
 

 

 

Academiejaar 2013-2014 

Tweedesemesterexamenperiode 

 

 

 

 

 

 

HET COGNITIEF FENOTYPE VAN SIBLINGS 

VAN KINDEREN MET DYSCALCULIE. 

 

 
Evi Bijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. Dr. A. Desoete 

 

 
Masterproef II neergelegd tot het behalen van de graad van 

Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek. 

 



 

 

Dankwoord 

 

Dit eindwerk kon enkel tot stand komen met de fantastische hulp en steun van verschillende 

mensen. Graag zou ik iedereen willen bedanken die mij, langs welke weg dan ook, geholpen 

heeft om mijn eindwerk tot een goed einde te brengen.  

Allereerst bedankt aan mijn promotor, professor Desoete, die me dit boeiende onderwerp 

aanbood en me de kans gaf mijn interesse een tweede maal om te zetten in een eindwerk. 

Bedankt voor de aangename samenwerking, de goede opvolging, je razendsnelle feedback en 

je deskundig advies om dit eindwerk te laten groeien tot wat het nu is geworden.  

Daarnaast wil ik ook alle kinderen en hun gezin die meewerkten aan deze masterproef 

ontzettend bedanken. Ik besef dat het niet eenvoudig is om een hele namiddag 

rekenoefeningen te maken als dit net je zwakkere punt is, maar dankzij jullie kon ik deze 

masterproef realiseren en zal hopelijk de kennis rond dyscalculie uitbreiden. Ook de mensen 

die me geholpen hebben bij het vinden van proefpersonen, in het bijzonder Sabine De 

Schepper wil ik graag ‘dank je wel’ zeggen. De betrokken logopedisten en scholen van de 

kinderen wil ik bedanken voor de vlotte samenwerking. 

Graag wil ik ook Christine, Antoinette en Djamilla bedanken die eveneens een scriptie 

maakten rond siblings van kinderen met dyscalculie. Bedankt voor het delen van jullie 

studieresultaten en voor de hulp als ik even vast zat met de vele cijfertjes. 

Uiteraard ook bedankt mama en papa voor jullie vertrouwen in mij en jullie 

onvoorwaardelijke steun. Dank je wel papa voor de vele keren dat jij mijn schrijfsels nalas op 

spelfoutjes, niet enkel bij deze masterproef maar doorheen mijn hele opleiding. Ook dank je 

wel aan mijn twee zussen Ina en Rani voor de (on)gewilde afleiding. Zij waren het voorbije 

jaar meer dan eens mijn steun en toeverlaat.  

Verder wil ik ook mijn vrienden bedanken voor de steun en het kameraadschap. Het is 

gewoon fijn te weten dat er een heleboel mensen achter je staan waar je altijd bij terecht kan. 

Bedankt iedereen!
1
 

 

                                                 
Voor de formele vereisten werd APA 6.0 als richtsnoer gehanteerd. 



 

 

Samenvatting 

Achtergrond: Om kinderen met dyscalculie optimaal te kunnen ondersteunen, is een 

goed wetenschappelijk referentiekader voor de diagnostiek en begeleiding van deze kinderen 

nodig. Deze studie kadert binnen een longitudinaal onderzoek waarbij men het vermoedelijk 

cognitief fenotype van kinderen met dyscalculie en hun siblings (number sense) in kaart 

tracht te brengen. Methode: Deze masterproef bestaat uit 2 studies. De 1
ste

 studie betreft een 

longitudinale studie van de siblings van kinderen met dyscalculie in de 3
de

 kleuterklas en het 

1
ste

 leerjaar. De number sense en rekenvaardigheden van siblings (n = 14) werden 

geanalyseerd en vergeleken met controlekinderen zonder sibling met dyscalculie (n = 41). In 

de 2
de

 studie werden de resultaten van siblings uit de lagere school cross-sectioneel 

geanalyseerd. Dit met als doel te exploreren of er zich tevens in het lager onderwijs 

verschillen manifesteren wat betreft number sense en rekenvaardigheden. Meer concreet 

vergeleken we kinderen met (n = 25) en kinderen zonder (n = 61) sibling met dyscalculie, 

kinderen met gehoorproblemen (n = 16) en kinderen met dyscalculie zelf (n = 20). 

Resultaten: Siblings scoren significant minder accuraat op de Number Line Taak. Daarnaast 

zijn ook hun rekenvaardigheden significant zwakker dan die van controlekinderen. 

Discussie: Dit onderzoek wijst in de richting van number sense als onderliggend cognitief 

fenotype van dyscalculie en heeft implicaties voor het begrijpen, de diagnosestelling en 

begeleiding van kinderen met dyscalculie. Definitieve conclusies kunnen echter pas 

getrokken worden nadat het volledige onderzoek is afgerond.  
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1. Inleiding 

1.1. Belang van rekenvaardigheden 

Reken- en taalvaardigheden zijn fundamentele vaardigheden om te kunnen 

functioneren in de hedendaagse samenleving. Over het belang van leesvaardigheden en 

stoornissen hieromtrent (dyslexie) werd al ontzettend veel onderzoek gedaan, maar over het 

belang van rekenvaardigheden en problemen hierbij (dyscalculie) is veel minder geweten 

(Butterworth, 2005; Gregoire & Desoete, 2009). Nochtans worden rekenvaardigheden steeds 

belangrijker in de hedendaagse technologisch georiënteerde samenleving en een beperkte 

ontwikkeling van deze vaardigheden kan een negatief effect hebben op het alledaags 

functioneren in de maatschappij (Butterworth, 2005; Dowker & Kaufmann, 2009). 

Het hebben van een dyscalculie heeft een impact op het wiskundige leren, maar ook op 

andere schoolse gebieden zoals geschiedenis, fysica, chemie, aardrijkskunde,… Daarnaast 

mogen we de consequenties van dyscalculie op het alledaagse leven van zowel kinderen als 

volwassenen niet onderschatten. Vaak staan we er niet bij stil hoeveel numerieke informatie 

er in het straatbeeld te zien is en hoe frequent we rekenvaardigheden nodig hebben. Denk 

maar aan het eenvoudigweg boodschappen doen, iets tellen of meten, de klok lezen, 

rekeningen betalen, trein- en bustabellen lezen en zo verder (Barbaresi, Katusic, Colligan, 

Weaver, & Jacobsen, 2005; Gregoire & Desoete, 2009; Shalev, 2004). Volgens onderzoek 

van Parsons en Bynner (1997) dat gebruik maakte van 10 procent van de data van de 

‘National Child Development Study’ (één van de vier UK’s Birth Cohort Studies), blijkt dat 

zwakke rekenvaardigheden meer invloed hebben bij het zoeken naar een job dan bijvoorbeeld 

zwakke leesvaardigheden. Daarnaast wijst o.a. onderzoek bij 140 kinderen uit Israël uit dat 

ook op sociaal-emotioneel vlak de impact van dyscalculie niet te onderschatten is (Shalev, 

Auerbach, & Gross-Tsur, 2006; Tzouveli, Schmidt, Schneider, Symyonis, & Kollias, 2008). 

Om kinderen met dyscalculie optimaal te kunnen ondersteunen, is er een goed 

wetenschappelijk referentiekader nodig. De wetenschappelijke kennis omtrent dyscalculie en 

de onderliggende cognitieve mechanismen zijn voorlopig nog schaars (Dowker & Kaufmann, 

2009; Gregoire & Desoete, 2009). Om een goede diagnostiek en therapie voor kinderen met 

ernstige rekenproblemen te bekomen, is daarom meer informatie omtrent deze mechanismen 

noodzakelijk. Deze studie poogt daarom de beschikbare kennis uit te breiden. Door het in 

kaart brengen van de specifieke kenmerken van dyscalculie bij zowel kinderen met 

dyscalculie als hun broers en/of zussen (= siblings), kan men op zoek gaan naar een breder 

cognitief fenotype. Indien het cognitief fenotype van dyscalculie beter in kaart wordt 
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gebracht, kan men vanuit deze kennis aanbevelingen doen om gerichtere behandelingen te 

ontwikkelen of om behandelingen en ondersteuning te optimaliseren. In dit onderzoek werden 

de Number Line prestaties (= het vermogen om getallen correct op een getallenas te plaatsen), 

reken- en leesvaardigheden geanalyseerd van kinderen met dyscalculie en hun broers en/of 

zussen. 

 

1.2. Wat is dyscalculie? 

1.2.1. Terminologie 

In vergelijking met andere ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld Attention Deficit/ 

hyperactivity Disorder (ADHD), autisme spectrum stoornissen en dyslexie, werd over het 

fenomeen dyscalculie nog niet veel onderzoek gevoerd (Gregoire & Desoete, 2009). Het is 

pas de laatste jaren dat dyscalculie steeds vaker het onderwerp wordt van research. Over de 

exacte term, definiëring en de diagnostische criteria van rekenstoornissen bestaat er 

vooralsnog geen internationale consensus.  

Volgens Kosc (1974) zou de term ‘dyscalculie’ in de jaren ’60 en ’70 geïntroduceerd zijn. 

Toen betekende de term echter niet meer dan een bewustzijn van kinderen met moeilijkheden 

met de rekenvaardigheden. Over de exacte term om ‘een rekenstoornis’ vandaag te benoemen, 

zijn verschillende auteurs het niet eens (Landerl, Bevan, & Butterworth, 2004). Dit zorgt voor 

heel wat onduidelijkheden in de te hanteren terminologie. Enkele termen die regelmatig 

voorkomen zijn ‘mathematical (learning) disabilities’ (Geary, 2004), ‘arithmetic disorder’ 

(Landerl & Moll, 2010), number fact disorder (Temple & Sherwood, 2002) en ‘mathematics 

difficulties’ (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). Ook de term ‘developmental dyscalculia’ duikt 

vanuit verschillende hoeken op om de genetische component van dyscalculie te accentueren 

(o.a. Butterworth, 2005; Landerl et al., 2004;Shalev, Auerbach, Manor, & Gross-Tsur, 2000).  

 

1.2.2. Definitie 

Door de jaren heen werden er tevens heel wat definities geformuleerd, maar toch blijft het 

zeer moeilijk om alle aspecten van dyscalculie in een definitie te gieten. Definities zijn in te 

delen in beschrijvende en verklarende definities. Een beschrijvende definitie geeft aan wat de 

observeerbare kenmerken of symptomen van dyscalculie zijn, zonder de oorzaak van dat 

probleem vast te leggen. In een verklarende definitie gaat men er van uit dat er een 

dyscalculie-specifieke achterliggende stoornis bestaat.  



3 

 

Een beschrijvende definitie die mondiaal gebruikt wordt, is deze uit het ‘Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V’ (American Psychiatric Association, 2013). 

Daar definiëren ze een rekenstoornis (‘specific learning disorder with impairment in 

mathematics’) indien voldaan is aan vier criteria. (1) Er zijn moeilijkheden bij het academisch 

leren met minstens één van volgende symptomen: moeilijkheden met number sense, 

rekenfeiten, rekenprocedures en/of het rekenkundig redeneren. Deze symptomen zijn 

minstens zes maanden aanwezig, ondanks specifieke interventies. (2) De aangetaste 

academische vaardigheden zijn meetbaar lager (zoals gemeten met gestandaardiseerde testen 

en d.m.v. uitgebreide klinische beoordeling) dan verwacht volgens de leeftijd van het 

individu. Concreet dient er een score ≤ percentiel 7 (-1,5 SD) te zijn, maar er wordt 

geadviseerd dat een score ≤ percentiel 16 (tussen -1 SD en 2,5 SD) reeds kan wijzen op een 

specifieke leerstoornis. Dit veroorzaakt significante moeilijkheden op academisch vlak, bij 

beroepsmatige bezigheden of alledaagse activiteiten. Bij jongeren of volwassenen ouder dan 

17 jaar worden documenten die het verleden i.v.m. leerproblemen in kaart brengen gebruikt 

ter vervanging van de gestandaardiseerde testing. (3) De leerproblemen dienen te starten 

gedurende de schoolloopbaan. Ze kunnen mogelijks wel pas merkbaar worden indien de eisen 

de capaciteiten van het individu overstijgen. (4) De leerproblemen zijn specifiek en dus niet 

volledig te verklaren door intellectuele, visuele of auditieve problemen, andere mentale of 

neurologische stoornissen, psychosociale problemen, gebrek aan kennis van de taal of een 

gebrek aan academische instructies. 

Een andere definitie die gewoonlijk gebruikt wordt bij verschillende overheden, zoals o.a. 

het RIZIV en het Vlaams fonds is deze volgens de International Classification of Diseases of 

de ICD-1 (WHO, 2007). Zij definiëren een rekenstoornis als ‘een specifieke beperking in de 

rekenkundige vaardigheden (F81.2: ‘de specifieke stoornis van rekenvaardigheden’). Deze 

beperkingen kunnen niet louter verklaard worden op basis van algemene cognitieve 

achterstand of door inadequate scholing. Het deficit heeft invloed op de vaardigheden die we 

gebruiken tijdens het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.’ Kinderen met 

dyscalculie hebben met andere woorden meer moeite om rekenkundige operaties op te lossen 

(Geary, Hamson, & Hoard, 2000). 

In navolging van Dumont (1994) maken we in het Nederlandse taalgebied een 

onderscheid tussen rekenstoornissen (een primaire stoornis veroorzaakt door kindkenmerken), 

rekenmoeilijkheden (secundaire problemen, veroorzaakt door een ander primair probleem) en 

de overkoepelende term rekenproblemen.  
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In Vlaanderen worden de termen ‘dyscalculie’ en ‘rekenstoornis’ als synoniemen 

gebruikt en wordt doorgaans volgende werkdefinitie gehanteerd: 

“Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het 

vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat toepassen van 

rekenprocedures.‟ (Desoete, Ghesquière, De Smedt, Andries, & Van den Broeck, 2010, p. 4). 

 

Tegenwoordig zijn er drie criteria waaraan voldaan dient te zijn vooraleer men van 

dyscalculie kan spreken: het achterstandscriterium, het exclusiecriterium en het criterium van 

didactische resistentie (Van Luit, Bloemert, Ganzinga, & Mönch, 2012). Deze criteria komen 

deels overeen met de hierboven vermelde criteria van de DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013). Het criterium van de achterstand bepaalt dat er een klinische score (≤ 

percentiel 10) moet zijn op een rekentest in vergelijking met een relevante referentiegroep. 

Met het exclusiecriterium bedoelt men dat deze achterstand niet volledig te verklaren mag zijn 

door andere oorzaken zoals inefficiënt onderwijs, verminderde intelligentie, emotionele 

problemen en zo meer. Het laatste criterium is dat van de didactische resistentie: de 

achterstand moet blijven bestaan ondanks een rekenspecifieke interventie. Praktisch wil dit 

zeggen dat er klinische scores moeten zijn op twee of meer meetmomenten die drie à zes 

maanden uit elkaar liggen en waarbij er een tussentijdse rekenspecifieke interventie was. 

 

1.2.3. Prevalentie 

Er circuleren verschillende prevalentiecijfers van dyscalculie die sterk afhankelijk zijn 

van de gehanteerde definitie, de onderzochte leeftijdscategorieën en de gebruikte methode om 

dyscalculie vast te stellen. Internationaal wordt aangenomen dat twee tot veertien procent van 

de schoolgaande kinderen een rekenstoornis zouden hebben (o.a. Barbaresi et al., 2005; 

Geary, 2004, Shalev et al., 2000). Zo toonde een retrospectieve studie van Barbaresi en 

collega’s (2005) bij alle kinderen geboren in Rochester (n = 5718) tussen 1976 en 1982 een 

prevalentie aan tussen 5,9 en 13,8%. Geary en collega’s (2004) geven een prevalentie aan die 

varieert tussen de vijf en acht procent bij kinderen uit het lager onderwijs. Shalev en collega’s 

(2000) bespreken in hun review diverse prevalentiestudies uit verschillende landen zoals de 

Verenigde Staten (n = 1476, kinderen uit eerste tot achtste graad), Engeland (n = 1056, negen- 

en tienjarigen), Duitsland (n = 546, kinderen uit de derde graad), Zwitserland (n = 279, acht 

tot tienjarige kinderen) en Israël (alle tien en elfjarigen uit de vijfde graad in 

gemeenschapsscholen). Zij komen tot een prevalentie van 3 tot 6,5%. 
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De cijfers in Vlaanderen zijn gelijkaardig aan de internationale cijfers. Volgens een 

studie van Desoete, Roeyers, en De Clercq (2004) situeert de prevalentie van Vlaamse 

kinderen met dyscalculie in het basisonderwijs zich tussen 2,3% en 7,7% (n = 3978). Het 

merendeel van de studies toont aan dat dyscalculie even vaak voorkomt bij jongens als bij 

meisjes (o.a. Desoete, Roeyers, & Declercq, 2004; Gross-Tsur, Manor, & Shalev, 1996; 

Shalev, 2004). Hoewel dyscalculie een minder bestudeerde stoornis is, zien we dus dat 

dyscalculie ongeveer even veel voorkomt als dyslexie en AD(H)D (o.a. Wilson & Dehaene, 

2007; Shalev et al., 2000). Dit onderstreept opnieuw het belang van meer onderzoek omtrent 

dyscalculie. 

Tevens blijkt uit verschillende studies dat er een link is tussen premature geboorte en 

dyscalculie (Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus, Goudoever, & Oosterlaan, 2009). In de 

meta-analyse van Aarnoudse-Moens en collega’s werden 14 studies omtrent academische 

prestaties geanalyseerd waarbij premature kinderen (n = 4125) werden vergeleken met 

controlekinderen (n = 3197). Hieruit blijkt dat premature kinderen of kinderen met een erg 

laag geboortegewicht gemiddeld 0.60 SD (en dus significant) lager scoren dan de 

controlekinderen op rekentests. 

 

1.2.4. Comorbiditeit 

Uit de studies omtrent comorbiditeit blijkt dat dit bij kinderen met dyscalculie meer 

regel dan uitzondering is (o.a.Kaplan, Wilson, Dewey, & Crawford, 1998), maar de eigenlijke 

percentages variëren sterk, afhankelijk van de gebruikte definities, onderzoeksmethoden en 

instrumenten. 

Regelmatig gaat dyscalculie gepaard met een leesstoornis (dyslexie). Cijfers 

hieromtrent variëren en lopen van 17 tot 70% (Barbaresi et al., 2005; Geary, 2011; Gross- 

Tsur et al., 1996; Landerl & Moll; 2010). Zo onderzochten Landerl en Moll (2010) de 

comorbiditeit bij kinderen uit de lagere school (n = 2586) en bij een subsample van kinderen 

met minstens één leerstoornis (n = 293). Volgens hen varieert de comorbiditeit van 17 tot 

70% van de kinderen met dyscalculie die ook leesproblemen hebben en van 11 tot 56% van 

de kinderen met dyslexie die ook rekenproblemen hebben. 

Vlaams onderzoek bij kinderen van acht tot tien jaar (n = 72) wees uit dat 31,9% van 

de kinderen zowel dyscalculie als dyslexie hebben (Desoete, 2008). 

In 7 tot 50% van de gevallen zou dyscalculie samen voorkomen met een 

spellingsstoornis (dysorthografie) (Gross- Tsur et al., 1996; Ostad, 1998). 
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Naast dyscalculie zouden 20 tot 60% van de kinderen ook (symptomen van) AD(H)D 

hebben (Geary, 2004; Gross- Tsur et al., 1996; Stock, Desoete, & Roeyers, 2006). In 

Vlaanderen blijkt dat 38,9% van de kinderen zowel de diagnose dyscalculie als AD(H)D 

kregen (Desoete, 2008).  

Verder zouden tussen 24 en 52% van de kinderen met dyscalculie ook sociale, 

emotionele of gedragsproblemen vertonen (Shalev et al., 2000; Stock et al., 2006). Dit zou 

vaak het gevolg zijn van negatieve schoolervaringen, wat kan leiden tot een negatief 

zelfbeeld. 

Tot slot zouden kinderen met het Fragile X, Asperger, William, Gilles de la Tourette 

of Turner syndroom statistisch meer kans maken op het ontwikkelen van dyscalculie (Geary, 

2003).  

Al te vaak wordt vergeten dat mensen met dyscalculie ook bepaalde gaven bezitten en 

dat elke persoon met dyscalculie uniek en anders is en ook zijn specifieke talenten heeft. 

 

1.2.5. Subtypes 

In de literatuur spreekt men over twee wetenschappelijk vastgestelde subtypes van 

dyscalculie, met name semantische geheugendyscalculie en procedurele dyscalculie (Pieters, 

Roeyers, Rosseel, Van Waelvelde, & Desoete, 2013; Skagerlund & Träff, 2014). In de 

praktijk is deze indeling in subtypes echter zeer relatief; verschillende typologieën lopen er 

meestal door elkaar en niet iedereen is zelfs overtuigd van het bestaan van deze subtypes. De 

verschillende subtypes van dyscalculie zijn tevens ook niet als afzonderlijke categorieën te 

beschouwen. Wanneer er problemen zijn bij één bepaalde rekenvaardigheid, heeft dit immers 

ook een invloed op de ontwikkeling en het functioneren van andere rekenvaardigheden 

(Pieters, Desoete, Roeyers, Vanderswalmen, & Van Waelvelde, 2012).  

Een eerste subtype wordt benoemd als semantische geheugendyscalculie. Bij dit type 

ervaart men vooral moeilijkheden met de representatie of het ophalen van rekenfeiten uit het 

semantisch geheugen, waarbij er zowel problemen optreden met het lange als korte 

termijngeheugen. Dit subtype uit zich vaak in problemen met het temporekenen (bv. tafels), 

het minder accuraat en trager hoofdrekenen en problemen met arbitraire informatie (bv. 

begrippen als ‘teller’ en ‘noemer’). Vaak hebben zij ook problemen met spelling aangezien 

hierbij ook veel beroep wordt gedaan op het lange termijngeheugen (o.a. Cornoldi & 

Lucangeli, 2004; Geary, 2004; Landerl et al., 2004; Stock et al., 2006). 
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Men spreekt van procedurele dyscalculie indien men problemen vertoont bij het 

uitvoeren en begrijpen van rekenkundige procedures. Vaak hebben deze personen geen 

problemen met het lange termijngeheugen, maar wel met het korte termijngeheugen. Door 

deze moeilijkheden maken zij oefeningen vaak trager of gebruiken ze rekenstrategieën die 

gewoonlijk gebruikt worden door jongere kinderen. Ook hebben ze moeite met de volgorde 

van de bewerkingen bij complexere berekeningen en met rekentaal (o.a. Cornoldi & 

Lucangeli, 2004, Geary, 2004; Stock et al., 2006).  

Over het bestaan van een derde subtype, namelijk het visuospatiële subtype, bestaat er 

vooralsnog onenigheid in de literatuur. Hierbij zouden er problemen zijn met de spatiële 

representatie van numerieke en mathematische informatie en relaties. Deze kinderen zouden 

vooral problemen ondervinden met inzicht zoals bij vraagstukken, metend rekenen en 

ruimtelijk inzicht. Dit representeert zich onder andere in problemen met het situeren van 

getallen op een getallenas, het door elkaar halen van cijfers in grote getallen, problemen met 

het schattend rekenen, de wijzerklok en problemen op vlak van meetkunde (Cornoldi & 

Lucangeli, 2004; Geary, 2004).  

 

1.2.6. Etiologie 

De precieze oorzaak van dyscalculie is nog steeds onderwerp van debat. Er zijn dan ook 

verschillende hypothesen omtrent de etiologie. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een 

samenspel van verschillende factoren waarbij zowel genetische, neurologische, cognitieve als 

omgevingsfactoren samenwerken (Geary, 2004; Kovas, Harlaar, Petrill, & Plomin, 2005; 

Shalev, 2004). 

Men is het er over eens dat er een genetische bijdrage is tot het ontstaan van 

dyscalculie (Kosc, 1974), maar over de exacte genetische mechanismen is vooralsnog weinig 

geweten (Shalev et al., 2001). Light en De Fries (1995) vonden in hun studie bij tweelingen 

wel evidentie voor de genetische bijdrage bij kinderen met zowel een diagnose dyscalculie als 

dyslexie. Ook Kovas en collega’s (2005 en 2006) deden een aantal studies om de genetische 

overlap te onderzoeken tussen wiskundige prestaties enerzijds en leesprestaties en de 

algemene intelligentie anderzijds (= ‘generalist genes’ hypothese). In één van die studies 

werden zevenjarige tweelingen (n = 3000) aan een multivariate genetische analyse 

onderworpen. Een substantiële genetische overlap tussen wiskunde en lezen met een 

correlatie van 0.74 werd gevonden. Tussen wiskunde en de algemene intelligentie was de 

correlatie 0.67. Deze resultaten bevestigen de ‘generalist genes’ hypothese. Daarnaast komen 
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Kovas en collega’s echter tot de conclusie dat ongeveer één derde van de genetische variantie 

op wiskunde onafhankelijk is van het lezen en de algemene intelligentie. Dit suggereert dat er 

ook een aantal genen specifiek de wiskundige prestaties beïnvloeden. In een andere 

tweelingenstudie waarbij de tweelingen enkel een diagnose dyscalculie hadden (Alarcón, 

DeFries, Light, & Pennington, 1997), vond men dat 58% van de monozygote en 39% van de 

dizygote tweelingen beiden dyscalculie hadden. In een demografische studie van Gross-Tsur 

en collega’s (1996) werd gevonden dat 10% van de ouders van kinderen met dyscalculie 

rapporteerde dat minstens één ander familielid ook hulp nodig had omwille van 

rekenproblemen en 45% had een andere leerstoornis. De kans op een rekenstoornis zou zelfs 

10 keer hoger liggen in gezinnen waar ook een broer, zus of ouder reeds een rekenstoornis 

heeft dan in gezinnen waar dit niet het geval is (Geary, 2004; Gross- Tsur et al., 1996; Landerl 

& Moll, 2010; Shalev et al., 2001). Volgens een studie (met 39 kinderen met dyscalculie) van 

Shalev en collega’s (2001) ligt de prevalentie voor siblings van kinderen met dyscalculie 

tussen 40 en 64%. Er zijn dus een aantal genetische componenten die een rol spelen in het al 

dan niet ontwikkelen van dyscalculie. Over welke componenten het nu exact gaat, tast men 

vooralsnog in het duister. 

Vanuit het neurowetenschappelijk onderzoek blijken ook neurologische factoren aan 

de basis te kunnen liggen van dyscalculie waarbij er structurele en functionele deficiten in de 

hersenen zijn (Mussolin, De Volder, Grandin, Schlögel, Nassogne, & Noël, 2010). Kinderen 

en volwassenen met dyscalculie vertonen namelijk een verhoogde activatie in de intrapariëtale 

sulcus (zie Figuur 1) tijdens het vergelijken van hoeveelheden (Price, Holloway, Rasanen, 

Vesterinen, & Ansari, 2007) en getallen (Musolin et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Structurele en functionele deficiten op specifieke locaties in de hersenen 

die rekenvaardigheden beïnvloeden: (1) linker intrapariëtale sulcus (2) rechter 

intrapariëtale sulcus (aangepast van Cockburn, 2011). 
 

Zo vertonen kinderen met een zwakke automatisering van rekenfeiten zowel tijdens 

het oplossen van oefeningen met grote als kleinere getallen een grote activatie in de rechter 
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intrapariëtale sulcus. Kinderen met een normale ontwikkeling van de rekenfeiten vertonen 

daarentegen een grotere activiteit in de rechter intrapariëtale sulcus gedurende het oplossen 

van oefeningen met grotere getallen in vergelijking met oefeningen met kleinere getallen (De 

Smedt, Holloway, & Ansari, 2011). Ook non-invasieve breinstimulatie (waaronder 

Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS), Transcraniale Electrische Stimulatie (TES) en 

Transcraniale Random Noise Stimulatie (tRNS)) onthult steeds meer omtrent breinactiviteiten 

tijdens rekentaken (Walsh & Cowey, 2000). Door middel van deze technieken kan men de 

activiteit van specifieke hersenstructuren tijdelijk verlagen of verhogen. Op die manier 

ontdekten o.a. Londense wetenschappers (bij een studie met vijf personen met en vijf 

personen zonder dyscalculie met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar en bij een studie van 15 

studenten van 20-22 jaar) dat rekenprocessen die beroep doen op de mentale getallenrij, 

gelokaliseerd worden in de pariëtale hersenkwab en dit zowel in de linker- als 

rechterhemisfeer (Kadosh, et al., 2007; Kadosh, et al., 2010). Veelbelovend zijn ook de 

studies uit het Verenigd Koninkrijk waarbij cognitieve training zowel bij personen met 

dyscalculie als personen zonder leerstoornis gecombineerd wordt met TES (Krause & 

Kadosh, 2013, een reviewstudie die resultaten van 31 studies bundelt) en tRNS (Cappelletti, 

et al., 2013, n = 40). Hieruit blijkt dat deficiten geassocieerd met leerstoornissen (o.a. 

numerieke verwerking) door deze combinatie van technieken op korte- en lange termijn sterk 

kunnen verbeteren en dat ze daarenboven kunnen worden getransfereerd naar niet-getrainde 

vaardigheden.  

 

Daarnaast zijn er ook cognitieve verklaringsmodellen. Deze modellen stellen dat 

dyscalculie (mede) het gevolg is van een verstoorde representatie en verwerking van 

hoeveelheden of van een minder goede connectie tussen getallen en de hoeveelheden die ze 

voorstellen (Landerl et al., 2004; Musolin et al., 2010). Volgens Dehaene, Spelke, Pinel, 

Stanescu, en Tsivkin (1999) wordt er voor de numerieke cognitie gebruik gemaakt van twee 

systemen. Een eerste systeem steunt op het linker frontale inferieur circuit en staat in voor de 

kennis van de exacte rekenkundige feiten, gebruikmakend van taalspecifieke representaties. 

Een tweede systeem steunt op de linker en rechter pariëtale lobben en staat in voor het 

schattend rekenen, gebruikmakend van een representatie van hoeveelheden in de visuo-

spatiële netwerken. Dyscalculie kan veroorzaakt worden door een deficit in één van deze 

systemen (Dehaene et al., 1999).  
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Naast de genetische, neurologische en cognitieve factoren worden ook deficiten in de 

executieve functies, metacognitieve vaardigheden en het werkgeheugen geopperd als 

verklaring voor dyscalculie (o.a. Lucangeli, Cornoldi, & Tellarini,1998; Geary, Hoard, Byrd-

Craven, Nugent, & Numtee, 2007). Daarnaast heeft men een stijgend vermoeden dat een 

gestoorde ‘number sense’ (zie verder) aan de basis van dyscalculie ligt (Von Aster & Shalev, 

2007). 

Ook omgevingsfactoren spelen vermoedelijk een rol in het al dan niet ontwikkelen van 

dyscalculie. Voorbeelden hiervan zijn onvoldoende stimulatie vanuit de omgeving, zwakke 

onderwijsinstructies, klasdiversiteit en niet-geteste curricula en methoden (Kovas, Haworth, 

Petrill, & Plomin, 2007; Shalev, 2004; Szűcs & Goswami, 2013). 

 

1.2.7. Protocol Prodia 

Teneinde de aanpak van dyscalculie in Vlaamse scholen beter op elkaar te kunnen 

afstemmen, ontwikkelde Prodia het ‘Protocol Diagnostiek bij rekenproblemen – vermoeden 

dyscalculie’ (Prodia, 2010). Deze leidraad doorheen het diagnostisch proces van 

rekenproblemen of dyscalculie is bedoeld voor het CLB van het basis- en secundair onderwijs 

en tracht een betere handelingsgerichte aanpak van rekenproblemen te bekomen. Het protocol 

bevat naast een theoretisch deel omtrent dyscalculie en een lijst met diagnostisch materiaal 

ook hulpmiddelen die kunnen aangewend worden bij rekenproblemen. 

 

1.3. Het cognitief fenotype van dyscalculie: wat kunnen we leren van siblings? 

1.3.1. Wat is een cognitief fenotype? 

Cognitieve fenotypes of endofenotypes zijn meetbare, kwantificeerbare eigenschappen die 

worden aangetroffen bij personen met een stoornis (Gershon & Goldin, 1986). Deze 

cognitieve fenotypes worden daarnaast ook vaker aangetroffen bij familieleden van de 

personen met de stoornis (zoals bij siblings) dan in de algehele populatie (Leboyer, Bellivier, 

Nosten-Bertrand, Jouvent, Pauls, & Mallet, 1998). Cognitieve fenotypes zijn dus erfelijk en 

relatief uniek voor de stoornis (Gottesman & Gould, 2003). Om een duidelijk beeld te kunnen 

scheppen van wat deze endofenotypische dimensie precies is, dient het onderscheid tussen 

zowel de genotypische, fenotypische en de endofenotypische dimensie duidelijk te zijn (zie 

Figuur 2). Het genotype is de erfelijke informatie die vervat zit in de genen. Samen met 

omgevingsfactoren komt het genotype tot uiting in het fenotype, namelijk de uiterlijke 

verschijningsvorm of het geheel aan waarneembare kenmerken of eigenschappen van een 
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individu. Tussen de genotypische en fenotypische dimensie ligt de endofenotypische 

dimensie. Deze dimensie omvat de onderliggende kwetsbaarheidstrekken die zowel bestaan 

uit de eventueel aanwezige neurobiologische disfuncties (abnormaliteiten in het brein zoals 

bijvoorbeeld een verhoogde activatie in de intrapariëtale sulcus) als de neurocognitieve 

disfuncties (zoals bijvoorbeeld een verstoorde number sense, zie verder) (Lenzenweger, 

2013). De algemeen geaccepteerde criteria om van een endofenotype te kunnen spreken zijn 

de volgende (Gershon & Goldin, 1986; Gottesman & Gould, 2003): (1) een endofenotype 

wordt geassocieerd met een ‘stoornis’ of ‘ziekte’ in de populatie; (2) een endofenotype is 

erfelijk, (3) het endofenotype is onderliggend aanwezig, onafhankelijk of de ‘stoornis’ al dan 

niet actief is in een individu en (4) binnen families co-segregeren het endofenotype en een 

stoornis. Uit deze vier oorspronkelijke criteria werd vervolgens een bijkomend criterium 

geformuleerd dat zeer nuttig is voor het identificeren van endofenotypes bij stoornissen: (5) 

het endofenotype dat wordt aangetroffen bij ‘door de stoornis getroffen’ familieleden wordt 

ook in hogere mate gevonden bij de ‘niet-getroffen’ familieleden dan in de algemene 

populatie (Gottesman & Gould, 2003). Een cognitief fenotype is dus met andere woorden 

sensitief (het wordt aangetroffen bij individuen en hun siblings) en specifiek (het is relatief 

uniek aan een stoornis en ongewoon in de normale populatie).  

Aan de hand van taakprestaties kunnen we op objectieve wijze deze neurocognitieve 

disfuncties en aldus het onderliggend cognitief fenotype proberen te achterhalen. Volgende 

illustratie poogt het bovenstaande te verduidelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figuur 2. Het cognitief fenotype of endofenotype (aangepast van Manoach & Agam, 2013). 
 

Door het bestuderen van het cognitieve fenotype bij onder andere 

autismespectrumstoornissen, AD(H)D en dyslexie heeft men reeds bewezen dat men de 
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onderliggende pathologie sneller en beter kan begrijpen (Dawson, et al., 2002; Doyle, et al., 

2005;Moll, Loff, & Snowling, 2013). Door het cognitief fenotype van zowel kinderen met 

dyscalculie als hun siblings in kaart te brengen, kan aldus waardevolle kennis bekomen 

worden in verband met de etiologie en precieze kenmerken van dyscalculie. Dit zou op zijn 

beurt voor optimalere behandelingsopties kunnen leiden. Op dit moment is er, voor zover wij 

weten, nog maar heel weinig onderzoek gedaan aangaande het cognitief fenotype van 

dyscalculie.  

 

1.3.2. Number sense als cognitief fenotype van dyscalculie 

‘Number sense’ wordt in de literatuur omschreven als een kerncompetentie waarop hogere 

orde rekenvaardigheden worden gebouwd (De Smedt, Noël, Gilmore, & Ansari, 2013). De 

mogelijkheid om zich numerieke hoeveelheden te kunnen voorstellen op een soort van 

inwendige getallenlijn, zou in de ontwikkeling van hogere rekenvaardigheden aldus een 

cruciale rol spelen (Butterworth, 2005). Deze mentale getallenrij die van links naar rechts 

georiënteerd is, bevat kleinere getallen aan de linkerkant en grotere getallen aan de 

rechterkant (Booth & Siegler, 2006; Dehaene et al., 1999). Jonge kinderen hebben een 

logaritmische representatie van getallen op deze mentale getallenrij (zie Figuur 3). Dit wil 

zeggen dat de afstanden tussen nabijgelegen getallen op deze lijn afnemen naarmate getallen 

groter worden. Zo wordt de afstand tusssen bijvoorbeeld 3 en 5 bij jonge kinderen als groter 

ervaren dan de afstand tussen 73 en 75. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze evolueren 

naar een lineaire representatie. De waargenomen afstanden tussen de getallen worden steeds 

meer gelijk tot men tot een adequate weergave van de werkelijke aantallen komt (Berteletti, 

Lucangeli, Piazza, Dehaene, & Zorzi, 2010; Booth & Siegler, 2006; Siegler & Booth, 2004). 

Een ontwikkelingsovergang van een logaritmische representatie naar een lineaire representatie 

gaat dus met andere woorden gepaard met een verbeterde precisie op de getallenlijn. Deze 

overgang gebeurt normaal gezien rond de overgang van de kleuterschool naar de lagere 

school. 
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        Figuur 3. Lineaire vs. logaritmische grootterepresentatie (aangepast van Kate & Bhapkar, 2009). 

 

Reeds vanaf een zeer vroeg stadium, nog voor het formele onderwijs, zou deze number 

sense (of althans de niet-symbolische representatie) aanwezig zijn (De Smedt et al., 2013). 

Dehaene en collega’s (1999) stellen dat de mogelijkheid om hoeveelheden te begrijpen door 

middel van niet-symbolische voorstellingen (het vergelijken van een aantal objecten) 

aangeboren en onafhankelijk is van taal of scholing. Baby’s zouden reeds vanaf de geboorte 

een analoog systeem voor hoeveelheden bezitten dat specifiek is afgestemd op numerieke 

informatie (= het ‘approximate number system’) (o.a. Feigenson, Dehaene, & Spelke, 2004; 

Geary, 2004). Gedurende de verdere groei van het kind, leren peuters en kleuters vervolgens 

non-symbolische getalrepresentaties (bv. drie stippen) te koppelen aan symbolische 

voorstellingen zoals getalwoorden (bv. het woord ‘drie‘) en nog later aan Arabische 

getalrepresentaties (bv. het cijfer 3) (Dehaene, 1992). 

 In navolging van Kolkman, Kroesbergen en Leseman (2013) kunnen we getalbegrip 

opdelen in drie componenten: non-symbolische vaardigheden, symbolische vaardigheden en 

mapping. Met non-symbolische vaardigheden bedoelt men het zuiver vergelijken van 

hoeveelheden wat reeds op jonge leeftijd wordt ontwikkeld (Kolkman, Kroesbergen, & 

Leseman, 2013). Door middel van stippenvoorstellingen (zoals in de Number Line Taak) kan 

deze vaardigheid worden gemeten. Symbolische vaardigheden definieert men als de 

vaardigheid om verbaal getallen te vormen uit geschreven woorden en uit visuele Arabische 

getalsymbolen en dit zonder het leggen van de relatie met hoeveelheden. Waar bij jonge 

kinderen deze beide vaardigheden grotendeels afzonderlijk van elkaar werken, worden deze 

bij het begin van de basisschool (rond zesjarige leeftijd) samengevoegd tot wat men 

‘mapping’ noemt (Mundy & Gilmore, 2009). ‘Mapping’ definieert men aldus als de 

vaardigheid om connecties te leggen tussen symbolische getallen en non-symbolische 
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hoeveelheden. Volgens het onderzoek van Kolkman en collega’s bij 69 Vlaamse kinderen 

(vier tot zes jaar) blijken de symbolische vaardigheden een dominante rol te spelen binnen 

‘mapping’.  

Er zijn bewijzen dat de accuraatheid van de ‘number sense’ gecorreleerd is met 

rekenprestaties (Berteletti et al., 2010; Booth & Siegler, 2006; De Smedt et al., 2013; Geary, 

2011; Siegler & Booth, 2004). Bij kinderen met dyscalculie werden zowel functionele als 

structurele verschillen gevonden in de hersengebieden die betrokken zijn bij het begrijpen van 

hoeveelheden (o.a. Mussolin et al., 2010; Price et al., 2007). Mussolin en collega’s (België) 

onderzochten 9 tot 11 jarige kinderen met dyscalculie. Price en collega’s (Finland en Canada) 

vergeleken acht kinderen met dyscalculie met acht controlekinderen van 12 jaar. Wat 

symbolische getalrepresentaties betreft zijn de data consistent: zwakke prestaties qua 

symbolische getalrepresentaties correleren met zwakke rekenprestaties (De Smedt et al., 

2013; Noël & Rousselle, 2011). Wat de non-symbolische getalrepresentaties betreft, zijn er 

conflicterende bevindingen, mogelijks door methodologische kwesties (De Smedt et al., 

2013). Een aantal auteurs poneren dan ook de hypothese dat een verstoring van deze 

representatie een van de oorzaken is van een rekenstoornis (Butterworth, 2005; Landerl, 

Bevan, & Butterworth, 2004; Wilson & Dehaene, 2007). Men vermoedt steeds meer dat 

‘number sense’ een van de neuropsychologische oorzaken van dyscalculie kan zijn (Von 

Aster & Shalev, 2007). Eén van de oorzaken van dyscalculie zou dus kunnen zijn dat deze 

kinderen een gestoorde mogelijkheid hebben om getallen in verschillende modaliteiten voor te 

stellen op een soort inwendige getallenlijn. Er zijn dus verschillende argumenten om aan te 

nemen dat ‘number sense’ een mogelijk cognitief fenotype is van dyscalculie. 

Om de number sense bij kinderen en volwassenen te onderzoeken, wordt doorgaans 

gebruik gemaakt van de Number Line Taak (o.a. Berteletti, Lucangeli, Piazza, Dehaene, & 

Zorzi, 2010; (Booth & Siegler, 2006) (zie verder bij instrumentarium). Kinderen met 

dyscalculie zouden namelijk langer dan kinderen zonder dyscalculie de logaritmische 

groottepresentatie van hoeveelheden gebruiken (Desoete, Praet, Titeca, & Ceulemans, 2013). 

Hierdoor zijn deze kinderen minder vaardig in het plaatsen van hoeveelheden op een 

getallenlijn bij de Number Line Taak. De intrapariëtale sulci zouden hierin een zeer 

belangrijke rol spelen, zowel bij non-symbolische als symbolische hoeveelheden (Dehaene, 

Piazza, Pinel, & Cohen, 2003). De hypothese die stelt dat kinderen met dyscalculie een 

stoornis vertonen in het aangeboren vermogen om hoeveelheden te begrijpen waardoor ze bij 
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de drie vormen van de Number Line Taak problemen ondervinden, wordt ook wel de 

‘defective number module hypothese’ genoemd (Butterworth, 2005). 

Een alternatief dat op deze hypothese werd geformuleerd, is de ‘acces deficit hypothese’ 

(Noël & Rousselle, 2011). Deze hypothese stelt dat jonge kinderen met dyscalculie wel 

problemen hebben met het ophalen van de numerieke betekenis van symbolen (zoals 

getalwoorden en Arabische getallen), maar niet met analoge grootterepresentaties (= 

hoeveelheden voorgesteld door objecten of stippen). Als deze hypothese klopt, zouden 

kinderen met dyscalculie dus meer fouten maken op de symbolische taken (Arabische en 

getalwoorden), maar niet op de niet-symbolische Number Line Taken (met bolletjes als 

stimuli). 

Hoewel 40% tot 64% van de siblings van kinderen met dyscalculie tevens een 

rekenstoornis zouden vertonen (Shalev, et al., 2001), is het aantal studies over cognitieve 

fenotypes zoals ‘number sense’ of sensitiviteit voor hoeveelheden zeer schaars. Voor zover 

wij weten werd er slechts één studie omtrent het nagaan van de number sense bij siblings van 

kinderen met dyscalculie gepubliceerd om op deze manier meer te weten te komen over het 

cognitief fenotype van dyscalculie (Desoete, Praet, Titeca, & Ceulemans, 2013). Dit recente 

onderzoek kwam tot de conclusie dat zowel kinderen met dyscalculie als hun siblings minder 

goede scores behalen op vlak van number sense (zoals gemeten met de Number Line Taak) in 

vergelijking met leeftijdgenoten zonder broer of zus met dyscalculie. Een andere conclusie 

van deze studie is dat siblings ook van niet-siblings verschillen op vlak van procedurele en 

conceptuele telvaardigheden. De onderzoekers raadden dan ook aan om een Number Line 

Taak en teltaak te includeren bij screenings van siblings van kinderen met dyscalculie. 
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1.4. Onderzoeksvragen en -hypothese 

 Met dit werk beogen we een grondige analyse van de number sense-, reken- en 

leesvaardigheden bij kinderen met een diagnose dyscalculie en hun siblings uit de lagere 

school in Vlaanderen. In deze masterproef willen we analyseren op welke wijze deze 

bovengenoemde vaardigheden bij siblings van kinderen met dyscalculie verschillen in 

vergelijking met leeftijdsgenoten zonder een sibling met dyscalculie.  

We trachten antwoorden te vinden op volgende onderzoeksvragen:  

 

1.4.1. Studie 1 

Onderzoeksvraag 1:  

Is er een verschil tussen siblings van kinderen met dyscalculie en kinderen zonder sibling 

met dyscalculie wat betreft (a) number sense en meer concreet wat betreft foutenpercentages 

en representaties (zoals gemeten met de Number Line Taak) en (b) rekenvaardigheden (zoals 

gemeten met de KRT-R (Baudonck, Debusschere, Dewulf, Samyn, Vercaemst, & Desoete, 

2006) en de TTR (de Vos, 1992))? 

 

Onderzoeksvraag 2:  

Is er evolutie in de accuraatheid en/of in de mentale representatie van de prestaties op 

de Number Line Taak van siblings en controlekinderen in het 1
ste

 leerjaar ten opzichte van de 

3
de

 kleuterklas? 

 

Onderzoeksvraag 3: 

Kunnen we procedurele rekenvaardigheden (gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 2006)) 

en/ of automatiseringsvaardigheden (TTR (de Vos, 1992)) voorspellen op basis van number 

sense vaardigheden (gemeten met de NLT)?  

 

Onderzoeksvraag 4:  

Verschillen siblings die in het 1
ste

 leerjaar klinisch scoren (< pc 10) op één van de 

rekentests (KRT-R (Baudonck et al., 2006) of TTR (de Vos, 1992)) op de NLT op 

kleuterleeftijd? 

 

Onderzoeksvraag 5: 

Kan je op basis van de Number Line Taak en/of rekenvaardigheden (KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) en TTR (de Vos, 1992)) voorspellen of iemand al dan niet een sibling 

is van iemand met dyscalculie?  
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1.4.2. Studie 2 

Onderzoeksvraag 1:  

Is er een verschil tussen siblings van kinderen met dyscalculie en kinderen zonder 

sibling met dyscalculie wat betreft (a) number sense en meer concreet wat betreft 

foutenpercentages en representaties (zoals gemeten met de Number Line Taak), (b) 

rekenvaardigheden (zoals gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 2006) en de TTR (de 

Vos, 1992)) en (c) leesvaardigheden (zoals gemeten met de EMT (Brus & Voeten, 1999) en 

de Klepel (Van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994))? 

Onderzoeksvraag 2: 

Kunnen we procedurele rekenvaardigheden (zoals gemeten met de KRT-R (Baudonck 

et al., 2006)) en/ of automatiseringsvaardigheden (TTR (de Vos, 1992)) voorspellen op basis 

van number sense vaardigheden (gemeten met de NLT)?  

 

Op de eerste onderzoeksvraag verwachten we een discrepantie te vinden tussen 

siblings van kinderen met dyscalculie en controlekinderen. We verwachten dat de siblings 

minder goed zullen scoren op de number sense taak, vanwege het onderliggend cognitief 

fenotype. Uit recent onderzoek bij kleuters (Desoete, Praet, Titeca, & Ceulemans, 2012) blijkt 

namelijk dat siblings meer problemen hebben met getalgevoel op de Number Line Taak 

terwijl kinderen zonder siblings met dyscalculie hier geen problemen mee hebben. Daarnaast 

verwachten we, indien number Sense wel degelijk een cognitief fenotype is, dat er een 

verschil te vinden zal zijn tussen siblings die zelf geen dyscalculie ontwikkelen en de 

controlekinderen. Dit verwachten we ook te zien bij kinderen uit de lagere school in studie 2. 

Daarnaast verwachten we zowel bij de kinderen met dyscalculie als hun siblings een meer 

logaritmische grootterepresentatie van getallen te vinden. Bij de controlekinderen verwachten 

we eerder een lineaire grootterepresentatie. 

Tevens verwachten we bij siblings van kinderen met dyscalculie minder goede 

rekenvaardigheden dan bij controlekinderen. Deze kinderen hebben namelijk volgens eerder 

onderzoek (Geary, 2004; Gross- Tsur, Manor, & Shalev, 1996; Shalev, 2000) gemiddeld tien 

keer zoveel kans om ook dyscalculie te ontwikkelen in vergelijking met gezinnen waar 

dyscalculie niet voorkomt. Aangezien dyscalculie volgens eerdere studies in 17 tot 70% van 

de gevallen ook gepaard gaat met een leesstoornis (Barbaresi et al., 2005; Geary, 2011; Gross- 

Tsur, Manor, & Shalev, 1996; Landerl & Moll; 2010) en aangezien siblings van kinderen met 
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dyscalculie meer kans hebben om ook zelf dyscalculie te ontwikkelen, verwachten we bij 

siblings meer leesproblemen dan bij controlekinderen.  

Op de tweede onderzoeksvraag verwachten we een merkbare evolutie te zien bij zowel 

de siblinggroep als controlegroep in zowel de accuraatheid als de mentale representatie. Wel 

verwachten we dat deze evolutie groter is bij de controlegroep dan bij de siblinggroep. 

Op de derde onderzoeksvraag verwachten we een positief antwoord te vinden. Indien 

number sense een cognitief fenotype blijkt te zijn van dyscalculie, zouden we 

rekenvaardigheden (zoals gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 2006) en de TTR (de 

Vos, 1992)) moeten kunnen voorspellen op basis van number sense vaardigheden (gemeten 

met de NLT). 

 Voor de vierde onderzoeksvraag verwachten we een verschil te vinden tussen de 

siblings die klinisch scoren en de siblings die niet klinisch scoren (op één van de rekentests 

(KRT-R (Baudonck et al., 2006) of TTR (de Vos, 1992)) in de prestaties op de NLT op 

kleuterleeftijd. 

De vijfde onderzoeksvraag tenslotte hangt enigszins samen met de eerste 

onderzoeksvraag. Indien number sense wel degelijk een cognitief fenotype van dyscalculie is, 

zouden we op basis van de Number Line prestaties kunnen voorspellen of iemand dyscalculie 

heeft en of iemand een sibling is van een kind met dyscalculie. Hierbij gaan we na of er een 

verschil is tussen de drie verschillende presentatiemogelijkheden (de Arabische vorm, 

getalwoorden en stippen). Volgens de defective number module hypothese verwachten we dat 

kinderen met dyscalculie en hun siblings problemen hebben met alle drie de representaties. 

Echter, volgens de access deficit hypothese zouden kinderen met dyscalculie en hun siblings 

problemen hebben met symbolische taken (getalwoorden en Arabische getallen) maar niet 

met niet-symbolische taken (stippenrepresentatie). 
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2. Methodologie 

2.1. Procedure 

Deze studie werd mede mogelijk gemaakt door het gebruik van de data van studenten die 

eerder een masterproef maakten over een gelijkaardig onderwerp. Ik mocht namelijk de data 

gebruiken uit de masterproef van Antoinette en Christine (Depoorter & Vande Velde, 2012-

2013) en de masterproef van Djamilla (Simoens, 2013-2013). Deze data werden aangevuld 

met de data van 11 kinderen (vijf kinderen met dyscalculie en hun zes siblings) die ik zelf 

verzamelde. Eenzelfde werkwijze bij de testing van de kinderen werd door al deze 

onderzoekers gehanteerd. 

Om proefpersonen te rekruteren werden logopedisten, scholen en CLB’s gecontacteerd 

met de vraag of zij kinderen kenden met een diagnose dyscalculie met een broer of zus die 

school lopen in de lagere school of de eerste graad van het middelbaar onderwijs (1
ste

 leerjaar 

– 2
de

 middelbaar). Vervolgens werden de ouders van deze kinderen via mail gecontacteerd en 

werd hen informatie geboden over het precieze doel van deze studie en over de inhoud en het 

verloop van de testafname. Naar gelang de voorkeur van de ouders ging deze testing bij de 

kinderen thuis door (in de meeste gevallen), op school of in een logopedische praktijk. 

Gemiddeld duurde een testafname een tweetal uur, maar dit varieerde sterk van kind tot kind. 

De reden voor deze variatie in testduur was de af te nemen testbatterij (sommige kinderen 

legden recent een aantal van deze tests af en dan werden deze opgevraagd bij de betreffende 

instantie), de aandacht en de medewerking van het kind. Aangezien de volgorde van de testen 

niet van belang is, mochten de kinderen zelf kiezen in welke volgorde ze de tests aflegden. 

Alle ouders kregen na de testafname een schriftelijk onderzoeksverslag waarin de resultaten 

van hun kinderen werden meegedeeld. Bij kinderen die logopedie volgden, werd ook de 

logopedist op de hoogte gebracht van deze resultaten. 

 

2.2. Participanten 

Deze masterproef bestaat uit twee studies. De 1
ste

 studie betreft een longitudinale studie 

van de siblings van kinderen met dyscalculie in de 3
de

 kleuterklas, het 1
ste

 en 2
de

 leerjaar. In de 

2
de

 studie werden de resultaten van siblings uit de lagere school cross-sectioneel geanalyseerd.  

 

2.1.1.  Studie 1- Siblings  

In het eerste deel van deze studie, werden 14 siblings getest die op dat moment in het 1
ste 

leerjaar zaten. Deze proefgroep bestaat meer bepaald uit zeven jongens en zeven meisjes.  
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De gemiddelde leeftijd van deze groep was op het moment van de testafname in het 1
ste

 

leerjaar (2
de

 semester) zes jaar en zeven maanden (M = 79.00; SD = 2.63).  

De mediaan van het IQ (zoals gemeten met de verkorte WISC-III (Grégoire, 2006)), 

bedraagt bij deze kinderen 98 (SD = 10.68). Alle kinderen presteerden gemiddeld qua IQ 

(zoals gemeten met de verkorte WISC-III (Grégoire, 2006)), met uitzondering van An., die 

een zwakbegaafde score haalde. Toch werd zij in de proefgroep geïncludeerd opdat de 

proefgroep voldoende groot zou zijn. Van deze kinderen zijn er zeven afkomstig uit Oost-

Vlaanderen, drie uit West-Vlaanderen, drie uit Antwerpen en één uit Limburg.  

Wat de rekenprestaties betreft, behaalde deze groep als totaalscore op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) een mediaanscore van percentiel 28,5 (SD = 22.39). Voor 

getallenkennis afzonderlijk werd een mediaan van percentiel 40 gehaald (SD = 29.34) en voor 

hoofdrekenen werd een mediaan van percentiel 34 gehaald (SD = 19.96). De mediaan van het 

cumulatief % op de TTR (de Vos, 1992) bedraagt in deze groep cum% 11 (SD = 6.50). Acht 

van deze kinderen (57,1%) behaalden een zwakke score voor rekenvaardigheid (< pc 25 op 

KRT-R (Baudonck et al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 1992)) en zes kinderen (54,9%) scoorden 

klinisch (< pc 10 op KRT-R (Baudonck et al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 1992)). Deze 

steekproefkarakteristieken van de siblings uit studie 1 worden gedetailleerd weergegeven in 

Tabel A (zie bijlage 1). 

 

2.1.2. Studie 1- Controlegroep 

De controlegroep (n = 41) die werd gebruikt in studie 1, bestaat uit kinderen zonder 

sibling met dyscalculie. Deze groep bestaat uit 19 meisjes (46,3%) en 22 jongens (53,7%). 

Deze groep kinderen werd zowel getest toen ze in het midden van de derde kleuterklas zaten 

op gemiddelde leeftijd van 68 maanden (M = 67.61; SD = 3.96) en toen ze in het eerste 

leerjaar zaten in november op gemiddelde leeftijd van 75 maanden (M = 74.66; SD = 4.02). 

De mediaan van het IQ van deze groep bedraagt 102 (SD= 13.71), zoals gemeten met de 

WPPSI-III-NL (Weschler, 2009). Er was geen significant verschil in IQ tussen de 

controlegroep en siblinggroep (t (53) = 1,098; p = .277; independent samples t-test). 

De mediane totaalscore op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) bedroeg bij deze kinderen 

percentiel 50 (SD = 30.45). Voor getallenkennis scoorde deze groep een mediaan van 

percentiel 58 (SD = 30.20) en voor hoofdrekenen percentiel 46 (SD = 28.44). De mediaan van 

het cumulatief % op de TTR (de Vos, 1992) bedraagt in deze groep cumulatief % 40 (SD = 

21.81). 
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2.1.3. Studie 2- Siblings  

In het tweede deel van deze studie, werden siblings (n = 25) uit de lagere school (van de 

3
de

 kleuterklas tot het 1
ste

 middelbaar) getest. Deze proefgroep bestaat meer bepaald uit 

dertien jongens en twaalf meisjes. De gemiddelde leeftijd van deze groep was op het moment 

van de testafname 96 maanden of acht jaar (M = 96.16; SD = 27.21). De mediaan van het IQ, 

zoals gemeten met de verkorte WISC-III (Grégoire, 2006), bedraagt bij deze kinderen 98 (SD 

= 9.81). Alle kinderen presteerden gemiddeld qua IQ (zoals gemeten met de verkorte WISC-

III (Grégoire, 2006), met uitzondering van An., die een zwakbegaafde score haalde. Toch 

werd zij in de proefgroep geïncludeerd opdat de proefgroep voldoende groot zou zijn. 

Wat de rekenprestaties betreft, behaalde deze groep als totaalscore op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) een mediane score van percentiel 26 (SD = 20.46). Voor 

getallenkennis werd een mediaan van percentiel 40 gehaald (SD =26.65). Voor hoofdrekenen 

werd een mediaan van percentiel 19 gehaald (SD = 23.36). De mediaan van het cumulatief % 

op de TTR (de Vos, 1992) bedraagt in deze groep cum% 11 (SD = 28.81). Twaalf van deze 

kinderen (48%) behaalden een zwakke score voor rekenvaardigheid (< pc 25 op KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 1992)) en acht kinderen (32%) scoorden klinisch 

(< pc 10 op KRT-R (Baudonck et al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 1992)). Van deze groep 

scoorden drie kinderen (12%) wel hoger dan percentiel 25 op de KRT-R (Baudonck et al., 

2006) en TTR (de Vos, 1992)). Van twee siblings ontbraken de prestaties op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) en de TTR (de Vos, 1992). Deze steekproefkarakteristieken van de 

siblings uit studie 2 worden gedetailleerd weergegeven in Tabel B (zie bijlage 1). 

 

2.1.4. Studie 2- Controlegroep 

In studie 2 werd er gebruik gemaakt van twee controlegroepen. De eerste controlegroep (n 

= 61) bestond uit kinderen van het 5
de 

en 2
de 

leerjaar zonder broers of zussen met dyscalculie. 

Deze groep bestaat uit 32 jongens en 29 meisjes en heeft een gemiddelde leeftijd van zeven 

jaar en zeven maanden (M = 91.56; SD = 24.74). Er is geen significant verschil in leeftijd 

tussen de groep siblings en deze controlegroep (t (84) = 0,761; p = .449; independent samples 

t-test).  

Daarnaast werd de siblinggroep ook vergeleken met een klinische controlegroep, namelijk 

kinderen met een gehoorprobleem (n = 16), verspreid over de 3
de

 kleuterklas tot het 6
de

 

leerjaar in het reguliere onderwijs. Verschillende van deze kinderen hadden één of twee 

cochleaire implantaten (CI). Andere van deze kinderen maakten gebruik van een klassiek 
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hoortoestel. Ook bij deze controlegroep was er geen significant verschil in leeftijd tussen de 

groep siblings en deze klinische controlegroep (t (39) = 1,108; p = .274; independent samples 

t-test). De gemiddelde leeftijd van deze klinische controlegroep bedraagt acht jaar en negen 

maanden (M = 105.25; SD = 22.84). Wat de rekenprestaties van deze kinderen betreft, 

behaalden ze als totaalscore op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) een mediane score van 

percentiel 60,5 (SD = 31.78). Voor getallenkennis werd een mediaan van percentiel 56,5 

gehaald (SD = 30.97). Voor hoofdrekenen werd een mediaan van percentiel 56 gehaald (SD = 

30.67). De mediaan van het cumulatief % op de TTR (de Vos, 1992) bedraagt in deze groep 

cum% 60 (SD = 30.24). Deze steekproefkarakteristieken van de klinische controlegroep (CI) 

uit studie 2 worden gedetailleerd weergegeven in Tabel C (zie bijlage 1). 

 

2.1.5. Dyscalculiegroep 

De kinderen met dyscalculie (n = 20) bleken zoals voorspeld op de KRT-R (Baudonck et 

al., 2006) en/ of op de TTR (de Vos, 1992) inderdaad een klinische score te behalen, wat hun 

diagnose bevestigde. De kinderen met dyscalculie behaalden een mediane totale 

percentielscore van 3 (SD = 0.61) op de KRT-R (Baudonck et al., 2006). Voor getallenkennis 

behaalden ze een mediaan van percentiel 9,5 (SD = 9.63). Voor hoofdrekenen percentiel 3 

(SD = 8.08). Op de TTR (de Vos, 1992) werd een mediane percentielscore van 23 (SD = 

27.55) behaald. De gemiddelde leeftijd van de kinderen met dyscalculie is 11 jaar en vier 

maanden of 136 maanden (M = 135.70; SD = 21.29). De mediaan van het IQ zoals gemeten 

met de verkorte WISC-III (Grégoire, 2006) van deze kinderen bedraagt 96,5 (SD = 11.36). 

Deze steekproefkarakteristieken van de dyscalculiegroep uit studie 2 worden gedetailleerd 

weergegeven in Tabel D (zie bijlage 1). 

 

2.2. Instrumentarium 

2.2.1. Verkorte WISC-III (Grégoire, 2006) 

Om een globaal zicht te verkrijgen op het intelligentieprofiel van de kinderen die deelnamen 

aan dit onderzoek, werd de verkorte versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children–

III
NL

 (Grégoire, 2006) afgenomen. Deze test gaat de intellectuele capaciteiten van kinderen 

tussen zes en zeventien jaar na. De volledige WISC-III
NL 

(Wechsler et al., 2002) bestaat uit 

dertien subtests die allen een verschillend aspect van de intelligentie meten. De in dit 

onderzoek gehanteerde verkorte WISC-III
NL 

bevat vier van deze dertien subtests als basis 
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voor de schatting van het totale IQ; enerzijds de verbale subtests ‘Overeenkomsten’ en 

‘Woordkennis’ en anderzijds de performale subtests ‘Plaatjes Ordenen’ en ‘Blokpatronen’. 

 Door middel van deze vier subtests, kan het globale intelligentieniveau geschat 

worden met een betrouwbaarheid (α = .92) die sterk gelijkaardig is aan deze van de WISC-

III
NL

 zelf (α = .95) (Grégoire, 2006). Volgens het CAP-vademecum (Bos, De Cleen, Magez, 

& Raus, 2007) is er een voldoende tot zeer goede betrouwbaarheid voor de IQ-scores en de 

indexen.  

 

2.2.2. Number Line Taak (NLT) 

De Number Line Taak is een test waarbij de kinderen getallen dienen te situeren op een 

getallenas. In lijn met Berteletti (2010) en Booth and Siegler (2006) werd een horizontaal 0 

tot 100 interval gebruikt. De taak zelf bestond uit drie oefentrials en dertig testtrials en werd 

uitgevoerd op een tablet (Desoete, Praet, Titeca, & Ceulemans, 2012). Conform het triple 

code model van Dehaene (1992) werden de stimuli (de getallen) onder drie verschillende 

vormen aangeboden, namelijk als Arabische cijfers (visuele code bv. ‘25’), als getalwoorden 

die tevens werden voorgelezen (auditief- verbale code bv. ‘vijfentwintig’) en als 

hoeveelheden gerepresenteerd als stippen (analoge code bv. vijfentwintig stippen). Volgende 

instructies werden aan de kinderen gegeven: “ Nu gaan we enkele oefeningen maken met 

getallen. Kijk, op de tablet zie je een lijn. Hier staat 0 (werd aangewezen) en hier staat 100 

(werd aangewezen). Boven de lijn staat een getal. Ik zal jou vragen om mij te tonen waar dat 

getal moet staan op de lijn. Je mag met je vinger aanduiden waar dat getal volgens jou moet 

staan op de lijn.” 

Doorheen de test werd elk getal in de drie modaliteiten aangeboden (Desoete, Praet, 

Titeca, & Ceulemans, 2012). Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de lineaire en 

logaritmische presentatiewijze zijn er meer getallen uit het interval 0 tot 10 (de trials met de 

getallen 2, 3, 4 en 6) dan deze in de andere tientallen tot honderd (de trials met de getallen 18, 

25,42, 67, 71 en 86) (Booth & Siegler, 2006). Met de tablet wordt vervolgens automatisch een 

foutenpercentage berekend in lijn met de formule van Siegler en Booth (2004), namelijk de 

PAE (Percentage Absolute Error). Wanneer bijvoorbeeld gevraagd wordt om het getal 25 te 

schatten en het kind plaatste dit op de getallenas op waarde 35, dan is de formule 35-25/100, 

dus de PAE is 10%. De PAE geeft de mate van accuraatheid van het schatten van deze 

getallen op de getallenas weer. Hoe lager de PAE, hoe beter de getallen op de getallenas 

geschat werden. Met de tablet wordt van elk testitem afzonderlijk de PAE berekend evenals 

de gemiddelde PAE voor de drie verschillende modaliteiten als de totale PAE van de hele test.   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212002284#bib0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212002284#bib0030
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We maakten daarnaast gebruik van de procedure van Siegler en Opfer teneinde de 

onderliggende representatie (lineair of logaritmisch) van de mentale getallenlijn te bepalen 

(Siegler & Opfer, 2003). Deze procedure bestaat uit het uitvoeren van een regressieanalyse 

van de groepsmediaan op groepsniveau om de fit met zowel de lineaire als de logaritmische 

representatie te bepalen. Vervolgens wordt een t-test voor afhankelijke steekproeven 

uitgevoerd om het verschil in fit tussen de lineaire en logaritmische fit te berekenen.  
 

 

2.2.3. Tempo Test Rekenen 1992 (TTR) 

De Tempo Test Rekenen (TTR; de Vos, 1992) gaat de automatisering van de 

hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) tot 100 na bij kinderen 

uit het basisonderwijs. De beoordeling van de TTR (de Vos, 1992) volgens de COTAN 

(2000) geeft een goede evaluatie voor de ‘uitgangspunten bij de testconstructie’ en op 

‘kwaliteit van testmateriaal’. Ze geven echter een onvoldoende aan voor normering, 

betrouwbaarheid, begripsvaliditeit. Deze laatste twee mede door een tekort aan onderzoek 

((Evers, van Vliet, Resing, Starren, van Alphen de Veer, & van Boxtel, 2002). 

Criteriumvaliditeit is hier niet van toepassing (Evers et al., 2002). Het CAP-vademecum (Bos 

et al., 2007) vermeldt geen cijfergegevens over de betrouwbaarheid en validiteit. De test-

hertestbetrouwbaarheid geeft wel aan dat goede leerlingen meer stijgen dan zwakke 

leerlingen. 

 

2.2.4. Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R) 

De Kortrijkse Rekentest Revisie (Baudonck, Debusschere, Dewulf, Samyn, Vercaemst, 

& Desoete, 2006) werd ontwikkeld om het hoofdrekenen en de getallenkennis in kaart te 

brengen. Volgens het CAP-vademecum (Bos et al., 2007) heeft deze test een goede tot zeer 

goede interne consistentie (Cronbach’s Alpha van .83 tot .94.) en een goede test-

hertestbetrouwbaarheid (correlaties variëren tussen .78 tot .85). Er is tevens een hoge 

concurrente validiteit die varieert tussen .64 en .66 (Baudonck et al., 2006). Ook de 

constructvaliditeit is zeer goed aangezien de test gebaseerd is op het leerplan wiskunde voor 

het betreffende leerjaar (Bos et al., 2007). 

 

2.2.5. Eén-Minuut-Test (EMT; Brus & Voeten, 1999) 

De Eén-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1999) is een Nederlandstalige leestest die de 

technische leesvaardigheid van bestaande, hoogfrequente woorden evalueert bij kinderen uit 

het basisonderwijs (eind 1
ste

 leerjaar tot en met het 6
de

 leerjaar). De beoordeling volgens de 
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COTAN (Evers et al., 2002) geeft een goede normering, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit 

aan. De criteriumvaliditeit is onvoldoende, maar dit wegens een tekort aan onderzoek 

hieromtrent. Het CAP-vademecum concludeert naast een hoge parallelvormbetrouwbaarheid 

tussen de A- en B-vorm van de test voor alle leeftijden (.89 tot .97), ook een goede test-

hertestbetrouwbaarheid (.82 tot .92) en men spreekt van een goede validiteit (Bos et al., 

2007). 

 

2.2.6. Klepel (Van den Bos et al., 1994) 

De Klepel (Van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994) evalueert de 

technische leesvaardigheid van nonsenswoorden bij kinderen van het eerste tot het zesde 

leerjaar. Volgens de COTAN (Evers et al., 2002) is de normering, betrouwbaarheid en 

begripsvaliditeit voldoende. De criteriumvaliditeit werd als onvoldoende beoordeeld, maar dit 

wegens een tekort aan onderzoek hieromtrent. 
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3. Resultaten 

3.1. Studie 1: longitudinale studie siblings 3
de

 kleuterklas en 1
ste

 leerjaar. 

3.1.1. Prestaties op de getallenas (Number Line) en op rekentaken 

(Onderzoeksvraag 1):  

Is er een verschil tussen siblings van kinderen met dyscalculie en kinderen zonder sibling 

met dyscalculie wat betreft number sense en meer concreet wat betreft (a) foutenpercentages 

en (b) representaties (zoals gemeten met de Number Line Taak) en rekenvaardigheden zoals 

gemeten met (c) de (KRT-R (Baudonck et al., 2006) en (d) de TTR (de Vos, 1992))? 

 

(a) Number sense: foutenpercentages 

Als maat voor de accuraatheid van de prestaties op de Number Line Taak, werd de PAE 

(Percentage Absolute Error) berekend. Zowel de PAE van de volledige Number Line Taak, 

alsook de modaliteitspecifieke PAE’s (Arabische getallen, getalwoorden en stippen) werden 

gemeten. Daarnaast werden ook de PAE’s voor hoeveelheden kleiner dan 10 en groter dan 10 

afzonderlijk in beschouwing genomen. Tabel E (zie bijlage 2) geeft de prestaties van de 

siblings uit het 1
ste

 leerjaar weer op de Number Line Taak.  

Voorafgaand aan de statistische analyses wordt een beeld van de resultaten geschetst 

aan de hand van Figuur 4. De PAE’s van de siblings van kinderen met dyscalculie uit het 1
ste

 

leerjaar worden vergeleken met controlepersonen.  

 
Figuur 4. PAE’s voor de sibling- en controlegroep uit het 1

ste
 leerjaar. 

 Wat de totale score betreft, scoort de siblinggroep gemiddeld zes PAE-punten hoger 

dan de controlegroep. Wat de afzonderlijke modaliteiten betreft, zien we tevens een groot 
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verschil (van ± zes PAE-punten) bij zowel Arabische cijfers als getalwoorden. Opvallend is 

dat er quasi geen verschil te zien is voor de stippenmodaliteit tussen de siblinggroep en de 

controlegroep. We zien een opmerkelijk verschil bij zowel de sibling- als controlegroep wat 

betreft het foutenpercentage tussen kleine en grote getallen. De PAE ligt beduidend hoger 

voor grote hoeveelheden (> 10). Opvallend is dat er quasi geen verschil is tussen beide 

groepen voor kleine hoeveelheden (< 10). Voor grote getallen is er dan weer een groot 

verschil tussen de siblinggroep en controlegroep; siblings scoren gemiddeld zeven PAE-

punten hoger dan controlekinderen. In wat volgt gaan we na of deze verschillen significant 

zijn. 

 

Een Mann-Whitney U-test (aangezien niet werd voldaan aan de assumptie van 

normaliteit) met totale PAE als afhankelijke variabele en groep (sibling of controle) als 

onafhankelijke variabele werd uitgevoerd (zie Tabel F in bijlage 2). We zien dat er een 

significant verschil is in het voordeel van de controlegroep (U (1, 55) = 154,00 ; p = .010). 

Vervolgens voerden we een Mann-Whitney U-test uit voor alle modaliteiten afzonderlijk. We 

zien een significant verschil tussen beide groepen wat betreft Arabische getallen (U (1, 55) = 

123,50 ; p = .002) en getalwoorden (U (1, 55) = 132,00 ; p = .003) maar niet voor stippen (U 

(1, 55) = 259,50; p = .595). We zien een significant verschil voor grote hoeveelheden (> 10: 

(U (1, 55) = 150,00 ; p = .008)) maar niet voor kleine hoeveelheden (< 10: (U (1, 55) = 270,00 

; p = .743)). 

Vervolgens voerden we een gelijkaardige analyse uit, maar nu vergeleken we enkel de 

siblings die niet-klinisch scoorden (en dus geen dyscalculie lijken te ontwikkelen) met de 

controlegroep (zie Tabel G in bijlage 2). We zien dat er geen significant verschil is voor de 

totale PAE tussen beide groepen (U (1, 49) = 109,00 ; p = .137). We zien wel een significant 

verschil wat betreft Arabische getallen en een trend (borderline missed significantie) van 

verschil voor getalwoorden (respectievelijk U (1, 49) = 91,50 ; p = .049; U (1, 49) = 92,00 ; p 

= .051). Voor de modaliteiten stippenpatronen, kleine en grote hoeveelheden (< 10 en > 10) 

wordt geen significant verschil gevonden ( respectievelijk U (1, 49) = 162,00; p = .957; U (1, 

49) = 159,00; p = .892; U (1, 49) = 115,00; p = .185). 
 

 

(b) Number sense: representaties 

Elk kind werd individueel toegewezen aan het best fittende significante model (lineair 

of logaritmisch). De regressiecoëfficiënten werden berekend op basis van de geschatte 

waarden +1 om te voorkomen dat eventuele nulwaarden voor de schattingen niet 
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gemodelleerd kunnen worden op de NLT. Als een kind voor beide coëfficiënten het 

significant niveau niet behaalde, werd verondersteld dat het kind geen valide representatie 

heeft. Tabel 1 vat de resultaten samen door de medianen op groepsniveau (sibling en controle) 

weer te geven. Op deze manier werd het best fittende model (lineair of logaritmisch) per 

modaliteit aan elke groep toegewezen. Daarnaast werd een Wilcoxon matched pairs test 

uitgevoerd
2
 (aangezien niet aan de assumptie van normaliteit werd voldaan) teneinde een al 

dan niet significant verschil tussen de lineaire en logaritmische R² vast te stellen. 

Tabel 1: Mediane regressiecoëfficiënten, t-waarden en significantiewaarden voor de siblinggroep en controlegroep van het 1
ste

 

leerjaar uit studie 1. 

 
  Lineair Logaritmisch Wilcoxon 

    R² p R² p Z p 

3 modaliteiten Controle (n = 41) 0,877 .001
**

 0,982 .001
**

 -3,296 < .001
**

 

 

Siblings (n = 14) 0,735 .002
*
 0,926 .001

**
 -2,352 .019

*
 

 

Niet-klinische Siblings (n = 8) 0,731 .002
*
 0,913 .001

**
 -2,521 .012

*
 

Arabische getallen Controle (n = 41) 0,885 .001
**

 0,969 .001
*
 -3,296 < .001

**
 

 

Siblings (n = 14) 0,620 .007
*
 0,850 .001

**
 -2,404 .016

*
 

 

Niet-klinische Siblings (n = 8) 0,645 .006
*
 0,859 .001

**
 -2,521 .012

*
 

Getalwoorden Controle (n = 41) 0,936 .001
**

 0,983 .001
**

 -3,233 < .001
**

 

 

Siblings (n = 14) 0,633 .006
*
 0,834 .001

**
 -1,238 .216 

 

Niet-klinische Siblings (n = 8) 0,635 .007
*
 0,835 .001

**
 -2,521 .012

*
 

Stippen Controle (n = 41) 0,912 .001
**

 0,988 .001
**

 -1,664 .096 

 

Siblings (n = 14) 0,687 .003
*
 0,727 .002

*
 -2,384 .017

*
 

  Niet-klinische Siblings (n = 8) 0,703 .005
*
 0,792 .002

*
 -2,24 .025

*
 

 

* p ≤ .05, **p ≤ .01, 
1 de regressiecoëfficiënten die significant werden bevonden na zowel het uitvoeren van een regressie-analyse als na een Wilcoxon matched 
pairs test. 

Uit Tabel 1 blijkt dat zowel voor de siblinggroep als de controlegroep het logaritmisch 

model significant beter fit dan het lineaire model over de gehele Number Line Taak. Wat de 

siblinggroep betreft, is er een significant verschil in het voordeel van de logaritmische fit voor 

alle drie de modaliteiten samen (Z (9) = -2,352; p = .019), alsook voor Arabische getallen en 

stippenpatronen afzonderlijk (Arabische getallen (Z (9) = -2,404; p = .016); stippen (Z (9) = -

2,384; p = .017)). Wat de getalwoorden betreft, is er geen significant verschil tussen beide 

modellen (Z (9) = -1,238; p = .216). Ook de controlegroep vertoont een significant best 

passende fit van het logaritmisch model voor de drie modaliteiten samen (Z (40) = -3,296; p ≤ 

.001). Voor de modaliteiten afzonderlijk wordt een significant verschil voor het logaritmisch 

model bekomen voor de Arabische getallen ((Z (40) = -3,296; p ≤ .001) en voor getalwoorden 

                                                 
2
 Met een Paired Student’s T-test werden quasi gelijkaardige resultaten bekomen. 
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Z (40) = -3,233; p ≤ .001). Voor stippenpatronen wordt geen significant verschil gevonden (Z 

(40) = -1,664; p ≤ .096). Ook indien we kijken naar de resultaten voor de siblings die niet-

klinisch scoren, zien we zeer gelijklopende resultaten met de gehele groep siblings (zie Tabel 

1).  

 

(c) Procedurele rekenvaardigheden: KRT-R (Baudonck et al., 2006) 

 

 Onderstaande boxplot (Figuur 5) geeft de resultaten op de KRT-R (Baudonck et al., 

2006) weer voor beide groepen uit het 1
ste

 leerjaar.  

 
 

Figuur 5. Resultaten KRT-R (in percentielen) voor de sibling- en controlegroep uit het 1
ste

 leerjaar. 

 

 Waar de siblings een mediaan scoren van percentiel 28, scoren de controlekinderen een 

mediaan van percentiel 50 voor de totale KRT-R (Baudonck et al., 2006). Het grootste 

verschil tussen de beide groepen situeert zich binnen getallenkennis, waar de siblinggroep een 

mediaan van percentiel 40 scoorde terwijl de controlegroep een mediaan van percentiel 58 

behaalde. Voor hoofdrekenen bedraagt de mediaan van de siblings percentiel 34 terwijl de 

controlegroep een mediaan van percentiel 46 behaalt.  

 Om na te gaan of beide groepen significant verschillen, werd een t-test voor 

onafhankelijke steekproeven (aangezien er werd voldaan aan de assumptie van normaliteit en 

homogeniteit) uitgevoerd met totale z-score op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) als 

afhankelijke variabele en groep (sibling of controle) als onafhankelijke variabele (zie Tabel H 

in bijlage 2). Controlekinderen deden het significant beter voor de totale test (t (51) = 4,48; p 

< .001), de subtest getallenkennis (t (51) = 3,57; p < .001) en hoofdrekenen (t (51) = 4,11; p < 
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.001). Ook indien we enkel de niet-klinische siblings (dus de siblings die geen dyscalculie 

lijken te ontwikkelen) vergelijken met de controlegroep, bekomen we dezelfde resultaten 

(Tabel H in bijlage 2). 

 

(d) Geautomatiseerde rekenvaardigheden: TTR (de Vos, 1992) 
 

 Vervolgens analyseerden we de resultaten van de sibling- en controlegroep wat betreft 

de TTR (de Vos, 1992). Figuur 6 toont de resultaten voor beide groepen voor de totale TTR 

(plus en min) uitgedrukt in cum%. 

 

 

Figuur 6. Resultaten TTR (in cum%) voor de sibling- en controlegroep uit het 1
ste

 leerjaar. 

 

 De mediaan van de siblinggroep (M = 11; SD = 6.50) ligt beduidend lager dan de 

mediaan van de controlegroep (M = 40; SD = 21.81). De spreiding van de controlegroep is 

ook veel groter dan deze van de siblinggroep. 

 Na staving van de assumpties van normaliteit en homogeniteit werd een independent 

samples t-test uitgevoerd met totale z-score op de TTR (de Vos, 1992) als afhankelijke 

variabele en groep (sibling of controle) als onafhankelijke variabele (zie Tabel I in bijlage 2). 

 Controlekinderen scoorden significant beter dan siblings (t (50) = 5,890 ; p < .001). Ook 

indien we enkel de siblings die geen dyscalculie lijken te ontwikkelen (niet-klinische siblings) 

vergelijken met de controlegroep, bekomen we quasi dezelfde resultaten (Tabel I in bijlage 2). 
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3.1.2. Evolutie in de prestaties op de getallenas (Number Line) van 3
de

 kleuterklas – 

1
ste

 leerjaar (Onderzoeksvraag 2):  

Is er evolutie in de accuraatheid en/of in de mentale representatie van de prestaties op 

de Number Line Taak van siblings en controlekinderen in het 1
ste

 leerjaar ten opzichte van de 

3
de

 kleuterklas? 

We gingen na of er een zichtbare evolutie optreedt wat betreft de accuraatheid op de 

Number Line Taak. Hiervoor vergeleken we de PAE’s van de siblings uit de 3
de

 kleuterklas 

met het 1
ste

 leerjaar. Enkel de siblings die zowel in de 3
de

 kleuterklas als het 1
ste

 leerjaar 

werden getest, werden geïncludeerd (n = 11). Figuur 7 geeft een vergelijkend beeld voor de 

3
de

 kleuterklas en 1
ste

 leerjaar van de gemiddelde PAE’s voor de verschillende modaliteiten. 

 

Figuur 7. Mediane PAE voor de verschillende modaliteiten van de siblings en de controlegroep in de 3
de

 kleuterklas en het 1
ste

 

leerjaar.  

 

Uit deze Figuren blijkt dat kinderen in het 1
ste

 leerjaar beter getallen kunnen schatten 

op een getallenas dan toen ze in de 3
de

 kleuterklas zaten.  

 

Een Paired Student’s t-test (zie Tabel J in bijlage 2) met PAE als afhankelijke 

variabele en leerjaar als onafhankelijke variabele werd uitgevoerd. Voor de variabelen die niet 

normaal verdeeld bleken (respectievelijk PAE totaal, PAE stippen en PAE < 10), werd tevens 

een Wilcoxon matched pairs test uitgevoerd. De resultaten van beide tests bleken echter 

gelijk.  

De siblings in het 1
ste

 leerjaar scoren significant accurater op de totale NLT dan toen 

ze in de 3
de

 kleuterklas zaten (t (10) = 2,746; p = .026). Wat de verschillende modaliteiten 

betreft, bekomen we een sterk significant verschil voor getalwoorden (t (10) = 3,333; p = 

.008). Voor de modaliteit Arabische getallen zien we een trend (borderline missed 

significantie) van verschil (t (10) = 2,142; p = .058). Voor stippenpatronen wordt geen 

significant verschil geregistreerd (t (10) = 1,629; p = .134). Voor kleine hoeveelheden (< 10) 
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wordt een significant verschil gevonden (t (10) = 2,345; p = .041), maar voor grote 

hoeveelheden (> 10) niet (t (10) = 1,616; p = .137). We zagen aldus een significant betere 

prestatie in het 1
ste

 leerjaar in vergelijking met de 3
de

 kleuterklas voor de totale PAE, de PAE 

voor getalwoorden en voor kleine hoeveelheden (< 10). 

 

3.1.3. Getallenastaak als voorspeller van rekenvaardigheden (Onderzoeksvraag 3)?  

 Kunnen we procedurele rekenvaardigheden (gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 

2006)) en/ of automatiseringsvaardigheden (TTR; de Vos, 1992) voorspellen op basis van 

number sense vaardigheden (gemeten met de getallenastaak (NLT))?  

(a) Getallenastaak in de 3
de

 kleuterklas als prospectieve voorspeller van 

rekenvaardigheden in het 1
ste

 leerjaar? 

 

We gingen als eerste na of we de procedurele rekenvaardigheden in het 1
ste

 leerjaar 

(gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 2006)) kunnen voorspellen op basis van de 

prestaties op de Number Line Taak (PAE) in de kleuterklas voor zowel de siblinggroep als de 

controlegroep. Een regressie-analyse met de totaalscore op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) 

(in z-score) in het 1
ste

 leerjaar als afhankelijke variabele en de totale PAE in de 3
de

 kleuterklas 

als onafhankelijke variabele werd uitgevoerd (zie Tabel K in bijlage 2). 

Voor de totale groep (siblings en controle samen) bleken de prestaties op de Number 

Line Taak (PAE totaal) in de 3
de

 kleuterklas 36,5% van de variantie van de z-scores op de 

KRT-R (Baudonck et al., 2006) in het 1
ste

 leerjaar te kunnen verklaren (F (1,50) = 30,356; p < 

.001; R² = .365). Hogere foutenpercentages op de NLT in de 3
de

 kleuterklas verklaren dus 

significant een lagere z-score op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) in het 1
ste

 leerjaar.  

We voerden een gelijkaardige regressie-analyse uit voor beide groepen afzonderlijk. In 

de siblinggroep wordt 1,2% van de variantie op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) in het 1
ste

 

leerjaar verklaard door de NLT in de 3
de

 kleuterklas (F (1, 9) = 0,880; p = .373; R² = -.012) 

wat geen significante voorspelling oplevert. Daarentegen wordt er binnen de controlegroep 

wel een sterk significante voorspelling opgeleverd. De NLT verklaart voor deze groep 41,1% 

van de variantie op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) (F (1,39) = 28,856; p < .001; R² = 

.411). 

 

Vervolgens gingen we na of we de automatiseringsvaardigheden in het 1
ste

 leerjaar 

(gemeten met de TTR (de Vos, 1992)) kunnen voorspellen op basis van de prestaties op de 

Number Line Taak (PAE) in de kleuterklas voor zowel de siblinggroep als de controlegroep. 
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Een regressie-analyse met de totaalscore op de TTR (de Vos, 1992) (in z-score) in het 1
ste

 

leerjaar als afhankelijke variabele en de totale PAE in de 3
de

 kleuterklas als onafhankelijke 

variabele werd uitgevoerd (zie Tabel L in bijlage 2). 

Voor de totale groep (siblings en controle samen) bleken de prestaties op de Number 

Line Taak (PAE totaal) in de 3
de

 kleuterklas 0,2% van de variantie van de z-scores op de TTR 

(de Vos, 1992) in het 1
ste

 leerjaar te kunnen verklaren (F (1,47) = 1,108; p = .298; R² = .002). 

De Number Line Taak in de 3
de

 kleuterklas is aldus geen significante voorspeller voor de 

scores op de TTR (de Vos, 1992) in het 1
ste

 leerjaar. Ook indien we beide groepen 

afzonderlijk bekijken, blijkt de NLT geen significante prospectieve voorspeller voor de 

prestaties op de TTR (siblings: (F (1,8) = 0,035; p = .856; R² = -.120); controle: (F (1,37) = 

0,143; p = .707; R² = -.023)). 

 

(b) Getallenastaak in het 1
ste

 leerjaar als concurrente voorspeller van 

rekenvaardigheden in het 1
ste

 leerjaar 

Waar we hierboven de NLT van de 3
de

 kleuterklas als voorspeller gebruikten van de 

procedurele en automatiseringsrekenvaardigheden, zullen we nu de prestaties op de NLT van 

het 1
ste

 leerjaar als voorspeller nagaan. Als eerste voeren we opnieuw een regressie-analyse uit 

met de totaalscore op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) (in z-score) in het 1
ste

 leerjaar als 

afhankelijke variabele en de totale PAE in het 1
ste

 leerjaar als onafhankelijke variabele (zie 

Tabel M in bijlage 2). 

Voor de totale groep verklaren de prestaties op de Number Line Taak (PAE totaal) 

afgenomen in het 1
ste

 leerjaar 28,4% van de variantie van de z-scores op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) in het 1
ste

 leerjaar (F (1,53) = 22,436; p < .001; R² = .284). Hogere 

foutenpercentages op de NLT voorspellen dus significant een lagere z-score op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) in het 1
ste

 leerjaar.  

Indien we de siblinggroep afzonderlijk beschouwen, wordt 31,1% van de variantie op 

de KRT-R (Baudonck et al., 2006) verklaard door de NLT in het 1
ste

 leerjaar (F (1, 12) = 

6,877; p = .022; R² = .311) wat een significante voorspelling oplevert. Binnen de 

controlegroep wordt 19,3% van de variantie op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) verklaard 

door de NLT (F (1,39) = 39,000; p = .002; R² = .193) wat eveneens een significante 

voorspeller is. We kunnen aldus de prestaties in het 1
ste

 leerjaar op de KRT-R (Baudonck et 

al., 2006) significant voorspellen op basis van de foutenpercentages op de NLT in het 1
ste

 

leerjaar. 
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Op dezelfde wijze gingen we na of de prestaties op de NLT van het 1
ste

 leerjaar als 

voorspeller kunnen gebruikt worden wat betreft de automatiseringsvaardigheden (zoals 

gemeten met de TTR (de Vos, 1992)) in het 1
ste

 leerjaar. Een regressie-analyse met totaalscore 

op de TTR (in z-score) in het 1
ste

 leerjaar als afhankelijke variabele en de totale PAE in het 

1
ste

 leerjaar als onafhankelijke variabele werd uitgevoerd (zie Tabel N in bijlage 2). 

Voor de totale groep verklaren de prestaties op de Number Line Taak (PAE totaal) in 

het 1
ste

 leerjaar 23,9% van de variantie van de z-scores op de TTR (de Vos, 1992) in het 1
ste

 

leerjaar (F (1,50) = 17,015; p < .001; R² = .239). Hogere foutenpercentages op de NLT 

voorspellen aldus significant een lagere z-score op de TTR (de Vos, 1992) in het 1
ste

 leerjaar.  

Indien we de siblinggroep afzonderlijk beschouwen, wordt 41,5% van de variantie op 

de TTR (de Vos, 1992) verklaard door de NLT in het 1
ste

 leerjaar (F (1, 11) = 9,505; p = .010; 

R² = .415) wat een sterk significante voorspelling oplevert. Binnen de controlegroep wordt 

9,3% van de variantie op de TTR (de Vos, 1992) verklaard door de NLT (F (1,37) = 4;913; p 

= .033; R² = .093) wat eveneens een significante voorspeller is. We kunnen aldus de prestaties 

in het 1
ste

 leerjaar op de TTR (de Vos, 1992) significant concurrent voorspellen op basis van 

de foutenpercentages op de NLT in het 1
ste

 leerjaar. 

 

3.1.4.  Getallenastaak bij klinisch scorende siblings (Onderzoeksvraag 4):  

Verschillen siblings die in het 1
ste

 leerjaar klinisch scoren (< pc 10) op één van de 

rekentests (KRT-R (Baudonck et al., 2006) of TTR (de Vos, 1992)) op de NLT op 

kleuterleeftijd? 

Van de siblings van kinderen met dyscalculie behaalden acht kinderen (57,1%) een 

zwakke score voor rekenvaardigheid (< pc 25 op KRT-R (Baudonck et al., 2006) en/ of TTR 

(de Vos, 1992)) en zes kinderen (54,9%) scoorden klinisch (< pc 10 op KRT-R (Baudonck et 

al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 1992)). We gingen na of siblings die klinisch scoren in het 1
ste

 

leerjaar onderscheiden kunnen worden van de siblings die niet-klinisch scoren op basis van 

hun totale PAE-score op de Number Line Taak in de 3
de

 kleuterklas en/ of in het 1
ste

 leerjaar.  
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Figuur 8. Mediane PAE voor de verschillende modaliteiten van de siblings die klinisch scoren en de siblings die niet 

klinisch scoren in de 3
de

 kleuterklas en het 1
ste

 leerjaar. 

 

Uit Figuur 8 blijkt dat de siblings die klinisch scoren op een rekentest, ook een hogere 

totale PAE (3
de

 kleuterklas en 1
ste

 leerjaar) hebben en dus minder accuraat getallen kunnen 

schatten op een getallenas dan de siblings die niet-klinisch scoren.  

Na het nagaan van de assumpties van normaliteit en homogeniteit (met respectievelijk 

een Shapiro-Wilk test en Levene’s test), werd een ANOVA met PAE als afhankelijke 

variabele en groep (klinisch of niet-klinisch) als onafhankelijke variabele uitgevoerd teneinde 

na te gaan of deze verschillen al dan niet significant waren (zie Tabel O voor 3
de

 kleuterklas 

en Tabel P voor 1
ste

 leerjaar in bijlage 2). 

Hoewel de klinische groep hogere foutenpercentages had dan de niet-klinische groep 

voor de totale PAE in de 3
de

 kleuterklas en het 1
ste

 leerjaar, bleek het verschil niet significant 

(3
de

 kleuterklas: F (1,9) = 0,258; p = .624; 1
ste

 leerjaar: F (1, 12) = 3,152; p = .101). Een 

MANOVA met PAE voor de drie verschillende modaliteiten als afhankelijke variabele en 

groep (klinisch en niet-klinisch) als onafhankelijke variabele werd uitgevoerd om een al dan 

niet significant verschil in modaliteit vast te stellen. De MANOVA bleek niet significant voor 

alle modaliteiten in de 3
de

 kleuterklas (Arabisch: F (1, 9) = 1,661; p = .230 ; Getalwoord: F (1, 

9) = 0,055; p = .820; Stippen: F (1, 9) = 0,045, p = .837). Ook voor de PAE van kleine en 

grote hoeveelheden (< 10 en > 10) kon geen significant verschil tussen klinisch en niet-

klinisch scorende siblings worden gevonden (< 10: F (1, 9) = 0,055; p = .819 ; > 10: F (1, 9) = 

0,285; p = .606). Echter, in het 1
ste

 leerjaar bleek er wel een significant verschil voor 

Arabische getallen (F (1, 12) = 6,375; p = .027). Siblings die klinisch scoren, scoren 

significant hogere foutenpercentages op de modaliteit Arabische getallen bij de NLT in het 
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1
ste

 leerjaar. Het verschil in het 1
ste

 leerjaar bleek echter niet significant voor de modaliteiten 

getalwoorden (F (1, 12) = 3,185; p = .100) en stippenpatronen (F (1, 12) = 1,406; p = .259). 

Voor kleine hoeveelheden (> 10) was er een trend (borderline missed significantie) van 

verschil in het 1
ste

 leerjaar (F (1, 12) = 4,245; p = .062). Voor de PAE van kleine 

hoeveelheden (< 10) in het 1
ste

 leerjaar kon ook geen significant verschil tussen klinisch en 

niet-klinisch scorende siblings worden gevonden (F (1,12) = 1,362; p = .266).  

 

3.1.5. Het al dan niet sibling zijn voorspelbaar (Onderzoeksvraag 5)? 

Kan je op basis van de Number Line Taak en/ of de rekenvaardigheden (KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) en TTR (de Vos, 1992)) voorspellen of iemand al dan niet een sibling 

is van iemand met dyscalculie?  

 

Om na te gaan of de prestaties qua number sense (NLT in PAE) en rekenvaardigheden 

(KRT-R (Baudonck et al., 2006) en TTR (de Vos, 1992)) een goede voorspeller zijn voor het 

al dan niet sibling zijn van een persoon met dyscalculie werd een discriminantanalyse 

uitgevoerd (zie Tabel 2). De relaties tussen dichotome afhankelijke variabelen (sibling en 

controle) en een aantal onafhankelijke variabelen (PAE totaal, PAE Arabisch, PAE 

getalwoord, PAE stippen, PAE < 10, PAE > 10, KRT-R getallenkennis, KRT-R 

hoofdrekenen, KRT totaal (Baudonck et al., 2006) en TTR (de Vos, 1992)) worden met deze 

multivariate techniek bestudeerd. De centrale vraag bij discriminantanalyse is: welke 

onafhankelijke variabele heeft het grootste discriminerend vermogen of geeft de beste 

voorspelling tot welke van de twee groepen een individu behoort? Om toevalsfluctuaties te 

onderdrukken werd een kruisgevalideerde (leave-one-out) discriminantanalyse uitgevoerd. 

Tabel 2: Kruisgevalideerde discriminantanalyse op basis van de NLT 3
de

 kleuterklas, NLT 1
ste

 leerjaar, KRT-R en TTR. 

 Op basis van   % correct geclassificeerd 

Alle tests samen: Siblings 100 

NLT 3
e 
kk, NLT 1

e
 lj, Controle 95 

KRT-R en TTR Totaal 96 

NLT 3
e
 kk Siblings 55 

 

Controle 81 

 

Totaal 75 

NLT 1
e
 lj Siblings 71 

 

Controle 78 

  Totaal 76 

Rekentests samen Siblings 85 

KRT en TTR Controle 80 

 

Totaal 81 
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Eerst werd een discriminantanalyse op basis van alle tests samen gemaakt (NLT 3
de

 

kleuterklas, NLT 1
ste

 leerjaar, KRT (Baudonck et al., 2006) en TTR (de Vos, 1992)). Op basis 

hiervan kunnen 100% van de siblings en 95% van de controles correct worden 

geclassificeerd. Beide zijn duidelijk sterk boven het kansniveau, quasi iedereen wordt in de 

correcte categorie ingedeeld met de gegevens van deze tests samen. 

Vervolgens werd een discriminantanalyse op basis van de resultaten op de NLT in de 

3
de

 kleuterklas uitgevoerd. Op basis hiervan worden 55% van de siblings en 81% van de 

controles correct geclassificeerd. Als we echter een discriminantanalyse op basis van de 

resultaten op de NLT in het 1
ste

 leerjaar uitvoeren, worden 71% van de siblings en 78% van de 

controles juist geclassificeerd. Dit is beduidend meer dan op basis van de NLT uit de 3
de

 

kleuterklas en eveneens sterk boven het kansniveau. 

Nadien bekeken we voor de verschillende modaliteiten afzonderlijk (zowel voor de 3
de

 

kleuterklas als het 1
ste

 leerjaar) hoeveel % men op basis hiervan correct kan classificeren. De 

resultaten worden weergegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3: Kruisgevalideerde discriminantanalyse op basis van de NLT 3
de

 kleuterklas en 1
ste

 leerjaar. 

      PAE 3
de

 kleuterklas PAE 1
ste

 leerjaar 

 

 Op basis van    % correct geclassificeerd % correct geclassificeerd 

 

Totaal Siblings 55 57 

  

Controle 68 71 

  

Totaal 65 67 

 

Arabisch Siblings 55 57 

  

Controle 66 81 

  

Totaal 64 75 

 

Getalwoord Siblings 64 64 

  

Controle 71 71 

  

Totaal 69 69 

 

Stippen Siblings 64 29 

  

Controle 61 63 

  

Totaal 62 56 

 

< 10 Siblings 55 21 

  

Controle 68 78 

  

Totaal 65 66 

 

> 10 Siblings 64 57 

  

Controle 73 68 

    Totaal 71 66 

 

Op basis van getalwoord (1
ste

 leerjaar) worden de meeste siblings correct 

geclassificeerd, namelijk 64%. Stippenpatronen (1
ste

 leerjaar) blijken de slechtste voorspeller 
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met slechts 29% correct geclassificeerde siblings. We zien dat kleine hoeveelheden (< 10) een 

erg slechte voorspeller zijn voor het al dan niet sibling zijn met slechts 21% correct 

geclassificeerden. Op basis van grote hoeveelheden (> 10) worden 57% van de siblings 

correct geclassificeerd, wat net boven het kansniveau is.  

 

Daarnaast werd een discriminantanalyse op basis van de resultaten van de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) en TTR (de Vos, 1992) uitgevoerd. Op basis hiervan worden 85% van 

de siblings en 80% van de controles correct geclassificeerd. Dit ligt beduidend hoger dan het 

kansniveau en geeft een iets betere classificatie dan op basis van de NLT. Als we deze meer 

in detail bekijken (zie Tabel 4), zien we dat de meeste siblings correct worden geclassificeerd 

op basis van de TTR (de Vos, 1992), namelijk 92% wat beduidend hoger ligt dan het 

kansniveau. Ook voor de controlegroep blijkt de TTR (de Vos, 1992) de meeste kinderen 

correct te classificeren (77%). De scores op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) blijken een 

minder goede voorspeller voor het al dan niet hebben van een broer of zus met dyscalculie: 

57% worden correct ingedeeld op basis de totale score, 50% op basis van getallenkennis en 

50% op basis van hoofdrekenen. Voor de controles liggen de cijfers iets hoger met 66% op 

basis van de totale score, 71% op basis van getallenkennis en 66% op basis van hoofdrekenen. 

 

Tabel 4: Kruisgevalideerde discriminantanalyse op basis van de KRT-R en TTR. 

Op basis van      % correct geclassificeerd 

KRT-R Totaal Siblings 57 

  

Controle 66 

  

Totaal 64 

 

Getallenkennis Siblings 50 

  

Controle 71 

  

Totaal 66 

 

Hoofdrekenen Siblings 50 

  

Controle 66 

  

Totaal 66 

TTR Totaal Siblings 92 

  

Controle 77 

    Totaal 83 
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3.2. Studie 2: Cross-sectionele studie van siblings uit de lagere school. 

3.2.5. Prestaties op de getallenas (Number Line) en op reken- en leestaken 

(Onderzoeksvraag 1):  

Is er een verschil tussen siblings van kinderen met dyscalculie en kinderen zonder 

siblings met dyscalculie wat betreft number sense en meer concreet wat betreft (a) 

foutenpercentages en (b) representaties (zoals gemeten met de Number Line Taak), 

rekenvaardigheden zoals gemeten met (c) de KRT-R (Baudonck et al., 2006) en (d) de TTR 

(de Vos, 1992) en (e) leesvaardigheden zoals gemeten met de EMT (Brus & Voeten, 1999) en 

de Klepel (Van den Bos et al., 1994)? 

 

(a) Number sense: foutenpercentages  

De foutenpercentages op de drie modaliteiten van de siblings en de kinderen met 

dyscalculie worden weergegeven in Tabel Q en R (zie bijlage 3). Over het algemeen zien we 

dat hoe ouder deze kinderen, hoe kleiner de foutenpercentages zijn.Voor een globaal beeld 

verwijzen we naar onderstaande Figuren. 

               

 

Figuur 9. PAE’s voor de siblinggroep, klinische controlegroep en niet- klinische controlegroep uit het basisonderwijs 

 

Er is geen significant verschil in leeftijd tussen de siblinggroep en de klinische 

controlegroep (t (39) = 1,108; p = .274) en tussen de siblinggroep en de niet-klinische 

controlegroep (t (84) = 0,761; p = .449). 
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Als we de drie modaliteiten afzonderlijk bekijken, zien we dat siblings het slechtst 

scoren voor Arabische getallen. De boxplot geeft ook weer dat er heel wat spreiding is binnen 

alle groepen en dat er enkele individuen zijn die extreem hoge PAE’s scoren. 

Na het analyseren van de assumpties van normaliteit en homogeniteit met 

respectievelijk een Shapiro-Wilk test (voor de sibling- en CI-groep), Kolmogorov-Smirnov 

(voor de niet-klinische controlegroep) en Levene’s Test, bleken de PAE’s niet normaal 

verdeeld.  

Allereerst vergelijken we de volledige siblinggroep met de CI-groep. Een Mann-

Whitney U-test met totale PAE als afhankelijke variabele en groep (sibling en CI) als 

onafhankelijke variabele (zie Tabel S in bijlage 3) leverde geen significante verschillen op (U 

(1, 37) = 163,00 ; p = .725). 

Vervolgens voeren we een Mann-Whitney U-test uit voor alle modaliteiten 

afzonderlijk. Er is geen significant verschil tussen beide groepen voor geen van de 

verschillende modaliteiten, noch voor hoeveelheden kleiner en groter dan 10 (Arabisch: U (1, 

37) = 134,00; p = .230; Getalwoord: U (1, 37) = 159,00; p = .654; Stippen: U (1, 37) = 139,00; 

p = .292; < 10: U (1, 37) = 119,50; p = .104; > 10: U (1, 37) =127,00; p = .275).  

Indien we de volledige siblinggroep met de niet-klinische controlegroep vergelijken 

m.b.v. een Mann-Whitney U-test, bekomen we een trend (borderline missed significantie) van 

verschil voor de totale PAE-score (U (1, 84) = 559,00; p = .053). Indien we een t-test 

uitvoeren wordt een significant verschil geconstateerd (t (84) = 2,23; p = .029). Ook voor de 

modaliteiten Arabische getallen en getalwoord wordt een trend van verschil (borderline 

missed significantie) gevonden (Arabisch: U (1, 84) = 565,00; p = .060; Getalwoord: (U (1, 

84) = 580,00; p = .083). Indien we met een t-test ditzelfde analyseren, wordt wel een 

significant verschil bekomen voor beide modaliteiten (t (84) = 2,78; p = .007; t (84) = 2,26; p 

= .026).Voor de modaliteit stippen wordt geen significant verschil gevonden (U (1, 84) = 

669,00; p = .238). Een t-test geeft hetzelfde resultaat. Voor hoeveelheden kleiner dat 10 wordt 

eveneens geen significant verschil vastgesteld (U (1, 84) = 728,00; p = .743). Voor grote 

hoeveelheden (> 10) wordt echter wel een significant verschil gevonden (U (1, 84) = 555,00; 

p = .048). Een t-test geeft ook hier een gelijkaardig resultaat. 

 

Indien number sense wel degelijk een cognitief fenotype is, zouden de siblings die 

later geen dyscalculie blijken te ontwikkelen ook moeten verschillen van de controlegroepen. 
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Daarom werden gelijkaardige analyses als hierboven uitgevoerd, maar de siblinggroep 

bestond nu enkel uit de siblings die niet-klinisch scoren (n = 15) op de TTR (de Vos, 1992) en 

KRT-R (Baudonck et al., 2006). We vergeleken eerst de siblings die niet-klinisch scoren op 

een rekentest met de CI-groep (klinische controlegroep). Een Mann-Whitney U-test met totale 

PAE als afhankelijke variabele en groep (niet-klinische sibling en CI) als onafhankelijke 

variabele werd hiervoor uitgevoerd (zie Tabel T in bijlage 3). We zagen geen significant 

verschil (U (1, 27) = 88,00; p = .458) tussen beide groepen.  

Vervolgens voerden we een Mann-Whitney U-test uit voor de modaliteiten 

afzonderlijk. We zien geen significant verschil tussen beide groepen voor geen van de 

verschillende modaliteiten, noch voor hoeveelheden groter dan 10 (Arabisch: U (1, 27) 

=102,00; p = .896; Getalwoord: U (1, 27) = 92,00; p = .570; Stippen: U (1, 27) = 63,00; p = 

.070; > 10: U (1, 27) = 97,00; p = .982). Enkel voor kleine hoeveelheden (< 10) wordt een 

significant verschil bekomen (U (1, 27) = 44,00; p = .008).  

 

Indien we de niet-klinische siblinggroep met de niet-klinische controlegroep 

vergelijken m.b.v. een Mann-Whitney U-test bekomen we geen significant verschil voor de 

totale PAE-score (U (1, 74) = 436,00; p = .779) (zie Tabel T in bijlage 3). Ook voor de 

modaliteiten Arabisch, getalwoord, stippen, kleine en grote hoeveelheden (< 10 en > 10) 

wordt geen significant verschil bekomen met de Mann-Whitney U-test (Arabisch: U (1, 74) = 

447,00; p = .891; Getalwoord: U (1, 74) = 445,00; p = .876; Stippen: U (1, 74) = 428,00; p = 

.705; < 10: U (1, 74) = 367,00; p = .238; > 10: U (1, 74) = 433,00; p = .749). 

 

(b) Number sense: representaties 

We maakten opnieuw gebruik van de procedure van Siegler en Opfer (2003) om de 

onderliggende representatie (lineair of logaritmisch) van de mentale getallenlijn te bepalen. 

Tabel 5 vat deze resultaten samen.  
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Tabel 5: Mediane regressiecoëfficiënten, t-waarden en significantiewaarden voor de siblinggroep, 

dyscalculiegroep, CI-groep en niet-klinische controlegroep uit de basisschool uit studie 2. 

    Lineair Logaritmisch Wilcoxon 

    R² p R² p Z p 

3 modaliteiten Siblings (n = 25) 0,760
1 

< .001
*
 0,889

1 
< .001

*
 -2,085 .037

*
 

 

Niet-klinische siblings (n = 15) 0,837 < .001
*
 0,835 < .001

*
 -1,079 .281 

 

Dyscalculie (n = 20) 0,944
1 

< .001
*
 0,863

1 
< .001

*
 -2,984 .003

*
 

 

CI (n = 16) 0,884 < .001
*
 0,821 < .001

*
 -0,983 .326 

 

Controle (n = 61) 0,885 < .001
*
 0,860 < .001

*
 -0,057 .954 

Arabische getallen Siblings (n = 25) 0,637
1 

.006
*
 0,849

1 
< .001

*
 -2,220 .026

*
 

 

Niet-klinische siblings (n = 15) 0,799 .004
*
 0,849 < .001

*
 -1,533 .125 

 

Dyscalculie (n = 20) 0,972
1 

< .001
*
 0,853

1 
< .001

*
 -3,158 .002

*
 

 

CI (n = 16) 0,804 < .001
*
 0,836 < .001

*
 -0,828 .408 

 

Controle (n = 61) 0,843 < .001
*
 0,811 < .001

*
 -0,187 .852 

Getalwoorden Siblings (n = 25) 0,709
1 

.002
*
 0,835

1 
< .001

*
 -2,274 .023

*
 

 

Niet-klinische siblings (n = 15) 0,790 .004
*
 0,843 < .001

*
 -1,420 .156 

 

Dyscalculie (n = 20) 0,962
1 

< .001
*
 0,872

1 
< .001

*
 -2,809 .005

*
 

 

CI (n = 16) 0,939 < .001
*
 0,817 < .001

*
 -1,708 .088 

 

Controle (n = 61) 0,905 < .001
*
 0,834 < .001

*
 -1,548 .122 

Stippen Siblings (n = 25) 0,687 .003
*
 0,752 < .001

*
 -1,319 .187 

 

Niet-klinische siblings (n = 15) 0,765 .003
*
 0,802 < .001

*
 -1,136 .256 

 

Dyscalculie (n = 20) 0,726  .002
*
 0,723  .002

*
 -0,392 .695 

 

CI (n = 16) 0,604  .008
*
 0,650 .005

*
 -0,155 .877 

  Controle (n = 61) 0,704 .002
*
 0,782 < .001

*
 -1,728 .084 

* p ≤ .05, **p  ≤ .01, 1 de regressiecoëfficiënten die significant werden bevonden na zowel het uitvoeren van een regressie-analyse als na een 

Wilcoxon matched pairs test. 
Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p < .001, CI: Shapiro-Wilk p = .007, Controle: Kolmogorov-Smirnov p < .001 

Homogeniteit: Levene’s Test  p = .002. 

² Met een Paired Student’s t-test werden bijna allemaal gelijkaardige resultaten bekomen. 
 

 

Uit Tabel 5 blijkt dat het logaritmisch model een betere fit is voor de volledige 

siblinggroep dan het lineaire model over de gehele Number Line Taak. Wat de siblinggroep 

betreft, wordt er een significant verschil vastgesteld voor de drie modaliteiten samen (Z (24) = 

-2,085; p = .037). Er wordt tevens een significant verschil gevonden voor Arabische getallen 

(Z (24) = -2,2205; p = .026) en voor getalwoorden (Z (24) = -2,274; p = .023) maar voor 

stippenpatronen blijkt er geen significant verschil te zijn tussen beide modellen (Z (24) = -

1,319; p = .187). 

Als echter enkel de siblings die zelf geen dyscalculie lijken te ontwikkelen in rekening 

worden gebracht, blijkt het lineaire model iets beter te fitten, maar het verschil met het 

logaritmisch model blijkt niet significant (Z (24) = -1,079; p = .281). Voor de drie 
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modaliteiten afzonderlijk blijkt het logaritmisch model een betere fit voor de niet-klinisch 

scorende siblings, maar ook hier blijkt het verschil met het lineair model niet significant 

(Arabisch: Z (14) = -1.533; p = .125; getalwoorden: Z (14) = -1.420; p = .156; stippen: Z (14) = 

-1.136; p = .256). 

Wat de dyscalculiegroep betreft, blijkt het lineair model een betere fit voor de 

volledige NLT. Het verschil met het logaritmisch model is significant voor de drie 

modaliteiten samen (Z (17) = -2,984; p = .003), voor Arabische getallen (Z (17) = -3,158; p = 

.002) en getalwoorden (Z (17) = -2,809; p = .005). Er is geen significant verschil voor 

stippenpatronen (Z (17) = -0,392; p = .695). Enige voorzichtigheid met de interpretatie van 

deze resultaten is hierbij wel geboden aangezien de dyscalculiegroep een significant hogere 

leeftijd had dan de drie andere groepen.  

Voor de CI-groep zien we dat het lineair model het best fit voor de drie modaliteiten 

samen en voor getalwoorden. Het logaritmisch model fit echter het best voor Arabische 

getallen en stippenpatronen. Allen blijken evenwel niet significant (drie modaliteiten samen: 

(Z (15) = -0,983; p = .326; Arabisch: (Z (15) = -0,828; p = .408; getalwoorden: (Z (15) = -1,70; 

p = .088; stippen: (Z (15) = -0,155; p = .877). 

De controlegroep bleek een betere lineaire fit te hebben voor de drie modaliteiten 

samen, Arabische getallen en getalwoorden. Deze groep had een betere logaritmische fit voor 

stippenpatronen. Allen blijken echter niet significant (drie modaliteiten samen: (Z (60) = -

0,057; p = .852; Arabisch: (Z (60) = -0,187; p = .852; getalwoorden: (Z (60) = -1,548; p = .122; 

stippen: (Z (60) = -1,728; p = .084). 

 

(c) Procedurele rekenvaardigheden: KRT-R (Baudonck et al., 2006) 

Figuur 10 geeft de resultaten weer voor de sibling-, dyscalculie-, CI-, en controlegroep 

op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) uit de lagere school. 
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      Figuur 10. Resultaten KRT-R (in percentielen) sibling-, dyscalculie-, CI-, en controlegroep uit de lagere school uit studie 2 
 

 De dyscalculiegroep soort klinisch laag op zowel de totale KRT-R (Baudonck et al., 

2006), als voor getallenkennis en hoofdrekenen afzonderlijk. Waar de siblings een mediaan 

scoren van percentiel 26, scoren de kinderen met dyscalculie een mediaan van percentiel 3, de 

CI-groep een mediaan van percentiel 60,5 en de niet-klinische controlegroep een mediaan van 

percentiel 27 voor de totale KRT-R (Baudonck et al., 2006). Voor getallenkennis behaalt de 

dyscalculiegroep een mediaan van percentiel 9,5. De siblinggroep behaalt een mediaan van 

percentiel 40, de CI-groep 56,5 en de controlegroep 28 voor getallenkennis. Voor 

hoofdrekenen bedraagt de mediaan van de dyscalculiegroep percentiel 3, de siblinggroep 19, 

de CI-groep 56 en de controlegroep 27.  

 

 Een MANCOVA met leeftijd als covariaat werd uitgevoerd (aangezien er werd voldaan 

aan de assumptie van normaliteit en homogeniteit) met totale z-score op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) als afhankelijke variabele en groep (sibling en dyscalculie, sibling en 

CI en tenslotte sibling en controle) als onafhankelijke variabele (zie Tabel U in bijlage 3).  

 Allereerst vergeleken we de siblinggroep met de dyscalculiegroep. Siblings deden het 

beter dan kinderen met dyscalculie (F (1, 43) = 5,062; p = .030). Als we getallenkennis en 

hoofdrekenen afzonderlijk bekijken, zien we eveneens een significant verschil voor 

getallenkennis (F (1, 43) = 4,091; p = .050) en een trend van verschil (borderline missed 

significantie) voor hoofdrekenen (F (1, 43) = 5,062; p = .055) in het voordeel van de 

siblinggroep.  
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 Vervolgens vergeleken we de siblinggroep met de CI-groep. We zien dat de CI-groep 

significant beter scoort wat betreft de z-score voor de totale KRT (Baudonck et al., 2006) (F 

(1, 40) = 15,279; p < .001). Als we getallenkennis en hoofdrekenen bekijken, zien we 

eveneens dat de CI-groep significant beter scoort voor beiden (getallenkennis: (F (1, 40) = 

7,331; p = .011); hoofdrekenen: (F (1, 40) = 14,620; p < .001)). 

 Als laatste vergeleken we de siblinggroep met de niet-klinische controlegroep. De 

siblinggroep scoort significant beter wat betreft de z-score van de totale KRT (Baudonck et 

al., 2006) (F (1, 65) = 12,501; p < .001). Als we getallenkennis en hoofdrekenen afzonderlijk 

bekijken, zien we eveneens dat de siblinggroep significant beter scoort voor beiden 

(getallenkennis: (F (1,65) = 7,255; p = .009); hoofdrekenen: (F (1, 65) = 9,712; p = .003)). 

Ook deze resultaten dienen we met voorzichtigheid te interpreteren aangezien we enkel data 

hebben voor controlekinderen uit het 2
de

 leerjaar. Voor de kinderen uit het 5
de

 leerjaar waren 

er geen scores op deze tests voorhanden. 

 

(d) Geautomatiseerde rekenvaardigheden: TTR (de Vos, 1992) 
 

 Vervolgens analyseerden we de resultaten van de sibling-, dyscalculie, CI- en 

controlegroep wat betreft de TTR (de Vos, 1992). Figuur 11 toont de resultaten voor beide 

groepen voor de totale TTR uitgedrukt in cum%. 

 
Figuur 11. Resultaten TTR (in cum%) voor de sibling-, dyscalculie-, CI-, en  

controlegroep uit de basisschool van studie 2 
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 Deze boxplot toont een mediaan van de siblinggroep (M = 11; SD = 28.81) die lager is  

dan de mediaan van de dyscalculiegroep (M = 23; SD = 27.55) en de beide controlegroepen 

(CI: M = 60.0 ; SD = 30.24; controle: M =52.0; SD = 19.66). 

 Na staving van de assumpties van normaliteit en homogeniteit van de varianties met 

respectievelijk de Shapiro-Wilk test en de Levene’s test, werd een Mann-Whitney U-test 

uitgevoerd met totale z-score op de TTR (de Vos, 1992) als afhankelijke variabele en groep 

(sibling en dyscalculie, sibling en CI en sibling en controle) als onafhankelijke variabele (zie 

Tabel V in bijlage 3). Er blijkt een significant verschil te zijn in z-score op de TTR (de Vos, 

1992) tussen de sibling- en de dyscalculiegroep (U (1, 43) = 138,00; p = .025). We merken 

echter geen significant verschil op tussen de sibling- en CI-groep (U (1, 33) = 97,00; p = 

.480), noch tussen de sibling- en controlegroep (U (1, 77) = 539,00; p = .361). Een mogelijke 

verklaring hiervoor is het verschil in leeftijd tussen deze groepen, waarvoor niet gecontroleerd 

kan worden in non-parametrische toetsen. 

 

(e) Lezen: EMT (Brus & Voeten, 1999) en Klepel (Van den Bos et al., 1994) 

Onderstaande boxplot geeft de scores op de leestests weer van de siblings (n = 11), van de 

kinderen met dyscalculie (n =18) en van de controlekinderen zonder broer of zus met 

dyscalculie (n = 20) uit de lagere school.  

 

Figuur 12. Resultaten EMT en Klepel (in standaardscore) van de sibling-,  

dyscalculie- en controlegroep uit de lagere school uit studie 2. 
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De siblinggroep behaalde een gemiddelde score op zowel de EMT (Brus & Voeten, 

1999) als Klepel (Van den Bos et al., 1994) van SS 9 (EMT: SD = 3.26; Klepel: SD = 3.00). 

De dyscalculiegroep behaalde een gemiddelde score van SS 10 (EMT: SD = 3.72; Klepel: SD 

= 3.33) op beide tests. De controlegroep behaalde een gemiddelde score van SS 9 op de EMT 

(SD = 2.63) en SS 10 op de Klepel (SD = 2.21). 

Na het verifiëren van de assumpties van normaliteit en homogeniteit met de Shapiro-

Wilk test en de Levene’s test, werden ANCOVA’s uitgevoerd met standaardscore op de EMT 

(Brus & Voeten, 1999) en Klepel (Van den Bos et al., 1994) als afhankelijke variabele, groep 

(siblings en dyscalculie en siblings en controle) als onafhankelijke variabele en leeftijd als 

covariaat. Tabel W in bijlage 3 geeft de resultaten weer. Als we de siblinggroep met de 

dyscalculiegroep vergelijken, wordt er geen significant verschil bekomen voor de EMT (Brus 

& Voeten, 1999) of Klepel (EMT: F (1, 28) = 0,042; p = .840; Klepel: F (1, 28) = 0,162; p = 

.691). Ook als we de siblinggroep met de controlegroep vergelijken, kan geen significant 

verschil worden gevonden (EMT: F (1, 30) = 0,333; p = .569; Klepel: F (1, 28) = 0,116; p = 

.736). 

3.2.6. Getallenastaak als concurrente voorspeller van rekenvaardigheden 

(Onderzoeksvraag 2):  

Kunnen we procedurele rekenvaardigheden (KRT-R; Baudonck et al., 2006) en/ of 

automatiseringsvaardigheden (TTR; de Vos, 1992) voorspellen op basis van number sense 

vaardigheden (gemeten met de NLT)?  

 

Een regressie-analyse met de totaalscore op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) (in z-

score) als afhankelijke variabele en de totale PAE als onafhankelijke variabele werd 

uitgevoerd. 

Voor de totale groep (siblings, dyscalculie, CI en controles samen) bleken de prestaties 

op de Number Line Taak (PAE totaal) slechts 2,8% van de variantie van de z-scores op de 

KRT-R (Baudonck et al., 2006) te kunnen verklaren (F (1,93) = 2,688; p = .105; R² = .028). 

De Number Line Taak voorspelt dus niet significant de scores op de KRT-R (Baudonck et al., 

2006) in de basisschool. 

We voerden een gelijkaardige regressie-analyse uit voor de vier groepen afzonderlijk. 

Indien we de siblinggroep beschouwen, wordt 0% van de variantie op de KRT-R (Baudonck 

et al., 2006) verklaard door de NLT (F (1, 22) = 0,000; p = .990; R² = .000) wat geen 

significante voorspelling oplevert. Ook binnen de dyscalculiegroep en CI-groep wordt geen 

significante voorspelling opgeleverd (dyscalculie: F (1, 17) = 1,664; p = .215; R² = .094; CI: F 
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(1, 13) = 3,786; p = .075; R² = .240). Daarentegen wordt er binnen de controlegroep wel een 

sterk significante voorspelling opgeleverd. De NLT verklaart voor deze groep 37,8% van de 

variantie op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) (F (1, 38) = 2;688; p < .001; R² = .378). 

 

Vervolgens gingen we na of we de automatiseringsvaardigheden in de basisschool 

(gemeten met de TTR (de Vos, 1992)) kunnen voorspellen op basis van de prestaties op de 

Number Line Taak (PAE) voor zowel de sibling-, dyscalculie-, CI-, als de controlegroep. Een 

regressie-analyse met de totaalscore op de TTR (in z-score) als afhankelijke variabele en de 

totale PAE als onafhankelijke variabele werd uitgevoerd. 

Voor de totale groep (siblings, dyscalculie, CI en controles samen) bleken de prestaties 

op de Number Line Taak (PAE totaal) slechts 3,8% van de variantie van de z-scores op de 

TTR (de Vos, 1992) te kunnen verklaren (F (1,93) = 2,573; p = .114; R² = .038). De Number 

Line Taak voorspelt dus niet significant de scores op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) in de 

basisschool. 

We voerden een gelijkaardige regressie-analyse uit voor de vier groepen afzonderlijk. 

Indien we de siblinggroep beschouwen, wordt 31,2% van de variantie op de TTR (de Vos, 

1992) verklaard door de NLT (F (1, 22) = 6,805; p = .020; R² = .312) wat een significante 

voorspelling oplevert. Binnen de dyscalculiegroep, CI-groep en controlegroep worden geen 

significante voorspellingen opgeleverd (dyscalculie: F (1, 17) = 0,257; p = .639; R² = .060; CI 

F (1, 13) = 0,240; p = .637; R² = .046; controle: F (1,38) = 1,573; p = .225; R² = .046).  
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4. Discussie 

In deze studie werden de Number Line prestaties, reken- en leesvaardigheden van 

kinderen met een broer of zus met dyscalculie geanalyseerd en vergeleken met kinderen 

zonder broer of zus met leerstoornissen. Er werd getracht een antwoord te vinden op volgende 

vragen: (1) Verschillen siblings van kinderen met dyscalculie van controlekinderen wat 

betreft number sense-, reken- en leesvaardigheden? (2) Kan je op basis van de Number Line 

Taak de rekenvaardigheden voorspellen? (3) Verschillen siblings die klinisch scoren op één 

van de rekentests op de Number Line Taak? (4) Zijn siblings van kinderen met dyscalculie 

herkenbaar aan hun number sense en/of rekenvaardigheden? In wat volgt zullen de resultaten 

uit deze studie besproken en bediscussieerd worden. 

4.1. Verschillen siblings van kinderen met dyscalculie van controlekinderen wat betreft 

number sense-, reken- en leesvaardigheden? 

4.1.1. Number Sense: foutenpercentages 

 Gezien dit onderzoek deel uitmaakt van een longitudinale studie, kan reeds een 

evolutie worden vastgesteld wat betreft de foutenpercentages op de NLT. In een eerste fase 

van deze studie ontdekte men dat siblings van kinderen met dyscalculie uit de 3
de

 kleuterklas 

significant minder accuraat scoorden qua number sense (Dehaemers & Mincke, 2011-2012). 

De siblings vertoonden de grootste discrepantie met controlekinderen voor de modaliteit 

Arabische cijfers, gevolgd door getalwoorden, gevolgd door stippenpatronen. Ook op zowel 

grote als kleine hoeveelheden scoorden de siblings significant lager. Deze bevindingen staven 

de ‘defective number module hypothese’. Deze stelt dat kinderen met dyscalculie een stoornis 

vertonen in het aangeboren vermogen om hoeveelheden te begrijpen waardoor ze bij de drie 

vormen van de Number Line Taak problemen ondervinden (Butterworth, 2005). Siblings van 

kinderen met dyscalculie bezitten dus al in de 3
de

 kleuterklas slechtere number sense 

vaardigheden dan controlekinderen, wat wijst in de richting van een cognitief fenotype 

(Berteletti et al., 2010; De Smedt et al., 2013; Geary, 2011; Von Aster & Shalev, 2007).  

 

 Uit dit onderzoek blijkt dat deze ontwikkeling zich ook doorzet in het 1
ste

 leerjaar. 

Siblings behalen opnieuw significant hogere foutenpercentages op de NLT in het 1
ste

 leerjaar 

en scoren dus significant minder accuraat dan controlekinderen. Dezelfde rangorde qua 

modaliteiten als in de 3
de

 kleuterklas werd vastgesteld. De siblings vertonen de grootste 

significante discrepantie voor Arabische cijfers ten opzichte van de controlegroep, gevolgd 

door getalwoorden. In tegenstelling tot de 3
de

 kleuterklas zien we dat er enkel een significant 
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verschil is met de controlekinderen wat betreft de symbolische taken (Arabische getallen en 

getalwoorden). Dit pleit op zijn beurt dan weer voor de ‘acces deficit hypothese’ (Noël & 

Rousselle, 2011) die stelt dat kinderen met dyscalculie wel problemen hebben met het 

ophalen van de numerieke betekenis van symbolen (zoals Arabische getallen en 

getalwoorden), maar niet met non-symbolische representaties (zoals stippenpatronen). Er lijkt 

een shift te gebeuren tussen de 3
de

 kleuterklas en het 1
ste

 leerjaar tussen de ‘defective number 

module hypothese’ en de ‘acces deficit hypothese’. Een andere mogelijke verklaring hiervoor 

is dat de siblings van kinderen met dyscalculie beter vertrouwd raken met analoge 

grootterepresentaties en hun ‘achterstand’ ten opzichte van niet-siblings op dit vlak door hun 

stijgende maturiteit en educatie kunnen inhalen. Ook in de studie van Brankaer en collega’s 

(2013) kwam men tot de gelijkaardige conclusie dat kinderen met dyscalculie zowel bij het 

schatten van symbolische als non-symbolische getallen moeilijkheden vertonen, doch blijken 

symbolische stimuli de grootste moeilijkheid te vormen. Mundy en Gilmore (2009) ontdekten 

dat bij het begin van de basisschool (rond zes jaar), de non-symbolische met de symbolische 

vaardigheden worden samengevoegd tot wat men ‘mapping’ noemt. De symbolische 

vaardigheden zouden hierin een dominante rol spelen (Kolkman et al., 2013). Deze studie 

doet vermoeden dat het net daar misloopt bij siblings.  

 

Wat hoeveelheden betreft, zien we een kleine verschuiving ten opzichte van de 3
de

 

kleuterklas: er blijft een significant verschil wat betreft grote hoeveelheden, maar voor 

hoeveelheden kleiner dan 10 wordt er geen significant verschil meer vastgesteld. Ook dit is 

mogelijks te verklaren door het vele oefenen van de rekenvaardigheden met vooral kleinere 

hoeveelheden (< 10) in het 1
ste

 leerjaar. Met grotere getallen hebben de siblings in het 1
ste

 

leerjaar minder ervaring dan controlekinderen (Berteletti et al., 2010; Booth & Siegler, 2006). 

Verdere studie zal uitwijzen of deze trend in de komende jaren al dan niet wordt verder gezet.    

 

Wel verbeterde de accuraatheid van siblings in het 1
ste

 leerjaar significant ten opzichte 

van de 3
de

 kleuterklas. Concreet zien een sterke verbetering voor symbolische items (sterk 

significant voor getalwoorden en borderline missed significant voor Arabische getallen). 

Daarnaast verbeterden de number sense vaardigheden voor hoeveelheden kleiner dan 10 ook 

significant. Dit ligt in lijn met de ontwikkeling van de controlegroep en met de verwachtingen 

volgens de literatuur. Het discriminatievermogen verbetert namelijk bij het meer vertrouwd 

worden aan grotere getallen waardoor ook de prestaties op de Number Line Taak beter 

worden (Berteletti et al., 2010; Siegler & Opfer, 2003; Thomas & Siegler, 2010). 
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Indien number sense wel degelijk een cognitief fenotype is van dyscalculie, zouden we 

ook bij de niet-klinisch scorende siblings (dus de siblings die geen dyscalculie lijken te 

ontwikkelen) een discrepant verschil moeten opmerken in vergelijking met de controlegroep. 

Zoals het 5
de

 criterium van endofenotypes zegt, wordt dit endofenotype ook in hogere mate 

gevonden bij de ‘niet getroffen’ familieleden dan in de algemene populatie (Gottesman & 

Gould, 2003). Opmerkelijk is dat de niet-klinische siblings niet significant verschillen qua 

foutenpercentage met de controlegroep op de totale NLT, wat tegen de verwachtingen in 

botst. Wel zien we een significant verschil voor de modaliteit Arabische getallen en een trend 

van verschil (borderline missed significant) voor getalwoorden. Dit suggereert dat vooral de 

number sense vaardigheden voor symbolische taken tot het cognitief fenotype van dyscalculie 

behoren. Voor de diagnosestelling betekent dit dat vooral symbolische taken (Arabische 

getallen en getalwoorden) dienen geïncludeerd te worden om dyscalculie te kunnen 

diagnosticeren. 

 

Met studie 2 bekijken we of de trend zich ook doorzet in de volgende jaren van het lager 

onderwijs. Bij de vergelijking van siblings met controlekinderen zien we een trend van 

verschil (borderline missed significantie) voor de totale test. Concreet zien we (net als in het 

1
ste

 leerjaar) voor de modaliteit Arabische getallen en getalwoord een significant verschil met 

controlekinderen. Het lijkt er dus op dat er vanaf het 1
ste

 leerjaar enkel een verschil is voor 

symbolische representaties, wat opnieuw de ‘acces deficit hypothese’ staaft (Noël & 

Rousselle, 2011). De theorie van Dehaene (1992) stelt dat kinderen op kleuterleeftijd non-

symbolische getalrepresentaties (bv. drie stippen) leren koppelen aan symbolische 

voorstellingen zoals getalwoorden (bv. het woord drie) en nog later aan Arabische 

getalrepresentaties (Dehaene, 1992). Siblings in de lagere school scoren significant minder 

accuraat dan controlekinderen voor Arabische getallen en getalwoorden. Dit suggereert een 

verstoorde koppeling van symbolische aan non-symbolische getallen bij kinderen met 

dyscalculie en hun siblings. Mogelijks is dit één van de onderliggende mechanismen van 

dyscalculie. 

 

Net als in het 1
ste

 leerjaar, zien we dezelfde tendens in het lager onderwijs: enkel voor 

hoeveelheden groter dan 10 vinden we een significant verschil. Dit alles wijst in de richting 

van een verminderde number sense bij siblings en dus een eigenaardigheid in het approximate 

number system bij siblings en kinderen met dyscalculie (Feigenson, Dehaene, & Spelke, 

2004; Geary, 2004).  
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De siblings uit de lagere school vergeleken we ook met een klinische controlegroep 

(kinderen met een CI). Opvallend is dat we bij de vergelijking van deze groepen geen enkel 

significant verschil konden vaststellen, wat niet strookt met de verwachtingen. Een 

endofenotype is namelijk uniek voor de stoornis (Gottesman & Gould, 2003). Mogelijks was 

de proefgroep van kinderen met CI te klein (n = 16) en gaf dit een enigszins vertekend 

resultaat. Een andere hypothese is dat kinderen met een gehoorprobleem, net als siblings van 

kinderen met dyscalculie een zekere achterstand hebben qua number sense ten opzichte van 

typisch ontwikkelende kinderen. De literatuur wijst namelijk uit dat kinderen met 

gehoorverlies een trager leerproces doorlopen omwille van twee redenen (Nunes & Moreno, 

2002). Ten eerste hebben deze kinderen verminderde mogelijkheden tot incidenteel leren 

waardoor ze de elementaire wiskundige (en andere) woordenschat missen. Ten tweede hebben 

ze moeite met taken waarbij tijdssequentie een belangrijke rol speelt. Dit kan problematisch 

zijn voor de wiskundige ontwikkeling en kan een reden zijn voor hun verminderde number 

sense vaardigheden. 

 

We vergeleken daarnaast terug de niet-klinisch scorende siblings met de beide 

controlegroepen. Verrassend is dat de niet-klinische siblings niet significant verschillen met 

zowel de typisch ontwikkelende controlegroep als de CI-groep. Dit strookt niet met de 

verwachtingen van number sense als cognitief fenotype (Gottesman & Gould, 2003). Een 

hypothese hiervoor is dat de niet-klinisch scorende siblings enkel in het begin van de lagere 

school verschillen van niet-siblings. Mogelijks kunnen zij deze achterstand in de loop van de 

volgende jaren inhalen door gevorderde educatie en maturiteit (en dus niet meer afwijkend 

scoren voor number sense), terwijl siblings die zelf dyscalculie ontwikkelen deze achterstand 

blijven behouden (en dus afwijkend blijven scoren qua number sense). Verder onderzoek 

omtrent deze ontwikkeling is noodzakelijk en de komende jaren zal deze longitudinale studie 

hier vermoedelijk meer inzicht in kunnen bieden. 

 

4.1.2.  Number Sense: representaties 

Bij de testing van de siblings in de 3
de

 kleuterklas (Dehaemers & Mincke, 2011-2012), 

bleken siblings niet van controlekinderen onderscheiden te kunnen worden d.m.v. hun 

representatie op de mentale getallenlijn. Zoals verwacht, vertoonden zowel de siblings als de 

controlekinderen in de 3
de

 kleuterklas een logaritmische representatie. Dit sluit aan met het 

literatuuronderzoek waaruit blijkt dat jonge kinderen een logaritmische representatie van 
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getallen op de mentale getallenrij hanteren (Berteletti et al., 2010; Booth & Siegler, 2006; 

Siegler en Booth, 2004; Praet & Desoete, 2014). 

 

 Ook in het 1
ste

 leerjaar bleken zowel de sibling- als controlegroep een logaritmische 

representatie te behouden. De groepen kunnen dus ook in het 1
ste

 leerjaar niet worden 

onderscheiden steunde op hun Number Line representatie. Dit ligt in lijn met de literatuur die 

stelt dat de representatie langzaamaan verschuift van een dominant logaritmisch patroon, naar 

een mix van logaritmisch en lineair patroon, naar een dominant lineair patroon tussen de 

kleuterklas en het 2
de

 leerjaar (van zes tot acht jaar). In het 1
ste

 leerjaar blijkt een logaritmische 

representatie nog steeds dominant (Siegler & Booth, 2004; Praet & Desoete, 2014; Thompson 

& Siegler, 2010). Meer concreet evolueren kinderen in de kleuterklas sterk voor het interval 

van 0 tot 10 (Berteletti et al., 2010; Geary et al.; 2007; Siegler & Booth, 2004), tussen de 

kleuterklas en het 2
de

 leerjaar voor een interval van 0 tot 100 (Geary et al., 2007; Siegler & 

Booth, 2006), tussen het 2
de

 en het 4
de

 leerjaar voor een interval van 0 tot 1000 ( Siegler & 

Booth, 2006) en tenslotte tussen het 3
de

 en 6
de

 leerjaar voor een interval van 0 tot 10000 

(Thompson & Siegler, 2010). Voor vervolgonderzoek zou het zeer interessant zijn om de 

Number Line Taak uit te breiden en na te gaan hoe siblings van kinderen met dyscalculie 

scoren op een 0-1, 0-100, 0-1000 en 0-10000 interval. Vervolgens zouden deze kunnen 

vergeleken worden met elkaar en met typisch ontwikkelende kinderen om afwijkingen te 

kunnen opsporen en number sense als cognitief fenotype gedetailleerder in kaart te kunnen 

brengen. Siegler en Opfer (2003) bemerkten namelijk dat typisch ontwikkelende kinderen in 

het 2
de

 leerjaar een lineaire representatie hanteerden bij een NLT met een interval van 0 tot 

100. Echter, bij een interval van 0 tot 1000 hanteerden ze een logaritmische representatie. 

 

Wel merken we een verschil op in modaliteit: de siblings vertonen een significant 

betere logaritmische fit voor Arabische getallen en stippenpatronen terwijl voor getalwoorden 

geen significant beste model kan worden gevonden. De controlekinderen daarentegen 

vertonen een significant betere logaritmisch fit voor Arabische getallen en getalwoorden 

terwijl voor stippenpatronen geen significant beste model wordt gevonden. Als we enkel de 

niet-klinische siblings in rekening brachten, bekwamen we dezelfde resultaten.  

 

Belangrijk om in gedachten te houden is dat een testafname steeds een 

momentopname is. Zoals Siegler en Booth (2014) stellen, gebruikt men multiple 

getallenrepresentaties die o.a. worden beïnvloed door de situatie, leeftijd en ervaring met 

cijfers. In deze studie werd de NLT bij de kinderen uit het 1
ste

 leerjaar afgenomen tussen 
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oktober en december. Een afname op een ander moment had mogelijks andere resultaten 

opgeleverd. Door de siblings verder op te volgen zal hoogstwaarschijnlijk boeiende 

informatie aan de oppervlakte komen. 

 

 We gingen tevens de representatietrend na bij siblings in het lager onderwijs. 

Bij deze siblings zagen we wel een duidelijk onderscheid met controlepersonen: siblings 

blijven een logaritmische representatiewijze hanteren terwijl de typisch ontwikkelende 

controlegroep en de CI-groep een lineaire representatie vertoonden op de totale NLT. Dit 

suggereert dat siblings van kinderen met dyscalculie langer dan niet-siblings de logaritmische 

grootterepresentatie van hoeveelheden gebruiken. Uit eerder onderzoek bleek reeds dat 

kinderen met dyscalculie langer dan controlekinderen vasthouden aan een logaritmische 

representatie (Desoete et al., 2012). Dit oppert wederom de onderliggende number sense als 

cognitief fenotype van dyscalculie aangezien zowel de siblings als kinderen met dyscalculie 

zelf dit kenmerk bezitten.  

 

Wel blijkt ook hier dat de siblings enkel op de symbolische taken (Arabische getallen en 

getalwoorden) een logaritmisch patroon vertonen. Dit is conform eerder onderzoek dat stelt 

dat symbolische vaardigheden aanzienlijk correleren met dyscalculie en zwakke 

rekenvaardigheden (De Smedt et al., 2013; Mundy & Gilmore, 2009). Uit onderzoek blijkt 

ook dat kinderen die een lineaire representatie hanteren beter getallen kunnen onthouden dan 

wie een eerder logaritmische representatie hanteert (Thompson & Siegler, 2010). Gezien een 

logaritmische representatie correleert met zwakkere rekenvaardigheden (Siegler & Booth, 

2004), kunnen we tevens concluderen dat een logaritmische representatie voor symbolische 

vaardigheden verband houdt met zwakkere rekenvaardigheden. Voor non-symbolische 

vaardigheden zijn er tegenstrijdige bevindingen (De Smedt et al., 2013). Een mogelijke reden 

hiervoor is dat er geen gestandaardiseerde tests bestaan om non-symbolische vaardigheden te 

meten. Deze studie treedt de hypothese bij dat non-symbolische vaardigheden geen verband 

genereren met zwakkere rekenprestaties.  

 

Als we enkel de niet klinische siblings bekeken, kon echter geen significant beter model 

worden gevonden voor de totale NLT. Ook voor de verschillende modaliteiten afzonderlijk, 

kon geen significant beter model meer worden gevonden. Dit ligt niet in lijn met de 

verwachtingen van number sense als endofenotype aangezien we verwachten dat zowel ‘door 

de stoornis getroffen’ familieleden als ‘niet getroffen’ familieleden deze onderliggende 
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kenmerken zouden bezitten (Gottesman & Gould, 2003). Mogelijks ligt een toevallige 

discrepantie in leeftijd aan de basis van deze vaststelling. De klinisch scorende siblinggroep 

had namelijk een gemiddelde leeftijd van zeven jaar en vier maanden terwijl de niet-klinisch 

scorende siblings een gemiddelde leeftijd hadden van acht jaar en negen maanden. De periode 

waarbij er een shift gebeurt bij typisch ontwikkelende kinderen van een logaritmische naar 

een lineaire representatie volgens onderzoek van Praet & Desoete (2014) is in het midden van 

de 2
de

 graad, maar uiteraard zijn er individuele verschillen. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe 

meer kans dat er reeds een shift gebeurde. Een grotere proefgroep kan hier in 

vervolgonderzoek meer duidelijkheid rond brengen.  

 

De dyscalculiegroep behaalde op zijn beurt een betere lineaire fit voor de totale NLT en 

voor de modaliteiten Arabische getallen en getalwoorden. Wel dienen we rekening te houden 

met de significant hogere leeftijd van de dyscalculiegroep. Dit kan de reden zijn voor hun 

dominant lineaire representatie aangezien de representatie sterk afhankelijk is van leeftijd en 

educatie (De Smedt et al., 2013; Siegler & Booth, 2004).   

 

4.1.3. Rekenvaardigheden 

 In de 3
de

 kleuterklas bleken siblings van kinderen met dyscalculie te differentiëren qua 

rekenkundige vaardigheden, zoals gemeten met de Tedi-Math (Grégoire et al., 2004). 

Concreet werden logisch redeneren en telvaardigheid als risicofactoren geobjectiveerd 

(Dehaemers & Mincke, 2011-2012; Desoete et al., 2012). 

 In het 1
ste

 leerjaar zijn siblings ook significant te onderscheiden van controlekinderen 

op basis van zowel hun procedurele rekenvaardigheden zoals gemeten met de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006) als hun automatiseringsvaardigheden van rekenfeiten zoals gemeten 

met de TTR (de Vos, 1992). Zowel voor hoofdrekenen als voor getallenkennis scoren siblings 

significant zwakker. Ook als we enkel de niet-klinisch scorende siblings vergelijken, bekomen 

we dezelfde resultaten. We kunnen concluderen dat siblings, net als kinderen met dyscalculie, 

bepaalde moeilijkheden ondervinden met number sense, rekenfeiten, rekenprocedures en/of 

het rekenkundig redeneren zoals het eerste criterium van de DSM-V stelt (American 

Psychiatric Association , 2013). Dit bevestigt de vermoedelijke genetische component van 

dyscalculie (Landerl & Moll, 2010; Monuteaux et al., 2005; Shalev et al., 2001).  

 

 We onderzochten of deze trend zich verder zet in de lagere school. Siblings bleken in 

de lagere school niet meer te onderscheiden van de controlegroepen op basis van de KRT-R 
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(Baudonck et al., 2006) en blijken dus niet significant anders te scoren qua procedurele 

rekenvaardigheden. Dit strookt niet met de verwachtingen. De dyscalculiegroep presteerde 

(ondanks dat zij significant ouder waren dan de andere groepen) het laagst op de KRT-R 

(Baudonck et al., 2006). Siblings scoorden iets hoger, maar gelijk aan de controlegroep. 

Kinderen met een CI scoorden het best voor deze test. Voorts konden siblings aan de hand 

van de automatiseringsvaardigheden gemeten met de TTR (de Vos, 1992) niet onderscheiden 

worden van controlekinderen in de lagere school. Mogelijks speelde leeftijd hierin een sterk 

verklarende factor. Een andere hypothese is dat kinderen met dyscalculie en hun siblings in de 

eerste graad van het lager onderwijs beiden uitvallen voor rekenvaardigheden. Mogelijks 

halen de siblings (die zelf geen dyscalculie lijken te ontwikkelen) deze achterstand in 

gedurende de hogere jaren door verder gevorderde educatie en maturiteit, terwijl de kinderen 

die wel dyscalculie ontwikkelen hierop significant blijven uitvallen. Het opvolgen van de 

siblings kan hieromtrent nuttige inzichten opleveren.  

 

Aangezien we in deze studie focusten op het hoofdrekenen en de procedurele 

rekenvaardigheden, zou het boeiend zijn om in vervolgstudies ook de spatiële  

oriëntatievaardigheden te onderzoeken. Op deze manier includeren we de drie belangrijkste 

subtypes (geheugendyscalcuie, procedurele dyscalculie en visuospatiële dyscalculie) die in de 

literatuur worden omschreven. In eerste instantie waren we dit met deze studie van plan 

d.m.v. het LVS Meetkunde (Dudal, 2001), maar wegens het ontbreken van scores op deze test 

door de controlegroep, kon dit in niet worden geanalyseerd. 

 

4.1.4. Leesvaardigheden 

Voor het technisch lezen op woordniveau van zowel bestaande als nonsenswoorden, 

kon geen significant verschil worden vastgesteld tussen zowel siblings, de controlegroep als 

de dyscalculiegroep. Dit is een verrassende vaststelling en is niet in overeenstemming met 

onze verwachtingen. Volgens de ‘generalist genes’ hypothese is er namelijk een genetische 

overlap tussen wiskundige prestaties en leesprestaties (Kovas et al., 2006). Daarnaast 

ontwikkelen 31,9% van de kinderen zowel dyscalculie als dyslexie in Vlaanderen (Desoete, 

2008). Wel vond men dat één derde van de genetische variantie op wiskunde onafhankelijk is 

van het lezen en de algemene intelligentie (Kovas et al., 2006). Mogelijks is dit aantal nog 

groter bij siblings (en dus niet de kinderen met dyscalculie zelf) van kinderen met dyscalculie.  
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4.2. Kan je op basis van de Number Line Taak de rekenvaardigheden voorspellen?  

Heel wat literatuur documenteert het verband tussen rekenprestaties en Number Line 

vaardigheden (Berteletti et al., 2010; De Smedt et al., 2013; Geary, 2011; Noël & Roeselle, 

2011; Siegler & Booth, 2004; Slusser, Santiago, & Barth, 2013). Dit onderzoek bevestigt dat 

reeds vanaf vroege leeftijd (3
de

 kleuterklas) de number sense vaardigheden gerelateerd zijn 

aan rekenkundige vaardigheden. Dit staaft de theorie dat number sense een kerncompetentie is 

waarop hogere orde rekenvaardigheden worden gebouwd (Butterworth, 2005; De Smedt et 

al., 2013). In dit onderzoek zagen we dat de NLT afgenomen in de 3
de

 kleuterklas de 

procedurele rekenvaardigheden van de controlegroep significant kan voorspellen (41% van de 

variantie). Onderzoek bij typisch ontwikkelende kinderen stelt dat vooral de ongetimede 

rekenvaardigheden (zoals deze gemeten met de KRT-R (Baudonck et al., 2006) kunnen 

voorspeld worden door number sense vaardigheden (De Smedt et al., 2013).   

 

Geary (2011) stelt dat een deficit in de automatiseringsvaardigheden geassocieerd is met 

een zwak schattend of ‘approximate’ number system. De automatisatievaardigheden worden 

echter niet significant voorspeld door de NLT in de 3
de

 kleuterklas, zowel bij siblings als 

controlekinderen in deze studie. Dit is in lijn met de review van De Smedt en collega’s (2013) 

die stellen dat getimede rekenvaardigheden (zoals deze gemeten met de TTR (de Vos, 1992)) 

veel minder gecorreleerd zijn met number sense vaardigheden dan de ongetimede. 

 

We gingen na of de NLT afgenomen in het 1
ste

 leerjaar een voorspeller was van 

rekenvaardigheden in datzelfde jaar. We zien dat zowel voor de sibling- als controlegroep de 

NLT nu wel significant de procedurele- en automatiseringsvaardigheden voor rekenen kan 

voorspellen. De NLT van het 1
ste

 leerjaar voorspelt 28% van de variantie voor de siblings en 

controlegroep samen van de KRT-R (Baudonck et al., 2006). Voor siblinggroep wordt 31% 

van de variantie verklaard en voor de controlegroep wordt 19% verklaard. De TTR (de Vos, 

1992) verklaart in totaal 24%. Voor de siblings wordt 42% verklaard en voor de controlegroep 

9%. Dit pleit dan weer wel voor de aanname dat ‘number sense’ een van de 

neuropsychologische oorzaken van dyscalculie kan zijn (Von Aster & Shalev, 2007).  

 

We gingen tevens na of de NLT afgenomen bij kinderen in de lagere school de 

rekenvaardigheden van deze kinderen kon voorspellen. Wat betreft de 

automatiseringsvaardigheden bij de siblings gemeten met de TTR (de Vos, 1992) blijkt de 

NLT dit te kunnen voorspellen (31% variantie). Voor de procedurele rekenvaardigheden kon 
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enkel de KRT van de controlegroep significant voorspeld worden door de NLT (38% 

variantie). Verder onderzoek in de voorspellende waarde van de NLT zal meer duidelijkheid 

kunnen brengen. 

 

4.3. Verschillen siblings die klinisch scoren op één van de rekentests op de Number 

Line Taak?  

Kinderen uit gezinnen waar ook een sibling of één van de ouders een rekenstoornis 

heeft, hebben 10 keer zoveel kans om ook dyscalculie te ontwikkelen in vergelijking met 

gezinnen waar dyscalculie niet voorkomt (Geary, 2004; Gros-Tsur, Manor, & Shalev, 1996; 

Shalev, 2000). Meer bepaald zouden 40 tot 64% van de siblings zelf ook dyscalculie 

ontwikkelen (Shalev et al., 2001). De cijfers die wij in dit onderzoek vonden stroken met deze 

cijfers uit de literatuur: 57% van de siblings uit het 1
ste

 leerjaar scoorde zwak voor rekenen (< 

pc 25 op KRT-R (Baudonck et al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 1992)) en 54,9% scoorde 

klinisch voor rekenen (< pc 10 op KRT-R (Baudonck et al., 2006) en/ of TTR (de Vos, 

1992)). Van de siblings in de lagere school scoorde 48% van de siblings zwak, 32% klinisch. 

Slechts 12% van de kinderen behaalde een hogere score. 

 

Met dit onderzoek bekeken we of klinische siblings in het 1
ste

 leerjaar van niet-

klinische siblings konden worden onderscheiden. Hoewel de klinische groep hogere 

foutenpercentages had dan de controlegroep kon geen significant verschil voor de totale NLT 

worden gevonden. We zagen echter wel een significant verschil tussen klinisch en niet- 

klinische siblings voor de modaliteit Arabische getallen. De literatuur stelt dat men op 

kleuterleeftijd non-symbolische getalrepresentaties (bv. drie stippen) leert koppelen aan 

symbolische voorstellingen zoals getalwoorden (bv. het woord drie) en nog later aan 

Arabische getalrepresentaties (bv. het getal ‘3’) (Dehaene, 1992). Het feit dat klinisch 

scorende siblings significant uitvallen op Arabische getallen ten opzichte van niet-klinisch 

scorende siblings, suggereert een afwijking in deze laatste stap. Ook voor grote hoeveelheden 

(> 10) werd een trend van verschil (borderline missed significantie) gevonden. Het is dus aan 

te raden om bij diagnostische tests zeker oefeningen met Arabische getallen te includeren 

wegens het onderscheidend vermogen hiervan. Verder onderzoek zal hierover meer onthullen. 
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4.4. Siblings van kinderen met dyscalculie: herkenbaar aan number sense en/ of 

rekenvaardigheden? 

Zoals hierboven reeds uitvoerig werd besproken, hebben siblings van kinderen met 

dyscalculie een ander patroon qua number sense en rekenvaardigheden dan kinderen zonder 

broer of zus met dyscalculie. Deze studie bevestigde dat zowel een vrij hoge sensitiviteit als 

specificiteit wordt behaald op basis van deze vaardigheden. Voor de Number Line Taak blijkt 

de sensitiviteit zo goed als gelijk in de 3
de

 kleuterklas en 1
ste

 leerjaar (3
de

 kleuterklas: 74%, 1
ste

 

leerjaar: 76%). De specificiteit wordt wel opmerkelijk hoger in het 1
ste

 leerjaar ten opzichte 

van de 3
de

 kleuterklas (3
de

 kleuterklas: 64%, 1
ste

 leerjaar 73%). Er is dus een grote kans dat 

men op basis van de NLT de persoon juist categoriseert in de sibling- of controlegroep. 

Hierbij wordt opnieuw bevestigd dat number sense een cognitief fenotype is van dyscalculie 

(Desoete, Praet, Titeca, & Ceulemas, 2013). 

 Op basis van de modaliteit (Arabische getallen, getalwoorden en stippenpatronen), 

geven de Arabische getallen de beste voorspelling in welke categorie (sibling of controle) een 

persoon hoort (sensitiviteit: 75%, specificiteit: 65%). Op basis van getalwoorden is de 

sensitiviteit iets lager (69%) maar de specificiteit quasi gelijk (66%). Op basis van 

stippenpatronen tenslotte, is de sensitiviteit (44%) en specificiteit (47) zeer laag. Ook zien we 

een groot verschil qua hoeveelheden. Hoeveelheden groter dan 10 bezitten een hogere 

sensitiviteit (64%) en specificiteit (61%) dan kleinere getallen (sensitiviteit: 49%, specificiteit: 

50%). Dit heeft gevolgen voor het eventuele opstellen van tests om dyscalculie te 

diagnosticeren op basis van number sense. In de 3
de

 kleuterklas kan de NLT reeds siblings van 

niet-siblings onderscheiden, maar dit onderscheid wordt correcter in het 1
ste

 leerjaar. Verder 

onderzoek moet uitwijzen of deze trend zich blijft doorzetten in de hogere jaren. Een Number 

Line Taak dient zeker de modaliteiten Arabische getallen en getalwoorden te bevatten. 

Stippenpatronen bezitten geen onderscheidend vermogen en hoeven dus niet in de taak 

worden opgenomen als het doel is om dyscalculie te diagnosticeren. Daarnaast zijn vooral de 

grotere hoeveelheden    (> 10) van belang bij de Number Line Taak.  

 We gingen tevens na of we op basis van rekenvaardigheden siblings konden 

herkennen. Dit blijkt wel degelijk het geval. Op basis van de TTR bekomen we een vrij goede 

sensitiviteit (79%) en zeer hoge specificiteit (91%). De KRT-R geeft een lagere sensitiviteit 

(63%) en specificiteit (61%). Er is geen opmerkelijk verschil tussen hoofdrekenen en 

getallenkennis om siblings te kunnen differentiëren. Bij de diagnostiek van dyscalculie blijken 

deze testen van groot belang. Vooral de automatiseringsvaardigheden blijken belangrijk bij de 

diagnose van dyscalculie, gevolgd door de procedurele rekenvaardigheden.  
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 Zeer opmerkelijk is wel dat we op basis van alle tests samen (NLT 3
de

 leerjaar en 1
ste

 

leerjaar, KRT en TTR) zo goed als alle kinderen correct classificeren (siblings vs. controle). 

De sensitiviteit blijkt dan namelijk 95% en de specificiteit 100%. We raden dan ook sterk aan 

om zich op verschillende tests te baseren die focussen op de verschillende aspecten van het 

rekenen bij de diagnose van dyscalculie. 

 

4.5.  Beperkingen en implicaties voor vervolgonderzoek 

 

Net als elk onderzoek heeft ook deze studie-uitvoering zijn beperkingen. Voor een 

optimalere veralgemening van de resultaten zou de onderzoeksgroep groter moeten zijn. 

Mede door de grootte van deze onderzoeksgroep waren niet alle data normaal verdeeld en kon 

niet altijd parametrisch getoetst worden. Voorts waren er voor sommige tests geen 

controledata voorhanden waardoor vergelijking niet mogelijk was. Ook de leeftijd van de 

controlegroep verschilde soms met de leeftijd van de siblinggroep wat niet altijd een optimale 

vergelijking toeliet. Daarnaast gaat het in dit onderzoek enkel om kwantitatieve metingen. 

Ook kwalitatieve onderzoeksgegevens zijn onontbeerlijk wat betreft een optimaler begrijpen 

van dyscalculie en factoren die belangrijk zijn bij het ondersteunen van deze kinderen. Er 

staan enkele masterproeven gepland die zich hier intensief op zullen focussen en 

hoogstwaarschijnlijk interessante resultaten zullen opleveren. Tenslotte maakt deze studie 

deel uit van een longitudinaal onderzoek waardoor in dit stadium nog geen veralgemeende 

conclusies kunnen getrokken worden.  

 

4.6. Orthopedagogische implicaties voor een zinvolle aanpak van de problemen bij 

dyscalculie  

 

Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor de leerstoornis ‘dyscalculie’, is de 

vakliteratuur en wetenschappelijke kennis hierover nog steeds zeer gering (Dowker & 

Kaufmann 2009, Gregoire & Desoete, 2009). Met dit onderzoek trachten we de kennis die 

voorhanden is te verruimen opdat we dyscalculie beter zouden kunnen begrijpen. Op die 

manier kan de diagnostiek en ondersteuning van deze kinderen en hun omgeving worden 

geoptimaliseerd. Het belang van het opsporen van risicofactoren voor een moeizame 

ontwikkeling van rekenvaardigheden werd reeds aangetoond (Kolkman et al., 2013). Met 

deze studie pogen we hieraan een stukje tegemoet te komen. Belangrijk is dat de unieke 

persoon met zijn concrete moeilijkheden een op maat gemaakte aanpak krijgt. Daarnaast mag 
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niet vergeten worden de vele sterktes van deze kinderen te benadrukken. Een begrijpende 

achterban die hun zelfbeeld opkrikt en hen stimuleert om drempels te overwinnen is van het 

grootste belang. Op die manier kunnen ze bereiken waar ze gezien hun intellectuele 

capaciteiten toe in staat zijn.  

 

Het begin van een goede aanpak is steeds een passend diagnostisch rekenonderzoek 

dat aan een aantal eisen voldoet (Prodia, 2010). Door een correcte diagnose wordt het minder 

presteren van het kind vaak anders gezien en met meer begrip benaderd. Daarnaast geldt dat 

hoe concreter de diagnose gesteld kan worden, hoe gerichter de behandeling en bijgevolg ook 

hoe eenvoudiger het wordt om  de begeleiding daarop af te stemmen (Butterworth, Varma, & 

Laurillard, 2011, De Smedt et al., 2013). In de praktijk blijkt dit helaas vaak niet zo eenvoudig 

en vlot te verlopen. Regelmatig zit er, o.a. door de wachtlijsten, heel wat tijd tussen het 

signaleren van een probleem en het stellen van de diagnose. De prognose van een specifieke 

stoornis verbetert bij een snellere begeleiding. Vandaar dat het van groot belang is om 

risicosignalen zo vroeg mogelijk te kunnen opsporen. Uit deze longitudinale studie blijken 

volgende risicosignalen voor dyscalculie bij kinderen in de 3
de

 kleuterklas: (sub)klinische 

resultaten (≤ percentiel 15) qua conceptueel tellen, procedureel tellen en rekenoperaties 

(Dehaemers & Mincke, 2011-2012). Ook de Number Line Taak blijkt reeds in de 3
de

 

kleuterklas en in het 1
ste

 leerjaar significant een rekenstoornis te kunnen voorspellen. Wegens 

het onderscheidend vermogen van symbolische items (Arabische getallen en getalwoorden) 

en getallen groter dan 10, raden we aan om deze zeker te includeren bij een screening naar 

risicokinderen. Wegens de hoge sensitiviteit en specificiteit van de NLT, kan deze potentieel 

benut worden binnen een therapeutische setting. Wil men de NLT kunnen aanwenden, zijn 

beschikbare normen teneinde te kunnen vergelijken met typisch ontwikkelende kinderen 

essentieel. Daarom is het aan te raden om grootschalig onderzoek te doen met de NLT bij 

typisch ontwikkelende kinderen om op die manier normen te kunnen bepalen. 

 Daarnaast blijken ook een zwakke score wat betreft automatisatievaardigheden 

gevolgd door procedurele rekenvaardigheden (zowel hoofdrekenen als getallenkennis) 

risicokinderen te kunnen onderscheiden in het 1
ste

 leerjaar. Gezien het onderliggend cognitief 

fenotype en de hiermee samenhangende verhoogde kans op een rekenstoornis (o.a. Landerl & 

Moll, 2010, Shalev et al., 2001), is het belangrijk om kinderen uit gezinnen met dyscalculie 

(of meer algemeen leerstoornissen) extra goed op te volgen.  
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De bepaling van de ernst van de problemen en een situering ten opzichte van een 

relevante normgroep is bij de diagnosestelling één van de eerste stappen (Prodia, 2010). Dit 

gebeurt aan de hand van enkele psychometrisch goed gevalideerde rekentests, afhankelijk van 

de leeftijd (zoals bijvoorbeeld de Tedi-Math (Grégoire, Van Nieuwenhoven, & Noël, 2004), 

de TTR (de Vos, 1992) en de KRT-R (Baudonck et al., 2006)). Het is dan ook sterk aan te 

raden om zich op verschillende tests te baseren die focussen op verschillende aspecten van het 

rekenen voor het stellen van de diagnose ‘dyscalculie’. Als andere oorzaken van de 

rekenproblemen kunnen worden uitgesloten én er d.m.v. een valide meting sprake is van 

didactische resistentie, kunnen deze resultaten worden omgezet in een classificatie, namelijk 

dyscalculie of niet (o.a. Van Luit et al., 2012). Met een behandeling of aanpak van het 

rekenprobleem in gedachten, is het van groot belang dat er een gedetailleerde foutenanalyse 

wordt gemaakt opdat de precieze aard van de problemen duidelijk wordt. Dit houdt onder 

meer in dat er moet gezocht worden naar zowel sterktes als zwaktes: ‘Welke 

oplossingsstrategie wordt gebruikt?’, ‘Welke soort oefeningen lukken wel/ niet?’, ‘Welke 

procedures heeft het kind al dan niet onder de knie?’, ‘Met welke regels en getallen ervaart 

het kind problemen en welke gaan goed?’, ‘Welke deelhandelingen lopen goed en welke 

niet?’, ‘Welke copingsstrategieën hanteert het kind?’, … Voor een kwaliteitsvolle 

ondersteuning is het daarnaast van belang om verschillende zaken in rekening te brengen 

zoals het verleden en de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich situeert, het ‘supported 

field’, eigen krachtbronnen, … (Dowker, 2005). 

 

Eén van de eigenschappen van dyscalculie is dat deze personen blijvende 

moeilijkheden vertonen met wiskunde (American Psychiatric Association, 2013). Dit wat 

betreft vaardigheden en technieken (procedurele dyscalculie), het automatiseren (semantische 

geheugendyscalculie) en/ of visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuospatiële 

dyscalculie) (o.a. Pieters et al., 2013, Skagerlund & Tarf, 2014). Hoewel het om een blijvende 

stoornis gaat, wil dit absoluut niet zeggen dat er niks kan gedaan worden. Er zijn vier grote 

benaderingen om de problemen bij personen met dyscalculie aan te pakken: stimuleren, 

remediëren, compenseren en dispenseren (= sticordi-maatregelen). Dikwijls zijn de huidige 

diagnostische trends erg gericht op het al dan niet toekennen van het label dyscalculie omdat 

daar rechtstreeks een aantal compenserende en/of dispenserende maatregelen worden aan 

gekoppeld (Ho, 2004). Waar vroeger nog sterk de klemtoon lag op het remediëren van 

rekenproblemen, overheerst nu steeds meer de tendens dat van zodra een kind of volwassene 

het label ‘dyscalculie’ krijgt toemeten, er zonder verdere beschouwingen sprake moet zijn van 
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compensatie- en dispensatiemaatregelen. Soms komen deze maatregelen neer op het opgeven 

van het idee dat er nog vooruitgang kan geboekt worden. Een aantal onderzoekers (waaronder 

Van Vugt, 2006 en Shalev, 2004) stellen dat heel wat personen met dyscalculie (zowel 

kinderen als volwassenen) met duurzame oefening nog heel wat vooruitgang kunnen boeken. 

Zeer belangrijk hierbij is wel om hun frustratiedrempel niet te overschrijden; demotivatie en 

een degout aan wiskunde loeren immers om de hoek. Het is cruciaal om realistische doelen te 

stellen om de leerlingen niet te demotiveren. Toch moet remediëren steeds overwogen worden 

aangezien het erg zinvol kan zijn, vooral indien hier voordien weinig aan gedaan is. 

Vorderingen maken op gebied van rekenvaardigheden is op elke leeftijd mogelijk. Dit kan 

zowel door zuiver rekenremediërend te werken, maar ook met ruimere metacognitieve 

training (zoals leren plannen, leren goede notities maken …) (Moghtaderi & Khanjan, 2012). 

Zuivere rekenremediëring kan bijvoorbeeld bestaan uit directe en strategische instructies wat 

betreft de deelstappen van het rekenen, efficiënte rekenstrategieën en de rekenregels. Ook 

korte en regelmatige opheldering van de betekenis van symbolen, splitsingen en tafels, de 

volgorde van de bewerkingen en dergelijke kunnen erg zinvol zijn. Door empowerment te 

werken en de leerling te leren gebruik maken van zijn of haar sterke kanten, kan wat minder 

goed gaat (deels) gecompenseerd worden. 

  Het belang van vroegtijdig signaleren is de afgelopen tien jaar in heel wat publicaties 

aangetoond (o.a. Kadosh et al., 2007). Men ondernam reeds verschillende pogingen om 

vroege educatieve interventies in spelvorm te ontwerpen voor risicokinderen (De Smedt et al., 

2013). Vaak zijn deze interventies ingebed in kleuterschoolprogramma’s en tracht men op die 

manier de ontwikkeling van de numerieke vaardigheden te bevorderen. Vooral het al 

spelenderwijs oefenen met symbolische stimuli, en in mindere mate de non-symbolische 

stimuli, hebben aangetoonde positieve effecten op de ontwikkeling van deze vaardigheden 

(Toll & Van Luit, 2013). Deze bestaan uit een breed scala van voorbereidende 

rekenactiviteiten zoals tellen, vergelijken, hoeveelheden koppelen en zo meer. Ze blijken 

significante effecten te hebben op het aanvankelijk rekenen en lijken zich te generaliseren 

naar andere wiskundige vaardigheden (Obersteiner, Reiss, & Ufer, 2013). 

 Naast remediëren is ook stimuleren zeer belangrijk opdat deze kinderen zich gesteund 

en goed in hun vel kunnen voelen. Het benadrukken van hun sterke kanten, belonen voor de 

inspanningen die ze doen (en niet voor de resultaten) en de aandacht van de leerling in de 

goede richting sturen zijn voorbeelden van hoe pedagogisch gestimuleerd kan worden 

(Prodia, 2010). 
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  Compenserende maatregelen zoals gebruik mogen maken van stappenplannen, een 

rekenmachine, vroeger mogen beginnen aan toetsen, fiches met formules en tafels, de kans tot 

mondelinge toelichting, het mogen gebruiken van visueel materiaal en zo meer kunnen veel 

baat bieden. Voor dyslexie bestaan er reeds heel wat technische hulpmiddelen om de 

problemen waar ze mee kampen te compenseren. Hoewel de opkomst van remediërende 

software voor dyscalculie begint te groeien, blijven de beschikbare compenserende software 

(nog) zeer beperkt (Butterworth et al., 2011). 

Vaak is het ook noodzakelijk om studenten met dyscalculie te dispenseren voor een 

aantal rekenaangelegenheden. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat siblings en kinderen met 

dyscalculie heel wat meer rekenfouten maken dan typisch ontwikkelende kinderen vanwege 

het vermoedelijk cognitief fenotype. Maar ook blijkt dat er een grote variatie is qua aantal en 

type fouten binnen de groep van kinderen met dyscalculie. Voorbeelden van mogelijke 

dispenserende maatregelen zijn hen vrijstellen van hoofdrekenen, geen onvoorbereide 

rekensommen laten maken op het bord en rekenfouten niet of minder mee laten wegen. 

Onderzoek toont aan dat sommige kinderen er zeer goed in slagen om hun probleem te 

compenseren en accepteren terwijl anderen hier geruime tijd mee kunnen worstelen (Luthar, 

2008). De sticordi-maatregelen vormen een algemeen kader van mogelijke faciliteiten voor 

kinderen met een rekenstoornis, maar uiteraard dient er voor elk kind andere accenten gelegd 

te worden. Dit alles onderstreept het belang van een individuele aanpak van de problemen bij 

personen met (risico tot) dyscalculie. 
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5. Conclusie 

In deze studie werden de Number Line prestaties, reken- en leesvaardigheden van 

kinderen met een broer of zus met dyscalculie geanalyseerd en vergeleken met kinderen 

zonder broer of zus met leerstoornissen teneinde het vermoedelijk cognitief fenotype in kaart 

te brengen. 

Als eerste werd onderzocht of siblings van kinderen met dyscalculie verschillen van 

controlekinderen wat betreft number sense prestaties en rekenvaardigheden. Siblings scoren 

significant minder accuraat op de Number Line Taak. Dit is reeds het geval in de 3
de

 

kleuterklas en deze trend zet zich door in het 1
ste

 leerjaar en het lager onderwijs. Wel 

verbeterde de accuraatheid van siblings in het 1
ste

 leerjaar ten opzichte van de 3
de

 kleuterklas. 

Concreet zien we een sterke verbetering voor symbolische items. Daarnaast blijken siblings 

ook langer een logaritmische representatiewijze te hanteren voor symbolische taken in 

vergelijking met de controlekinderen die eerder een lineaire representatie vertoonden in het 

lager onderwijs. Bovendien zijn ook hun rekenvaardigheden (procedurele- en 

automatiseringsvaardigheden) significant zwakker dan die van controlekinderen.  

Als tweede werd geanalyseerd of men op basis van de Number Line Taak de 

rekenvaardigheden kan voorspellen. Dit blijkt wel degelijk het geval: reeds vanaf vroege 

leeftijd (3
de

 kleuterklas) zijn de number sense vaardigheden gerelateerd aan rekenkundige 

vaardigheden. 

Ten derde werd onderzocht of siblings die klinisch scoren op één van de rekentests 

verschillen op de Number Line Taak. Klinische scorende siblings blijken uit te vallen wat 

betreft de modaliteit Arabische getallen en voor grote hoeveelheden (> 10) ten opzichte van 

niet-klinisch scorende siblings. 

Ten vierde werd nagegaan of siblings van kinderen met dyscalculie herkenbaar zijn 

aan hun number sense en/of rekenvaardigheden. In de 3
de

 kleuterklas kan de NLT reeds 

siblings van niet-siblings onderscheiden, maar dit onderscheid wordt correcter in het 1
ste

 

leerjaar. Ook op basis van rekenvaardigheden blijken siblings te identificeren. 

We kunnen besluiten dat dit onderzoek wijst in de richting van number sense als 

onderliggend cognitief fenotype van dyscalculie. Dit heeft implicaties voor het begrijpen, de 

diagnosestelling en begeleiding van kinderen met dyscalculie. Definitieve conclusies kunnen 

echter pas getrokken worden nadat het volledige onderzoek is afgerond. 
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Appendix 

Bijlage 1 : Steekproefkarakteristieken 

Studie 1: 
Tabel A: Karakteristieken van de siblings (1

ste
 leerjaar) uit studie 1. 

Naam geslacht leeftijd - 2de  Totaal  KRT-R (Pc) TTR 

    semester (maanden) IQ Getallenkennis Hoofdrekenen Totaal Cum% 

Ka. meisje 81 98 51 44 45 11 

Iz. jongen 79 119 65 51 56 11 

Si. meisje 81 103 31 36 30 11 

An. meisje 80 71 1 2 1 1 

Na. meisje 79 93 58 6 20 11 

De. jongen 81 97 93 40 60 11 

Qu. jongen 76 100 23 36 27 11 

Ar. jongen 78 92 4 4 3 1 

Lo. meisje 78 103 51 32 36 4 

Fl. jongen 76 98 5 9 6 1 

Ma. jongen 75 90 7 9 7 1 

En. meisje 77 101 37 46 41 11 

Sa. jongen 85 93 43 18 26 1 

Em. meisje 80 108 81 63 72 23 
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Studie 2: 
Tabel B: Karakteristieken van de siblings (3

de
 kleuterklas - 1

ste
 middelbaar) uit studie 2. 

Naam geslacht leeftijd - 2de  Totaal  KRT-R (Pc) TTR 

    semester (maanden)  IQ Getallenkennis Hoofdrekenen Totaal Cum% 

Ba. jongen 150 109 48 5 16 77 

Kl. jongen 129 93 40 38 39 60 

La. meisje 108 97 1 1 1 77 

In. meisje 122 101 5 1 1 11 

Ch. meisje 137 93 61 24 41 40 

Me. jongen 130 111 20 19 18 60 

El. meisje 117 _ 21 10 13 23 

Ka. meisje 81 98 51 44 45 11 

Si. jongen 139 _ 45 15 23 89 

Iz. jongen 79 119 65 51 56 11 

Ar. jongen 137 _ 64 93 47 60 

Si. meisje 81 103 31 36 30 11 

An. meisje 80 71 1 2 1 1 

Na. meisje 79 93 58 6 20 11 

De. jongen 81 97 93 40 60 11 

Qu. jongen 76 100 23 36 27 11 

Ar. jongen 78 92 4 4 3 1 

Lo. meisje 78 103 51 32 36 4 

Fl. jongen 76 98 5 9 6 1 

Ma. jongen 75 90 7 9 7 1 

En. meisje 77 101 37 46 41 11 

Sa. jongen 85 93 43 18 26 1 

La. meisje 62 _ _ _ _ _ 

Dy. jongen 67 _ _ _ _ _ 

Em. meisje 80 108 81 63 72 23 
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Tabel C: Karakteristieken van de klinische controlegroep bestaande uit kinderen met gehoorproblemen (3
de

 

kleuterklas - 6
de

 leerjaar) uit studie 2 

Naam geslacht leeftijd - 2de  KRT-R (Pc) TTR 

    semester (maanden) Getallenkennis Hoofdrekenen Totaal Cum% 

Ee. meisje 103 45 48 47 77 

Zo. meisje 81 - - - - 

Li. meisje 83 18 2 7 - 

Fl. meisje 82 43 76 60 4 

El. meisje 116 68 50 61 40 

Sa. meisje 117 13 39 25 23 

An. meisje 97 99 74 97 77 

No. meisje 96 97 93 97 60 

Ma. meisje 120 85 83 88 77 

Tj. jongen 145 42 16 27 27 

Ma. jongen 120 16 7 14 11 

Ax. jongen 122 76 83 87 99 

Ar. jongen 62 - - - - 

Me. meisje 144 35 58 46 60 

Mer. meisje 101 94 93 96 77 

Fe. jongen 95 74 54 64 77 
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Tabel D: Karakteristieken van de kinderen met dyscalculie (3
de

 leerjaar - 2
de

 middelbaar) uit studie 2. 

Naam geslacht leeftijd - 2de  Totaal  KRT-R (Pc) TTR 

    semester (maanden)  IQ Getallenkennis Hoofdrekenen Totaal Cum% 

Pi. jongen 162 93 17 3 4 60 

El. meisje 138 103 1 2 1 23 

Be. meisje 122 105 1 3 1 1 

Ma. jongen 176 109 12 2 3 60 

Ru. meisje 168 113 2 18 5 77 

Ce. jongen 154 - 1 1 1 23 

Cl. meisje 167 93 3 1 1 60 

El. meisje 113 95 2 1 1 4 

Am. meisje 134 - 24 5 14 23 

Ba. jongen 113 117 12 5 7 4 

Ir. meisje 127 126 1 1 1 1 

Ja. meisje 141 91 10 27 16 4 

Ji. meisje 149 87 13 3 3 23 

Ju. meisje 123 93 24 26 25 89 

Jul. jongen 114 - 35 3 13 11 

La. meisje 145 95 3 1 1 23 

Pf. meisje 121 - 16 5 8 23 

So. meisje 102 - 1 6 1 40 

Da. meisje 125 - 13 1 1 1 

Ro. jongen 120 98 9 12 8 1 
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Bijlage 2 : Resultaten studie 1  

longitudinale studie siblings 3
de

 kleuterklas en 1
ste

 leerjaar 
 

Onderzoeksvraag 1: 
 

(a) Number sense: foutenpercentages  

 

Tabel E: Gemiddelde PAE-resultaten van de siblings uit het 1
ste

 leerjaar op de Number Line Taak uit studie 1. 

Sibling PAE-A PAE-G PAE-S PAE-T PAE< 10 PAE > 10 

Ka. 17,92 21,16 23,68 20,92 23,72 19,06 

Iz. 16,40 14,92 7,88 13,07 1,32 20,90 

Si. 23,60 21,51 15,45 20,19 7,33 28,76 

An. 41,92 31,92 61,48 45,11 55,08 38,46 

Na. 20,36 23,60 20,32 21,43 3,88 33,12 

De. 15,04 12,96 8,76 12,25 0,45 20,12 

Qu. 12,00 12,60 13,52 12,71 3,72 18,70 

Ar. 13,40 17,03 10,16 13,53 5,59 18,82 

Lo. 23,04 16,20 13,72 17,65 1,98 28,10 

Fl. 26,80 19,52 10,32 18,88 1,38 30,54 

Ma. 22,97 26,26 24,02 24,48 16,60 29,73 

En. 15,92 15,00 11,72 14,21 8,95 17,74 

Sa. 29,28 22,44 16,84 22,85 13,12 29,34 

Em. 16,32 17,20 12,56 15,36 3,68 23,14 
 

PAE-A = PAE Arabische getallen, PAE-G = PAE getalwoorden, PAE-S = PAE stippen, PAE< 10 = PAE getallen kleiner dan 10, PAE > 10 

= PAE getallen groter dan 10. 

 

Tabel F: Statistische vergelijking van de PAE’s van de siblings vs. de controlegroep: medianen, 

standaarddeviaties en Mann-Whitney U-test uit studie 1. 

PAE sibling (n = 14) Controle (n = 41) U (1,55) p 

  M SD M  SD     

Totaal 18,27 8,42 12,61 7,51 154,00 .010
**

 

Arabisch getal 19,14 7,88 12,60 7,04 123,50 .002
**

 

Getalwoorden 18,36 5,45 12,00 8,00 132,00 .003
**

 

Stippenpatronen 13,62 13,56 12,84 8,44 259,50 .595 

Hoeveelheden < 10 4,74 14,47 4,52 11,97 270,00 .743 

Hoeveelheden > 10 25,62 6,50 18,63 7,61 150,00 .008
**

 
**p ≤ .01 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p < .001, Controle: Shapiro-Wilk p = .001 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .933 
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Tabel G: Statistische vergelijking van de PAE’s van de niet-klinische siblings vs. de controlegroep: medianen, 

standaarddeviaties en Mann-Whitney U-test uit studie 1. 

PAE sibling (n = 8) Controle (n = 41) U (1,49) p 

  M SD M  SD     

Totaal 16,27 3,92 12,61 7,51 109,00 .137 

Arabisch getal 17,20 3,51 12,60 7,04 91,50 .049
*
 

Getalwoorden 17,37 4,21 12,00 8,00 92,00 .051 

Stippenpatronen 14,24 5,45 12,84 8,44 162,00 .957 

Hoeveelheden < 10 6,63 7,46 4,52 11,97 159,00 .892 

Hoeveelheden > 10 22,69 5,47 18,63 7,61 115,00 .185 
* p ≤ .05 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p < .061, Controle: Shapiro-Wilk p = .001 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .232 

 

(b) Number sense: representaties 

(c) Rekenvaardigheden: KRT-R (Baudonck et al., 2006) 

 

Tabel H: Statistische vergelijking van de z-score op de KRT-R (Baudonck et al., 2006) van de siblings vs. de 

controlegroep en de niet-klinische siblings vs. de controlegroep: medianen, standaarddeviaties en T- test uit 

studie 1. 

KRT-R sibling (n = 14) Controle (n = 41) t (51) p 

  M SD M  SD     

Totaal -0,153 0,897 0,462 0,88 4,48 .001
**

 

Getallenkennis 0,583 1,069 1 0,964 3,57 .001
**

 

Hoofdrekenen -0,643 0,865 -0,143 0,851 4,11 .001
**

 

KRT-R niet- klinische siblings (n = 8) Controle (n = 41) t (51) p 

  M SD M  SD     

Totaal 0,229 0,492 0,462 0,88 4,80 .001
**

 

Getallenkennis 0,898 0,601 1 0,964 4,33 .001
**

 

Hoofdrekenen -0,436 0,686 -0,143 0,851 4,37 .001
**

 
** p ≤ .01 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p = .424, Controle: Shapiro-Wilk = .123 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .069 
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(d) Rekenvaardigheden: TTR (de Vos, 1992) 

 

Tabel I: Statistische vergelijking van de z-score op de TTR (de Vos, 1992) van de siblings vs. de controlegroep 

en de niet-klinische siblings vs. de controlegroep: medianen, standaarddeviaties en T- test uit studie 1. 

TTR sibling (n = 14) Controle (n = 41) t (50) p 

  M SD M  SD     

Totaal 3,00 1,849 5,67 1,943 5,89 .001
**

 

TTR niet- klinische sibling (n = 8) Controle (n = 41) t (50) p 

  M SD M  SD     

Totaal 1,41 0,766 5,67 1,943 -2,94 .005
**

 

              
**p ≤ .01 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p = .059, Controle: Shapiro-Wilk p = .051 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .939. 

 

 

Onderzoeksvraag 2: 
 

Tabel J: Statistische vergelijking van siblings in de 3
de

 kleuterklas vs. het 1
ste

 leerjaar: medianen, 

standaarddeviaties en t-test voor de totale PAE en de verschillende modaliteiten van de siblings uit studie 1. 

PAE 3
de

 kk (n = 11) 1
ste

 lj (n = 41) t (51) p W (1,10) p 

  M SD M SD         

Totaal 27.32 8.49 19.62 9.32 2.746 .021
*
 -2,223 .026

*
 

Arabisch getal 28.23 10.95 21.03 8.42 2.142 .058 - - 

Getalwoorden 27.64 8.91 19.44 5.95 3.333 .008
** 

- - 

Stippenpatronen 26.07 9.00 18.38 15.89 1.629 .134 -1,778 .075 

Hoeveelheden < 10 24.60 15.89 9.88 15.65 2.345 .041
*
 -2,045 .041

*
 

Hoeveelheden > 10 29.45 9.00 26.12 6.84 1.616 .137 - - 
* p ≤ .05 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p = .059, Controle: Shapiro-Wilk p = .051 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .939 
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Onderzoeksvraag 3: 
 

(a) NLT 3
de

 kleuterklas als voorspeller van rekenvaardigheden in het 1
ste 

leerjaar 
 

Tabel K: Voorspellen van de KRT-R (Baudonck et al., 2006) (z-score) in het 1
ste

 leerjaar d.m.v. de NLT (PAE 

totaal) in de 3
de

 kleuterklas voor de siblinggroep, controlegroep en beide groepen samen. 

  
Unstandardized Coefficients 

          B SD β t p R² F  p 

Siblings PAE totaal 1
ste

 leerjaar 0,457 1,013 - 0,451 0,663 - - - 

 
PAE totaal 3

de
 kleuterklas -0,033 0,036 -0,299 -0,938 0,373 -0,012 0,88 .373 

Controle PAE totaal 1
ste

 leerjaar 1,657 0,266 - 6,236 < .001
**

 - - - 

 
PAE totaal 3

de
 kleuterklas -0,061 0,011 -0,652 -5,372 < .001

**
 0,411 28,856 < .001

**
 

Totaal PAE totaal 1
ste

 leerjaar 1,575 0,274 - 5,742 < .001
**

 - - - 

  PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,061 0,011 -0,615 -5,51 < .001
**

 0,365 30,358 < .001
**

 
**p ≤ .01 

 

Tabel L: Voorspellen van de TTR (de Vos, 1992) (z-score) in het 1
ste

 leerjaar d.m.v. de NLT (PAE totaal) in de 

3
de

 kleuterklas voor de siblinggroep, controlegroep en beide groepen samen. 

  

Unstandardized Coefficients 

          B SD β t p R² F p 

Siblings PAE totaal 1
ste

 leerjaar 2,134 2,239 - 0,953 .368 - - - 

 

PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,015 0,078 -0,066 -0,187 .856 -0,120 0,035 .856 

Controle PAE totaal 1
ste

 leerjaar 5,181 0,825 - 6,280 < .001
**

 - - - 

 

PAE totaal 3
de

 kleuterklas 0,014 0,036 0,062 0,379 .707 -0,023 0,143 .707 

Samen PAE totaal 1
ste

 leerjaar 5,621 0,936 - 6,005 < .001
**

 - - - 

  PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,041 0,039 -0,152 -1,053 .298 0,002 1,108 .298 

**p ≤ .01 

(b) NLT 1
ste

 leerjaar als voorspeller van rekenvaardigheden in het 1
ste

 leerjaar 

 

Tabel M: Voorspellen van de KRT-R (z-score) in het 1
ste

 leerjaar d.m.v. de NLT (PAE totaal) in het 1
ste

 leerjaar 

voor de siblinggroep, controlegroep en beide groepen samen. 

  

Unstandardized Coefficients 

          B SD β t p R² F  p 

Siblings PAE totaal 1
ste

 leerjaar 0,939 0,517 

 

1,815 .095 

   

 

PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,064 0,025 -0,604 -2,622 .022
*
 0,311 6,877 .022

*
 

Controle PAE totaal 1
ste

 leerjaar 1,112 0,266 

 

4,184 < .001
**

 

   

 

PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,054 0,017 -0,462 -3,25 < .002
**

 0,193 39,000 < .002
**

 

Totaal PAE totaal 1
ste

 leerjaar 1,152 0,231 

 

4,991 < .001
**

 

   
  PAE totaal 3

de
 kleuterklas -0,063 0,013 -0,545 -4,737 < .001

**
 0,284 22,436 < .001

**
 

* p ≤ .05, ** p ≤ .01 
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Tabel N: Voorspellen van de TTR (z-score) in het eerste leerjaar d.m.v. de NLT (PAE totaal) in de kleuterklas 

voor de siblinggroep, controlegroep en beide groepen samen. 

  

Unstandardized Coefficients 

          B SD β t p R² F  p 

Siblings PAE totaal 1
ste

 leerjaar 4,716 1,01 

 

4,669 < .001
**

 

   

 

PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,145 0,047 -0,681 -3,083 .010
*
 0,415 9,505 .010

**
 

Controle PAE totaal 1
ste

 leerjaar 6,713 0,634 

 

10,583 < .001
**

 

   

 

PAE totaal 3
de

 kleuterklas -0,087 0,039 -0,342 -2,217 .033
*
 0,093 4,913 .033

*
 

Totaal PAE totaal 1
ste

 leerjaar 6,947 0,651 

 

10,676 < .001
**

 

   
  PAE totaal 3

de
 kleuterklas -0,153 0,037 -0,504 -4,125 < .001

**
 0,239 17,015 < .001

**
 

* p ≤ .05, ** p ≤ .01 

 

Onderzoeksvraag 4: 
 

Tabel O: Statistische vergelijking tussen siblings die klinisch scoren en siblings die niet klinisch scoren: 

medianen, standaarddeviaties, ANOVA en MANOVA voor de PAE van de 3
de

 kleuterklas. 

 

Klinisch (n = 5) Niet-klinisch (n = 5)       

PAE M SD M SD F (1, 9) p 

Totaal  28,80 9,71 26,08 8,04 0,258 .624 

Arabisch
1
 32,74 12,64 24,47 8,63 1,661 .230 

Getalwoorden 26,91 10,39 28,24 8,44 0,055 .820 

Stippen 26,74 7,92 25,52 10,54 0,045 .837 

< 10 25,89 19,45 23,52 14,13 0,055 .819 

> 10 31,10 8,00 28,08 10,28 0,285 .606 
Normaliteit: Klinische siblings: Shapiro-Wilk p = .985, niet-klinische siblings: Shapiro-Wilk p = .417 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .502 

 Volgens de Shapiro-Wilk test bleek de modaliteit van Arabische getallen niet normaal verdeeld. Een Mann-Whitney U-test werd uitgevoerd, 

maar een gelijkaardig resultaat als de MANOVA werd bekomen. 

 

Tabel P: Statistische vergelijking tussen siblings die klinisch scoren en siblings die niet klinisch scoren: 

medianen, standaarddeviaties, ANOVA en MANOVA voor de PAE van het 1
ste

 leerjaar. 

 

Klinisch (n = 6) Niet-klinisch (n = 8) 

  PAE M SD M SD F (1, 12) p 

Totaal  23,75 11,16 16,27 3,92 3,152 .101 

Arabisch 26,24 9,39 17,20 3,51 6,375 .027
* 

Getalwoorden 22,23 6,02 17,37 4,21 3,185 .100 

Stippen
1
 22,79 19,65 14,24 5,45 1,406 .259 

< 10
1
 15,63 20,27 6,63 7,46 1,362 .266 

> 10 29,17 6,27 22,69 5,47 4,245 .062 
* p ≤ .05 

Normaliteit: Klinische siblings: Shapiro-Wilk p = .061, niet-klinische siblings: Shapiro-Wilk p = .085 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .179 

 Volgens de Shapiro-Wilk Test bleek alles normaal verdeeld behalve de PAE voor stippenpatronen en de PAE voor hoeveelheden < 10. Voor 

deze variabelen werd daarom een Mann-Whitney U-test uitgevoerd, maar gelijkaardige resultaten werden gevonden. 

 



86 

 

Bijlage 3 : Resultaten studie 2 

Cross-sectionele studie van siblings uit de lagere school 

 

Onderzoeksvraag 1: 

(a) Number sense: foutenpercentages  

Tabel Q: Gemiddelde PAE-resultaten van de siblings in de lagere school (n = 25) op de Number Line Taak uit 

studie 2. 

Naam PAE-A PAE-G PAE-S PAE-T PAE< 10 PAE > 10 

Ba. 3,3 3,84 8,29 5,14 0,82 8,03 

Kl. 4,43 4,64 12,49 7,19 1,11 11,24 

La. 6,54 5,38 12,9 8,27 3,27 11,61 

In. 4,51 4,48 12,4 7,13 3,47 9,57 

Ch. 3,31 3,01 10,49 5,6 1,26 8,5 

Me. 4,35 4,17 9,36 5,96 1,15 9,17 

El. 8,44 10,6 11,12 10,05 6,95 12,12 

Ka. 17,92 21,16 23,68 20,92 23,72 19,06 

Si. 4,56 3,56 15,04 7,72 2,15 11,43 

Iz. 16,4 14,92 7,88 13,07 1,32 20,9 

Ar. 2,08 2,56 5,76 3,47 1,12 5,03 

Si. 23,6 21,51 15,45 20,19 7,33 28,76 

An. 41,92 31,92 61,48 45,11 55,08 38,46 

Na. 20,36 23,6 20,32 21,43 3,88 33,12 

De. 15,04 12,96 8,76 12,25 0,45 20,12 

Qu. 12 12,6 13,52 12,71 3,72 18,7 

Ar. 13,4 17,03 10,16 13,53 5,59 18,82 

Lo. 23,04 16,2 13,72 17,65 1,98 28,1 

Fl. 26,8 19,52 10,32 18,88 1,38 30,54 

Ma. 22,97 26,26 24,2 24,48 16,6 29,73 

En. 15,92 15 11,72 14,21 8,95 17,74 

Sa. 29,28 22,44 16,84 22,85 13,12 29,34 

La. 34,81 36,59 35,25 35,55 48,99 26,59 

Dy. 40,71 31,01 22,59 31,44 27,19 34,27 

Em. 16,32 17,2 12,56 15,36 3,68 23,14 
PAE = Percentage of Absolute Error, A = Arabische getallen, G = getalwoorden, S = stippen, T = totaal, T< 10 = testtrials met waarden < 10, 

T> 10 = testtrials met waarden > 10. 
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Tabel R: Gemiddelde PAE-resultaten van de kinderen met dyscalculie in de lagere school (n = 18) op de Number 

Line Taak uit studie 2. 

Naam PAE-A PAE-G PAE-S PAE-T PAE< 10 PAE > 10 

Pi. 5,28 6,07 6,92 6,09 0,78 9,63 

El. 6,51 7,23 15,36 9,7 6,06 12,13 

Be. 3,4 5,26 11,27 6,64 3,1 9,01 

Ma. 3,81 4,77 7,33 5,3 1,57 7,79 

Ru. 2,38 4,22 13,27 6,62 1,49 10,04 

Ce. 7,52 3,8 10,4 7,24 4,68 8,94 

Cl. 4,48 4,4 8,72 5,87 1,52 8,76 

Ell. 11,64 9 9,28 9,97 4,62 13,54 

Am. 2,8 4,08 15,8 7,56 2,02 11,26 

Ba. 3,92 6,25 7,98 6,05 - - 

Ir. 4,08 6,31 11,88 7,42 - - 

Ja. 3,48 2,36 11,16 5,67 - - 

Ji. 9,72 3,88 21,36 11,65 8,75 13,59 

Ju. 5,6 4,92 21,32 10,61 1,55 16,66 

Jul. 2,2 2,08 12,64 5,64 0,78 8,88 

La. 7,28 9,76 14,2 10,41 5,62 13,61 

Pf. 3,16 5,48 13,04 7,23 2,2 10,6 

So. 3,64 5,8 13,4 7,61 -   - 
PAE = Percentage of absolute error, A = Arabische getallen, G = getalwoorden, S = stippen, T = totaal, T< 10 = testtrials met waarden < 10, 

> 10 = testtrials met waarden > 10.  

 

Tabel S: Medianen, standaarddeviaties, Mann-Whitney U-test en t-test voor de totale PAE en de verschillende 

modaliteiten uit studie 2 voor de siblinggroep, CI-groep en niet-klinische controlegroep. 

  Siblings  CI  Controle Siblings vs. CI Siblings vs. Controle 

  (n = 25) (n = 16)  (n = 61)     

PAE  M SD M SD M SD U (1, 37 ) p t (37 ) p U (1, 84) p t (84) p 

Totaal 16,01 10,24 14,73 10,45 11,70 7,13 163,00 .740 0,37 .713 559,00 .053 2,23 .029* 

Arabisch 16,48 11,76 12,77 10,61 10,71 7,19 134,00 .239 0,98 .334 565,00 .060 2,78 .007** 

Getalwoord 15,29 9,97 13,01 11,75 10,71 7,87 159,00 .639 0,64 .525 580,50 .083 2,26 .026* 

Stippen 16,25 11,46 18,42 10,65 13,77 7,47 139,00 .292 0,58 .565 669,00 .374 1,19 .238 

< 10 9,77 14,57 11,26 13,53 6,83 10,34 119,50 .104 0,31 .756 728,00 .743 1,06 .294 

> 10 20,16 9,62 16,93 9,54 15,99 7,74 127,00 .275 0,98 .332 555,00 .048* 2,11 .038* 
* p ≤ .05, ** p ≤ .01 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p = .019, CI: Shapiro-Wilk p < .001, Controle: Kolmogorov-Smirnov p < .001 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .011. 
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Tabel T: Medianen, standaarddeviaties, Mann-Whitney U-test en t-test voor de totale PAE en de verschillende 

modaliteiten uit studie 2 voor de niet- klinische siblinggroep, CI-groep en niet-klinische controlegroep. 

  

Niet-klinische 

siblings  CI  Controle Niet-klinische silbings  Niet-klinische sibling  

  (n = 15) (n = 16)  (n = 61) vs. CI vs. controle 

PAE  M SD M SD M SD 

U 

 (1, 27 ) p t (27 ) p 

U  

(1, 74) p t (74) p 

Totaal 12,25 5,94 14,73 10,45 11,7 7,13 88,00 .458 -0,96 .350 436,00 .779 -0,01 .993 

Arabisch 12,00 7,20 12,77 10,61 10,7 7,19 102,00 .896 -0,46 .649 447,00 .891 0,24 .816 

Getalwoord 12,60 7,44 13,01 11,75 10,7 7,87 92,00 .570 -0,43 .671 445,00 .876 0,33 .746 

Stippen 11,72 4,76 18,42 10,65 13,8 7,47 63,00 .067 -1,93 .069 428,00 .705 -0,86 .395 

< 10 2,15 5,95 11,26 13,53 6,83 10,3 44,00 .008
**

 -1,72 .103 367,00 .238 -1,15 .258 

> 10 17,74 8,06 16,93 9,54 16 7,74 97,00 .982 -0,14 .892 433,00 .749 0,21 .380 
* p ≤ .05, ** p ≤ .01 

Normaliteit: Niet-klinische Siblings: Shapiro-Wilk p = .019, CI: Shapiro-Wilk p < .001, Controle: Kolmogorov-Smirnov p < .001 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .011. 

(b) Number sense: representaties 

 

(c) Rekenvaardigheden: KRT-R (Baudonck et al., 2006) 

 
Tabel U: Medianen, standaarddeviaties en MANOVA voor de totale KRT-R, getallenkennis en hoofdrekenen uit 

studie 2 voor de verschillende groepen. 

KRT-R sibling (n = 25) Dyscalculie (n = 20) F  P 

  M SD M  SD     

Totaal -0,538 1,168 -2,046 1,175 5,062 .030
*
 

Getallenkennis -0,105 1,264 -1,685 1,353 4,091 .050
* 

Hoofdrekenen -1,043 1,220 -2,677 1,145 3,891 .055 

 

sibling (n = 25) CI (n = 16) F  P 

  M SD M  SD     

Totaal -0,538 1,168 0,837 1,212 15,279 < .001
**

 

Getallenkennis -0,105 1,264 1,010 1,518 7,331 .011
*
 

Hoofdrekenen -1,043 1,220 0,633 1,103 14,620 < .001
**

 

 
sibling (n = 25) Controle (n = 41) F  P 

 

M SD M  SD     

Totaal -0,538 1,168 -2,133 1,258 12,501 < .001
**

 

Getallenkennis -0,105 1,264 -1,366 1,195 7,255 .009
*
 

Hoofdrekenen -1,043 1,220 -2,452 1,228 9,712 .003
*
 

* p ≤ .05, **p ≤ .01 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p = .144, Dyscalculie: Shapiro-Wilk p = .151, CI: Shapiro-Wilk p = .101 Controle: Kolmogorov-

Smirnov p = .077 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .784 
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(d) Rekenvaardigheden: TTR (de Vos, 1992) 

 

Tabel V: Medianen, standaarddeviaties en ANCOVA voor de totale TTR (z-score) uit studie 2. 

TTR sibling (n = 25) Dyscalculie (n = 20) U (1,43) p 

  M SD M  SD     

Totaal 0,85 2,03 -0,23 1,48 138,00 .025
*
 

 
sibling (n = 25) CI (n = 16) U (1,33) p 

  M SD M  SD     

Totaal 0,85 2,03 -0,47 2,14 97,00 .480 

 
sibling (n = 25) Controle (n = 61) U (1,77) p 

  M SD M  SD     

Totaal 0,85 2,03 -0,27 7,60 539,00 .361 

*p ≤ .05 

Normaliteit: Siblings: Shapiro-Wilk p = .323, Dyscalculie: Shapiro-Wilk p = .349, CI: Shapiro-Wilk p = .516 Controle: Kolmogorov-
Smirnov p < .001 

Homogeniteit: Levene’s Test p = .021. 

 

(e) Leesvaardigheden: EMT (Brus & Voeten, 1999) en de Klepel (Van den Bos et al., 

1994) 

 

Tabel W: Medianen, standaarddeviaties en ANCOVA voor de EMT en Klepel (standaardscore) uit studie 2. 

Leestest sibling (n = 11) Dyscalculie (n = 18) F  p 

  M SD M  SD     

EMT 9,00 3,26 10,00 3,72 0,042 .840 

Klepel 9,00 3,00 10,00 3,33 0,162 .691 

 
sibling (n = 11) Controle (n = 20) F  p 

  M SD M  SD     

EMT 9,00 3,26 8,00 2,63 0,333 .569 

Klepel 9,00 3,00 9,00 2,21 0,116 .736 
EMT: Siblings: Shapiro-Wilk p = .252, Dyscalculie: Shapiro-Wilk p = .507, Controle: Kolmogorov-Smirnov p = .081, Levene’s Test p = 

.078.  

Klepel: Siblings: Shapiro-Wilk p = .523, Dyscalculie: Shapiro-Wilk p = .537, Controle: Kolmogorov-Smirnov p = .200, Levene’s Test p = 

.068. 
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Onderzoeksvraag 2: 

NLT als voorspeller van rekenvaardigheden in het lager onderwijs. 

 

Tabel X: Voorspellen van de KRT-R (z-score) in de basisschool d.m.v. de NLT (PAE totaal) voor de sibling-, 

dyscalculie-, CI-, en controlegroep en de vier groepen samen. 

  

Unstandardized Coefficients 

          B SD β t p R² F  p 

Siblings PAE tot -0,727 0,474 - -1,534 .140 - - - 

  

0,000 0,028 0,003 0,013 .990 0,000 0,000 .990 

Dyscalculie PAE tot -0,710 1,109 - -0,640 .531 - - - 

  

-0,182 0,141 -0,307 -1,290 .215 0,094 1,664 .215 

CI PAE tot 1,622 0,521 - 3,114 .009 - - - 

  

-0,057 0,029 -0,490 -1,946 .075 0,240 3,786 .075 

Controle PAE tot -0,510 0,345 - -1,480 .147 - - - 

  

-0,101 0,021 -0,615 -4,742 < .001
**

 0,378 22,487 < .001
**

 

Samen PAE tot -0,848 0,304 - -2,786 .006
**

 - - - 

    -0,032 0,020 -0,168 -1,639 .105 0,028 2,688 .105 
**p ≤ .01 

 

Tabel Y: Voorspellen van de TTR (z-score) d.m.v. de NLT (PAE totaal) voor de sibling-, dyscalculie-, CI-, en 

controlegroep en de vier groepen samen. 

  

Unstandardized Coefficients 

          B SD β t p R² F  p 

Siblings PAE tot 2,087 0,969 - 2,153 .048 - - - 

  

-0,130 0,050 -0,559 -2,609 .020
*
 0,312 6,805 .020

*
 

Dyscalculie PAE tot -1,871 3,207 - -0,584 .591 - - - 

  

0,197 0,389 0,246 0,507 .639 0,060 0,257 .639 

CI PAE tot -0,444 1,284 - -0,346 .738 - - - 

  

-0,031 0,063 -0,171 -0,490 .637 0,029 0,240 .637 

Controle PAE tot 5,601 3,382 - 1,656 .107 - - - 

  

-0,255 0,206 -0,214 -1,236 .225 0,046 1,528 .225 

Totaal PAE tot 3,101 1,683 - 1,842 .07 - - - 

    -0,156 0,097 -0,195 -1,604 .114 0,038 2,573 .114 
*p ≤ .05 

 

 


