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Abstract 

 

Achtergrond: Uit onderzoek blijkt dat het vroeg opsporen van rekenproblemen bij kinderen 

met een autismespectrumstoornis (ASS)  belangrijk is, aangezien een vroege interventie 

ervoor kan zorgen dat de rekenvaardigheden van deze kinderen verbeteren. Ondanks dit feit 

werd er tot op de dag van vandaag nog niet veel onderzoek uitgevoerd naar 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS. Het huidig onderzoek richt zich daarom op 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen. 

Er werd gebruikgemaakt van de prestatie op de getallenas-taak aangezien blijkt dat dit een 

valide instrument is om het schatten van cijfers en getallen na te gaan. Methode: In deze 

studie werd de prestatie op de getallenas-taak 0-100 in drie modaliteiten (stippen, 

getalwoorden en Arabische cijfers) bij 33 kinderen met ASS uit het eerste leerjaar vergeleken 

met de prestatie  van 55 controlekinderen. Dit gebeurde grotendeels cross-sectioneel, maar er 

werd ook een longitudinaal luik ingelast. Verder werden hun prestaties op de getallenas-taak 

gecorreleerd met de mate van ASS-symptomathologie. Resultaten: Er warengeen significante 

verschillen tussen de controlegroep en de groep kinderen met ASS. De mate van ASS-

symptomatologie bleek geen invloed te hebben op de prestatie op de getallenas-taak. 

Conclusie: Kinderen met ASS lijken even vaardig te zijn als leeftijdsgenoten zonder ASS op 

het plaatsen van getallen op een getallenas. Vervolgonderzoek is aangewezen bij oudere 

kinderen en op andere rekenmaten. Sleutelwoorden: autismespectrumstoornissen, getallenas-

taak, rekenvaardigheden, triple code model 

  



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  III 

Voorwoord 

 

 De studie binnen de huidige masterproef maakt deel uit van een ruimer 

onderzoeksproject, waarbij verschillende studenten samenwerkten rond eenzelfde dataset. 

Hierbij werd door de studenten gefocust op verschillende aspecten van het rekenen bij 

kinderen met een autismespectrumstoornis. Voor meer informatie omtrent de procedurele en 

conceptuele kennis van het tellen bij kinderen met een autismespectrumstoornis, zie de 

masterproef van Roxana Defoort (Psychologie). Voor meer informatie omtrent de vier 

belangrijke deeldomeinen van het rekenen bij kinderen met een autismespectrumstoornis, zie 

de masterproef van Celine Jacobs (Psychologie). Voor meer informatie omtrent 

hoofdrekenen, rekenfeiten en rekentaal bij kinderen met een autismespectrumstoornis, zie de 

masterproef van Lisa Molisse (Psychologie). 

 Deze masterproef had ik niet kunnen realiseren zonder de hulp van een aantal 

personen. Ik zou deze dan ook zeer graag bedanken. 

 Eerst en vooral wil ik de kinderen en de ouders bedanken die deelnamen aan het 

onderzoek. Zij deden hiervoor een grote inspanning om telkens aanwezig te zijn op de 

afspraken. Zonder hen was deze masterproef niet mogelijk geweest. 

 Verder wil ik ook Daisy Titeca, mijn thesisbegeleidster, bedanken voor de tijd die ze 

telkens nam om alle vragen te beantwoorden en een uitgebreide feedback te geven op mijn 

masterproef.  

 Mijn promotor, Prof. dr. Annemie Desoete, wil ik graag bedanken voor de nuttige 

feedback en de tijd die ze nam om mij telkens opnieuw verder op weg te helpen. 

 Tot slot wil ik ook mijn ouders, mijn broer en zus, mijn vriend en mijn vriendinnen 

bedanken voor het kritisch nalezen en het helpen bij de lay-out. Verder wil ik hen ook 

bedanken voor de steun die ze mij gaven tijdens het schrijven van deze masterproef.  
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Inleiding 

Autismespectrumstoornissen 

Autisme: beschrijving en historiek. Autisme is een stoornis die  in de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders – Vierde editie – Tekstrevisie (DSM-IV-TR; 

American Psychiatric Association, 2000) terug kan gevonden worden onder de ruimere groep 

van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In de recentere literatuur wordt ook vaak 

gebruikgemaakt van de term autismespectrumstoornissen (ASS), dit omdat er weinig 

verschillen gevonden worden in symptomen of behandeling tussen de verschillende subtypes 

(Spence, Sharifi, & Wiznitzer, 2004). Deze term werd oorspronkelijk gebruikt als synoniem 

voor de pervasieve ontwikkelingsstoornissen, maar hij wordt tegenwoordig vaker gebruikt om 

te verwijzen naar autisme, het syndroom van Asperger en een Pervasieve 

Ontwikkelingsstoornis- Niet Anders Omschreven (POS-NAO; Roeyers, 2008). In 2013 werd 

een nieuwe versie op de markt gebracht van de DSM: de DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Ook hierin spreekt men niet langer van een pervasieve 

ontwikkelingsstoornis, maar van een autismespectrumstoornis. 

De term autisme werd voor het eerst beschreven in 1943 door Kanner (Filipek et al., 

1999; Kanner, 1943; Lyons & Fitzgerald, 2007). Hij beschreef 11 kinderen met vroeg 

infantiel autisme in zijn paper ‘Autistic disturbances of affective contact’. Hij benadrukt hier 

vooral de rigiditeit en de fascinerende kenmerken (Roeyers, 2008). Ook Hans Asperger 

gebruikte deze term voor het eerst in oktober 1943. De term autisme is oorspronkelijk 

afkomstig van Bleuer, die hem gebruikte voor het beschrijven van de karakteristieken van 

personen met schizofrenie (Lyons & Fitzgerald, 2007). De criteria die vandaag de dag 

gebruikt worden, gaan nog steeds in grote mate terug op de beschrijving van Kanner. Hij 

sprak over drie groepen van symptomen, namelijk beperking in de sociale interactie, 

beperking in de communicatie en beperkte activiteiten en interesses (Roeyers, 2008). 

Kenmerken van autisme. Bij alle kinderen met ASS kan een zogenaamde triade 

onderscheiden worden waar er zich problemen voordoen. Deze zijn tekorten in sociale 

interactie, problemen op vlak van communicatie en stereotiepe interesses en herhalende 

gedragspatronen (Spence et al., 2004).  

 Als een diagnose van autisme gesteld wordt, gebeurt dit aan de hand van de criteria 

uit de DSM. In de DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) wordt de triade 

beschreven in twee domeinen. Een eerste domein zijn persisterende tekorten in sociale 
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communicatie en sociale interacties over meerdere contexten. Hieronder vinden we 

problemen bij het gebruik van non-verbaal gedrag (oogcontact, gelaatstuitdrukking, 

lichaamshouding) en problemen om passende relaties aan te gaan die passen bij het 

ontwikkelingsniveau. Kinderen met ASS gaan niet vaak spontaan proberen met anderen zaken 

te delen. Zo gaan ze geen gebruik maken van joint attention (dit is het plezier van iets te zien 

delen met anderen door oogcontact of aanwijzen). Bij deze kinderen zien we ook een 

afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid. Ze spelen dan ook vaak alleen. Deze 

voorgaande kenmerken werden beschreven in een artikel van Filipek et al. (1999) waarbij een 

multidisciplinair team uit Amerika een samenvatting maakte van meer dan 2500 

wetenschappelijke artikels. Verder vinden we een achterstand in of volledige afwezigheid van 

de ontwikkeling van de gesproken taal. Baby’s met ASS gaan vaak niet brabbelen of andere 

communicatieve vocalisaties maken. Kinderen met ASS ervaren ook problemen bij het 

aangaan of onderhouden van een gesprek. Zo voeren ze vaak een monoloog (Filipek et al., 

1999). Een ander kenmerk is stereotiep en herhaald of eigenaardig taalgebruik. Ze ervaren 

moeite met grappen en/of sarcasme en maken gebruik van echolalie (het herhalen van 

woorden of zinnen die door andere zijn uitgesproken; Filipek et al., 1999; Spence, Sharifi, & 

Wiznitzer, 2004). In hun Amerikaans artikel zetten Spence et al. (2004) de belangrijkste 

beperkingen van ASS op een rijtje. Verder is er ook sprake van een afwezigheid van 

gevarieerd spontaan fantasiespel (‘doen-alsof spelletjes’) of sociaal imiterend spel (‘nadoen’ 

spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau. In een artikel uit het Verenigd Koninkrijk van 

Steyn en Le Couteur (2003), dat een praktisch overzicht geeft over de diagnose ASS, vinden 

we dat kinderen met ASS vaak problemen hebben bij het engageren in sociaal spel, zoals 

‘kiekeboe’ of verstoppertje. 

Lorna Wing ontwikkelde onder deze eerste as een sociale subtypologie (Wing & 

Gould, 1979). Als eerste geeft ze de klassieke groep die ze gaat omschrijven als afzijdig 

(aloof). Deze kinderen zijn het liefst op hun eentje en vertonen weinig interesse in anderen. 

Een tweede groep is de passieve groep. Deze groep gaat zelf geen actieve poging doen om in 

interactie te treden met anderen, maar ze aanvaarden wel toenadering van anderen. De derde 

groep vertoont in de sociale interactie een actief-maar-bizar (active-but-odd) gedrag. Deze 

groep gaat wel toenadering zoeken, maar doet dit vaak op een vreemde manier (Roeyers, 

2008; Wing, 1997). Er moet echter wel opgelet worden bij de interpretatie van deze drie 

groepen. Er spelen namelijk nog een aantal factoren een rol in de bepaling van het sociaal 

gedrag van individuen met ASS, zoals de leeftijd en de context (Roeyers, 2008). 
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  Het tweede domein gaat over beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van 

gedrag, belangstelling en activiteiten. Een eerste kenmerk hierbij is een sterke preoccupatie 

met stereotiepe en beperkte patronen die abnormaal is in intensiteit ofwel in richting. 

Wanneer kinderen met autisme gefascineerd zijn door een bepaald onderwerp, willen ze er 

echt alles over weten (Filipek et al., 1999). Ze gaan ook vaak vastzitten in rigide niet-

functionele routines of rituelen. Ze kunnen erg van streek zijn bij kleine veranderingen in deze 

routines of rituelen (Steyn & Le Couteur, 2003). Verder komen er bij deze kinderen 

stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen, draaien met 

hand of vingers, complexe bewegingen met het hele lichaam) voor. Deze zijn pas 

pathologisch wanneer dit zich voordoet na de leeftijd van twee jaar (Filipek et al., 1999). Als 

laatste kenmerk zien we een enorme interesse voor bepaalde delen van voorwerpen, 

bijvoorbeeld wielen van een auto (Spence et al., 2004).  

In de DSM-5 worden er naast deze twee domeinen nog twee andere voorwaarden 

vooropgesteld. De eerste voorwaarde is dat er een achterstand is of abnormaal functioneren op 

ten minste één van de vorige domeinen voorkomt in de vroege ontwikkelingsperiode. De 

stoornis mag verder niet eerder toe te schrijven zijn aan een verstandelijke beperking of een 

algemene ontwikkelingsachterstand (American Psychiatric Association, 2013). In de DSM-5 

spreekt men naast de autismespectrumstoornis ook over een nieuwe categorie, namelijk de 

sociale communicatie stoornis, waaronder de kinderen vallen die alleen problemen hebben op 

sociaal-communicatief vlak (Ozonoff, 2012). 

In de DSM-IV-TR vond men naast de autistische stoornis nog vier andere stoornissen 

onder de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen (American Psychiatric Associaton, 

2000). Een eerste is het syndroom van Asperger waarbij er een tekort is op vlak van sociale 

interacties en beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen. Ze hebben echter geen 

problemen in hun taalontwikkeling (Spence et al., 2004). De desintegratieve stoornis van de 

kindertijd is een tweede stoornis. Hierbij is kenmerkend dat de kinderen een normale 

ontwikkeling hebben gedurende twee jaar en hierna treden er problemen op die 

gedragspatronen vertonen die overeenkomen met de autistische stoornis (Spence et al., 2004). 

Een derde stoornis is het syndroom van Rett. Dit is een vrij zeldzame stoornis die 

hoofdzakelijk voorkomt bij vrouwen. In het begin is er een periode met een normale 

ontwikkeling die gevolgd wordt door een regressie in sociale en taalvaardigheden die verward 

kunnen worden met autisme (Spence et al., 2004). Een laatste stoornis is de POS-NAO. 

Hieronder vallen de personen die sommige, maar niet alle kenmerken hebben van een 
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autistische stoornis. De sociale tekorten zijn altijd aanwezig en deze gaan dan gepaard met 

een gebrekkige communicatie of met beperkte interesses en herhaaldelijk gedrag (Spence et 

al., 2004). In de DSM-5 is er niet langer sprake van een overkoepelende categorie met 

onderverdelingen in verschillende diagnoses, maar is er enkel een algemene diagnose van een 

autismespectrumstoornis. De verschillende onderdelen werden hier toch nog even toegelicht, 

aangezien deze termen wel gebruikt worden in bepaalde onderzoeken. 

Prevalentie en genderverschillen van autisme. Uit vroegere epidemiologische 

studies kwamen prevalenties aan het licht van minder dan 10 op 10.000 personen die enige 

vorm van ASS zouden hebben. Hierbij gaat het om een gemiddelde van 19 studies die werden 

uitgevoerd tussen 1987 en 2001 (Fombonne, 2003). In het artikel van Fombonne (2009), dat 

een review is van 53 studies over 17 landen, wordt een prevalentie van 63.7 op 10.000 

gegeven voor de algemene term ASS. Dit is de som van autisme (20.6/10.000), POS-NAO 

(37.1/10.000) en syndroom van Asperger (6/10.000). Dit cijfer van ongeveer 60 op 10.000  

wordt in meerdere studies teruggevonden, zo ook bij een kleinere prevalentiestudie in 

Vlaanderen (Nicolas et al., 2008; Roeyers, 2008). Het feit dat de prevalentie gestegen is de 

laatste jaren, hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat er effectief meer personen zijn met 

autisme. Er zijn ook alternatieve verklaringen voor deze stijging mogelijk. Een eerste 

mogelijkheid bestaat erin dat er een andere diagnose wordt gegeven. Zo zijn er heel wat 

kinderen die vroeger een diagnose kregen van verstandelijke beperking, die nu een diagnose 

van ASS krijgen. Een onderzoek bij 38 volwassenen (Bishop et al. 2008) in het Verenigd 

Koninkrijk heeft aangetoond dat 66% van deze volwassenen die een diagnose gekregen 

hebben van een taalontwikkelingsstoornis ook aan de criteria zouden voldoen van de bredere 

definitie van ASS. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er ondertussen meer efficiënte 

methodes zijn voor de identificatie van ASS en dat de diagnostische concepten veranderd zijn. 

Het is ook mogelijk dat er effectief een grotere prevalentie is (Fombonne, 2009).   

De verhouding tussen jongens en meisjes, namelijk 3,5 à 4 jongens ten aanzien van 1 

meisje, is de laatste jaren vrij stabiel gebleven (Fombonne, 2003; Roeyers, 2008). Bij het 

syndroom van Asperger is deze verhouding 9 jongens ten aanzien van 1 meisje (Fombonne, 

2003). Er is ook een verschil wanneer er gekeken wordt naar de IQ score. Zo wordt in een 

review van Rivet en Matson (2011) aangegeven dat er een verhouding is van 5,5 jongens 

tegenover 1 meisje wanneer er sprake is van een gemiddelde IQ score. In het geval van een 

matige tot ernstige verstandelijke beperking kan deze verhouding dalen tot 2 jongens 
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tegenover 1 meisje (Filipek et al., 1999, Roeyers, 2008). De oorzaken van de verschillen in 

prevalentie tussen mannen en vrouwen zijn nog niet duidelijk (Roeyers, 2008).  

Getallen op een as en algemene rekenvaardigheden 

Belang van rekenvaardigheden in het dagelijks leven. Rekenvaardigheden zijn 

belangrijk doorheen de hele schoolcarrière. Jonge kinderen beschikken volgens Ginsburg en 

Seo (1999) zelfs al over rekenvaardigheden nog voor ze naar school gaan. Het belang van 

rekenen beperkt zich echter niet enkel tot de schoolresultaten. In een Roemeens onderzoek 

van Costreie (2012), dat een review is van twee recente papers, werd er evidentie gevonden 

voor het feit dat de omgeving op een mathematische manier gestructureerd is en dat mensen 

vanaf hun geboorte al over vaardigheden beschikken om hiermee om te gaan. In het dagelijks 

leven worden ook zaken teruggevonden waarin het belang van wiskunde duidelijk wordt, 

zoals computers, politiek en de economie (McNair, 2000). Een studie van Parsons en Bynner 

(2005), waar ze de resultaten halen uit twee grote longitudinale studies (ongeveer 17000 

participanten) bij de Britse populatie, toonde aan dat zowel mannen als vrouwen met 

zwakkere rekenvaardigheden meer problemen hebben in hun dagelijkse functioneren dan 

personen met betere rekenvaardigheden. De conclusie van de studie was dat zwakke 

rekenvaardigheden voor moeilijkheden zorgen op alle levensdomeinen en dan vooral voor 

vrouwen. Uit een ander onderzoek van Reyna en Brainerd (2007) uit de Verenigde Staten, 

uitgevoerd aan de hand van gegevens uit de nationale onderzoeken voor onder andere 

educatie, bleek dat mensen met zwakke rekenvaardigheden meer problemen hadden bij het 

inschatten van gezondheidsrisico’s en dat dit voor foute beslissingen kan zorgen die van 

levensbelang kunnen zijn. Zwakke rekenvaardigheden kunnen dus voor heel wat problemen 

zorgen. Het kan dan ook waardevol zijn om deze vroeg te identificeren, teneinde een vroege 

remediëring te kunnen starten. Er werd immers al onderzoek gedaan naar trainingen die de 

rekenvaardigheden zouden verbeteren. Dowker (2005) beschrijft een aantal studies over deze 

trainingen en komt hierbij tot de vaststelling dat het mogelijk is om personen beter te laten 

presteren op verschillende aspecten van rekenen. Hierbij is het vooral belangrijk om per 

individu te kijken naar  specifieke sterktes en zwaktes. 

Getalbegrip en het triple code model. Verschillende onderzoekers poneren de 

aanwezigheid van getalbegrip, een aangeboren vaardigheid of intuïtie om getallen te 

percipiëren, verwerken en manipuleren, als onderliggende basis om getallen en getalrelaties 

betekenis te geven en aldus vorm te geven aan onze rekenvaardigheden (Dehaene, 2001; 
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Howell & Kemp, 2005). Dehaene (2001) omschrijft getalbegrip als een biologisch 

gedetermineerde categorie van kennis. Hij gaat er vanuit dat ons getalbegrip afhangt van onze 

mogelijkheid om getallen te kunnen representeren en manipuleren op een mentale getallenas, 

die aangestuurd wordt door een analoog systeem. Om een beter zicht te krijgen op deze 

analoge code, worden vervolgens eerst enkele invloedrijke modellen van getalrepresentatie 

beschreven. 

 Er bestaan verschillende modellen die getalverwerking of getalrepresentatie 

beschrijven. Voorbeelden hiervan zijn het model van McCloskey (McCloskey, Sokol, & 

Goodman, 1986), de preferred entry code hypothesis van Noel en Seron (1993) en een 

encoding complex model van Campbell en Clark (1986). Het eerste model van McCloskey 

(McCloskey et al., 1986) stelt dat elke numerieke input, ongeacht de wijze van notatie, moet 

omgezet worden naar een abstracte interne representatie. Het tweede model van Noel en 

Seron (1993) ontkent dat er een abstracte representatie moet gehanteerd worden. Dit model 

stelt in de plaats dat iedere persoon een eigen concrete ingangscode heeft, waarin alle 

numerieke input wordt omgezet. Het meest bekende model is het triple code model van 

Dehaene (1992). Dit model kan ook gezien worden als een poging om het model van Campell 

en Clark (1986) te doen overeenstemmen met een informatieverwerkingsmodel. Campbell en 

Clark (1991) stelden in hun model dat de numerieke vaardigheden gebaseerd zijn op zowel 

modaliteitsspecifieke als op verschillende getalverwerkingstaken die vooral 

gemeenschappelijke cognitieve mechanismen omvatten.  

Het triple code model bestaat uit twee assumpties. Een eerste assumptie is dat ons 

rekensysteem met drie verschillende getalcodes werkt. Een eerste code is de auditief verbale 

code. Deze zorgt ervoor dat men getalwoorden kan begrijpen en staat bijvoorbeeld in voor het 

oproepen van rekenfeiten en het verbaal tellen (Dehaene, 1992). Een tweede code is de 

visueel Arabische code voor het begrijpen van Arabische cijfers. Deze code wordt 

bijvoorbeeld gebruikt bij meercijferige bewerkingen of het bepalen van de pariteit (even of 

oneven) van getallen (Dehaene, 1997; Plodowski, Swainson, Jackson, Rorden, & Jackson, 

2003). De laatste code is de analoge grootterepresentatie die ons doet inzien dat een bepaald 

aantal meer of minder is dan een ander aantal stippen bijvoorbeeld. De laatste code gaat dus 

over de hoeveelheid en is de enige code waarin semantische informatie – de betekenis van 

getallen – vervat zit (Dehaene, 1997; Fias, Reynvoet, & Brysbaert, 2001). De codes hebben 

niet alleen elk hun eigen functie, maar zijn ook gelokaliseerd in specifieke delen van de 

hersenen; deze codes staan evenwel rechtstreeks in verbinding met elkaar (Dehaene, 1992). 
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Evidentie voor deze specifieke lokalisatie kan gevonden worden bij Dehaene (1997) in twee 

soorten van onderzoek, namelijk onderzoek waaruit blijkt dat personen bij wie specifieke 

regio’s in de hersenen beschadigd zijn, problemen vertonen en onderzoek waaruit blijkt dat de 

specifieke regio’s in de hersenen actiever zijn wanneer een bepaalde code gebruikt wordt. In 

een onderzoek, uitgevoerd bij 15 geschoolde volwassenen uit de Verenigde Staten, van 

Schmithorst en Brown (2004) wordt evidentie gevonden voor het feit dat bepaalde 

hersengebieden gerelateerd zijn aan bepaalde functies volgens het triple code model en dat 

deze gerelateerd zijn aan het maken van complexe wiskundige operaties. Zo zou de auditief 

verbale code vooral gesitueerd kunnen worden in de linker temporaalkwab, de visueel 

Arabische code in de ventrale occipito- temporale structuren en de analoge 

grootterepresentatie in de bilaterale intra-pariëtale sulci (Dehaene, 2001). Een tweede 

assumptie van het model is dat elke numerieke procedure gebonden is aan een specifieke 

input en output code. Dit betekent dat alle taken die te maken hebben met cijfers eigenlijk 

kunnen onderverdeeld worden in kleinere processen (Dehaene, 1992).  

Getalbegrip zou zich volgens Dehaene (2001) situeren in de analoge 

grootterepresentatie. Dit getalbegrip kan omschreven worden als een nonverbaal systeem, dat 

aangeboren is en dat mens en dier gemeenschappelijk lijken te hebben. Het gaat om een 

universeel systeem om getallen te situeren en te manipuleren op een continue mentale 

getallenas (Dehaene, 1997). Evidentie hiervoor kan gevonden worden in prestatiepatronen die 

de wet van Weber volgen (Dehaene, 2003; Shepard, Kilpatric, & Cunningham, 1975). Dit kan 

geobserveerd worden via twee effecten. Een eerste effect is het grootte-effect. Dit betekent dat 

de tijd die nodig is voor het activeren van het cijfer afhankelijk is van de grootte van het 

cijfer. Zo zal men langer nodig hebben voor het verwerken van het cijfer 8 dan voor het cijfer 

4. Er is ook sprake van een afstandseffect. Dit houdt in dat wanneer men twee getallen moet 

vergelijken, dit sneller gaat wanneer er een grotere afstand is tussen deze getallen (Dehaene, 

1997). Zo zal het bijvoorbeeld makkelijker zijn om de aantallen 2 en 9 te vergelijken dan de 

aantallen 2 en 5. Verder is er sprake van een Weber-fractie. Dit is een constante die aangeeft 

hoeveel ruis er zit op de representaties van getallen. Aan de hand van deze constante kan men 

een interval berekenen waarbinnen de activatie, uitgelokt door een bepaald getal, met een 

bepaalde waarschijnlijkheid zal vallen. Wat de precieze waarde is van deze constante is nog 

niet duidelijk. (Izard & Dehaene, 2008; Piazza, Izard, Pinel, Le Bihan, & Dehaene, 2004; van 

Oeffelen & Vos, 1982) 
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Schatten en de getallenas-taak. Schatten is een belangrijk proces in het leven van 

kinderen en volwassenen, dat zowel terug te vinden is in de schoolcontext als in het 

alledaagse leven. Het wordt namelijk gebruikt voor het oplossen van veel problemen, waarbij 

soms kennis nodig is over meeteenheden (zoals bijvoorbeeld bij het schatten van een afstand), 

maar er zijn ook andere problemen waarbij er voorkennis nodig is over hetgeen geschat moet 

worden (zoals bijvoorbeeld het inschatten van de tijd). Schatten wordt vooral gebruikt in 

situaties waarin er een tekort is aan tijd, middelen en/of motivatie om precies te kunnen 

berekenen wat men wil weten (Booth & Siegler, 2006; Siegler & Opfer, 2003). In onderzoek 

kan schatten op diverse manieren geoperationaliseerd worden. Eén manier is via een 

getallenas-taak, een taak waarmee gekeken wordt hoe kinderen getallen op een as kunnen 

schatten. Op deze getallenas worden getallen of aantallen geordend van links naar rechts, 

waarbij de kleinere getallen aan de linkerkant staan en de grotere getallen aan de rechterkant 

(Laski & Siegler, 2007). Deze taak is een valide instrument om het schatten van cijfers of 

getallen na te gaan, omdat het over pure schatting van de getallen gaat en er geen kennis 

nodig is over andere zaken in het dagelijks leven. Ook heeft het een grote ecologische 

validiteit, want een getallenas wordt ook vaak gebruikt in schoolsituaties (Booth & Siegler, 

2006; Siegler & Booth, 2004). 

Om getallen juist te kunnen schatten op een getallenas is het belangrijk dat kinderen de 

koppeling tussen cijfersymbolen en hoeveelheden begrijpen. Deze koppeling wordt ook wel 

aangeduid met de term mapping (Holloway & Ansari, 2009). Deze kennis over 

cijfersymbolen en hoeveelheden zou ruimtelijk geordend zijn. Over hoe deze ruimtelijke 

ordening tot stand komt, bestaan er verschillende theorieën.  

Een eerste theorie geeft aan dat er een aangeboren domein-specifiek systeem bestaat 

die de hoeveelheden aan de cijfersymbolen koppelt. Hierbij hebben we het over asymbolische 

vaardigheden (Dehaene, 2001). Deze theorie werd hierboven al uitvoerig beschreven. Er zijn 

echter nog twee andere theorieën die hier een verklaring voor bieden. Een eerste alternatieve 

theorie stelt dat het gaat om cultureel bepaalde vaardigheden (Opfer, Thompson, & Furlong, 

2010; Shaki & Fischer, 2008). Zo zou de ruimtelijke ordening van cijfers en hoeveelheden 

volgens deze theorie ontstaan doordat kinderen de telrij leren kennen. Uiteindelijk leren 

kinderen dat een bepaald telwoord uit deze telrij gekoppeld kan worden aan een bepaalde 

hoeveelheid. Hierbij gaat het dus om symbolische vaardigheden. Een tweede alternatieve 

theorie gaat een belangrijke rol aan het werkgeheugen toekennen (Ansari, 2008). Volgens 

deze theorie zijn er binnen het werkgeheugen verschillende componenten voor het opslaan 
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van visueel ruimtelijke info (visueel ruimtelijke schetsblok) en voor het opslaan van verbale 

informatie (fonologische lus). In dit werkgeheugen zou dus een koppeling gemaakt worden 

tussen positie en ruimte voor numerieke (maar ook niet numerieke) informatie (Herrera, 

Macizo & Semenza, 2008; Van Dijck & Fias, 2011) Deze theorieën werden onderzocht in 

verschillende onderzoeken van Kolkman. In een eerste onderzoek van Kolkman, Kroesbergen 

en Leseman (2013a) kwamen ze tot de vaststelling dat de ontwikkeling van symbolische 

vaardigheden (en niet van de asymbolische vaardigheden) gerelateerd is aan mapping. Dit 

suggereert dat een aangeboren systeem voor de verwerking van hoeveelheden geen grote rol 

zou spelen, maar wel het leren van cijfersymbolen. In twee andere onderzoeken van Kolkman, 

Kroesbergen en Leseman (2013b, 2013c) naar het werkgeheugen, kwamen ze tot de conclusie 

dat de specifieke visueel ruimtelijke verwerkingsvaardigheden aan de basis liggen van 

mapping. Ook werd er aangetoond dat het de symbolische vaardigheden zijn die gerelateerd 

zijn aan de ontwikkeling van mapping. Al deze resultaten samen sluiten dus aan bij het idee 

dat de basis voor numerieke ontwikkeling niet gezocht moet worden bij een aangeboren 

domein-specifiek systeem, maar wel bij een algemeen domein voor vaardigheden voor het 

verwerken van visueel ruimtelijke informatie. 

In wat volgt, komt zowel de evolutie in prestaties als het belang van de getallenas-taak 

aan bod.  

 De evolutie van de prestaties op een getallenas-taak. Veel (jonge) kinderen blijken 

moeilijkheden te hebben met het schatten. Hier zijn al verschillende verklaringen voor 

gegeven, maar een verklaring die vaak gegeven wordt, is het feit dat jonge kinderen over een 

logaritmische representatie beschikken en deze blijven gebruiken in situaties waar ze beter 

een lineaire representatie zouden gebruiken (Siegler & Opfer, 2003). Hier wordt in het 

volgende stuk verder op ingegaan.  

Zowel dieren als mensen beschikken over een logaritmische representatie van 

aantallen. Dit houdt in dat het verschil tussen opeenvolgende getallen aan het begin van een 

rij getallen als zeer groot gezien wordt, terwijl het verschil tussen twee opeenvolgende 

getallen op het einde van een rij getallen als veel kleiner ervaren wordt (Siegler & Booth, 

2004). Zo wordt bijvoorbeeld het verschil tussen het getal 3 en 4 als veel groter gepercipieerd 

dan het verschil tussen 83 en 84. Wanneer jonge kinderen dus een getallenas krijgen met 

beginpunt 0 en eindpunt 100 en ze worden gevraagd om een getal aan te duiden op deze as, 

dan zal hun prestatie het best geschat kunnen worden door een logaritmische functie. 
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Wanneer kinderen echter meer ervaringen hebben met tellen en rekenen, zullen ze meer 

formele en correcte lineaire representaties ontwikkelen (Siegler & Booth, 2004). Hierbij 

wordt de afstand tussen twee opeenvolgende getallen, ongeacht de grootte van de getallen, op 

dezelfde manier ingeschat. Siegler en Booth (2004) onderzochten deze overgang  bij kinderen 

in de kleuterklas tot het tweede jaar lager onderwijs. Het grootste deel van de kleuters was 

Kaukasisch (67%), maar er waren ook enkele Afro-Amerikaanse (32%) en een klein deel 

Aziatische (1%) kinderen bij. Hiertoe boden zij een getallenas-taak aan met een interval van 

0-100 bij 20 kleuters (gemiddelde leeftijd 6,1 jaar) en 21 kinderen van het tweede leerjaar 

(gemiddelde leeftijd 8,2 jaar). Uit de resultaten blijkt dat wanneer kinderen een getal moeten 

schatten op een getallenas van 0 tot 100, hun resultaat het best geschat kan worden door een 

logaritmische functie in de kleutertijd, terwijl de grote meerderheid van de kinderen in het 

tweede leerjaar een lineaire functie hanteert om de getallen te situeren op de as. Deze 

resultaten werden opnieuw bevestigd in een onderzoek van Booth en Siegler uit 2006. In dit 

onderzoek namen kinderen deel uit de kleuterklas (n = 20, gemiddelde leeftijd: 5.8 jaar) en uit 

het eerste (n = 25; gemiddelde leeftijd: 6.8 jaar), tweede (n = 23; gemiddelde leeftijd: 7.9 jaar) 

en derde (n = 22; gemiddelde leeftijd: 9.1 jaar) leerjaar. Het gaat hierbij om Kaukasische 

(63%), Afro-Amerikaanse (33%), Aziatisch Amerikaanse (2%) en Latino (1%) kinderen. Bij 

deze kinderen werd ook een getallenas-taak aangeboden met een interval van 0-100. In dit 

onderzoek vonden ze dat de resultaten bij de kleuters het best geschat kunnen worden met een 

logaritmische functie. In het eerste leerjaar is er geen functie die een grote meerderheid van de 

resultaten volgt. Bij het tweede en derde leerjaar hanteert de grote meerderheid een lineaire 

functie. Dit is dus in lijn met het onderzoek van Siegler en Booth in 2004.  

De overgang van een logaritmische naar een lineaire representatie kan geobserveerd 

worden bij verschillende leeftijdsgroepen en is afhankelijk van de numerieke context (Laski 

& Siegler, 2007). Concreet betekent dit dat kinderen beschikken over meerdere representaties 

van eenzelfde getal. Welke representatie gebruikt wordt, is afhankelijk van de context (Booth 

& Siegler, 2006). Volgens Laski en Siegler (2007) , Siegler en Booth (2004) en Siegler en 

Opfer (2003) gebeurt de overgang van een logaritmische naar een lineaire representatie tussen 

de kleutertijd en het tweede leerjaar voor het schatten van getallen op een 0 tot 100 getallenas, 

terwijl de overgang voor een 0 tot 1000 getallenas zich pas voordoet tussen het tweede en het 

zesde leerjaar (Siegler & Opfer, 2003). In dit onderzoek namen telkens 32 Amerikaanse 

participanten per groep deel. Er waren vier groepen, namelijk kinderen uit het tweede, vierde 

en zesde leerjaar en een groep zonder diploma. Hierbij werd gevonden dat de prestaties van 



 

11 

 

de kinderen van het tweede leerjaar het best geschat kunnen worden met een logaritmische 

functie, terwijl  die van het zesde leerjaar het best geschat kunnen worden met een lineaire 

functie. Eenzelfde getal, bijvoorbeeld het getal 80, kan dus zowel lineair (in een 0-100 

numerieke context) als logaritmisch (in een 0-1000 numerieke context) gerepresenteerd 

worden bij eenzelfde persoon, afhankelijk van de leeftijd en de numerieke ervaring. 

Omgekeerd wordt ook hetzelfde principe teruggevonden voor het schatten van getallen op een 

getallenas van 0 tot 10 bij jongere kinderen. Berteletti, Lucangeli, Dehaene, Piazza, en Zorzi 

(2010) deden een onderzoek met 46 Italiaanse kinderen. Ze vonden hierbij dat de jongste 

kinderen (gemiddelde leeftijd van 48 maanden) voor het 0 tot 10 interval eerder een 

logaritmische strategie gingen hanteren, terwijl ze bij de oudere kinderen (gemiddelde leeftijd 

van 71 maanden)  zagen dat zij eerder een lineaire strategie gingen gebruiken.  

Het dient echter wel vermeld te worden dat sommige auteurs deze overgang van een 

logaritmische naar een lineaire representatie anders verklaren, met name aan de hand van een 

twee-fasen lineair model. Ebersbach, Luwel, Frick, Onghena, en Verschaffel (2008) deden 

een onderzoek bij Duitse kinderen van vier verschillende leeftijden, namelijk 18 kleuters, 21 

kinderen uit het eerste leerjaar, 20 uit het tweede leerjaar en 19 uit het derde leerjaar. De 

kinderen uit de kleuterklas tot het tweede leerjaar kregen tijdens dit onderzoek een getallenas-

taak met een interval van 0-100, de kinderen uit het derde leerjaar kregen een getallenas-taak 

met een interval van 0-1000. In hun onderzoek vonden ze dat er maar één soort representatie 

is in elk individu, die uit twee lineaire delen bestaat. Wanneer kinderen geconfronteerd 

worden met getallen die ze goed kennen, gaan ze een lineaire schatting maken en kunnen ze 

een goed onderscheid maken tussen de getallen. Wanneer ze echter geconfronteerd worden 

met getallen waar ze minder mee in contact komen, wordt nog steeds een lineaire curve 

gevonden, maar hierbij is het onderscheid tussen de getallen kleiner.  Moeller, Pixner, 

Kaufmann, en Nuerk (2009) stellen net als Ebersbach et al. (2008) een twee-fasen lineair 

model voor, echter vullen ze deze fasen op een verschillende manier in. In het onderzoek van 

Moeller et al. (2009), dat werd uitgevoerd bij 130 Australische kinderen uit het eerste leerjaar 

(gemiddelde leeftijd 7 jaar en 4 maanden), gaan ze er vanuit dat er twee verschillende lineaire 

representaties zijn van de getallen die uit één of twee cijfers bestaan en dat er een vast 

breekpunt is tussen deze lineaire representaties bij het getal tien. Hiertoe werd aan de kinderen 

zowel een getallenas-taak met een interval van 0-10 als een getallenas-taak met een interval 

van 0-100 aangeboden. 
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Er zijn dus verschillende modellen die de overgang in het schatten van getallen pogen 

te verklaren. Bij alle modellen evolueren de kinderen echter naar een beter 

discriminatievermogen met een meer formeel correcte representatie van de getallen 

(Ebersbach et al., 2008). 

 Het belang van de drie codes van het triple code model. In eerdere studies werd bij 

onderzoek met een getallenas-taak vooral gebruik gemaakt van Arabische cijfers die op een as 

geplaatst moeten worden (Berteletti et al., 2010; Siegler & Opfer, 2003). In het huidige 

onderzoek wordt echter gebruik gemaakt van een getallenas-taak met drie modaliteiten, 

namelijk getalwoorden, Arabische cijfers en stippen. Dit is in lijn met het triple code model 

van Dehaene (1992). De drie getalcodes uit het model komen aan bod: de visueel Arabische 

code (Arabische cijfers), de auditief verbale code (getalwoorden) en de analoge 

grootterepresentatie (stippen). Ook al worden de drie modaliteiten bevraagd, het is toch zo dat 

bij de getallenas-taak de getalwoorden of cijfers omgezet moeten worden naar de analoge 

code om ze te kunnen situeren op de as, dit is namelijk de enige code waarbij de getallen een 

betekenis krijgen (Dehaene, 1992; Milikowski, 2006). 

 Wat zijn nu de voordelen van het aanbieden van deze drie modaliteiten? Een eerste 

voordeel is dat er zo modaliteitsspecifieke prestatieprofielen aan het licht komen. Er kan dus  

onderzocht worden of de kinderen andere prestatieprofielen gaan vertonen bij de drie 

modaliteiten. Een tweede voordeel is dat het inzicht kan verschaffen in de discussie rond de 

‘defective number module hypothesis’ (Butterworth, 2005) versus de ‘access deficit 

hypothesis’ (Rousselle & Noël, 2007). De ‘defective number module hypothesis’ stelt dat er 

problemen zijn met de analoge groottepresentatie. Dit betekent dus dat er problemen zullen 

zijn met alle modaliteiten van de getallenas-taak, aangezien er telkens een omzetting moet 

gebeuren naar de analoge code om een betekenis te krijgen (Butterworth, 2005). De ‘access 

dificit hypothesis’ stelt daarentegen dat er niets mis is met de analoge groottepresentatie, maar 

dat er geen toegang mogelijk is tot deze representatie. Dit betekent concreet dat er problemen 

zullen zijn met cijfers en getalwoorden, maar niet met stippen. Op oudere leeftijd (rond de 

leeftijd van 10 jaar) krijg je uiteindelijk ook wel problemen met de analoge 

grootterepresentatie omdat deze niet verder verfijnd wordt. Dit is dus eerder een secundair 

probleem als gevolg van een onderliggend probleem, namelijk het ophalen van die analoge 

grootterepresentatie. (Noël & Rousselle, 2011; Rouselle & Noël, 2007). 
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 Het belang van de getallenas-taak voor andere rekenvaardigheden. Uit het 

onderzoek van Booth en Siegler (2008) blijkt dat de representatie die kinderen gebruiken, 

samenhangt met prestaties op andere testen, zoals testen naar algemene rekenvaardigheden, 

maar ook intelligentietesten. In hun onderzoek onderzochten zij 105 kinderen uit het eerste 

leerjaar (gemiddelde leeftijd 7,2 jaar). Deze kinderen moesten een aantal testen afleggen. Een 

eerste test was de getallenas-taak met een interval van 0-100. Een tweede test ging de 

algemene rekenvaardigheden meten. Verder werd nog een korte termijngeheugentest 

afgenomen. Als laatste werd een rekentaak afgenomen, waarbij de kennis en vaardigheden 

rond optellen werden getest. Ook het onderzoek van Desoete, Praet, Titeca, en Ceulemans 

(2013), dat werd uitgevoerd bij 72 kleuters,  toonde aan dat de prestatie op de getallenas-taak 

samenhangt met rekenvaardigheden, zelfs al op zeer jonge leeftijd, namelijk in de kleuterklas. 

In twee longitudinale studies van Gunderson, Ramirez, Beilock, en Levine (2012) kwamen ze 

tot de vaststelling dat er een significante relatie is tussen spatiale vaardigheden, kennis van de 

getallenas en symbolische rekenvaardigheden. Concreet vonden ze dat de kennis van de 

getallenas de relatie tussen de spatiale vaardigheden en latere symbolische rekenvaardigheden 

medieerde. De mentale getallenas is volgens deze studies dus een belangrijk concept bij het 

verwerken van numerieke taken. Het hebben van een lineaire representatie blijkt dus niet 

enkel belangrijk om getallen nauwkeurig op een as te kunnen schatten, maar speelt ook een 

rol bij andere numerieke vaardigheden. Uit een review van De Smedt, Noël, Gilmore en 

Ansari (2013) blijkt echter dat we deze resultaten met enige voorzichtigheid moeten 

interpreteren. Uit hun review bleek dat kinderen die beter presteren op een vergelijkingstaak 

met symbolische getallen, beter presteren voor hun algemene rekenvaardigheden. Dit is in lijn 

met voorgaande studies. Ze vonden echter ook dat wanneer er gekeken werd naar 

vergelijkingstaken met asymbolische stimuli niet alle studies er in slagen om een significante 

correlatie te vinden tussen de vergelijkingstaak en de algemene rekenvaardigheden. De 

voorgaande resultaten dienen dus voorzichtig geïnterpreteerd te worden, aangezien onderzoek 

niet altijd consistent is en er ook nog niet veel longitudinaal onderzoek is verricht dat zich 

specifiek richt op de getallenas. 

 Verder werd onderzoek uitgevoerd naar het presteren op een getallenas-taak bij 

kinderen met een rekenstoornis. In een longitudinale studie van Geary, Hoard, Nugent, en 

Byrd-Caven (2008) werd gevonden dat kinderen met een rekenstoornis in vergelijking met 

typisch ontwikkelende kinderen minder accuraat waren in het plaatsen van de getallen op de 

getallenas en een minder lineaire representatie hebben. Hiervoor werden 311 kinderen 
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onderzocht vanaf de kleuterklas tot het tweede leerjaar. In een ander onderzoek van Kucian et 

al. (2011) werd als doel gesteld om een training te ontwikkelen waardoor kinderen met een 

rekenstoornis een betere representatie kregen van getallen. Hiervoor werden 20 kinderen met 

een diagnose van dyscalculie (gemiddelde leeftijd 9,5 jaar) en 16 controlekinderen 

(gemiddelde leeftijd 9,5 jaar) getest. Uit de resultaten bleek dat kinderen met een 

rekenstoornis na de training effectief beter scoorden op de getallenas-taak, wat ook 

geassocieerd wordt met beter begrijpen van de relatie tussen getalgrootte, betere kennis van 

het ordinaal getallensysteem en het beter onder de knie hebben van getalrepresentaties. De 

getallenas-taak met een interval van 0-100 blijkt dus moeilijker te zijn bij deze 20 kinderen 

met een rekenstoornis, maar het blijkt wel mogelijk te zijn om hun prestaties hierop te 

verbeteren. Uit de review van De Smedt et al. (2013) blijkt dat sommige studies een verschil 

aantonen tussen kinderen met dyscalculie en controlekinderen. Zij vonden dat kinderen met 

dyscalculie minder accuraat zijn bij het schatten van stippen. Andere studies slaagden er 

echter niet in om een significant verschil te vinden tussen kinderen met dyscalculie en 

controlekinderen bij asymbolische vergelijkingstaken. Op de symbolische taken was wel een 

significant verschil waarneembaar tussen kinderen met dyscalculie en controlekinderen. De 

resultaten dienen dus voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Verder onderzoek hieromtrent zal 

belangrijk zijn in de toekomst. 

Rekenvaardigheden bij kinderen met ASS 

 In wat volgt, worden de reeds uitgevoerde onderzoeken besproken rond 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS. Hierbij wordt eerst ingegaan op de comorbiditeit 

tussen ASS en dysculie en de omgekeerde redenering, waarbij net gesteld wordt dat kinderen 

met ASS beter kunnen rekenen. Vervolgens worden de onderzoeken besproken op 

interindividueel en op intra-individueel niveau. 

 Comorbiditeit tussen ASS en dyscalculie. Over de precieze criteria voor het stellen 

van een diagnose dyscalculie bestaat tot op heden nog geen eenduidigheid, maar 

internationaal wordt vaak het classificatiesysteem van de DSM gebruikt. Hierin wordt gesteld 

dat voor er gesproken kan worden van dyscalculie er moet voldaan zijn aan drie criteria. De 

rekenkundige begaafdheid, gemeten met een individueel afgenomen gestandaardiseerde test, 

moet aanzienlijk onder het te verwachten niveau liggen dat hoort bij de leeftijd, de gemeten 

intelligentie en de bij de leeftijd passende opleiding van betrokkene. Een tweede criterium 

hierbij stelt dat de stoornis bij het eerste criterium in significante mate interfereert met de 
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schoolresultaten of de dagelijkse bezigheden waarvoor rekenen vereist is. Een derde en laatste 

criterium stelt dat indien er een zintuiglijk defect aanwezig is, de rekenproblemen ernstiger 

zijn dan degene welke hier gewoonlijk bij horen (DSM-IV, American Psychiatric 

Association, 2000). Dit gebrek aan eenduidigheid in de definiëring zorgt meteen voor een 

grote variatie in prevalentiecijfers. Over verschillende studies heen wordt een prevalentie 

gevonden tussen de 3% en de 14% in de gehele populatie (Barbaresi, Katusic, Colliga, 

Weaver, & Jacobsen, 2005; Jones et al., 2009). Desoete, Roeyers en De Clercq (2004) deden 

een onderzoek bij 3978 Vlaamse kinderen uit het tweede, derde en vierde leerjaar. Hierin 

vonden ze een prevalentie tussen de 2,27% en 7,70% voor België. 

 Personen met ASS kunnen zowel een hoge als een lage intelligentie hebben, maar 

veel van deze personen hebben te kampen met een leerstoornis (Mayes & Calhoun, 2003; 

O’Brien & Pearson, 2004). Reitzel en Szatmari (2003) deden een longitudinaal onderzoek bij 

57 Canadese kinderen met ASS. In de eerste fase waren deze kinderen gemiddeld 7 jaar en 

zes maanden oud, in een volgende fase waren de kinderen gemiddeld 12 jaar oud. In hun 

onderzoek wilden ze nagaan of er een leerstoornis was op vlak van rekenen bij kinderen met 

autisme (30 kinderen uit deze studie) en kinderen met het syndroom van Asperger (27 

kinderen uit deze studie) en of deze leerstoornis gelijkaardig is bij deze twee groepen. Uit hun 

onderzoek concludeerden zij dat de prestaties van personen met een algemene diagnose van 

ASS (in deze studie dus zowel kinderen met autisme als kinderen met het syndroom van 

Asperger) over het algemeen gemiddeld zijn, maar dat de cijfers wel wat uiteen lagen voor 

een specifieke rekenstoornis bij kinderen met het syndroom van Asperger (namelijk 46 %) en 

bij kinderen met hoogfunctionerend autisme (namelijk 12 %).  In een studie van Mayes en 

Calhoun (2003) vonden ze dat 22% van de hoogfunctionerende personen met autisme 

dyscalculie hebben. In een latere studie vonden Mayes en Calhoun (2006) dat de 

neurobiologische stoornissen, waaronder ASS, allemaal een gelijkaardig percentage hadden 

voor rekenstoornissen, namelijk tussen  21% en 33%.  

In Tabel 1 worden de onderzoeken en hun resultaten nog eens samengevat. Aangezien 

er geen echte eenduidigheid bestaat over de criteria voor dyscalculie is het vrij moeilijk om de 

studies onderling te vergelijken. Er wordt echter wel gevonden dat over het algemeen de 

cijfers hoger liggen bij personen met ASS dan in de algemene populatie.  
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Tabel 1 

Samenvattende tabel comorbiditeit tussen ASS en dyscalculie 

Studie N Leeftijd 

(jaren) 

Groep 

participanten 

Uitkomst 

Mayes & 

Calhoun, 2003 

116 3-15 Amerikaanse 

kinderen met 

ASS 

22% van de kinderen met 

ASS hebben ook 

dyscalculie 

Reitzel & 

Szatmari, 2003 

57 Fase 1: 

M=7.5 

Fase 2: 

M=12  

Canadese 

kinderen met 

ASS  

Gemiddelde scores voor 

rekenen bij kinderen met 

ASS 

Mayes & 

Calhoun, 2006 

949 M=9.1 Amerikaanse 

kinderen 

Rekenstoornissen bij ASS 

tussen 21% en 33% 

Noot. n = steekproefgrootte, M = gemiddelde 

 

 De omgekeerde redenering. Niet alle onderzoeken tonen echter aan dat personen met 

ASS vaker een zwakte hebben voor rekenvaardigheden. Een onderzoek van Baron-Cohen, 

Wheelwright, Burtenshaw, en Hobson (2007) bij 792 Britse jongeren toonde aan dat bij een 

groep wiskundigen meer personen met een ASS diagnose aanwezig zijn. In hun onderzoek 

gingen ze na of een wiskundig talent (geoperationaliseerd als een sterkte voor systematiseren) 

samenhangt met ASS en indien dit het geval zou zijn, gingen ze na of dit wiskundig talent ook 

genetisch geassocieerd is met ASS. Hiertoe werd aan 378 studenten wiskunde (gemiddelde 

leeftijd 20.16 jaar) en 414 controlestudenten (gemiddelde leeftijd 20.02 jaar) de vraag gesteld 

of ze een diagnose hadden van ASS en of er eerstegraadsverwanten zijn met een diagnose van 

ASS. Uit hun onderzoek bleek dat bij de wiskundigen 1,85% een ASS conditie had, dit is 

negen keer groter dan het voorkomen van ASS in de controlegroep waar ze 0,24% bekomen. 

Ook bij eerstegraadsverwanten van leerlingen in een wiskundige richting was er een hoger 

percentage ASS condities dan bij de controlegroep (0,5 % tegenover 0,1 %). Uit hun 

onderzoek besloten ze dus dat een wiskundige een verhoogd risico heeft op autisme. 

Een ander onderzoek van Wheelwright en Baron-Cohen (2001) , dat werd uitgevoerd 

in Groot-Britannië, stelde als hypothese dat het meer waarschijnlijk is dat verwanten van 

kinderen met ASS ingenieurs zouden zijn in vergelijking met verwanten van kinderen zonder 

deze diagnose. Deze hypothese is gebaseerd op een cognitieve theorie van ASS en stelt dat 

afhankelijk van hun mentale leeftijd,  personen met ASS  normale of zelfs superieure 
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vaardigheden hebben om de fysieke wereld rond hen te begrijpen. Ze zouden echter wel 

problemen hebben bij het begrijpen van de sociale wereld rondom hen. De vooropgestelde 

hypothese werd bevestigd, in de controlegroep (208 vaders) waren slechts 5% van de vaders 

ingenieur, terwijl dit bij vaders van kinderen met autisme (473 vaders) kon oplopen tot 

12,5%.  

In Tabel 2 wordt een samenvatting gegeven van bovenstaande onderzoeken en hun 

onderzoeksresultaten. Deze onderzoeken lijken te suggereren dat personen met ASS beter zijn 

in wiskunde. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er ook andere factoren kunnen zijn 

die deze resultaten zouden kunnen verklaren. Het blijft dus een omgekeerde redenering. 

Tabel 2 

Samenvattende tabel de omgekeerde redenering 

Studie N Leeftijd 

(jaren) 

Groep 

participanten 

Uitkomst 

Baron-Cohen et 

al., 2007 

W: 378 

C: 414 

W: M=20.16 

C: M= 20.02 

Britse 

jongeren (C 

en ASS) 

W : 1.85 % diagnose ASS 

C: 0.24% diagnose ASS 

Wheelwright & 

Baron-Cohen, 

2001 

C: 208 

ASS: 473 

Niet 

weergegeven 

Britse vaders 

(C en 

kinderen 

ASS) 

C: 5% vaders ingenieur 

ASS: tot 12,5 % 

Noot. n = steekproefgrootte, W = wiskundigen, C = controlegroep, M = gemiddelde 

 

 Onderzoek op het interindividueel niveau. Nadat beide visies over 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS besproken werden, worden in deze paragraaf 

onderzoeken besproken bij personen met ASS waarbij hun rekenvaardigheden in kaart 

worden gebracht. Hierover bestaat momenteel nog niet veel onderzoek (Chiang & Lin, 2007). 

In dit onderdeel wordt het onderzoek besproken dat reeds gebeurde naar kinderen met ASS, 

waarbij deze kinderen vergeleken werden met typisch ontwikkelende kinderen. In deze 

onderzoeken kunnen twee niveaus onderscheiden worden, namelijk een productniveau en een 

procesniveau. Bij het productniveau wordt gekeken naar de resultaten of scores op een 

rekentest die deze kinderen behalen. Wanneer er gekeken wordt op procesniveau gaan  de 

onderzoeken na welke strategie deze kinderen gebruiken om tot een bepaalde uitkomst te 

komen.  
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Op productniveau kunnen als belangrijkste onderzoeken deze van Chiang en Lin 

(2007) en Church, Alisanski, en Amanullah (2000) weergegeven worden. In deze 

onderzoeken wordt evidentie gegeven voor het feit dat er geen significante verschillen 

gevonden worden in rekenvaardigheden tussen kinderen met ASS en typisch ontwikkelende 

kinderen. 

In het onderzoek van Church et al. (2000) onderzochten de onderzoekers 40 

Amerikaanse kinderen met het syndroom van Asperger tussen de leeftijd van 3 en 15 jaar. Bij 

deze kinderen gingen ze kijken naar hoe ze het deden op sociaal en gedragsmatig vlak, maar 

onderzochten ze ook hun prestaties op school. Over het gehele onderzoek kan vastgesteld 

worden dat op vlak van wiskunde sommige kinderen hoog scoren en anderen laag. Als 

conclusie besluiten de onderzoekers dan ook dat deze kinderen met het syndroom van 

Asperger niet anders presteren op wiskundig gebied dan kinderen uit de typische populatie. 

 Het tweede belangrijke onderzoek hierbij is het onderzoek van Chiang en Lin (2007). 

Het gaat om een review van 18 artikels over personen met het syndroom van Asperger of 

hoogfunctionerend autisme met een leeftijd van 3 tot 51 jaar. Bij een van hun 

onderzoeksvragen werd nagegaan of de groep personen met ASS gemiddeld genomen anders 

scoort in vergelijking met de normgroep van typisch ontwikkelende individuen. Uit hun 

onderzoek concludeerden de onderzoekers dat studenten met het syndroom van Asperger of 

hoogfunctionerend autisme over gemiddelde wiskundige vaardigheden beschikken.  

 Op procesniveau kan evidentie gevonden worden voor het feit dat kinderen met ASS, 

ondanks hun gelijkaardige resultaten op productniveau, soms een andere strategie gebruiken 

om tot een bepaalde oplossing te komen.  

 Een eerste onderzoek hierbij is het onderzoek van Jarrold en Russell (1997) waarin 

men wou nagaan of kinderen met ASS een zwakke centrale coherentie hebben en als dit een 

effect had op de manier waarop deze kinderen gaan tellen. Dit is een idee dat eerder werd 

aangegeven door Frith en Happé (1994). Hun theorie omtrent zwakke centrale coherentie bij 

personen met ASS stelt dat ze problemen hebben om verschillende prikkels samen te voegen 

tot een coherent geheel. Ook nemen ze vaak de context niet in rekening waardoor ze sommige 

zaken verkeerd gaan interpreteren. Uit het onderzoek van Jarrold en Russell (1997),  met 66 

Britse kinderen, bleek dat kinderen met ASS niet zoveel voordeel hebben wanneer de 

aantallen die geteld moeten worden op een gestructureerde wijze worden voorgesteld (bv. 

zoals op een dobbelsteen), terwijl dit bij de controlegroep wel het geval was. Dit was vooral 



 

19 

 

het geval bij de getallen vijf en zes. Dit experiment biedt dus evidentie voor het feit dat 

kinderen met ASS de informatie op een minder globale manier gaan verwerken, wat 

consistent is met het feit dat deze kinderen een zwakke centrale coherentie hebben. 

In een onderzoek van Gagnon, Mottron, Bherer, en Joanette (2004) , waaraan 28 

Canadese jongeren tussen 10 en 21 jaar deelnamen, werd de hypothese onderzocht dat 

personen met hoog functionerend autisme superieure subitizeer- en telvaardigheden hebben. 

Subitizeren is het juist en nauwkeurig inschatten van een bepaalde hoeveelheid die maar voor 

een korte periode wordt aangeboden (Kaufman, Lord, Reese, en Volkmann, 1949). Deze 

hypothese kwam er door de observatie dat sommige personen met autisme er in slaagden om 

veranderingen in de fysische omgeving snel en accuraat op te merken. Om deze hypothese te 

toetsen, werden 14 jongeren met hoogfunctionerend autisme individueel gekoppeld aan 14 

jongeren met een typische ontwikkeling. Ze werden gevraagd om zo snel en accuraat 

mogelijk een inschatting te maken van een bepaalde hoeveelheid vierkantjes (2-9). Uit hun 

onderzoek concludeerden ze echter dat er geen superieure subitizeer- en telvaardigheden 

werden gevonden bij personen met hoogfunctionerend autisme: zij verschilden immers niet in 

accuraatheid en reactietijd ten opzichte van de controlegroep. Wanneer echter de 

benoemingstijd voor de identificatie van kleine getallen (2-5) nader onderzocht werd, vonden 

ze evidentie voor het feit dat deze personen met hoogfunctionerend autisme gebruik maakten 

van tellen in plaats van subitizeren. Hiervoor werd ook al eerdere evidentie gevonden. Trick 

en Pylyshyn (1994) gaven reeds aan dat kinderen met ASS eerder tellen dan subitizeren als 

strategie. Dat betekent dat ze bij kleine hoeveelheden ook gaan tellen, terwijl andere personen 

een kleine hoeveelheid snel gaan overzien, resultaten die in lijn liggen met de bevindingen 

van Jarrold en Russell (1997) en de zwakke centrale coherentie theorie (Frith & Happé, 

1994). 

 In Tabel 3 worden bovenstaande onderzoeken en hun resultaten nog eens samengevat. 
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Tabel 3 

Samenvattende tabel onderzoek op het interindividueel niveau 

Studie N Leeftijd 

(jaren) 

Groep 

participanten 

Uitkomst 

Church et al., 

2000 

40 3-15 Amerikaanse 

kinderen met 

ASS 

Geen verschil voor 

wiskunde tussen ASS en 

typische kinderen 

Chiang & Lin, 

2007 

Review 18 

arikels 

3-51 Studenten 

met ASS 

Studenten met ASS 

beschikken over 

gemiddelde wiskundige 

vaardigheden. 

Jarrold & 

Russell, 1997 

66 Niet 

weergegeven 

Britse 

kinderen (C, 

ASS en 

dyscalculie)  

Kinderen met ASS gaan 

informatie op minder 

globale manier verwerken 

Gagnon et al., 

2004 

ASS: 14 

C: 14 

10-21 Canadese 

jongeren 

Kinderen met ASS gaan 

eerder tellen dan 

subitizeren  

Noot. n = steekproefgrootte, C = controlegroep 

 

Onderzoek op intra-individueel niveau. In dit onderdeel wordt gekeken of de 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS al dan niet zwakker zijn in vergelijking met hun 

algemene intelligentie. In een onderzoek van Estes, Rivera, Bryan, Cali, en Dawson (2011) 

vonden ze dat er bij een grote meerderheid van de kinderen met hoogfunctionerend autisme 

verschillen waren tussen hun schoolse prestaties en hun algemene intelligentie. Sommige 

kinderen vertoonden zwaktes, anderen eerder sterktes. Bij onderzoek naar de specifieke 

rekenvaardigheden bij kinderen met ASS is het in de meeste gevallen zo dat deze in lijn 

liggen met hun IQ, maar toch zijn er subgroepen met een relatieve sterkte of zwakte voor 

rekenen (Jones et al., 2009).  

 Een eerste subgroep is deze met een relatieve sterkte. Deze kan teruggevonden worden 

in een studie van Jones et al. (2009). In deze studie vergeleken ze, bij 100 Britse jongeren 

tussen de 14 en 16 jaar met ASS,  hun rekenvaardigheden met hun gemiddelde IQ. In deze 

studie vonden ze dat de grootste subgroep, die bestond uit 16,2 % van de steekproef, deze was 

met een sterkte voor rekenen en dat de kleinste subgroep, die bestond uit 6,1 % van de 
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steekproef, deze was met een zwakte voor rekenen. Hieruit concludeerden ze dus dat rekenen 

vaak kan gezien worden als een sterkte van de jongeren met ASS.  

 Een tweede subgroep is deze met een relatieve zwakte. Chiang en Lin (2007) voerden 

een review (gebaseerd op 18 studies) uit die reeds eerder besproken werd, waaruit ze 

concludeerden dat personen met ASS over het algemeen zwakker scoren voor rekenen 

wanneer men dit vergelijkt met hun IQ. Ze vonden ook bepaalde personen met ASS waarbij 

rekenen eerder een sterkte blijkt te zijn zoals Jones et al. (2009) stelden, maar die bleek in het 

onderzoek van Chiang en Lin (2007) eerder de minderheid te zijn.  

 Mayes en Calhoun (2003) onderzochten in hun studie de intelligentie en de cognitieve 

en academische vaardigheden bij kinderen met ASS. Dit deden ze aan de hand van een 

steekproef van 116 Amerikaanse kinderen tussen 3 en 15 jaar oud.  Ze gingen hierbij op zoek 

naar bepaalde sterktes en zwaktes en gingen na of eventuele verschillen al dan niet 

afhankelijk zijn van leeftijd en IQ. In hun onderzoek was een eerste vaststelling dat bij jonge 

kinderen met ASS, onafhankelijk van hun IQ, er een hogere score was op de subtest 

kwantitatief redeneren. Een andere bevinding was dat kinderen met een hoog IQ die getest 

werden met de WISC-III een significant lagere score behaalden, in vergelijking met hun IQ, 

voor de subtesten rekenen en cijferreeksen. Hieruit kan dus worden afgeleid dat er bij de 

jongere kinderen uit deze studie eerder een sterkte werd gevonden op vlak van rekenen, wat in 

overeenstemming is met de bevindingen van Jones et al. (2009). Bij oudere kinderen met een 

betere begaafdheid is er echter evidentie voor een relatieve zwakte op vlak van rekenen, wat 

dan weer in overeenstemming is met de bevindingen van Chiang en Lin (2007).  

 In Tabel 4 wordt een samenvatting gegeven van voorgaande onderzoeken en hun 

onderzoeksresultaten. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er nog niet echt 

consensus is over een relatieve sterkte of zwakte voor rekenen bij personen met ASS. 

Sommigen geven aan dat er een relatieve sterkte is voor rekenen bij kinderen met ASS (Jones 

et al., 2009, Mayes & Calhoun, 2003), terwijl anderen dan weer aangeven dat er een relatieve 

zwakte is voor rekenen bij kinderen met ASS (Chiang & Lin, 2007). Mayes en Calhoun 

(2003) vonden in hun onderzoek bij kleuters met ASS eerder een relatieve sterkte voor 

rekenen, maar dit is slechts één studie, voor de rest is er nog maar zeer weinig onderzoek 

verricht naar dit thema. 
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Tabel 4 

Samenvattende tabel onderzoek op intra-individueel niveau 

Studie N Leeftijd 

(jaren) 

Groep 

participanten 

uitkomst 

Jones et al., 2009  100 14-16  Britse 

jongeren met 

ASS 

16,2 % sterkte voor 

rekenen  

6,1 % zwakte voor rekenen 

Chiang & Lin, 

2007 

Review 18 

studies 

3-51 Studenten 

met ASS  

Personen met ASS scoren 

zwakker voor rekenen in 

vergelijking met hun IQ 

Mayes & 

Calhoun, 2003 

116 3-15 Amerikaanse 

kinderen 

Jonge kinderen met ASS 

hebben relatieve sterkte 

voor rekenen, oudere 

kinderen eerder relatieve 

zwakte. 

Noot. n = steekproefgrootte 

Probleemstelling 

Er is nog niet veel onderzoek verricht rond rekenen en ASS (Chiang & Lin, 2007). Uit 

onderzoek van Van Luit, Caspers, en Karelse (2006) blijkt nochtans dat het vroeg opsporen 

van rekenproblemen bij kinderen met ASS wel belangrijk is, aangezien er interventie 

mogelijk is die voor verbetering zorgt bij deze kinderen.  

In deze studie wordt gebruik gemaakt van de getallenas-taak van 0-100 bij kinderen 

uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Booth en Siegler (2006) stelden reeds dat dit 

een valide instrument is om het schatten van cijfers en getallen na te gaan en dat dit 

instrument een grote ecologische validiteit heeft. Ook het longitudinaal aspect van deze studie 

vormt een meerwaarde. In de literatuur is zo goed als geen longitudinaal onderzoek te vinden 

over rekenvaardigheden bij kleuters met ASS. Een bijkomend pluspunt in dit onderzoek is dat 

het hier gaat om een getallenas-taak. Het is het eerste onderzoek dat de getallenas-taak gaat 

onderzoeken bij kinderen met ASS. Bijkomend gaat het om een getallen-as waarbij drie 

verschillende modaliteiten worden aangeboden, namelijk getalwoorden, Arabische cijfers en 

stippen. Dit is in lijn met het triple code model van Dehaene (1992).  

Bij de eerste onderzoeksvraag wordt onderzocht of er een verschil is in accuraatheid 

tussen typisch ontwikkelende kinderen en kinderen met ASS. Hierover zijn de meningen 

verdeeld wat de verwachting betreft. Sommigen geven namelijk aan dat er eerder een sterkte 
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zou zijn in rekenen bij kinderen met ASS (Jones et al., 2009; Mayes & Calhoun, 2003), 

terwijl uit andere onderzoeken eerder blijkt dat er een relatieve zwakte is voor rekenen bij 

kinderen met ASS (Chiang & Lin, 2007). 

Een tweede onderzoeksvraag die gesteld wordt, is een onderzoekvraag op het inter-

individuele niveau. Er wordt gekeken of de kinderen met ASS en de typisch ontwikkelende 

kinderen uit dit onderzoek beschikken over modaliteitsspecifieke prestatieprofielen en of ze 

dus anders gaan presteren over de drie modaliteiten. Hierbij gaat het om getalwoorden, 

Arabische cijfers en stippen, wat dus in lijn is met het triple code model van Dehaene (1992). 

Uit onderzoek van Jarrold en Russel (1997) blijkt dat kinderen met ASS eerder tellen dan 

subitizeren als strategie gaan gebruiken. Er wordt nagegaan of kinderen met ASS meer 

problemen hebben bij de stippen, aangezien ze de opdracht krijgen om ze te schatten en niet te 

tellen.  

Bij een derde onderzoeksvraag wordt onderzocht of er een verschil is tussen de 

prestatie op een getallenas-taak bij kinderen uit de derde kleuterklas en hun prestatie op de 

getallenas-taak bij diezelfde kinderen in het eerste leerjaar. Hierbij wordt gekeken naar de 

accuraatheid van de getallenas-taak voor zowel kinderen met ASS als voor de typisch 

ontwikkelende kinderen. We dienen hierbij echter rekening te houden met het feit dat het hier 

enkel over de prestatie op een getallenas-taak gaat en dat we dit niet met zekerheid mogen 

veralgemenen naar algemene rekenvaardigheden, aangezien niet in alle studies kon worden 

aangetoond dat de getallenas-taak een goede voorspeller is voor algemene rekenvaardigheden 

(De Smedt et al, 2013). 

Een vierde en laatste onderzoeksvraag gaat na of er een relatie is tussen de prestatie op 

de getallenas-taak en ASS-symptomathologie, gemeten met de Social Responsiveness Scale 

(Constantino & Gruber, 2005; Vlaamse versie: Roeyers et al., 2011). Hierbij wordt nagegaan 

of de prestatie op de getallenas-taak anders is bij een hogere of lagere score op de SRS. Als 

we gaan kijken naar het wetenschappelijk onderzoek, wordt er verwacht dat er een verband 

zal gevonden worden tussen de ASS-symptomatologie en de prestatie op de getallenas-taak. 

Zo werd vastgesteld dat kinderen met ASS die beschikken over betere sociale vaardigheden 

en betere academische prestatie betere prestaties behalen dan kinderen met ASS met 

zwakkere sociale vaardigheden en academische prestaties ( Estes et al., 2011). 

Deze studie wordt uitgevoerd bij kinderen van de derde kleuterklas en het eerste 

leerjaar. De uitkomst van dit onderzoek kan dan ook relevant zijn in de praktijk om in te 
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spelen op eventuele problemen bij kinderen met ASS of net hun sterktes te gebruiken om hen 

te helpen in hun verdere schoolverloop. Een vroegtijdige interventie kan ervoor zorgen dat 

kinderen minder problemen krijgen bij rekenvaardigheden in hun latere schoolloopbaan. Uit 

onderzoek van Kucian et al. (2011) blijkt namelijk dat wanneer men gaat oefenen op het 

ontwikkelen van een mentale getallenas, dit de rekenvaardigheden kan verbeteren. 

Opmerkelijk in dit onderzoek was vooral het feit dat deze training bij kinderen met 

rekenproblemen een sterkere verbetering gaf in vergelijking met typisch presterende kinderen. 
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Methode 

Steekproef 

 De huidige studie maakt deel uit van een grotere longitudinale studie. In deze studie 

werden kinderen uit de derde kleuterklas en uit het eerste leerjaar onderzocht. Het betrof 

kinderen met ASS ( 33 kinderen) en typisch ontwikkelende controlekinderen (55 kinderen). 

  Alle deelnemers moesten aan bepaalde inclusiecriteria voldoen. Een eerste 

algemeen criterium is dat alle kinderen een gemiddelde of een randnormale begaafdheid 

dienen te hebben. Dit betekent dat ze een totaal IQ moeten hebben dat groter of gelijk aan 80 

is. Deze grens werd gekozen in navolging van het onderzoek van Mayes en Calhoun (2003) 

waarin ze constateerden dat kinderen met ASS verschillende mogelijkheden hebben 

afhankelijk van hun IQ. Om hier zicht op te krijgen werd de Wechsler Primary and Preschool 

Scale of Intelligence - Third edition (WPPSI-III-NL; Hendriksen & Hurks, 2009) afgenomen 

bij alle kinderen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat er bij één van de kinderen geen 

resultaten van deze test beschikbaar waren, maar wel recente resultaten van de Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI-R; Vander Steene & Bos, 

1997). Ook bij dit kind werd het inclusiecriterium TIQ groter of gelijk aan 80 vooropgesteld 

om de jongen op te nemen in de analyse. Bij de controlekinderen was het belangrijk dat de 

ouders zich geen zorgen maakten over de ontwikkeling van hun kind. Verder werd nagegaan 

of deze kinderen onder de ASS cut-off scoorden op de Social Responsiveness Scale (SRS; 

Roeyers et al., 2011). Alle gerekruteerde controlekinderen voldeden aan deze criteria. De 

ASS-kinderen moesten een formele diagnose hebben van ASS, gesteld door een onafhankelijk 

multidisciplinair team en gebaseerd op de DSM-criteria van de toenmalig gehanteerde DSM-

IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Ook diende deze diagnose bevestigd te 

worden door een score boven de ASS cut-off op de SRS. Wanneer een kind een ruwe 

totaalscore heeft van 51 punten of hoger kan dit als een bevestiging beschouwd worden voor 

de diagnose van ASS. Alle kinderen met ASS opgenomen in deze studie voldoen aan deze 

inclusiecriteria. 

 Teneinde beide groepen kinderen te kunnen matchen op een aantal 

steekproefkarakteristieken (leeftijd, sociaal-economische status en totaal IQ), werd enkel een 

selectie van proefpersonen opgenomen in de huidige studie. In totaal namen aan deze studie 

88 kinderen deel, waarvan 30 meisjes en 58 jongens. De leeftijd van deze kinderen lag tussen 

de 5 jaar 2 maanden en 7 jaar, met een gemiddelde van 5 jaar 10 maanden bij de afname van 

de getallenas-taak in de derde kleuterklas. Bij de afname van de getallenas-taak in het eerste 
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leerjaar lag de leeftijd tussen de 6 jaar 2 maanden en 8 jaar 1 maand met een gemiddelde van 

6 jaar 9 maanden. De IQ score van deze kinderen varieerde tussen 81 en 137, met een 

gemiddelde score van 109. De socio-economische status (SES) van deze kinderen werd 

nagegaan aan de hand van de procedure van Hollinghead (1975). Dit houdt in dat bij de 

berekening van de SES vier factoren een rol spelen, namelijk scholing, beroep, geslacht en 

burgerlijke staat. In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

steekproefkarakteristieken. 

  Om parametrische toetsen te mogen uitvoeren, moet voldaan worden aan twee 

assumpties: de assumptie van normaliteit en de assumptie van homogene varianties. 

Aangezien een gedeelte van de steekproefvariabelen niet normaal verdeeld is en er ook niet 

steeds werd voldaan aan de assumptie van de homogene varianties, werd hier gebruikgemaakt 

van non-parametrische toetsen. Om de controlegroep en de groep kinderen met ASS te 

vergelijken werd gebruikgemaakt van een Mann-Whitney U Test (Field, 2009). Uit deze test 

bleek dat er een significant verschil is voor de score op de SRS (U=661.00, p<.001). Dit 

konden we verwachten. Er bleek ook een significant verschil te zijn tussen de 

controlekinderen op vlak van leeftijd (U=555.00, p=.002), op vlak van SES (U=661.00, 

p=.033) en op vlak van intelligentie (U=640.00, p=.035). Voor deze parameters kon echter 

niet gecontroleerd worden, aangezien gewerkt moest worden met non-parametrische toetsen.  

Tabel 5 

Steekproefkarakteristieken 

 Controle (n=55) ASS (n=33) 

 Mdn Range Mdn Range 

Hollingshead SES 52.50 33.50 45.50 36.00 

SRS (T-score) 48.00 22.00 83.00 64.00 

TIQ
a
 111.00 56.00 103.50 44.00 

Leeftijd (in jaar)
b
 6.58 1.33 6.92 1.83 

Noot. SRS-T-score is de totale score op de SRS.
 a
 Totaal IQ, bij de ASS- groep is n = 54. 

b
leeftijd op het moment van de tweede testafname. 
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Verder werd nagegaan of er een significant verschil bestaat op groepsniveau met 

betrekking tot het geslacht en het volgen van buitengewoon onderwijs. Hiervoor werd een 

chi-kwadraat toets uitgevoerd (Field, 2009). Uit de resultaten bleek er een significant verschil 

te zijn tussen geslacht en de verschillende groepsniveaus, χ₂ (1) = 5.95, p = .015, zie Tabel 6. 

Er bleek ook een significant verschil te zijn wat betreft het volgen van buitengewoon 

onderwijs tussen de groepscondities, zie Tabel 6. Hiervoor werd ook een chi-kwadraat toets 

uitgevoerd (Field, 2009), maar aangezien de verwachte celwaarde voor een aantal cellen 

kleiner was dan 5 werd de Fishers exact toets gerapporteerd (Field, 2009). De p-waarde 

bedroeg p < .001.  

 

Tabel 6 

Vervolg steekproefkenmerken bij de controlegroep en de groep kinderen met ASS. 

 Controle (n = 55) ASS (n = 33) 

Geslacht (jongens) 56.36% 81.82% 

Buitengewoon onderwijs 0.00% 18.18% 

 

Meetinstrumenten 

 Binnen het ruimere onderzoek werden verschillende tests afgenomen die peilen naar 

het sociaal-communicatieve en het cognitieve functioneren, alsook naar de visuospatiële en 

algemene rekenvaardigheden. Voor het huidige onderzoek werd gefocust op de prestatie op 

een getallenas-taak. Verder werden ook het algemeen cognitief functioneren en de ernst van 

de ASS-symptomatologie, gemeten aan de hand van een screeningsinstrument, mee in 

rekening gebracht. 

 Algemene cognitieve vaardigheden. In deze studie werden de algemene cognitieve 

vaardigheden gemeten met de Nederlandstalige bewerking van de Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III-NL; Hendriksen & Hurks, 2009). Deze 

intelligentietest werd ontwikkeld voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 11 

maanden en bestaat uit zeven kernsubtesten. De afnameduur van deze kernsubtesten was 

gemiddeld 40 tot 50 minuten. Aan de hand van deze kernsubtesten kon een Totaal IQ (TIQ), 

Performaal IQ (PIQ) en Verbaal IQ (VIQ) worden vastgesteld. Bij een eerste subtest 

‘Informatie’ werden een aantal vraagjes gesteld waarbij gepeild werd naar de algemene 

feitenkennis van het kind. In een tweede subtest ‘Woordenschat’  werd gevraagd aan de 

kinderen om een aantal woorden zo volledig mogelijk te beschrijven. Bij de volgende subtest 
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‘Woord Redeneren’ moesten kinderen een correct woord bedenken bij een beschrijving van 

één of meerdere zinnen die werden voorgelezen. In de vierde subtest ‘Blokpatronen’ werd 

gepeild naar de vaardigheid om abstracte visuele informatie te verwerken. Dit gebeurde door 

de kinderen een patroon te laten nabouwen met de aangeboden blokjes. Bij de subtest ‘Matrix 

Redeneren’ werd gevraagd aan de kinderen om drie tekeningen aan te vullen met een vierde 

tekening op basis van logische verbanden of visuele gelijkenissen tussen de prenten. Hierbij 

werden de verwerking van visuele informatie en de abstracte denkprocessen gemeten. De 

subtest ‘Plaatjes Concepten’ peilde naar het abstract categoriaal redeneren. Er werd daarvoor 

aan de kinderen gevraagd om twee prenten aan te duiden die bij elkaar passen omdat ze 

samen horen onder een overkoepelend begrip. Een zevende en laatste subtest was 

‘Substitutie’. Hierbij werd gepeild naar het werkgeheugen en de oog-handcoördinatie, waarbij 

ook het tempo van de informatieverwerking belangrijk was. De WPPSI-III-NL werd in 2010 

door de COTAN beoordeeld. Hierbij kreeg de test een goede beoordeling voor de 

uitgangspunten bij de testconstructie, de kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding en 

voor de begripsvaliditeit. Voor de normering, betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit kreeg de 

WPPSI-III-NL een voldoende (Evers, Braak, Frima, & Vliet-Mulder, 2009-2011). 

 Schatten. Schatten werd in dit onderzoek gemeten aan de hand van een getallenas-

taak, waarbij gewerkt werd met een getallenas van 0 tot 100. Deze taak werd opgesteld in 

navolging van Berteletti et al. (2010), Booth en Siegler (2006) en Siegler en Opfer (2003). Zij 

maakten ook gebruik van een getallenas van 0 tot 100. De kinderen kregen een blad papier 

waarop een lijn stond van 25 cm; centraal 2 cm boven deze lijn werd de doelstimulus 

aangeboden. Onder het begin van de lijn (linker ankerpunt) stond het cijfer nul en aan het 

uiteinde (rechter ankerpunt) het cijfer 100. Deze lijn werd als volgt uitgelegd aan de kinderen: 

‘Deze lijn gaat van nul tot honderd (aanduiden op de lijn). De kant van nul is weinig, de kant 

van honderd is veel. Waar zou je nu dit getal (het getal aanduiden dat boven de lijn staat) 

plaatsen?’ Aangezien er in dit onderzoek zowel met cijfers, getalwoorden en stippen werd 

gewerkt, werden drie oefentrials aangeboden. Naast het cijfer 50, werden at random twee 

hoeveelheden geselecteerd voor de oefentrials, namelijk het getalwoord negentig en 33 

stippen. Bij deze oefentrials werd eventuele verduidelijking gegeven omtrent de taak 

(herformulering van de opdracht), maar werd geen feedback gegeven over de accuraatheid 

van de situering van de hoeveelheid op de as. Bij de stippen werd ook verteld aan het kind dat 

deze niet geteld moesten worden, maar dat ze moesten schatten hoeveel stippen er waren. Na 

deze proeftrials kregen de kinderen 30 testtrials, waarbij de getallen 2, 3, 4, 6, 18, 25, 42, 67, 
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71, 86 zowel als cijfers, getalwoorden en stippen werden weergegeven. Deze getallen werden 

gekozen naar analogie met de sets A en B uit het onderzoek van Siegler en Opfer (2003). 

Deze cijfers zijn zo gekozen dat er een minimale invloed is van specifieke kennis 

(bijvoorbeeld 50 ligt in de helft tussen 0 en 100). De modaliteit waarin de ankerpunten 

werden aangeboden, was telkens in overeenstemming met de modaliteit van de doelstimulus. 

Om te vermijden dat non-numerieke cues zouden gebruikt worden, werd bij de asymbolische 

trials (stippen) gecontroleerd voor perceptuele variabelen (procedure van Dehaene, Izard, & 

Piazza, 2005). Hierbij werd in de helft van de patronen de itemgrootte constant gehouden, bij 

de andere helft de totale oppervlakte. De getalwoorden werden aan de kinderen voorgelezen, 

de Arabische cijfers werden niet voorgelezen. De volgorde voor deze getallen waren hetzelfde 

voor elk kind (deze volgorde werd op voorhand at random bepaald). De instructies mochten 

zo vaak als nodig herhaald worden, zonder echter suggesties te geven over de correcte plaats 

van het getal. De gemiddelde afnameduur bedroeg 15 minuten. 

 ASS-symptomatologie. De Social Responsiveness Scale (SRS; Constantino & 

Gruber, 2005; Vlaamse versie: Roeyers et al., 2011) is een meetinstrument dat nagaat wat de 

ernst van de autistische symptomen zijn zoals ze voorkomen in alledaagse sociale situaties. 

De doelgroep bestaat uit kinderen en adolescenten zonder een verstandelijke beperking tussen 

4 en 17 jaar. De lijst bestaat uit 65 items die op een vierpuntschaal worden gescoord en die 

kunnen verdeeld worden over vijf schalen. Deze zijn sociaal bewustzijn, sociale cognitie, 

sociale communicatie, sociale motivatie en autistische preoccupatie. Uiteindelijk is er ook een 

totaalscore die een indicatie geeft van ernst van de sociale tekorten van het kind. Een hogere 

totale score betekent dan dat er ernstigere sociale tekorten zijn. De SRS werd ingevuld door 

één van de ouders. De afnameduur is gemiddeld 15 tot 20 minuten. De items van de SRS zijn 

gebaseerd op de tekortkomingen in wederkerig sociaal en gaan vaak samen met 

tekortkomingen in communicatie en met repetitieve of stereotiepe gedragingen. In 2012 

maakte COTAN een beoordeling van de SRS. Hierbij werd een goede beoordeling gegeven 

voor testconstructie, kwaliteit van het materiaal en criteriumvaliditeit. Voor de normen werd 

een voldoende score gegeven, voor betrouwbaarheid een onvoldoende.  
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Procedure 

 Aan de ouders werd gevraagd om langs te komen op de Faculteit voor Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen (FPPW) aan de Universiteit Gent. De meeste mensen zijn daar 

dan ook getest in een prikkelarme ruimte. Bij sommige kinderen was het echter omwille van 

praktische redenen niet mogelijk om naar de FPPW te komen. Deze kinderen werden thuis, op 

school of in het revalidatiecentrum getest. De sessie voor kinderen in de derde kleuterklas 

duurde tweemaal anderhalf uur. De getallenas-taak kwam tijdens de eerste sessie aan bod. 

Voor de kinderen in het eerste leerjaar, duurde de sessie ongeveer eenmaal anderhalf uur, dit 

was echter variërend per kind. De kinderen werden getest door masterstudenten (psychologie 

en pedagogische wetenschappen) die hiervoor opgeleid werden door de coördinator van het 

onderzoek. Achteraf ontvingen de ouders telkens een individueel rapport met de resultaten 

van hun kind. Alle ouders ondertekenden een informed consent alvorens deel te nemen aan de 

studie. De studie werd goedgekeurd door de ethische commissie. 

Statistische analyses 

 Om de resultaten op de getallenas-taak te kunnen interpreteren werd het absolute 

foutenpercentage (percentage absolute error, PAE) berekend. Deze PAE werd bepaald door 

het verschil te nemen tussen de schatting en de werkelijke hoeveelheid op de as en het 

resultaat van dit verschil te delen door de schaal van de getallenas. Van dit resultaat werd als 

volgt de absolute waarde berekend (vergelijking (1); Siegler & Booth, 2004). Wanneer een 

kind bijvoorbeeld gevraagd wordt om het getal 24 te plaatsen op de getallenas van 0-100 en 

het getal wordt geplaatst op de positie van het getal 25, dan is het absolute foutenpercentage 

1%, dit is [(25 – 24)/100] x 100. 

PA   |
Schatting-Werkelijke hoeveelheid op de as

Schaal van de getallenas
|  x  00 (1) 

 

 Om de eerste en de tweede onderzoeksvraag op te lossen werden de foutenpercentages 

vergeleken bij de controlekinderen en de kinderen met ASS en er werd ook een vergelijking 

gemaakt tussen beide groep. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U toets, 

aangezien niet voldaan werd aan de normaliteitsassumptie (Field, 2009). 
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 Bij de derde onderzoeksvraag werd gekeken als er een verschil is in accuraatheid op 

de getallenas-taak in de derde kleuterklas en bij diezelfde kinderen in het eerste leerjaar. 

Hiervoor werd een Friedman ANOVA  gebruikt. 

 Bij een vierde en laatste onderzoeksvraag werd een Spearman correlatie-analyse 

gebruikt om de relatie na te gaan tussen de ASS-symptomathologie en de prestatie op de 

getallenas-taak (Field, 2009). 
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Resultaten 

Accuraatheid op de Getallenas-taak 

 Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werd gebruikgemaakt van het 

foutenpercentage om een zicht te krijgen op de accuraatheid op de getallenas-taak. Hoe lager 

het foutenpercentage dat een kind behaalt, hoe hoger de accuraatheid op de getallenas-taak. 

De totaalscore op de getallenas-taak werd verder ook nog opgesplitst in de drie codes van het 

triple code model (Dehaene, 1992). Dit is belangrijk om te achterhalen als de kinderen met 

ASS of de controlegroep eventueel beschikken over een modaliteitsspecifiek prestatieprofiel. 

Hiermee werd dus geprobeerd om een antwoord te bieden op de tweede onderzoeksvraag.

 In de eerste plaats werd de assumptie van normaliteit getoetst bij de controlegroep en 

de kinderen met ASS. Dit gebeurde zowel voor de volledige taak als voor de drie modaliteiten 

afzonderlijk. Hiervoor werd de Shapiro-Wilk toets gebruikt aangezien het hier over een 

relatief kleine steekproef gaat (Field, 2009). Uit deze toets kan besloten worden dat er 

grotendeels niet voldaan is aan de assumptie van normaliteit (p < .05). Er werd dus gebruik 

gemaakt van non-parametrische toetsen om de eerste onderzoeksvragen te beantwoorden 

(Field, 2009). 

 

 Resultaten binnen de totale groep en de twee groepen afzonderlijk. Er werd 

gebruikgemaakt van een Friedman ANOVA (Field, 2009) om na te gaan als de 

foutenpercentages over de totale test en over de drie modaliteiten verschillend zijn. Dit werd 

zowel gedaan bij de totale groep als bij de controlegroep en de kinderen met ASS 

afzonderlijk. 

 De Friedman ANOVA toets geeft aan dat er een  significant verschil is tussen de 

resultaten als er gekeken wordt naar de accuraatheid voor de volledige groep, χ
2
(3) = 70.23, 

p<.001. Hierbij werd zowel gekeken naar de Arabische cijfers (Mdn = 10.36, Range = 23.10), 

de getalwoorden (Mdn = 9.98, Range = 25.39), de stippen (Mdn = 13.34, Range = 44.32) en 

het totale foutenpercentage op de getallenas-taak (Mdn = 10.83, Range = 21.21). 

 Deze test werd ook uitgevoerd binnen de controlegroep en de ASS-groep. Wanneer 

gekeken wordt naar de controlegroep, blijkt uit deze resultaten dat er een significant verschil 

is in accuraatheid voor de Arabische cijfers (Mdn = 10.46, Range = 21.14), de getalwoorden 

(Mdn = 9.25, Range = 24.27), de stippenpatronen (Mdn = 13.08, Range = 22.04 ) en op de 

gehele test (Mdn = 10.44, Range = 19.03), χ
2
(3) = 40.56, p<.001. Wanneer gekeken wordt 

naar de groep kinderen met ASS is er ook een significant verschil in de accuraatheid voor de 

Arabische cijfers (Mdn = 9.44, Range = 22.80), de getalwoorden (Mdn = 10.46, Range = 
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24.88), de stippenpatronen (Mdn = 14.08, Range = 42.32) en de totale score (Mdn = 11.95, 

Range = 21.17) op de getallenas-taak, χ
2
(3) = 30.16, p<.001, zie Figuur 1. 

 

 

Figuur 1. De mediaan van het foutenpercentage voor de drie modaliteiten en de totaalscore. 

 

 Zowel bij de controlekinderen als bij de groep kinderen met ASS is het de vooral de 

accuraatheid bij de stippenpatronen die significant verschilt van de accuraatheid bij de 

getalwoorden en de Arabische cijfers. 

 

 Vergelijking tussen de controlegroep en de groep kinderen met ASS. Er werd niet 

enkel gekeken naar de accuraatheid binnen de groepen, maar er werd ook gekeken of er een 

verschil is in accuraatheid tussen de controlegroep en de groep kinderen met ASS. Hiervoor 

werd een Mann-Whitney U toets gebruikt (Field, 2009). Met deze test konden de 

foutenpercentages vergeleken worden tussen de controlegroep en de kinderen met ASS op de 

totale getallenas-taak en op de verschillende modaliteiten afzonderlijk.  

Uit deze test bleek dat er geen significant verschil, U = 792.5, p = .322, was op de 

totale getallenas-taak wat betreft de accuraatheid tussen de controlegroep (Mdn = 10.44, 

Range = 19.03) en de groep kinderen met ASS (Mdn = 11.95, Range = 21.17). 

 Er bleek verder geen significant verschil te zijn als gekeken werd naar de accuraatheid 

van de Arabische cijfers tussen de controlegroep (Mdn = 10.46, Range = 21.14) en de ASS-

groep (Mdn = 9.44, Range = 22.80) met U = 875.5 en p = .667 en ook niet tussen de 
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accuraatheid van de getalwoorden tussen de controlegroep (Mdn = 9.25, Range = 24.27) en de 

ASS-groep (Mdn = 10.46, Range = 24.88) met U = 836.5 en p = .403. Bij de stippenpatronen 

werd eveneens geen significant verschil gevonden, U = 810.5 en p = .541, tussen de 

accuraatheid van de stippenpatronen bij de controlegroep (Mdn = 13.08, Range = 19.03) en de 

ASS-groep (Mdn = 14.08, Range = 42.32). Deze gegevens worden nog eens grafisch 

weergegeven in Figuur 2. 

 

 

Figuur 2. Accuraatheid op de getallenas-taak: vergelijking tussen de controlegroep en de 

groep kinderen met ASS. 

 

Vergelijking resultaten derde kleuter en eerste leerjaar 

 Aangezien niet werd voldaan aan de normaliteitsassumptie en aan de assumptie van de 

homogene varianties kon geen gebruik worden gemaakt van repeated measures. Er werd 
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gekozen voor een non-parametrische test, namelijk een Friedman ANOVA toets (Field, 

2009). 

 

 Accuraatheid op de totale getallenas-taak en de 3 modaliteiten binnen de totale 

groep. De Friedman ANOVA toets (Field, 2009) geeft aan dat er een significant verschil is 

tussen de accuraatheid op de getallenas-taak in de derde kleuterklas en in het eerste leerjaar, 

χ
2
(1) = 58.91, p<.001. Als gekeken wordt naar de verschillende modaliteiten is er ook een 

significant verschil voor de accuraatheid van de Arabische cijfers, χ
2
(1) = 62.23, p<.001, de 

accuraatheid bij de getalwoorden, χ
2
(1) = 55.68, p<.001, en voor de accuraatheid bij de 

stippenpatronen, χ
2
(1) = 20.05, p<.001. Hierbij gaat het telkens om een verbetering van de 

prestatie in het eerste leerjaar in vergelijking met de prestatie in het derde kleuter, zie Tabel 7. 

 

 Accuraatheid op de totale getallenas-taak en de 3 modaliteiten vergeleken binnen 

de controlegroep en de groep kinderen met ASS. Er werd ook een Friedman ANOVA 

uitgevoerd binnen de controlegroep en binnen de groep kinderen met ASS. Wanneer gekeken 

wordt naar de controlegroep is er zowel een significant verschil tussen de derde kleuterklas en 

het eerste leerjaar voor de accuraatheid op de totale test, χ
2(1) = 43.66, p<.001, als voor de 

Arabische cijfers, χ2(1) = 47.29, p<.001, de getalwoorden, χ2(1) = 36.82, p<.001, en de 

stippenpatronen, χ2(1) = 13.26, p<.001, zie Tabel 7. 

De Friedman ANOVA bij de groep kinderen met ASS toonde verder een significant verschil 

tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar op de accuraatheid van de volledige 

getallenas-taak, χ2(1) = 70.23, p<.001, en de accuraatheid op de drie modaliteiten, namelijk 

de Arabische cijfers, χ2(1) = 16.03, p<.001, de getalwoorden, χ2(1) = 18.94, p<.001, en de 

stippenpatronen, χ2(1) = 6.82, p = .009, zie Tabel 7. 
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Tabel 7 

Foutenpercentage voor de verschillende modaliteiten bij de controlegroep, de ASSgroep en 

de totale groep in het derde kleuter en het eerste leerjaar. 

 ASS Controle totaal 

 3
de

 kleuter 1
ste

 leerjaar 3
de

 kleuter 1
ste

 leerjaar 3
de

 kleuter 1
ste

 leerjaar 

 Mdn Mdn Mdn Mdn Mdn Mdn 

 (range) (range) (range) (range) (range) (range) 

Arabisch 19.8 9.44 18.8 10.46 19.58 10.36 

 (59.88) (22.80) (35.88) (21.14) (59.88) (23.16) 

getalwoorden 22.44 10.46 20.28 9.25 20.62 9.98 

 (49.20) (24.88) (37.72) (24.27) (49.20) (25.39) 

stippen 19.32 14.08 18.12 13.08 18.62 13.34 

 (39.96) (42.32) 41.04 (22.04) (44.38) (44.32) 

Totale test 19.24 11.95 18.37 10.44 19.14 10.83 

 (44.38) (21.17) (30.83) (19.03) (44.38) (21.21) 

Noot. Mdn = Mediaan 

 

 Uit Tabel 7 kunnen we afleiden dat er telkens een verbeterde accuraatheid is op de 

volledige getallenas-taak en een betere accuraatheid over de drie modaliteiten in het eerste 

leerjaar. Dit is zowel zo voor de totale groep als voor de controlegroep en de groep kinderen 

met ASS afzonderlijk. 

 

Relatie tussen Accuraatheid op de Getallenas-taak en ASS-symptomatologie 

 Om het verband na te gaan tussen de ASS-symptomatologie (gemeten met de SRS) en 

de accuraatheid op getallenas-taak, zowel de volledige taak als de drie modaliteiten, werd een 

Spearman-correlatie analyse uitgevoerd (Field, 2009). 

 

 In Tabel 8 worden de resultaten van de correlatie analyse weergegeven. 

  



 

37 

 

 

Tabel 8 

Relatie tussen ASS-symptomatologie en de accuraatheid op de getallen 

 Arabisch Getalwoorden Stippen Totaal SRS T-score 

Arabisch -     

Getalwoorden .852* -    

Stippen .570* .641* -   

Totaal .876* .926* .831* -  

SRS T-score .118 .066 .072 .111 - 

Noot. * p ≤ .01 

 

  Er werden geen significante verbanden gevonden tussen de ASS-symptomatologie en 

de accuraatheid op de volledige getallenas-taak. Ook tussen de ASS-symptomatologie en de 

accuraatheid op de verschillende modaliteiten werden geen significante correlaties gevonden, 

p > .05. 
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Discussie 

 

 In deze studie werd nagegaan of er een verschil is in de prestatie op de getallenas-taak 

tussen kinderen met een autismespectrumstoornis en controlekinderen uit het eerste leerjaar. 

Verder werd bekeken of er een verschil is in de prestatie op de getallenas-taak bij deze 

kinderen in de derde kleuterklas en diezelfde kinderen in het eerste leerjaar. Ondanks het feit 

dat het vroeg opsporen van rekenproblemen bij kinderen met ASS zeer belangrijk is (Van 

Luit, Caspers, & Karelse, 2006), werd tot op de dag van vandaag nog niet veel onderzoek 

verricht naar de rekenvaardigheden van kinderen met ASS. De weinige resultaten (Chiang & 

Lin, 2007) die reeds werden bekomen leiden bovendien tot inconsistente resultaten. Een 

belangrijke vroege numerische vaardigheid is het plaatsen van getallen op een mentale 

getallenas (Bertelleti et al., 2010; Siegler & Opfer, 2003). Om die reden werd in deze studie 

gekozen om te focussen op de prestatie op een getallenas-taak. Deze taak steunt op het triple 

code model van Dehaene (1992). Er werd daarom gebruik gemaakt van Arabische cijfers, 

getalwoorden en stippenpatronen. 

In wat volgt zullen de resultaten van deze studie besproken worden en zullen deze 

bevindingen teruggekoppeld worden aan de bevindingen in voorgaand onderzoek. Verder 

zullen ook de sterktes en de zwaktes van het huidig onderzoek in kaart worden gebracht. Een 

ander onderdeel dat aan bod komt, zijn de klinische implicaties van deze studie. Als laatste 

worden ook enkele richtlijnen voor toekomstig onderzoek aangegeven. 

 

Bespreking van de resultaten  

 De belangrijkste bevindingen in het onderzoek zijn: (1) Er werd geen significant 

verschil gevonden tussen de controlegroep en de groep kinderen met ASS wat betreft de 

accuraatheid van het schatten op een 0-100 getallenas-taak. (2) Zowel bij de controlekinderen 

als bij de groep kinderen met ASS is er een significant verschil tussen de resultaten op de 

verschillende modaliteiten. Zo behalen beide groepen een slechtere prestatie wat betreft de 

accuraatheid voor het schatten van de stippenpatronen.  (3) Er is een significant verschil 

tussen de prestatie op de getallenas-taak in de derde kleuterklas en de prestatie op de 

getallenas-taak in het eerste leerjaar, dit zowel voor de controlekinderen als de kinderen met 

ASS. Beide groepen kinderen worden dus nauwkeuriger als ze ouder worden. (4) Er werden 

geen significante verbanden gevonden tussen de ASS-symptomatologie en de prestatie op de 

getallenas-taak. 
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 Accuraatheid op de Getallenas-taak. De eerste onderzoeksvraag ging na of er een 

verschil is in de accuraatheid tussen typisch ontwikkelende kinderen en kinderen met ASS. 

Uit het onderzoek bleek dat er geen significant verschil is tussen de resultaten wanneer 

gekeken wordt naar de accuraatheid op de getallenas-taak bij de controlegroep en bij de groep 

kinderen met ASS. Hieruit zouden we dus kunnen afleiden dat de gemiddelde prestaties op de 

getallenas-taak bij de controlekinderen en bij kinderen met ASS niet verschillen. Deze 

bevinding is in lijn met de onderzoeken waarin evidentie werd gevonden voor het feit dat 

personen met ASS beschikken over gemiddelde rekenvaardigheden (Chiang & Lin, 2007; 

Church et al., 2000).   

Er werd niet enkel een vergelijking gemaakt tussen de prestatie op de totale getallenas-taak bij 

kinderen met ASS en de controlekinderen, maar ook tussen de resultaten op de totale 

getallenas-taak en de prestatie op de drie modaliteiten. Uit deze studie bleek dat er een 

significant verschil is tussen de prestatie op de totale getallenas-taak en de prestatie bij de 

verschillende modaliteiten. Hierbij is er zowel bij de controlegroep, als bij de kinderen met 

ASS een significant hoger foutenpercentage voor de accuraatheid bij de asymbolische taak, 

namelijk bij de stippenpatronen. Het zal dus belangrijk zijn om in verder onderzoek met de 

getallenas-taak telkens meerdere modaliteiten, met zowel symbolische als asymbolische 

stimuli aan te bieden, om een volledig beeld de krijgen van de prestatie op de getallenas-taak 

bij de proefpersonen. Dit is in tegenspraak met de ‘access deficit hypothesis’ van Rouselle en 

Noël (2007) waarin gesteld wordt dat er meer problemen zullen zijn met cijfers en 

getalwoorden, maar niet met stippen. Uit de resultaten van deze studie komt echter het 

omgekeerde naar voor: er worden meer moeilijkheden gevonden bij de stippenpatronen en 

minder bij de cijfers en de getalwoorden, dit zowel bij de kinderen met ASS als de groep 

kinderen met een typische ontwikkeling.  

Uit voorgaand onderzoek van Gagnon et al. (2004) kwam naar voor dat personen met 

ASS eerder tellen dan subitizeren. De opgave bij deze studie kon vaak niet worden opgelost 

door te tellen omwille van een korte aanbiedingstijd en de kinderen moesten dus inschatten 

hoeveel stippen er waren. Men zou kunnen verwachten dat kinderen met ASS een significant 

zwakkere score behalen bij de accuraatheid bij de stippenpatronen en dat dit minder het geval 

zou zijn bij controlekinderen. Deze studie levert hier echter geen evidentie voor. Kinderen 

met ASS behalen wel een zwakkere score bij de accuraatheid voor de stippenpatronen in 

vergelijking met de getalwoorden en de Arabische cijfers, maar dit is ook het geval bij de 

controlekinderen. 
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 Vergelijking tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Zoals verwacht kan 

worden, behalen kinderen een significant betere prestatie op de getallenas-taak (ze maken 

minder fouten) wanneer ze in het eerste leerjaar zitten in vergelijking met hun prestatie in de 

derde kleuterklas. Dit is zowel bij de controlekinderen als bij de kinderen met ASS het geval. 

Dit sluit verder aan bij de voorgaande studies waaruit blijkt dat kinderen met ASS een 

gemiddelde prestatie wanneer hun algemene rekenvaardigheden worden getest (Chiang & 

Lin, 2007, Church et al., 2000).  

 

 Accuraatheid op de Getallenas-taak en ASS-symptomatologie. Een vierde 

onderzoeksvraag ging na of er een relatie is tussen de prestatie op de getallenas-taak en ASS-

symptomatologie. In deze studie werd geen significant verband gevonden tussen de prestatie 

op de getallenas-taak en ASS-symptomatologie. De ernst van de ASS-symptomatologie lijkt 

dus geen invloed te hebben op de getallenas-taak. Uit onderzoek kon verwacht worden dat er 

een verband gevonden zou worden tussen de prestatie op de getallenas-taak en ASS-

symptomatologie. Uit onderzoek van Estes et al. (2011) kwam namelijk al naar voor dat 

kinderen met ASS die beschikken over betere sociale vaardigheden beter prestaties behalen 

voor algemene rekenvaardigheden dan kinderen met ASS met zwakkere sociale vaardigheden. 

Het huidig onderzoek vond hiervoor echter geen evidentie.  

 

Beperkingen en sterktes van het onderzoek. 

 Beperkingen. Net zoals andere studies, heeft ook het huidig onderzoek een aantal 

beperkingen. Deze worden hieronder verder besproken. 

 Een eerste beperking is dat het gaat om een vrij beperkte steekproef. Het gaat namelijk 

om 88 kinderen, waarvan 33 kinderen met ASS en 55 controlekinderen. In kleine 

steekproeven is er een grotere kans is op het maken van Type II fouten, met andere woorden 

het aanvaarden van een foute nulhypothese. Er werd in deze studie daarom ook geen gebruik 

gemaakt van de Bonferroni-correctie aangezien in voorgaand onderzoek werd aangetoond dat 

dit minder zinvol is bij een beperkte steekproef (Nakagawa, 2004; Perneger, 1998).  

 Een tweede beperking aan deze studie is het feit dat het hoofdzakelijk een cross-

sectionele studie is waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de causaliteit 

van de verbanden. Er kan enkel gesproken worden over verbanden, maar niet over de oorzaak 

en de richting van deze verbanden. In deze studie werd echter ook een klein longitudinaal luik 

betrokken. Dit gaat echter slechts over de opvolging gedurende 1 jaar. Het kan belangrijk zijn 



 

41 

 

om de studie verder uit te voeren, waarbij de kinderen een langere periode gevolgd worden en 

er zo met meer zekerheid een conclusie geformuleerd kan worden. 

 Verder waren de steekproefvariabelen niet altijd normaal verdeeld, waardoor gebruik 

moest gemaakt worden van non-parametrische tests. Met dit type van test kon niet 

gecontroleerd worden voor covariaten (zoals intelligentie, leeftijd, S S…). Vervolgonderzoek 

moet een grotere groep kinderen waar de steekproefvariabelen wel normaal verdeeld zijn, lijkt 

dus aangewezen.   

 Een laatste beperking van deze studie is het feit dat niet alle studies het ermee eens 

zijn dat de getallenas-taak een indicatie is voor de algemene rekenvaardigheden bij kinderen 

(De Smedt et al., 2013). Het is dan ook niet aan te raden om de resultaten uit deze studie te 

veralgemenen naar algemene rekenvaardigheden. Vervolgonderzoek met andere maten en 

andere numerieke paradigma’s is aangewezen om een gedetailleerd zicht te krijgen op het 

rekenen van kinderen met en zonder ASS. 

 

 Sterktes. Naast de zwaktes die reeds werden aangegeven, heeft dit onderzoek een 

aantal sterktes in vergelijking met voorgaand onderzoek. 

 Een eerste sterkte betreft het testen van het plaatsen op de getallenas in de drie 

modaliteiten. In voorgaand onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van Arabische cijfers 

(Berteletti et al., 2010; Siegler & Opfer, 2003). In het huidig onderzoek werden hier echter de 

stippenpatronen en getalwoorden in opgenomen. Door in navolging van het triple code model 

van Dehaene (1992), zowel symbolische (getalwoorden en Arabische cijfers) als 

asymbolische stimuli (stippenpatronen) te bekijken, wilden we een genuanceerder beeld 

krijgen op het schatten van hoeveelheden bij kinderen met en zonder ASS.  

 Een andere sterkte van dit onderzoek is het feit dat voor het eerst gebruikgemaakt 

wordt van een getallenas-taak bij kinderen met ASS. Er werden in het verleden een beperkt 

aantal studies uitgevoerd naar de rekenvaardigheden bij kinderen met ASS, maar hierbij werd 

de getallenas-taak nooit gebruikt.  

 Verder werd in deze studie ook gewerkt met vrij jonge kinderen. In voorgaand 

onderzoek werd eerder gefocust op oudere kinderen en adolescenten (Chiang & Lin, 2007; 

Gagnon et al., 2004). Onderzoek bij jonge kinderen kan zinvol zijn, aangezien uit onderzoek 

gebleken is dat rekenvaardigheden kunnen verbeteren wanneer vroegtijdig ingegrepen wordt 

(Van Luit et al., 2006). 

 Een andere sterkte van deze studie is het feit dat met kinderen werd gewerkt met een 

TIQ hoger dan 80. Uit onderzoek van Mayes en Calhoun (2003) is gebleken dat er een 
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verschil is in rekenvaardigheden tussen laag-functionerende en hoog-functionerende kinderen. 

Aangezien in deze studie enkel kinderen werden opgenomen met een TIQ hoger dan 80 werd 

ervoor gezocht dat de groep meer homogeen is. 

 

Klinische implicaties 

 In deze studie werden geen significante verschillen gevonden tussen de controlegroep 

en de groep kinderen met ASS als gekeken wordt naar hun prestatie op de getallenas-taak. 

Hiermee sluit deze studie eerder aan bij voorgaand onderzoek dat aangaf dat typisch 

ontwikkelende kinderen en kinderen met ASS gelijkaardig presteren wanneer hun 

rekenvaardigheden worden nagegaan (Chiang & Lin, 2007; Church et al.,, 2000). Er werden 

echter grote interindividuele verschillen gevonden, waardoor het van belang kan zijn om bij 

individuele kinderen na te gaan of ze voldoende accuraat getallen kunnen plaatsen op een 

getallenas.  

 Wanneer gekeken werd naar de verschillende modaliteiten, kwam naar voor dat, zowel 

bij de groep kinderen met een typische ontwikkeling als bij de groep kinderen met ASS, er 

een hoger foutenpercentage is bij de asymbolische taak, namelijk de stippenpatronen. Het zal 

in de praktijk dus belangrijk zijn om in onze diagnostiek symbolische en asymbolische taken 

aan te bieden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van het 

kind. 

 

Richtlijnen voor toekomstig onderzoek 

 Zoals reeds eerder werd vermeld heeft deze studie een aantal beperkingen. Bij verder 

onderzoek zou het goed zijn als gewerkt werd met een grotere steekproef zodat met 

covariaten kan gewerkt worden.  

 Verder kan het ook aangewezen zijn om meer longitudinaal te werken in 

vervolgonderzoek. Zo kan gekeken worden als de invloed van ASS-symptomatologie op 

rekenvaardigheden een andere invloed heeft over de jaren heen. In deze studie werd bij één 

onderzoeksvraag de prestaties van de kinderen vergeleken tussen het derde kleuter en het 

eerste leerjaar. Het kan goed zijn om dit uit te breiden over meerdere jaren zodat een 

duidelijker beeld verkregen kan worden over de evolutie op de prestatie op de getallenas-taak 

bij kinderen met ASS en bij typisch ontwikkelende kinderen.  
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 Wanneer in vervolgonderzoek gewerkt zou kunnen worden met normaal verdeelde 

steekproefvariabelen, zou gewerkt kunnen worden met parametrische testen. Dit zou het 

onderzoek een betere power geven. 

 Verder onderzoek is aangewezen naar de mate waarin de getallenas-taak een goede 

voorspeller is voor algemene rekenvaardigheden aangezien hier nog geen eenduidigheid over 

bestaat. Het kan ook zinvol zijn om verder onderzoek uit te voeren naar andere vroege 

numerische vaardigheden. Het is mogelijk dat deze numerische vaardigheden wel een verschil 

geven tussen typisch ontwikkelende kinderen en kinderen met ASS. Verder kan het ook goed 

zijn om te kijken als er vroege numerische vaardigheden zijn die samenhangen met de 

prestatie op de getallenas-taak. 

 Uit deze studie blijkt dat er een verschil is in prestatie op de asymbolische en de 

symbolische taken, dit zowel bij de controlekinderen als bij de groep kinderen met ASS. Het 

kan dan ook aangewezen zijn om in onderzoek met de getallenas-taak terug te werken met de 

drie modaliteiten zodat zowel gewerkt wordt met symbolische als met asymbolische taken. 

   

Conclusie 

 In het huidig onderzoek werd nagegaan of kinderen met ASS verschillen van 

leeftijdsgenoten wat betreft het schatten op de getallenas-taak 0-100. Uit dit onderzoek bleken 

alvast geen significante verschillen te zijn en dit voor zowel symbolische (getalwoorden en 

Arabische cijfers) en asymbolische (stippen) taken. Verder werd er in een longitudinaal luik 

gekeken als er significante verschillen werden gevonden tussen controlekinderen en kinderen 

met ASS tussen het derde kleuter en het eerste leerjaar. Ook hier werden geen significante 

verschillen gevonden. Op zich is dit positief nieuws voor ouders van kinderen met ASS. Deze 

kinderen hebben door hun ASS al tal van problemen. Ze lijken echter niet verstoord te zijn in 

het schatten van getallen op een getallenas in het begin van de lagere school. Ook bleek de 

ASS-symptomatologie niet significant gecorreleerd met de prestatie op de getallenas-taak.  

 Uit het onderzoek kwam verder naar voor dat er een verschil is in prestatie wat betreft 

de asymbolische (stippenpatronen) en de symbolische (Arabische cijfers en getalwoorden) 

taken. Dit zowel bij de controlekinderen als bij de groep kinderen met ASS. 

 

 Deze bevindingen wijzen er dus op dat er op jonge leeftijd geen significante 

verschillen waarneembaar zijn tussen typisch ontwikkelende kinderen en kinderen met ASS 

op get schatten van getallen op een as. Kinderen starten niet met een achterstand op dit vlak 
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aan hun schoolloopbaan. Verder kan er onderzoek uitgevoerd worden naar andere numerische 

vaardigheden om het verschil in algemene rekenvaardigheden bij kinderen met ASS en 

typisch ontwikkelende kinderen grondiger na te gaan.  
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