk zal moeten richten op de eigenlijke 

rekenvaardigheden, hoewel een versterking of verbetering van het getalbegrip reeds van 

bij het begin geen kwaad kan. 

De resultaten doen echter wel vermoeden dat de number sense van kinderen met 

ASS kwalitatief verschilt van kinderen met een typische ontwikkeling.  Uit de resultaten 

blijkt namelijk dat binnen de groep van typisch ontwikkelende kinderen een goede 

number sense voorspellend is voor betere rekenvaardigheden, terwijl dit niet gevonden 

werd voor kinderen met ASS.  Wanneer bovendien gekeken werd naar de loutere 

samenhang tussen number sense en rekenvaardigheden, werden andere correlaties 

gevonden bij vergelijking van beide groepen.  Zo hing de number sense van kinderen 

met ASS specifiek samen met de scores op de K-taken en de T-taken van de CDR, wat 

betekent dat een betere score op de NLT duidt op een beter inzicht in de 

getallenstructuur en getallenlijn en een betere taalgerelateerde kennis van 

rekenproblemen.  Bij de typisch ontwikkelende groep hing de number sense significant 

samen met de C-taken van de CDR, wat erop wijst dat een betere number sense bij deze 

groep duidt op een beter begrip van contextinformatie.  Rekening houdend met 

alternatieve verklaringen voor dit resultaat, doet dit vermoeden dat de number sense 

kwalitatief verschilt in beide groepen, terwijl er geen kwantitatief verschil in number 

sense vastgesteld werd.  Deze bevindingen hebben als implicatie voor de praktijk dat – 

wanneer in het individuele geval problemen vastgesteld zouden worden bij een kind met 

ASS – er nood is aan een geïndividualiseerd programma voor het verbeteren of trainen 

van de number sense.  De bestaande trainingsprogramma’s voor kinderen met een 

typische ontwikkeling zouden in dat geval misschien niet voldoen.  Hoewel deze studie 

geen problemen ondervindt in de number sense bij kinderen met ASS, zijn individuele 

verschillen binnen de groep niet uit te sluiten.  Halberda et al. (2008) hebben immers 

reeds aangetoond dat er individuele verschillen zijn in het verwerven van 

rekenvaardigheden op school en dat die gerelateerd zijn aan individuele verschillen in 

de accuraatheid van de primitieve, aangeboren number sense.  Als dus blijkt dat een 
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kind met ASS problemen ondervindt met de number sense, moet er voorzien worden in 

een geïndividualiseerde begeleiding en een aangepast (educatief) programma ter 

verbetering van deze problemen. 

Suggesties voor toekomstig onderzoek 

In het licht van de bekomen resultaten van de huidige studie en de beperkingen 

die eerder geformuleerd werden, kunnen er enkele richtlijnen voor toekomstig 

onderzoek gesuggereerd worden.  Ten eerste werd in de huidige studie gebruik gemaakt 

van een relatief kleine steekproef, met slechts een kleine proportie kinderen met ASS 

(26%).  Hierdoor kunnen de resultaten moeilijk veralgemeend worden naar de ruimere 

populatie.  Grootschalig onderzoek van de number sense bij kinderen met ASS, met het 

oog op vroege detectie, is daarom aangewezen. 

Eveneens met betrekking tot de steekproef, lijkt het interessant om daarin ook 

laagfunctionerende individuen op te nemen, om een reële invloed van het IQ na te gaan 

op number sense.  Binnen onze studie, waarbinnen de deelnemers een voldoende hoog 

totaal IQ (≥80) moesten hebben, werd gevonden dat IQ een significante voorspeller is 

voor number sense.  Bovendien hebben Mayes en Calhoun (2003) reeds verschillen 

waargenomen in de rekenvaardigheden van individuen met ASS met betrekking tot het 

IQ.  Omwille van deze redenen zou een vergelijking van de number sense tussen laag- 

en hoogfunctionerende individuen met ASS interessant zijn. 

Ten derde suggereren de bekomen resultaten dat de number sense bij kinderen 

met ASS kwalitatief verschilt van deze van typisch ontwikkelende kinderen.  Het is te 

zeggen, de resultaten op de NLT van kinderen met ASS hangen significant samen met 

het inzicht in de getallenlijn en getallenstructuur en het begrip van taalgerelateerde 

kennis, terwijl de resultaten van typisch ontwikkelende kinderen eerder samenhangen 

met het begrip van contextinformatie gerelateerd aan rekenproblemen.  De huidige 

studie was eerder gefocust op het onderzoeken van kwantitatieve verschillen in de 

number sense van beide groepen.  Een studie gericht op het bestuderen van kwalitatieve 

verschillen tussen beide groepen is echter onontbeerlijk om een duidelijk en correct 

beeld te krijgen van de number sense bij kinderen met ASS. 

Daarbij aansluitend kan het nuttig zijn onderzoek te doen naar het 

meetinstrument dat het best de number sense kan omvatten.  De keuze van het 
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meetinstrument kan de resultaten echter sterk beïnvloeden en in de hand werken.  In de 

huidige studie werd gekozen om gebruik te maken van de NLT om de number sense bij 

de participanten na te gaan.  Een ander meetinstrument dat vaak gebruikt wordt om de 

number sense na te gaan bij typisch ontwikkelende individuen is de 

groottevergelijkingstaak (Pinhas et al., 2010).  Indien uit kwalitatief onderzoek blijkt dat 

de number sense van kinderen met ASS en typisch ontwikkelende kinderen kwalitatief 

verschilt van elkaar, dan kan ook het meetinstrument dat de number sense het best kan 

omvatten tussen beide groepen verschillen.  Daarnaast hangt het meetinstrument ook af 

van hoe de number sense gedefinieerd wordt.  Om een ruimer beeld te krijgen van de 

number sense bij kinderen met ASS, kan het dus nuttig zijn om in toekomstig onderzoek 

via een andere operationalisering de number sense bij deze doelgroep na te gaan. 

Tenslotte is longitudinaal onderzoek nodig om, zoals eerder vermeld, na te gaan 

of de number sense van kinderen met ASS een voorspeller is van latere 

rekenvaardigheden.  In de huidige studie bleek dit niet het geval te zijn, maar werden de 

number sense en de rekenvaardigheden ook op hetzelfde moment gemeten.  Enkel 

longitudinaal onderzoek kan daarom uitwijzen of we kunnen spreken van een reële 

voorspeller van latere rekenvaardigheden. 

Algemene conclusie 

De number sense blijkt een belangrijke rol te spelen voor de latere 

rekenvaardigheden (Jordan et al., 2010).  Nochtans blijft dit concept tot op de dag van 

vandaag een zeer onderbestudeerd begrip bij kinderen met ASS.  De huidige studie 

heeft daarom gepoogd een blik te werpen op de toestand van de number sense bij 

kinderen met ASS in vergelijking met een controlegroep van typisch ontwikkelende 

kinderen en is daarbij ook (het verband met) de eigenlijke rekenvaardigheden in het 

eerste leerjaar nagegaan.  Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de number 

sense van kinderen met ASS niet slechter is, of beter, even goed ontwikkeld is als deze 

van typisch ontwikkelende kinderen.  Daarentegen blijken er wel enkele andere 

verschillen op te duiken met betrekking tot de number sense.  Zo blijkt er bij kinderen 

met ASS geen verband te zijn tussen de number sense en hun eigenlijke 

rekenvaardigheden, terwijl dit wel zo is bij kinderen met een typische ontwikkeling.  

Daarnaast hangt de number sense van kinderen met ASS sterk samen met het begrip van 
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de getallenstructuur en de getallenlijn, alsook met het begrip van taalgerelateerde 

kennis, terwijl deze bij typisch ontwikkelende kinderen sterk samenhangt met het begrip 

van contextinformatie.  Dit doet vermoeden dat er een kwalitatief verschil is met 

betrekking tot de number sense van beide groepen.  Toekomstig kwalitatief onderzoek 

naar de number sense bij kinderen met ASS zal dit verder moeten uitwijzen. 

Tenslotte vond de studie ook een relatieve zwakte van de eigenlijke 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS.  Concreet betekent dit dat in de praktijk extra 

aandacht zal moeten besteed worden – met name door leerkrachten, therapeuten, ouders, 

verzorgers,… – aan de ontwikkeling van rekenvaardigheden bij kinderen met ASS.  Het 

belang van een vroege detectie kan daarbij niet genoeg onderstreept worden. 
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