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Woord  vooraf 

 

Via  deze  weg  wil  ik  graag  een  aantal  mensen  in  de  “spotlights”  zetten. 

 

Ten  eerste  wil  ik  mijn  familie  bedanken  voor  alle  steun  doorheen  de  vele  

jaren  studeren.  Hierbij  een  speciale  “dankuwel”  aan  mijn  ouders  die  mij  

hiertoe  de  mogelijkheid  gegeven  hebben.  Uiteraard  verdienen  ook  mijn  

vrienden  hier  een  plaatsje.  Bedankt  allemaal  voor  het  nalezen  van  de  thesis,  

de  steun,  de  schouderklopjes  en  bemoedigende  woordjes  en  uiteraard  ook  

voor  de  vele  leuke  momenten  die  we  samen  beleefd  hebben  in  de  afgelopen  

jaren. 

 

Vervolgens  wil  ik  graag  de  kinderen  die  meededen  aan  dit  onderzoek  

bedanken  en  vooral  ook  hun  ouders  die  toestemming  gaven  voor  de  deelname  

aan  het  onderzoek.  Zonder  hen  had  ik  dit  niet  kunnen  realiseren! 

 

Tenslotte  wil  ik  een  speciaal  dankwoordje  richten  aan  professor  Annemie  

Desoete.  Zij  stond  telkens  klaar  met  feedback.  Ze  gaf  een  duwtje  in  de  juiste  

richting  op  momenten  dat  ik  het  nodig  had  en  had  veel  geduld  met  al  mijn  

vragen.  Bedankt  voor  alle  hulp  en  steun! 
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Abstract 

Inleiding:  De  literatuur  betreffende  kinderen  met  een  autismespectrumstoornis  

(ASS)  is  uitgebried,  maar  over  automatisatie  van  rekenfeiten  bij  deze  kinderen  is  

er  weinig  onderzoek.  De  studies  hieromtrent  zijn  inconsistent.  Deze  studie  

onderzoekt  of  kinderen  met  ASS  even  vlot  kunnen  optellen  en  aftrekken  als    

leeftijdsgenoten    met    een    typische    ontwikkeling.  Verder  onderzoeken  we  of  er  

een  verband  is  tussen  de  resultaten  en  intelligentie  of  de  ernst  van  ASS.  

Tenslotte  onderzoeken  we  of  er  een  verband  is  tussen  automatisatie  van  

rekenfeiten  en  andere  rekenvaardigheden.  Methode:  11  Kinderen  met  ASS  en  32  

met  een  typische  ontwikkeling  worden  onderzocht.  Allemaal  uit  het  1
ste

  leerjaar  

en  met  een  gemiddelde  begaafdheid.  Vijf  instrumenten  worden  afgenomen:  de  

Tempo  Test  Rekenen,  de  Test  Tijdscompetentie,  de  K-taken,  P-taken,  T-taken,  V-

taken  en  C-taken  van  de  Cognitieve  Deelhandelingen  van  het  Rekenen,  de  TEDI-

MATH  en  het  Leerlingvolgsysteem  Meetkunde.  Resultaten:  Kinderen  met  ASS  

halen  significant  lagere  resultaten  op  het  automatiseren  van  optelfeiten  dan  de  

controlegroep.  Er  is  geen  verschil  als  we  enkel  naar  de  totaalscores  van  de  TTR  

kijken.  Er  is  geen  significant  verband  tussen  automatisatie  van  rekenfeiten  en  de  

ernst  van  ASS.  We  vinden  een  significant  positieve  relatie  terug  tussen  

intelligentie  en  het  automatiseren  van  optelfeiten  bij  kinderen  met  ASS.  Verder  is  

er  een  positieve  correlatie  tussen  procedureel  rekenen  en  het  automatiseren  van  

rekenfeiten  (totaalscore).  Er  is  ook  een  verband  tussen  procedureel  rekenen  en  de  

score  op  het  oplossen  van  optelfeiten.  Met  overige  rekenvaardigheden  is  er  geen  

verband.  Conclusie:  Er  lijkt  bij  kinderen  met  ASS sprake  te  zijn  van  een  trage  

start  in  het  automatiseren  van  optelfeiten.  Het  kan  in  de  praktijk  interessant  zijn  

om  de  scores  voor  optelfeiten  apart  te  bekijken. 

Sleutelwoorden:  autismespectrumstoornis,  rekenen,  rekenfeiten,  triple-code  model
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Inleiding 

 

Autismespectrumstoornis 

Deze  masterproef  handelt  over  autismespectrumstoornissen  (ASS)  op  de  

schoolbanken,  meer  bepaald  over  rekenfeiten  in  het  1
ste

  leerjaar  bij  kinderen  

met  ASS.  Door  een  beter  inzicht  in  de  problematiek  kunnen  we  mogelijk  

betere  interventies  plannen.  Hoewel  er  reeds  veel  literatuur  bestaat  rond  ASS,  

werd  er  tot  nog  toe  weinig  onderzoek  gedaan  naar  rekenvaardigheden,  en  

meer  specifiek  naar  het  automatiseren  van  rekenfeiten,  bij  kinderen  met  ASS.   

Op  basis  van  de  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders 

(5th ed.;  DSM–5;  American  Psychiatric  Association  [APA],  2013)  kunnen  we  

ASS  omschrijven  als  een  ontwikkelingsstoornis  waarbij  we  verschillende  

symptomen  terugvinden.  Als  eerste  zijn  er  problemen  op  vlak  van  sociale  

interactie  en  communicatie  (zowel  verbaal  als  non-verbaal).  Daarnaast  zijn  er  

gedragingen,  interesses  of  activiteiten  die  beperkt  en  repetitief  zijn  (APA,  

2013;  Pelios  &  Lund,  2001).  Deze  tekorten  zijn  bovendien  waar  te  nemen  

over  verschillende  domeinen  heen.  Om  uiteindelijk  tot  een  diagnose  te  komen,  

mogen  deze  tekorten  niet  te  wijten  zijn  aan  een  beperkte  intelligentie,  en  ze  

mogen  niet  overeenstemmen  met  het  ontwikkelingsniveau  van  het  kind.  

Verder  zijn  de  symptomen  reeds  in  de  vroege  kindertijd  waarneembaar  en  

zorgen  ze  voor  een  significante  beperking  in  het  huidige  functioneren  (APA,  

2013).  De  tiende  editie  van  de  International  classification  of  diseases:  

Diagnostic  criteria  for  research  (World  Health  Organization,  1992)  omschrijft  

een  pervasieve  ontwikkelingsstoornis  als  een  groep  stoornissen  die  worden  

gekenmerkt  door  kwalitatieve  stoornissen  in  sociale  interacties  en  

communicatiepatronen.  Daarnaast  is  er  een  beperkt,  stereotiep,  zich  herhalend  

repertoire  van  interesses  en  activiteiten.  Deze  kwalitatieve  afwijkingen  vormen  

een  wezenlijk  (pervasief)  kenmerk  van  het  functioneren  van  de  persoon  onder  

alle  omstandigheden. 

In  de  literatuur  vinden  we  een  grote  variatie  aan  prevalentiecijfers  van  

ASS  terug.  Fombonne  (2003)  baseerde  zich  op  32  studies  die  gepubliceerd  

werden  tussen  1966  en  2001,  waarin  men  autisme  onderzocht  in  duidelijk  
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afgebakende,  niet-overlappende  steekproeven.  De  enquêtes  werden  afgenomen  

in  13  verschillende  landen.  In  totaal  baseert  het  onderzoek  zich  op  4,918,000  

kinderen  met  een  gemiddelde  leeftijd  van  acht  jaar.  Na  exclusie  van  een  

aantal  studies  concludeert  Fombonne,  op  basis  van  19  studies  gepubliceerd  

vanaf  1987,  dat  een  prevalentie  van  ongeveer  10  gevallen  op  10.000  een  

redelijke  schatting  is  voor  ASS.  Een  recentere  studie  (Windham  et  al.,  2011)  

vermeldt  dat  het  moeilijk  is  om  de  ware  prevalenties  te  schatten  en  te  

vergelijken  over  studies  heen  omdat  ASS  een  neurologische  aandoening  is  en  

het  toonbeeld  van  ASS  kan  verschillen  qua  ernst.  De  ware  prevalenties  

schatten  wordt  verder  ook  bemoeilijkt  omdat  de  diagnose  enkel  gesteld  wordt  

op  basis  van  gedragscriteria.  De  studie  van  Windham  et  al.  (2011)  baseert  

zich  op  kinderen  van  acht  jaar  die  geboren  zijn  in  de  San  Francisco  Bay  

Area.  Deze  kinderen  zijn  geboren  in  1994  (n  =  82.153)  en  in  1996  (n  =  

80.249).  Men  vindt  hier  een  prevalentie  van  4,7  tot  5,1  op  1.000.  Croen,  

Grether  en  Selvin  (2002)  vinden  in  hun  onderzoek  bij  de  complete  populatie  

kinderen  geboren  in  Californië  tussen  1989  en  1994  een  prevalentie  van  12,3  

op  10.000  (n  =  3.551.306,).  De  DSM-5  (APA,  2013)  spreekt  van  een  

prevalentie  van  1%  van  de  populatie  van  kinderen  uit  Verenigde  Staten  en  

landen  daarbuiten.  Het  onderzoek  van  Windham  et  al.  (2011)  in  San  

Fransisco  Bay  Area  toont  aan  dat  de  prevalentie  van  ASS  significant  hoger  is  

bij  jongens  dan  bij  meisjes,  we  zien  een  ratio  jongens/meisjes  van  5,8  

(kinderen  geboren  in  1994:  329  jongens  tegenover  54  meisjes)  tot  6,2  

(kinderen  geboren  in  1996:  324  jongens  tegenover  50  meisjes).  Verder  toont  

dit  onderzoek  ook  aan  dat  er  een  verhoogd  risico  is  op  ASS  naarmate  het  

educatieniveau  van  de  moeder  hoger  is.  In  vergelijking  met  moeders  die  geen  

diploma  middelbaar  onderwijs  behaalden,  hebben  moeders  met  een  

postuniversitaire  opleiding  vier  keer  meer  kans  op  een  kind  met  ASS  (Croen  

et  al.,  2002).  De  prevalentie  is  ongeveer  twee  keer  zo  hoog  bij  kinderen  

waarvan  de  moeder  ouder  dan  40  jaar  is,  vergeleken  met  25-29  jarige  

moeders  (Windham  et  al.,  2011).  De  prevalentie  van  ASS  stijgt  dus  naarmate  

de  moeder  ouder  is. 
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Theory of Mind.  Wimmer  en  Perner  (1983)  stellen  dat  er  bij  kinderen  

tussen  vier  en  zes  jaar,  gedurende  een  normale  ontwikkeling,  een  nieuwe  

vaardigheid  tot  stand  komt.  Het  gaat  hier  over  de  vaardigheid  om  andere  

personen  hun  overtuigingen  te  begrijpen,  hoe  deze  personen  zullen  reageren  

op  basis  van  hun  overtuigingen  en  het  begrijpen  van  misleiding.  Volgens  

Wimmer  en  Perner  (1983)  zijn  dit  niet  enkel  neveneffecten  van  een  toename  

in  geheugen  en  de  centrale  verwerkingscapaciteit,  maar  is  dit  een  nieuwe  

vaardigheid  die  ze  de  theory  of  mind  noemen.  De  theory  of  mind  wordt  

gemeten  aan  de  hand  van  false-belief  taken  (bijvoorbeeld  de  Sally-Ann  taak).  

Assessment  van  theory  of  mind  kan  ook  gebeuren  aan  de  hand  van  de  

Perceptions  of  Children’s  Theory  of  Mind  Measure  Experimental  version  

(PCToMM-E;  Hutchins,  Bonazinga,  Prelock,  &  Taylor,  2008).  De  PCToMM-E  

bestaat  uit  33  stellingen.  Onderzoek  van  Baron-Cohen,  Leslie,  en  Frith  (1986)  

bij  20  kinderen  met  ASS  met  een  gemiddeld  IQ  van  82  en  een  leeftijd  van  

6  jaar  en  1  maand  tot  16  jaar  en  9  maand  (M  =  12,4)  toont  aan  dat  80%  

van  de  kinderen  met  autisme  faalt  op  de  false-belief  taak.  Zij  stellen  ook  dat  

kinderen  met  autisme  een  specifiek  tekort  vertonen  in  het  toepassen  van  een  

“theory  of  mind”.  Later  pasten  zij  hun  stelling  aan  door  te  beweren  dat  het  

eerder  over  een  vertraging  in  plaats  van  een  tekort  gaat  (Baron-Cohen,  1989).  

Om  deze  stelling  te  onderzoeken  maakten  zij  gebruik  van  de  moeilijkere  

tweede  orde  taken.  De  standaard  false-belief  taken  gaan  na  of  het  kind  zich  

kan  verplaatsen  in  de  stelling  “ik  denk  dat  hij  of  zij  denkt  dat),  de  tweede  

orde  taken  gaan  nog  een  stap  verder  en  gaan  na  of  het  kind  de  stelling  “ik  

denk  dat  hij  denkt  dat  zij  denkt”  begrijpt  (Baron-Cohen,  1989). 

Zwakke  centrale  coherentie.  Om  tot  een  betekenisgeving  van  een  

hoger  niveau  te  komen,  zal  men  verschillende  informatie  samennemen.  Dit  

wordt  door  Frith  (1989)  benoemd  als  “centrale  coherentie”.  Met  een  “zwakke  

centrale  coherentie”  bedoelt  men  dus  het  onvermogen  om  verschillende  

elementen  van  informatie  te  integreren  tot  een  coherent  geheel  (Frith  &  

Happé,  1994).  Frith  (1989)  suggereert  dat  deze  manier  van  

informatieverwerking  verstoord  is  bij  personen  met  autisme.  Volgens  Frith  

gaan  personen  met  autisme  meer  op  het  niveau  van  details  letten  in  plaats  
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van  dat  men  initieel  op  het  globale  geheel  focust.  Hierdoor  zullen  zij  beter  

scoren  op  taken  waarbij  men  de  aandacht  op  lokale  informatie  moet  richten  

en  minder  goed  op  taken  waarbij  men  de  globale  betekenis  moet  kunnen  

herkennen  (zie  ook  Frith  &  Happé,  1994).  Personen  met  autisme  gaan  

bijvoorbeeld  sneller  kleine  objecten  en  kleine  veranderingen  in  afbeeldingen  

terugvinden  (Pellicano,  Gibson,  Maybery,  Durkin,  &  Badcock,  2005;  Shah  &  

Frith,  1983).  Verder  zien  we  op  vlak  van  semantiek  dat  personen  met  

autisme  bij  geheugentaken  geen  voordeel  halen  uit  de  aanbieding  van  zinnen,  

in  vergelijking  met  de  aanbieding  van  een  groep  woorden  die  geen  coherente  

zin  vormt  (Hermelin  &  O’Connor,  1967).  Personen  met  autisme  gaan  bij  

geheugentaken  dus  geen  gebruik  maken  van  semantische  of  grammaticale  

relaties  (Tager-Flusberg,  1991).  De  theorie  rond  zwakke  centrale  coherentie  

kan  enkele  kenmerken  bij  autisme  echter  niet  verklaren.  Zo  is  bijvoorbeeld  de  

link  tussen  zwakke  centrale  coherentie  en  het  kenmerkende  repetitief  gedrag  

bij  personen  met  autisme  niet  duidelijk  (South,  Ozonoff,  &  Mcmahon,  2007). 

Executieve  disfunctie.  Executieve  functies  worden  door  Stuss  en  

Levine  (2002:  416)  omschreven  als  “hogere  orde  cognitieve  functies  die  

betrokken  zijn  bij  de  controle  en  de  regulatie  van  lagere  cognitieve  

operaties”.  De  term  “executieve  functies”  omvat  verschillende  functies  zoals  

inhibitie,  planning,  werkgeheugen,  cognitieve  flexibiliteit  (of  set-shifting),  

vloeiendheid  en  impulscontrole  (Hill,  2004).  Kinderen  met  ASS  vertonen  

problemen  met  de  executieve  functies  (Corbett,  Constantine,  Hendren,  Rocke,  

&  Ozonoff,  2009;  Geurts,  Verté,  Oosterlaan,  Roeyers,  &  Sergeant,  2004;  

Pennington  &  Ozonoff,  1996;  Verté,  Geurts,  Roeyers,  Oosterlaan,  &  Sergeant,  

2006).  In  de  theorie  rond  executief  disfunctioneren  bij  autisme  wordt  er  een  

link  gelegd  met  de  frontale  hersenkwab  (voor  een  overzicht,  zie  Jurado  en  

Rosselli,  2007).  Voor  een  optimale  werking  van  de  executieve  functies  is  er  

echter  ook  samenwerking  nodig  met  de  rest  van  de  hersenen  (Baddeley,  

1998a;  Stuss  &  Alexander,  2000).  De  theorie  rond  executieve  functies  kan  

enkele  kenmerken  bij  autisme  echter  niet  of  slechts  gedeeltelijk  verklaren.  Zo  

is  bijvoorbeeld  de  link  tussen  executief  functioneren  en  het  kenmerkende  
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repetitief  gedrag  bij  personen  met  autisme  niet  duidelijk,  net  zoals  het  geval  

is  voor  de  theorie  rond  een  zwakke  centrale  coherentie  (South  et  al.,  2007). 

 

Rekenen  en  Rekenfeiten 

We  kunnen  een  onderscheid  maken  tussen  rekenen  en  wiskunde.  

Rekenen  is  de  meest  elementaire  vorm  van  wiskunde,  het  verwijst  naar  de  

beheersing  van  de  vier  basisbewerkingen  (optellen,  aftrekken,  delen  en  

vermenigvuldigen)  en  de  geassocieerde  rekenfeiten.  Ruijssenaars  (1992)  

definieert  rekenen  als: 

“Een  proces  waarin  een  realiteit  (of  een  abstractie  daarvan)  wordt  

geordend  of  herordend  met  behulp  van  op  inzicht  berustende  denkhandelingen,  

welke  ordening  in  principe  is  te  kwantificeren  en  die  toelaat  om  er  (logische)  

operaties  op  uit  te  voeren  dan  wel  uit  af  te  leiden.”  (p.  39) 

Er  zijn  verschillende  visies  in  verband  met  de  basisrekenvaardigheden  

(Cowan,  Donlan,  Sheperd,  Cole-Fletcher,  Saxton, & Hurry,  2011).  Volgens  de  

traditionele  visie  gaan  rekenvaardigheden  over  het  opslaan  van  oplossingen  

van  eenvoudige  berekeningen  in  het  lange  termijngeheugen,  zodat  deze  snel  

opgehaald  kunnen  worden.  Een  andere  visie,  de  conventionele  wijsheid,  

benadrukt  eveneens  de  oplossingen  die  opgeslaan  zijn  in  het  geheugen.  

Daarnaast  zou,  volgens  deze  visie,  ook  de  conceptuele  kennis  een  belangrijke  

rol  spelen.  Verder  is  er  de  “number  sense”  visie  (Berch,  2005).  Hier  gaat  

men  er  van  uit  dat  men  de  juiste  oplossingen  vindt  aan  de  hand  van  

efficiënte  strategieën  en  niet  enkel  door  middel  van  het  ophalen  van  de  

oplossingen  uit  het  geheugen.  Volgens  deze  visie  is  de  vaardigheid  omtrent  

basisberekeningen  het  gevolg  van  inzicht  in  operaties,  patronen  en  principes.   

Wiskunde  daarentegen  gaat  over  het  conceptuele  en  hogere  orde-begrip  

van  wiskundige  relaties  zoals geometrie,  algebra,…  (Jones  et  al.,  2009). 

Rekenfeiten  op  zich  kunnen  we  omschrijven  als  het  uit  het  geheugen  

oplossen  van  bijvoorbeeld  eenvoudige  optelsommen  (Hanich,  Jordan,  Kaplan,  

&  Dick,  2001;  Jordan,  Hanich,  &  Kaplan,  2003;  Jordan  &  Montani,  1997).  

De  eenvoudige  “single-digit”  optelsommen  gaan  van  0  +  0  tot  9  +  9.  
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Hetzelfde  kunnen  we  stellen  voor  eenvoudige  “single-digit”  

vermenigvuldigingen,  namelijk  van  0  x  0  tot  9  x  9  (Ashcraft,  1992). 

Vaardigheden.  Bij  kinderen  uit  de  derde  kleuterklas  vinden  we  reeds  

verschillende  prenumerische  vaardigheden  terug.  Een  eerste  is  seriatie,  het  

gaat  hier  over  het  ranggetal.  Seriatie  is  de  vaardigheid  om  objecten  te  

ordenen  langs  één  of  meer  kwantitatieve  dimensies  zoals  lengte,  gewicht,  …  

(Kingma,  1983).  Hiervoor  moeten  kleuters  kunnen  omgaan  met  volgorde-

aspecten  (Ruijssenaars,  1992).  Ook  classificatie  is  een  prenumerische  

vaardigheid  die  we  terugvinden  bij  kinderen  uit  de  derde  kleuterklas.  

Classificatie  laat  toe  objecten  te  ordenen  op  basis  van  hun  overeenkomsten  op  

één  of  meerdere  dimensies  (Stock,  Desoete,  &  Roeyers,  2009).  Een  derde  

prenumerische  vaardigheid  is  het  vergelijken  van  hoeveelheden.  Dit  is  het  vlot  

beoordelen  van  verschillen  in  hoeveelheid  tussen  verschillende  groepen  van  

objecten  (Hojnoski,  Silberglitt,  &  Floyd,  2009).  Paarsgewijze  overeenstemming  

maakt  de  vergelijking  van  hoeveelheden  mogelijk  (Ruijssenaars,  1992).  

Subitizeren  is  een  vierde  prenumerische  vaardigheid  bij  kleuters.  Het  is  de  

snelle  en  nauwkeurige  herkenning  en  benoeming  van  een  kleine  verzameling  

tot  drie  objecten  zonder  tellen  (Jordan  &  Levine,  2009;  Kaufman,  Lord,  

Reese,  &  Volkmann,  1949;  Mandler  &  Shebo,  1982).  Naast  deze  

vaardigheden  zijn  de  conceptuele  en  procedurele  kennis  van  het  tellen  van  

belang.  Conceptuele  kennis  van  het  tellen  is  het  begrip  van  een  kind  over  

waarom  een  procedure  werkt  of  legitiem  is  (Hiebert  &  LeFevre,  1986;  

LeFevre  et  al.,  2006).  Dit  kan  getest  worden  door  kinderen  te  vragen  hun  

eigen  prestaties  op  tellen  te  beoordelen  (Desoete,  Ceulemans,  Roeyers,  &  

Huylebroeck,  2009).  De  procedurele  kennis  van  het  tellen  gaat  over  het  

uitvoeren  van  een  rekenkundige  taak,  dit  kan  gescoord  worden  aan  de  hand  

van  de  snelheid  en  de  nauwkeurigheid  bij  het  tellen  van  objecten  (LeFevre  et  

al.,  2006).  De  procedurele  kennis  is  dus  van  belang  voor  het  uitvoeren  van  

handelingen  en  voor  het  zo  snel  en  efficiënt  mogelijk  oplossen  van  

problemen. 

Conceptuele  kennis  van  tellen  bestaat  uit  vijf  “principes”  zoals  

gedefinieerd  door  Gelman  en  Gallistel  (1978).  Het  “one-to-one  principle”  
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betekent  dat  elk  telwoord  gelinkt  wordt  aan  één  object.  Elk  woord  kan  dus  

slechts  één  keer  gebruikt  worden  en  alle  objecten  moeten  geteld  worden.  Met  

het  “stable  order  principle”  bedoelt  men  dat  de  telwoorden  stabiel  over  de  

tijd  geordend  kunnen  worden.  Het  “cardinal  principle”  betekent  dat  het  laatste  

telwoord  in  de  rij  verwijst  naar  de  kardinaalwaarde  van  de  set.  Deze  eerste  

drie  principes  zijn  noodzakelijk  voor  het  non-verbaal  of  verbaal  

verwezenlijken  van  de  kardinaalwaarde  van  de  verzameling  die  geteld  wordt.  

De  volgende  twee  principes  zijn  toestemmingsvoorwaarden  om  de  vorige  drie  

principes  te  kunnen  toepassen.  Het  “abstraction  principle”  betekent  dat  items  

als  entiteiten  gezien  worden,  men  telt  op  een  principiële  manier  en  alles  kan  

geteld  worden.  Als  laatste  is  er  “order-irrelevance”,  wat  betekent  dat  men  bij  

elk  object  in  de  set  kan  starten  met  tellen,  zolang  men  de  eerste  drie  

principes  respecteert.  Het  maakt  niet  uit  in  welke  volgorde  men  de  items  telt.  

(zie  ook  LeFevre  et  al.,  2006).  Zowel  executief  functioneren  als  subitizeren  

blijken  van  belang  te  zijn  bij  de  ontwikkeling  van  telvaardigheden  

(Kroesbergen,  Van  Luit,  Van  Lieshout,  Van  Loosbroek,  &  Van  de  Rijt,  

2009).  Onder  executief  functioneren  verstaat  men  verschillende  tweede  orde  of  

hogere  orde  functies.  Dit  zijn  inhibitie,  planning,  werkgeheugen,  cognitieve  

flexibiliteit  (of  set-shifting),  vloeiendheid  en  impulscontrole  (Baddeley,  1996, 

1998;  Hill,  2004). Executieve  functies  zijn  belangrijk  in  nieuwe  situaties  

waarin  we  niet  kunnen  rekenen  op  routine  (Pennington  &  Ozonoff,  1996). 

Getalbegrip  is  een  numerische  vaardigheid  die  men  kan  omschrijven  als  een  

non-verbaal  en  impliciet  begrip  van  getallen.  Het  heeft  te  maken  met  het  

gevoel  voor  wat  cijfers  betekenen.  Getalbegrip  is  een  basisvaardigheid  bij  het  

oplossen  van  sommen  (Braams  &  Denis,  2003).  Geary  (1993)  poneert  dat  er  

een  relatie  is  tussen  getalbegrip  en  de  onderliggende  problemen  bij  

rekenstoornissen.  Butterworth  (2005)  stelde  op  basis  van  de  literatuur  

verschillende  fases  op  voor  een  normale  ontwikkeling  van  

rekenenvaardigheden  (zie  Tabel  1). 

Strategieën  en  procedures.  Er  zijn  een  viertal  belangrijke  strategieën  

die  kinderen  aanwenden  om  sommen  op  te  lossen  (Ashcraft,  1982).  Kinderen  

gaan  op  hun  vingers  tellen,  verbaal  tellen,  de  oplossing  van  de  som  
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Tabel  1 

Overzicht  van  de  Verschillende  Fases  van  Rekenvaardigheden  in  een  Normale  Ontwikkeling 

Age
a
 Milestones  (Typical  study) 

0;0 Can  discriminate  on  the  basis  of  small  numerosities  (Antell  &  Keating,  1983) 

0;4 Can  add  and  subtract  one  (Wynn,  1992) 

0;11 Discriminates  increasing  from  decreasing  sequences  of  numerosities  (Brannon,  2002) 

2;0 Begins  to  learn  sequence  of  counting  words  (Fuson,  1992); can  do  one-to-one  correspondence  in  a  sharing  task  (Potter  &  

Levy,  1968) 

2;6 Recognises  that  number  words  mean  more  than  one  (‘grabber’)  (Wynn,  1990) 

3;0 Counts  out  small  numbers  of  objects  (Wynn,  1990) 

3;6 Can  add  and  subtract  one  with  objects  and  number  words  (Starkey  &  Gelman,  1982); can  use  cardinal  principle  to  

establish  numerosity  of  set  (Gelman  &  Gallistel,  1978) 

4;0 Can  use  fingers  to  aid  adding  (Fuson  &  Kwon,  1992) 

5;0 Can  add  small  numbers  without  being  able  to  count  out  sum  (Starkey  &  Gelman,  1982) 

5;6 Understands  commutativity  of  addition  and  counts  on  from  larger  (Carpenter  &  Moser,  1982); can  count  correctly  to  40  

(Fuson,  1988) 

6;0 ‘Conserves’  number  (Piaget,  1952) 

6;6 Understands  complementarity  of  addition  and  subtraction  (Bryant  et  al,  1999);  can  count  correctly  to  80  (Fuson,  1988) 

7;0 Retrieves  some  arithmetical  facts  from  memory 

Noot.  
a  

leeftijd  in  aantal  jaren  en  maanden. 

Source:  Butterworth,  B.  (2005).  The  development  of  arithmetical  abilities.  Journal  of  Child  Psychology  and  Psychiatry,  46,  

3-18.  http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.00374.x 
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rechtstreeks  ophalen  uit  het  geheugen  of  ze  gaan  gebruik  maken  van  

decompositie.  Kinderen  die  er  nog  niet  in  slagen  om  rekenfeiten  rechtstreeks  

uit  het  geheugen  op  te  roepen,  maken  gebruik  van  back-up  strategieën  

(Ashcraft,  1982;  Cowan  et  al.,  2011;  Geary,  Hoard,  Nugent,  &  Byrd-Craven,  

2008;  Groen  &  Parkman,  1972).  Zo  is  er  bijvoorbeeld  de  som  strategie  

waarbij  een  kind  beide  cijfers  uit  een  som  zal  optellen,  startend  bij  “1”.  

Indien  een  kind  de  max  strategie  gebruikt,  dan  gaat  het  kind  verder  tellen  

vanaf  het  kleinste  cijfer  in  de  som,  het  kind  zal  dus  niet  starten  bij  “1”  

zoals  in  de  som strategie.  Het  verder  tellen  gebeurt  aan  de  hand  van  tellen  

op  de  vingers  of  verbaal  (Geary,  1990;  Groen  &  Parkman,  1972;  Groen  &  

Resnick,  1977).  Een  andere  strategie  is  de  min  strategie,  het  kind  zal  een  

som  oplossen  door  verder  te  tellen  vanaf  het  grootste  getal  in  de  som  

(bijvoorbeeld  “3  +  5”,  het  kind  zal  hier  starten  met  5…  6,  7,  8).  De  som-  

en  max  strategie  worden  na  verloop  van  tijd  vervangen  door  de  min  

strategie,  die  meer  efficiënt  is  (Cowan  et  al.  2011;  Geary,  Bailey,  Littlefield,  

Wood,  Hoard,  &  Nugent,  2009).  Kinderen  die  aanvankelijk  tellen  gaan  

uiteindelijk  vaker  gebruik  maken  van  decompositie  waarbij  men  het  probleem  

opsplitst  in  een  eenvoudigere  vorm  (bijvoorbeeld  “5  +  6”  =  “5  +  5  +  1”  =  

“10  +  1  =  11”)  (Geary  &  Burlingham-Dubree,  1989).  Een  andere  

mogelijkheid  is  dat  ze  uiteindelijk  vaker  de  rekenfeiten  rechtstreeks  uit  het  

geheugen  ophalen  (Cowan  et  al.,  2011;  Geary  et  al.,  2008;  Geary  et  al.,  

2009).  Een  kind  zal  niet  noodzakelijk  telkens  dezelfde  strategie  gebruiken,  er  

is  een  grote  variabiliteit  (Siegler,  1987).  Bij  het  maken  van  

aftrekberekeningen  is  het  begrijpen  van  deel-geheel  concepten  belangrijk  om  

tot  een  correcte  oplossing  te  komen  (Canobi,  2004).  Kinderen  leren  eerst  dat  

delen  van  een  som  in  gelijk  welke  volgorde  samengeteld  mogen  worden  (“5  

+  4”  =  “4  +  5”)  en  pas  daarna  zullen  zij  de  deel-geheel  relaties  bij  

aftrekberekeningen  (“9  -  5  =  ”  en  “9  -  4  =  ”)  begrijpen  (Canobi,  2004,  

2005). 

Rekenfouten.  Als  kinderen  rekenoefeningen  (bijvoorbeeld  optelsommen)  

oplossen,  dan  zien  we  verschillende  effecten.  Voornamelijk  effecten  van  de  

grootte  van  de  getallen  in  een  som,  “tie”-effecten  en  “split”-effecten  zijn  
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terug  te  vinden  bij  kinderen  (Hamann  &  Ashcraft,  1985).  Het  tie-effect  komt  

overeen  met  bewerkingen  waarin  beide  digits  gelijk  zijn  aan  elkaar  

(bijvoorbeeld  “8  +  8”  of  “2  +  2”)  (Ashcraft,  1982).  Indien  de  getallen  

binnen  een  som  groter  worden,  gaat  men  trager  antwoorden  en  meer  fouten  

maken  dan  in  het  geval  waar  de  getallen  binnen  een  som  kleiner  zijn.  De  

som  “7  +  8”  zal  bijvoorbeeld  langer  duren  om  op  te  lossen  en  zal  sneller  

fout  beantwoord  worden  dan  de  som  “2  +  3”  (Campbell  &  Graham,  1985;  

Miller,  Perlmutter,  &  Keating,  1984).  Bij  het  oplossen  van  “tie”-problemen  

zijn  er  veel  minder  rekenfouten  terug  te  vinden  omdat  deze  rechtstreeks  uit  

het  lange  termijngeheugen  opgehaald  worden  (Groen  &  Parkman,  1972).  

Verder  zien  we  dat  hoe  groter  de  afstand  is  tussen  de  twee  getallen  (in  

bijvoorbeeld  een  optelsom),  hoe  langer  het  zal  duren  om  het  juiste  antwoord  

te  formuleren  (Butterworth,  Zorzi,  Girelli,  &  Jonckheere,  2001;  Groen  &  

Parkman,  1972).  Het  beantwoorden  van  de  som  “5  +  3”  zal  dus  sneller  gaan  

dan  het  beantwoorden  van  de  som  “5  +  4”.  Dit  effect  geldt  echter  niet  voor  

“ties”,  Zo  zal  “3  +  3”  even  snel  opgelost  worden  als  “9  +  9”.  Ook  de  

sommen  N  +  0  versus  0  +  N  worden  even  snel  beantwoord.  Er  is  wel  een  

effect  terug  te  vinden  bij  N  +  1  versus  1  +  N,  waarbij  deze  laatste  trager  

beantwoord  zal  worden  (Butterworth,  et  al.,  2001;  Groen  &  Parkman,  1972). 

We  kunnen  een  onderscheid  maken  tussen  foute  berekeningen  en  

bewerkingsfouten  (Jordan  &  Montani,  1997;  Sokol,  McCloskey,  Cohen,  &  

Aliminosa,  1991).  Onder  foute  berekeningen  verstaan  we  een  foutief  antwoord  

op  bijvoorbeeld  een  som  dat  één  of  twee  cijfers  hoger  of  lager  is  dan  het  

correcte  antwoord  (bijvoorbeeld  “4  +  3  =  6”).  Indien  deze  fout  voorkomt  dan  

begrijpt  het  kind  de  bewerking  wel,  maar  is  het  tellen  hier  verkeerd  gelopen.  

Bij  bewerkingsfouten  (Dehaene  &  Cohen  1997;  Lefevre,  Bisanz,  &  Mrkonjic,  

1988)  gaat  het  kind  bijvoorbeeld  een  aftrekbewerking  doen  terwijl  er  een  

optelsom  gevraagd  wordt.  Anderzijds  kan  het  kind  ook  optellen  terwijl  er  een  

aftrekbewerking  gevraagd  wordt  (bijvoorbeeld:  “8  –  6  =  14”).  Hier  heeft  het  

kind  de  bewerking  zelf  niet  begrepen.  Een  kind  kan  ook  een  optelsom  

oplossen  alsof  het  een  vermenigvuldiging  is,  bijvoorbeeld  de  som  “2  +  3”  

beantwoorden  met  “6”  (Lefevre  et  al.,  1988).  Een  kind  kan  daarnaast  fouten  
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maken  door  de  oplossing  te  raden  (Sarnecka  &  Lee,  2009).  Deze  antwoorden  

zijn  van  een  andere  aard  omdat  het  kind  de  kardinale  betekenis  van  het  cijfer  

niet  kent.  Er  is  dus  geen  relatie  met  het  correcte  antwoord.  Er  is  wel  

evidentie  dat  kinderen  niet  zomaar  lukraak  gaan  raden,  ze  maken  eerder  

berekende  schattingen.  Kinderen  zien  getalwoorden  als  woorden  die  elkaar  

uitsluiten  zelfs  al  kennen  ze  de  kardinale  betekenis  van  het  woord  nog  niet.  

Zo  zal  een  kind  dat  bijvoorbeeld  de  betekenis  van  “één”,  “twee”,  en  “drie”  

kent,  deze  drie  getallen  niet  als  antwoord  formuleren  als  het  de  betekenis  van  

een  hoger  getalwoord  zal  moeten  raden  (Sarnecka  &  Lee,  2009).   

Het  gebruik  van  strategieën  waarbij  men  verbaal  of  op  de  vingers  telt,  

zorgt  voor  meer  rekenfouten  (Bull  &  Johnston,  1997).  Bij  het  rechtstreeks  

ophalen  van  de  rekenfeiten  uit  het  lange  termijngeheugen  zal  men  minder  

vaak  rekenfouten  maken  (Geary  &  Brown,  1991).  Indien  een  kind  fouten  

maakt  bij  het  rechtstreeks  ophalen  van  een  bewerking  uit  het  lange  

termijngeheugen,  dan  is  dit  te  wijten  aan  een  verkeerde  of  minder  goede  

associatie.  Fouten  die  gemaakt  worden  terwijl  men  een  back-up  strategie  

gebruikt,  zijn  van  een  andere  aard  (Hecht,  2002;  Kerkman  &  Siegler,  1993;  

Siegler,  1988).  Zo  zullen  kinderen  bij  het  gebruik  van  back-up  strategieën  

bijvoorbeeld  telfouten  maken,  het  is  dus  de  uitvoering  van  de  back-up  

strategie  die  hier  fout  loopt  (Hecht,  2002;  Kerkman  &  Siegler,  1993;  Siegler,  

1988).   

Modellen  van  rekenen  en  de  relatie  met  rekenfeiten.  Triple-code  

model.  Het  triple-code  model  (Dehaene,  1992;  Dehaene  &  Cohen,  1995)  is  

gebaseerd  op  twee  stellingen.  De  eerste  stelling  zegt  dat  getallen  mentaal  in  

drie  verschillende  codes  gerepresenteerd  kunnen  worden.  De  tweede  stelling  

poneert  dat  elke  numerieke  procedure  gebonden  is  aan  een  specifieke  input-  

en  output  code.   

Er  zijn  verschillende  codes  in  het  triple-code  model  (Dehaene,  1992;  

Dehaene  &  Cohen,  1995).  Een  eerste  is  het  visueel  Arabische  getalkader  dat  

getallen  (bijvoorbeeld  “5”)  representeert  en  manipuleert.  Daarnaast  is  er  de  

analoge  getalgrootte  code  die  de  numerieke  hoeveelheid  representeert.  Verder  

is  er  het  auditief-verbale  woordkader  dat  belangrijk  is  voor  de  verbale  in-  en  
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output,  voor  het  tellen  en  voor  de  rekenfeiten  die  opgeslaan  worden  in  het  

geheugen.  Volgens  het  triple-code  model  zijn  er  twee  routes  van  belang  voor  

het  oplossen  van  eenvoudige  single-digit  problemen,  namelijk  de  directe  route  

en  de  indirecte  semantische  route  (Dehaene  &  Cohen,  1997).  De  directe  route  

is  van  belang  voor  het  omzetten  van  operands  naar  de  verbale  representatie,  

zo  zal  bijvoorbeeld  “2  x  4”  getranscodeerd  worden  naar  “twee  maal  vier”.  

Dit  zal  op  zijn  beurt,  aan  de  hand  van  het  verbale  geheugen  (“rote  verbal  

memory”  of  parate  kennis),  als  het  ware  “automatisch”  leiden  tot  “twee  maal  

vier,  acht”.  De  getallen  worden  dus  omgezet  in  een  auditief  verbale  

representatie  waarna  de  rekenfeiten  uit  het  geheugen  opgehaald  kunnen  

worden.  De  directe  route  kan  niet  gebruikt  worden  voor  meer  complexe  

bewerkingen,  voor  eenvoudige  aftrekbewerkingen  of  voor  delingen.  Een  

beschadiging  in  de  directe  route  zal  leiden  tot  problemen  met  

vermenigvuldigingen  en  eenvoudige  optelsommen  (rekenfeiten).  In  deze  eerste  

route  speelt  de  betekenis  van  de  woorden  geen  rol.  In  de  indirecte  

semantische  route  worden  de  operands  als  voorstellingen  van  hoeveelheden  

gecodeerd  in  de  hersenen.  Deze  tweede  route  wordt  voornamelijk  gebruikt  bij  

aftrekbewerkingen,  als  het  antwoord  dus  niet  automatisch  opgeroepen  kan  

worden.  Het  anatomisch  model  van  Dehaene  en  Cohen  (1995)  postuleert  dat  

er  een  verschil  is  in  de  verwerkingsniveaus  van  bewerkingen.  Zo  worden  

vermenigvuldigingen  en  sommige  optelbewerkingen  systematisch  geleerd  (zoals  

men  bijvoorbeeld  het  alfabet  leert)  en  zijn  deze  erg  afhankelijk  van  de  parate  

kennis  (“rote  memory”).  Delingen  en  aftrekbewerkingen  daarentegen  zijn  

volgens  hen  eerder  afhankelijk  van  back-up  strategieën  (bijvoorbeeld  tellen).  

Een  single-case  studie  van  Delazer  en  Benke  (1997)  op  een  patiënte  J.G.  (56  

jaar)  vindt  hier  echter  geen  evidentie  voor.  De  patiënte  J.G.  werd  geopereerd  

voor  linkerpariëtale  glioblastoom  en  de  familie  meldt  dat  zij  voordien  nooit  

problemen  heeft  gehad  met  schrijven  of  berekeningen.  Deze  singlecase  studie  

toont  dat  de  patiënte  geen  problemen  heeft  met  het  vermenigvuldigen,  maar  

de  patiënt  maakt  zowel  bij  optel-  als  aftrekbewerkingen  fouten.  Dit  is  dus  

niet  compatibel  met  het  triple-code  model  volgens  hetwelke  ook  de  

eenvoudige  optelbewerkingen  nog  mogelijk  zouden  moeten  zijn.   
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Het  opslaan  en  ophalen  van  verbale  rekenfeiten  gebeurt  in  het  

perisylvisch  netwerk  in  de  linkerhersenhelft  en  kan  niet  alleen  op  basis  van  

de  rechterhemisfeer  gebeuren  (Chochon,  Cohen,  van  de  Moortele,  &  Dehaene,  

1999;  Dehaene  &  Cohen,  1997;  Dehaene,  Piazza,  Pinel,  &  Cohen,  2003;  

Schmithorst  &  Brown,  2004).  Bewerkingen  waarvoor  men  een  kwantitatieve  

representatie  van  de  getallen  moet  oproepen,  zorgen  voor  een  activatie  in  het  

horizontale  segment  van  de  intrapariëtale  sulcus.  Beide  hemisferen  

representeren  dus  numerieke  grootte  en  hoeveelheid  (Dehaene  &  Cohen,  1995;  

Dehaene  et  al.,  2003).  Vermenigvuldigingen  en  eenvoudige  optelsommen  

(rekenfeiten)  zullen  hier  niet  voor  activatie  zorgen.  Aftrekbewerkingen  zorgen  

dan  weer  wel  voor  activatie  van  het  horizontale  segment  van  de  intrapariëtale  

sulcus  (Simon,  Mangin,  Cohen,  Le  Bihan,  &  Dehaene,  2002).   

 

 

Figuur  1.  Schematisch  diagram  van  de  architectuur  van  het  triple-code  model.   

Source:  Chochon,  F.,  Cohen,  L.,  van  de  Moortele,  P.F.,  &  Dehaene  S.,  

(1999).  Differential  contributions  of  the  left  and  right  inferior  parietal  lobules  

to  number  processing.  Journal  of  Cognitive  Neuroscience,  11,  617-630.  

http://dx.doi.org/10.1162/089892999563689 

 

Onderzoek  van  Campbell  (1994)  bij  64  studenten  van  de  University  of  

Western  Ontario  toont  aan  dat  het  lezen  van  getallen  en  het  oproepen  van  de  

rekenfeiten  afhankelijk  is  van  interactieve  processen.  Dit  komt  overeen  met  de  

stelling  van  Dehaene  (1992)  dat  het  ophalen  van  rekenfeiten  afhankelijk  is  

van  de  auditief-verbale  representaties.  Het  triple-code  model  gaat  er  van  uit  

dat  de  input  (numerieken,  bijvoorbeeld  “2  x  4”,  of  geschreven  getallen,  



ASS EN REKENFEITEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

 

14 

 

bijvoorbeeld  “twee  maal  vier”)  geen  rol  speelt  in  het  ophalen  van  rekenfeiten.  

Het  onderzoek  van  Campbell  (1994)  toont  echter  ook  aan  dat  er  wel  degelijk  

een  effect  is  van  input,  er  is  een  interactie.  Er  wordt  in  de  studie  een  

langere  reactietijd  gevonden  voor  bewerkingen  in  geschreven  vorm  (“drie  plus  

twee”)  in  vergelijking  met  bewerkingen  met  numerieken  (“3  +  2”),  dit  zowel  

voor  optelbewerkingen  als  voor  vermenigvuldigingen.  De  reactietijden  worden  

voornamelijk  langer  als  het  gaat  om  bewerkingen  met  grotere  getallen  (dit  

zijn  bewerkingen  met  beide  operands  groter  dan  vijf).  Het  zijn  deze  

interactie-effecten  die  problematisch  zijn  voor  het  triple-code  model,  omdat  dit  

model  ervan  uitgaat  dat  er  slechts  een  en  dezelfde  route  is  voor  zowel  input  

in  de  vorm  van  numerieken  als  input  in  de  vorm  van  woorden.  Volgens  het  

triple-code  model  zou  er  dus  geen  verschil  in  reactietijd  mogen  zijn  tussen  de  

inputvormen.  Campbell  (1994)  besluit  dat  Arabische  verbale  input  direct  de  

representaties  van  de  rekenfeiten  activeert  in  de  verbale  code,  in  tegenstelling  

tot  het  triple-code  model  dat  er  van  uitgaat  dat  zowel  Arabische  als  verbale  

input  omgezet  worden  in  een  gemeenschappelijke  auditief-verbale  vorm  vóór  

het  effectief  ophalen  van  de  rekenfeiten. 

Abstract-modulair  model.  Het  model  van  McCloskey,  Caramazza,  en  

Basili  (1985;  McCloskey  &  Macaruso,  1995)  gaat  uit  van  twee  mechanismen  

die  functioneel  onafhankelijk  zijn.  Getalbegrip  omvat  zowel  het  begrip  van  

Arabische  cijfers  (bijvoorbeeld  “4”)  als  van  verbale  cijfers  (bijvoorbeeld  

“vier”).  Dit  mechanisme  gaat  de  numerieke  input  omzetten  naar  interne  

semantische  representaties  zodat  deze  gebruikt  kunnen  worden  voor  verdere  

cognitieve  verwerking.  De  interne  semantische  representaties  specificeren  de  

basishoeveelheden  en  de  geassocieerde  macht  van  tien.  Zo  zal  bijvoorbeeld  de  

stimulus  5030  gerepresenteerd  worden  als  {5}10EXP3,  {3}10EXP1  

(McCloskey,  1992).  Het  gaat  hier  dus  over  abstracte  hoeveelheidscodes  die  

daarenboven  op  dezelfde  wijze  tot  stand  komen  voor  zowel  geschreven  als  

verbale  input  (zowel  “5  +  3”  als  “vijf  plus  drie”  leiden  tot  dezelfde  interne  

representaties  en  tot  dezelfde  ophaalprocessen).  Het  tweede  mechanisme,  naast  

getalbegrip,  is  de  getalproductie.  Dit  zorgt  ervoor  dat  de  interne  representaties  

van  cijfers  vertaald  kunnen  worden  in  de  gepaste  output-vorm.  Indien  het  om  
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verbale  output  gaat,  dan  moet  men  dus  fonologische  getal-woord  

representaties  oproepen  van  een  fonologisch  output  lexicon.  Indien  het  echter  

om  geschreven  output  gaat,  dan  zal  men  de  grafemische  representaties  moeten  

ophalen  uit  een  grafemisch  output  lexicon.  Binnen  deze  twee  mechanismen  

(getalbegrip  en  getalproductie)  wordt  er  nog  een  verder  onderscheid  gemaakt  

tussen  lexicale  en  syntactische  verwerkingsmechanismen.  De  lexicale  

verwerking  omvat  het  begrip  of  de  productie  van  de  individuele  elementen  in  

een  getal,  de  syntactische  verwerking  omvat  de  verwerking  van  de  relaties  

tussen  de  individuele  elementen  zodat  men  het  getal  als  een  geheel  kan  

begrijpen  of  produceren.  Enkel  binnen  de  lexicale  verwerkingscomponent  

wordt  er  verder  ook  nog  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de  fonologische  

verwerkingsmechanismen  en  de  grafemische  verwerkingsmechanismen.  De  

fonologische  verwerkingsmechanismen  staan  in  voor  de  verwerking  van  de  

verbale  getalwoorden.  De  grafemische  verwerkingsmechanismen  daarentegen  

staan  in  voor  de  verwerking  van  de  geschreven  getalwoorden.  Dit  alles  samen  

wordt  het  getalverwerkingssysteem  genoemd.  Daarnaast  is  er  ook  het  

calculatiesysteem.  Dit  calculatiesysteem  omvat  de  verwerking  van  

bewerkingstekens  en  bewerkingswoorden  (bijvoorbeeld  “+”  of  “plus”),  de  

procedures  of  algoritmen  (de  juiste  werkwijze),  en  een  databank  voor  

rekenfeiten  (de  rekenfeiten  kunnen  rechtstreeks  uit  het  geheugen  opgehaald  

worden).  Het  ophalen  van  rekenfeiten  en  de  calculatieprocedures  zijn  twee  

onafhankelijke  componenten  (Sokol  et  al.,  1991).  McCloskey,  Aliminosa,  en  

Sokol  (1991)  bouwen  de  assumpties  van  het  oorspronkelijke  model  verder  uit.  

Zij  maken  een  onderscheid  tussen  rekenfeiten  die  worden  opgeslagen  in  de  

vorm  van  “single-fact”  representaties  (bijvoorbeeld  8  x  9  =  72),  en  andere  

rekenfeiten  die  meer  in  de  vorm  van  algemene  regels  opgeslaan  worden  

(bijvoorbeeld  0  x  N  =  0)  (McCloskey  et  al.,  1991;  Sokol  et  al.,  1991).  Ook  

binnen  de  component  van  de  calculatieprocedures  maken  zij  een  onderscheid,  

dit  is  een  onderscheid  tussen  algemene  en  meer  specifieke  procedures.  De  

algemene  procedures  kunnen  aangevuld  worden  met  de  specifieke  procedures  

waardoor  de  snelheid  en  accuraatheid  van  het  oplossen  van  een  probleem  

groter  wordt. 



ASS EN REKENFEITEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

 

16 

 

Werkgeheugen.  De  term  werkgeheugen  refereert  naar  het  systeem  of  de  

systemen  met  een  beperkte  capaciteit  die  verondersteld  worden  noodzakelijk  te  

zijn  om  zaken  in  het  geheugen  te  houden.  Dit  terwijl  men  ondertussen  

complexe  taken  uitvoert,  zoals  redeneren,  begrijpen  en  leren  (Baddeley,  2000;  

Baddeley,  2010).  Het  model  van  Baddeley  en  Hitch  (1974;  Baddeley,  1998b)  

omvat  drie  componenten  die  met  elkaar  in  interactie  staan  (zie  Figuur  1).  De  

centrale  executieve  kan  gezien  worden  als  een  systeem  voor  

aandachtscontrole.  Dit  systeem  gaat  informatie  bundelen  in  coherente  episodes  

die  bewust  opgehaald  kunnen  worden  (Baddeley,  1992).  De  centrale  

executieve  zal  informatie  over  bijvoorbeeld  een  optelsom  waarnemen  en  

ophalen.  De  centrale  executieve  heeft  twee  slaafsystemen,  namelijk  de  

fonologische  lus  en  het  visuo-spatiaal  schetspad.  De  centrale  executieve  heeft  

dus  een  soort  van  coördinerende  functie  (Logie,  Gilhooly,  &  Wynn,  1994).  

De  fonologische  lus  houdt  auditieve  en  op  spraak  gebaseerde  informatie  vast  

en  manipuleert  deze,  het  is  een  soort  van  tijdelijke  opslagplaats  (Baddeley,  

Lewis,  &  Vallan,  1984).  De  fonologische  lus  omvat  ook  een  herhalingsproces,  

zo  zal  het  geheugenspoor  actief  gehouden  worden  door  verbale  of  subvocale  

spraak.  Het  visuo-spatiaal  schetspad  doet  eigenlijk  hetzelfde,  maar  dan  voor  

visuele  informatie.  Dit  systeem  zorgt  er  voor  dat  het  subject  tijdelijke  

representaties  van  visueel-ruimtelijke  informatie  kan  behouden  (Baddeley,  

1998b;  Baddeley,  2002).  Sommige  evidentie  insinueert  dat  het  visuospatiale  

werkgeheugen  nog  verder  opgesplitst  kan  worden  in  visuele  en  spatiale  

subcomponenten  (Logie,  1995;  Repovs  &  Baddeley,  2006).  Het  

oorspronkelijke  model  van  Baddeley  en  Hitch  (1974)  werd  uitgebreid  met  een  

nieuwe  component,  de  episodische  buffer  (Baddeley,  2000)  (zie  Figuur  2).  

Deze  episodische  buffer  is  volgens  Baddeley  (2000)  een  tijdelijk  

opslagsysteem  en  heeft  slechts  een  beperkte  capaciteit.  Deze  component  kan 

informatie  integreren  uit  verschillende  bronnen  en  speelt  een  belangrijke  rol  in  

het  opslaan  en  ophalen  van  informatie  uit  het  episodische  lange  

termijngeheugen.  De  episodische  buffer  is  dus  belangrijk  voor  het  modelleren  

van  de  omgeving,  alsook  voor  het  maken  van  nieuwe  cognitieve 
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Figuur  2.  Het  Multi-component  model  van  het  werkgeheugen. 

Source:  Repovs,  G.,  &  Baddeley,  A.  (2006).  The  multi-component  model  of  

working  memory:  Explorations  in  experimental  cognitive  psychology.  

Neuroscience,  139,  5-21.  http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.12.061 

 

representaties.  Zoals  ook  te  zien  in  Figuur  2,  vormt  de  episodische  buffer  de  

koppeling  tussen  het  geheugen  en  het  bewuste. 

 

Verwerkingssnelheid.  Sommigen  linken  verwerkingssnelheid  aan  

problemen  met  het  ophalen  van  rekenfeiten  uit  het  geheugen  (Bull  &  

Johnston,  1997).  Zo  vonden  Bull  en  Johnston  (1997)  in  hun  studie  bij  69  

kinderen  (met  een  leeftijd  van  gemiddeld  5  jaar  en  5  maand)  uit  twee  

scholen  in  Dundee  dat  rekenvaardigheden  het  best  voorspeld  worden  door  

verwerkingssnelheid.  Kinderen  die  moeilijkheden  hebben  met  rekenen  gaan  

basisberekeningen  trager  uitvoeren  (Geary  &  Brown,  1991;  Jordan  &  Montani,  

1997).  Er  zijn  echter  ook  studies  (Andersson  &  Lyxell,  2007;  Jordan  et  al.,  

2003)  die  geen  verschil  vinden  bij  metingen  van  snelheid  tussen  kinderen  die  

goed  scoren  op  rekenen  en  kinderen  die  hier  minder  goed  op  scoren.   

Network  retrieval  model.  Het  model  van  Ashcraft  (1982)  veronderstelt  

een  aantal  fases.  Een  eerste  fase  is  het  coderen  van  een  bepaalde  stimulus,  

dit  is  van  belang  voor  de  perceptie  en  de  vertaling  van  het  probleem  in  een  

bruikbare  mentale  code.  De  zoekfase  of  de  berekeningsfase  die  hierop  volgt,  

voert  de  werkelijke  wiskundige  berekeningen  uit.  Volgend  op  de  zoekfase  is  

er  een  beslissingsfase  waarin  bekeken  wordt  of  de  berekening  correct  is.  Als  
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laatste  wordt  door  Ashcraft  een  respons-uitvoeringsfase  vooropgesteld.  Er  zijn  

volgens  Ashcraft  twee  belangrijke  componenten,  namelijk  de  kennis  van  

rekenen  in  een  netwerk  met  feiten  en  de  procedurele  kennis  over  het  

rekenen.  De  procedurele  kennis  is  voornamelijk  van  belang  bij  het  feitelijk  

ophalen  van  de  feiten.  Daarnaast  kan  deze  procedurele  kennis  de  declaratieve  

kennis  van  de  rekenfeiten  vervangen  indien  deze  declaratieve  kennis  

onvoldoende  aanwezig  is.  Een  kind  zal  dus  voor  het  oplossen  van  rekenfeiten  

eerst  steunen  op  zijn  of  haar  procedurele  kennis  en  daarna  kunnen  de  

rekenfeiten  opgehaald  worden  uit  een  netwerk  met  de  representaties  van  de  

rekenfeiten.  Ashcraft  stelt  dat  hoe  moeilijker  een  probleem  is,  hoe  minder  

snel  de  oplossing  uit  het  geheugen  kan  opgeroepen  worden.  Dit  is  dan  ook  

terug  te  zien  in  langere  reactietijden.  Hier  is  echter  ook  een  uitzondering  op,  

namelijk  het  “tie-effect”  (bijvoorbeeld  “2  +  2”  of  “5  x  5”).  Een  

netwerkmodel  gaat  er  van  uit  dat  bepaalde  “knopen”  geactiveerd  worden  

waardoor  andere  “knopen”  op  hun  beurt  ook  geactiveerd  worden.  Indien  men  

een  som  moet  oplossen,  wordt  dus  niet  enkel  de  correcte  oplossing  

geactiveerd,  maar  ook  de  geassocieerde  cijfers.  Afhankelijk  van  de  sterkte  van  

de  associatie  met  de  juiste  oplossing,  zal  men  dus  sneller  het  correcte  

antwoord  kunnen  formuleren.  Onderzoek  van  Lefevre  et  al.  (1988)  bij  32  

psychologiestudenten  (mediane  leefijd  van  20  jaar  en  6  maand)  ondersteunt  de  

netwerkvisie.  De  studenten  worden  in  dit  onderzoek  gevraagd  om  naar  een  

som  te  kijken  (bijvoorbeeld  5  +  1),  waarna  ze  moeten  kijken  of  een  bepaald  

getal  in  deze  som  aanwezig  is.  In  het  geval  van  het  voorbeeld  (“5  +  1”)  zal  

men  trager  antwoorden  als  men  het  getal  “6”  aanbiedt  dan  dat  men  het  getal  

“3”  aanbiedt.  Dit  omdat  het  getal  “6”  de  som  is  van  “5”  en  “1”,  wat  door  

Lefevre  et  al.  (1988)  een  interferentie-effect  genoemd  wordt.  Deze  resultaten  

zijn  dus  consistent  met  de  visie  dat  onze  kennis  van  rekenen  in  een  

associatief  netwerk  gerepresenteerd  is  en  dat  men  kan  antwoorden  door  de  

verspreiding  van  de  activatie  in  het  netwerk.   

 

 

 



ASS EN REKENFEITEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

 

19 

 

Rekenen  bij  ASS 

Tot  nog  toe  werd  er  niet  veel  onderzoek  gedaan  naar  rekenfeiten  bij  

kinderen  met  ASS.  Wel  zijn  er  een  aantal  onderzoeken  die  kijken  naar  

rekenprestaties  meer  algemeen  en  naar  de  relatie  met  intelligentie.  Mayes  en  

Calhoun  (2003)  hebben  onderzoek  gedaan  bij  116  kinderen  met  

opeenvolgende  verwijzingen  naar  een  diagnostische  kliniek.  Hiervan  zijn  er  53  

kinderen  van  wie  men  de  Stanford-Binet:IV  test  afgenomen  heeft  (3  tot  7  

jaar,  M  =  4.8)  en  63  kinderen  van  wie  men  de  WISC-III  afgenomen  heeft  (6  

tot  15  jaar,  M  =  8.5).  Uit  deze  testen  blijkt  dat  22%  van  de  hoog  

functionerende  personen  met  ASS  (personen  met  minstens  een  gemiddelde  IQ-

score,  HFA)  een  specifieke  leerstoornis  met  betrekking  tot  rekenen  heeft.  Uit  

hun  onderzoek  blijkt  verder  dat  bij  kinderen  van  3  tot  7  jaar  (n  =  53)  de  

non-verbale  IQ-scores  significant  hoger  zijn  dan  de  verbale  IQ-scores  op  de  

Stanford-Binet:IV.  Dit  vinden  ze  zowel  terug  bij  kinderen  met  een  IQ-score  <  

80  als  bij  kinderen  met  een  IQ-score  ≥  80.  Onderzoek  van  Jones  et  al.  

(2009)  bij  100  adolescenten  met  ASS  tussen  14  en  16  jaar,  die  gerekruteerd  

werden  via  het  Special  Needs  and  Autism  Project  (SNAP),  toont  tevens  aan  

dat  het  non-verbale  IQ  groter  is  dan  het  verbale  IQ  op  groepsniveau.  Bij  

kinderen  waarbij  men  de  WISC-III  afgenomen  heeft  (6  tot  15  jaar),  zijn  deze  

verschillen  echter  niet  terug  te  vinden  (Mayes  &  Calhoun,  2003).  Siegel,  

Minshew,  en  Goldstein  (1996)  rekruteren  zowel  kinderen  met  autisme  (6  tot  

16  jaar  en  6  maand,  n  =  45)  als  volwassenen  met  autisme  (16  jaar  en  1  

maand  tot  51  jaar  en  11  maand,  n  =  36)  voor  een  onderzoeksprogramma  

naar  autisme  in  het  Universitair  Medisch  Centrum  in  het  noordoosten  van  de  

Verenigde  Staten.  De  deelnemers  worden  onderzocht  met  een  Wechsler  Full  

Scale  en  hebben  een  Verbale  IQ-score  van  minstens  70.  Zij  vinden,  net  als  

Mayes  en  Calhoun  (2003),  geen  gemiddeld  verschil  in  het  verbale  IQ  versus  

het  non-verbale  IQ.  Siegel  et  al.  (1996)  stellen  echter  dat  deze  verschillen  

wel  terug  te  vinden  zijn  bij  individuen  met  autisme  en  lage  IQ-scores,  wat  

dus  niet  in  lijn  is  met  de  bevindingen  van  Mayes  en  Calhoun  (2003).   

Jonge  kinderen  met  autisme  zijn,  relatief  ten  opzichte  van  hun  IQ,  

sterk  in  visuele  vaardigheden  (matchen,  spatiale  relaties,  en  korte  termijn  
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geheugen)  en  ze  zijn  goed  in  uit  het  hoofd  leren  ongeacht  hun  IQ-score  

(Mayes  &  Calhoun,  2003).  Kinderen  in  de  high-WISC-III  IQ  groep  (IQ  ≥  

80)  scoren  significant  lager  dan  hun  IQ  op  de  subtest  Digit  Span  en  op  

Arithmetic.  Dit  kan  volgens  Mayes  en  Calhoun  (2003)  wijzen  op  problemen  

met  aandacht  en  grafomotorische  vaardigheden.  Ook  onderzoek  met  de  WISC-

IV  (Mayes  &  Calhoun,  2008)  toont  aan  dat  kinderen  met  autisme  met  een  

IQ  >  70  (met  een  leeftijd  van  6  tot  14  jaar,  M  =  8.2  en  n  =  54)  zwakker  

scoren  voor  verwerkingssnelheid,  aandacht  en  grafomotorische  vaardigheden. 

Een  review  studie  uit  2007  van  Chiang  en  Lin  (n  =  837,  met  een  

leeftijd  van  3  tot  51  jaar)  besluit  dat  personen  met  autisme,  met  minstens  

een  gemiddelde  IQ-score  (HFA),  over  het  algemeen  gemiddeld  scoren  op  vlak  

van  wiskundige  vaardigheden.  Toch  zijn  hun  scores  voor  wiskundige  

prestaties  lager  dan  men  zou  verwachten  op  basis  van  hun  IQ,  hoewel  het  

klinische  verschil  klein  is.  Aan  de  andere  kant  vinden  zij  ook  evidentie  voor  

wiskundige  begaafdheid  bij  sommige  personen  met  HFA.  Jones  et  al.  (2009)  

tonen  in  hun  onderzoek  bij  adolescenten  met  ASS  van  14  tot  16  jaar  oud  (M  

=  15  jaar  en  6  maand)  aan  dat  er  subgroepen  terug  te  vinden  zijn.  Zo  

vinden  zij  dat  72.7%  van  personen  met  ASS  (n  =  100)  discrepante  scores  

behaalt  voor  ofwel  leesvaardigheden  ofwel  rekenvaardigheden  in  vergelijking  

met  hun  algemene  IQ-scores,  dit  in  beide  richtingen  (hogere  of  lagere  scores  

dan  op  basis  van  het  algemene  IQ).   

Het  reeds  bestaande  onderzoek  geeft  dus  duidelijk  geen  eenduidige  

resultaten  weer  op  vlak  van  rekenvaardigheden  bij  kinderen  met  ASS.  Ons  

onderzoek  kan  hier  dus  een  bijdrage  aan  leveren,  vooral  op  vlak  van  

rekenfeiten  en  de  relatie  hiervan  met  andere  rekenvaardigheden.  Enerzijds  

kunnen  we,  op  basis  van  voorgaand  onderzoek,  verwachten  dat  kinderen  met  

ASS  voor  hoofdrekenen  zwakker  presteren  dan  kinderen  met  een  typische  

ontwikkeling  (Chiang  &  Lin,  2007;  Jones  et  al.,  2009;  Mayes  &  Calhoun,  

2003).  Anderzijds  is  er  ook  evidentie  voor  een  wiskundige  begaafdheid  bij  

sommige  personen  met  ASS  (Chiang  &  Lin,  2007).  De  volgende  

onderzoeksvragen  kunnen  helpen  in  het  verduidelijken  van  deze  

tegenstrijdigheden.   
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Onderzoeksvragen 

Ten  eerste  bekijken  we  of  er  een  verschil  in  prestaties  terug  te  vinden  

is  op  de  TTR  (TempoTest  Rekenen;  De  Vos,  1992).  We  onderzoeken  dus  of  

kinderen  met  ASS  even  vlot  kunnen  optellen  en  aftrekken  als  leeftijdsgenoten  

met  een  typische  ontwikkeling.  Zoals  hierboven  reeds  aangegeven,  kunnen  we  

enerzijds  een  sterkte  verwachten  bij  kinderen  met  ASS  op  vlak  van  rekenen  

(Chiang  &  Lin,  2007),  anderzijds  is  er  onderzoek  die  het  tegendeel  aantoont  

Chiang  &  Lin,  2007;  Jones  et  al.,  2009;  Mayes  &  Calhoun,  2003).  Indien  er  

een  significant  verschil  terug  te  vinden  is  in  deze  resultaten,  gaan  we  na  of  

er  een  verband  is  met  de  ernst  van  de  ASS.  We  verwachten  dat  de  ernst  

van  de  ASS  een  invloed  heeft  op  de  resultaten  van  de  TTR.  Onderzoek  toont  

immers  aan  dat  gebrekkige  sociale  vaardigheden  een  invloed  hebben  op  

academische  resultaten  (Estes,  Rivera,  Bryan,  Cali,  &  Dawson, 2011;  Hsiao,  

Tseng,  Huang,  &  Gau,  2013).  Ten  derde  bekijken  we  of  er  een  verband  is  

tussen  de  resultaten  op  de  TTR  en  het  totale  IQ.  Het  onderzoek  van  Mayes  

en  Calhoun  (2003)  doet  ons  verwachten  dat  we  hier  een  samenhang  kunnen  

terugvinden,  namelijk  hoe  hoger  het  IQ,  hoe  hoger  de  scores  op  de  TTR.  

Ten  laatste  gaan  we  na  of  er  een  relatie  is  tussen  het  automatiseren  van  

rekenfeiten  en  andere  rekenvaardigheden  zoals  kloklezen,  kennis  van  de  telrij,  

tellen,  meetkunde,  inzicht  in  getalstructuur  en  getallenlijn  en  procedureel  

rekenen.  Hierover  is  bij  kinderen  met  ASS  tot  nog  toe  weinig  onderzoek  

verricht.  Voor  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  zijn  er  een  aantal  

relevante  onderzoeken  die  ons  doen  verwachten  dat  er  een  positief  verband  

terug  te  vinden  zal  zijn  (Desoete  &  Roeyers,  2002;  Op den Bank  &  Keuning,  

2012). 

 

Methoden 

 

Steekproef 

Dit  onderzoek  maakt  deel  uit  van  een  longitudinaal  onderzoek  waaraan  

verschillende  studenten  meewerken.  De  kinderen  werden  gecontacteerd  via  een  
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oproep  op  de  website  van  de  Vlaamse  Vereniging  voor  Autisme  en  op  de  

website  van  Autisme  Centraal.  Verder  werd  via  revalidatiecentra  in  

Vlaanderen  een  oproep  gedaan  om  deel  te  nemen  aan  het  onderzoek.  Dit  

laatste  gebeurde  via  Sig  vzw.  Daarnaast  werden  scholen  voor  buitengewoon  

onderwijs  en  thuisbegeleidingsdiensten  gecontacteerd  om  participanten  te  

rekruteren.  Tenslotte  namen  enkele  kinderen  deel  aan  ons  onderzoek  die  reeds  

vroeger  deelnamen  aan  onderzoek  omtrent  sociaal-communicatieve  

ontwikkeling  of  omtrent  rekenontwikkeling. 

Voor  deze  masterproef  focussen  wij  ons  op  het  vergelijken  van  twee  

groepen  kinderen  in  het  eerste  leerjaar  (n  =  51),  namelijk  kinderen  met  ASS  

en  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  (Tabel  3).  Van  de  kinderen  met  

ASS,  zijn  er  zeven  die  in  het  regulier  onderwijs  les  volgen,  maar  met  GON-

begeleiding.  Deze  kinderen  situeren  zich,  net  als  alle  andere  kinderen,  op  het  

rekenniveau  van  het  eerste  leerjaar.  Ook  het  ene  kindje  dat  les  volgt  in  het  

buitengewoon  onderwijs  (type 3),  functioneert  voor  rekenen  op  het  niveau  van  

het  eerste  leerjaar. 

 

Tabel  2 

Kinderen  Opgenomen  in  het  Onderzoek 

 1
e
  leerjaar 

 Totaal  getest Opgenomen  in  dataset 

Typische  ontwikkeling 36 32 

ASS 15 11 

 

In  Tabel  2  kan  u  zien  dat  enkele  kinderen  niet  opgenomen  zijn  in  de  

dataset.  Dit  omwille  van  enkele  exclusiecriteria.  De  resultaten  van  acht  

kinderen  worden  niet  meegenomen  in  het  onderzoek.  Het  betreft  vier  kinderen  

met  ASS  en  vier  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling.  Van  de  kinderen  

met  ASS  is  er  één  kind  met  een  te  laag  IQ  (IQ  <  80),  bij  een  ander  kind  is  

het  IQ  niet  gekend.  Het  bepalen  van  het  IQ  gebeurde  bij  de  kinderen  met  de  

Wechsler  Preschool  and  Primary  Scale  of  Intelligence  –  Third  Edition  -  

Nederlandstalige  bewerking  (WPPSI-III-NL,  Hendriksen  &  Hurks,  2009).  De  
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WPPSI-III-NL  werd  afgenomen  om  te  controleren  of  de  mindere  resultaten  op  

de  TTR  (De  Vos,  1992)  niet  te  wijten  zijn  aan  een  minder  hoge  intelligentie.  

Verder  is  een  IQ  >  80  van  belang  voor  een  correcte  afname  van  de  SRS  

(Roeyers,  Thys,  Druart,  De  Schryver,  &  Schittekatte,  2011).  Eén  kind  heeft  

de  overstap  van  de  derde  kleuterklas  naar  het  eerste  leerjaar  niet  gemaakt.  

Aangezien  we  enkel  kinderen  uit  het  eerste  leerjaar  testen,  voldoet  dit  kind  

niet  meer  aan  de  inclusiecriteria.  Het  vierde  kind  met  ASS  scoort  onder  de  

cut-off  van  de  Social  Responsiveness  Scale  (SRS;  Roeyers  et  al.,  2011).  Er  is  

voor  dit  kind  dus  geen  bevestiging  van  de  diagnose  ASS.  Van  de  kinderen  

met  een  typische  ontwikkeling  zijn  er  twee  kinderen  waarbij  er  geen  SRS  

werd  afgenomen  en  twee  kinderen  haakten  af  tijdens  het  onderzoek  (uitval).  

Ons  onderzoek  werd  goedgekeurd  door  de  Ethische  Commissie  Psychologie  

en  Pedagogische  Wetenschappen  van  de  Universiteit  Gent. 

Aan  de  hand  van  de  Shapiro-Wilk  toets  (Field,  2013,  pp. 181  -  187)  

kunnen  we  voor  de  controlegroep  en  voor  de  ASS-groep  nagaan  of  er  

voldaan  wordt  aan  de  normaliteitsassumptie.  We  merken  bij  de  controlegroep  

dat  er  voor  het  TIQ  sprake  is  van  een  normale  verdeling.  In  de  ASS-groep  

wordt  echter  niet  voldaan  aan  deze  assumptie  (p =  .01).  Voor  de  scores  op  

de  SRS  en  de  scores  op  de  SES wordt  voor  beide  groepen  voldaan  aan  de  

normaliteitsassumptie.  In  de  ASS  groep  wordt  op  vlak  van  leeftijd  voldaan  

aan  de  normaliteitsassumptie.  Dit  is  echter  niet  het  geval  voor  de  

controlegroep  (p  =  .02). 

Aangezien  er  niet  voldaan  is  aan  de  normaliteitsassumptie,  noch  aan  

de  assumptie  van  homoscedasticiteit  voor  de  scores  op  de  SRS  (F(1,  41)  =  

12.86,  p  =  .001),  maken  we  gebruik  van  non-parametrische  toetsen  (Field,  

2013,  pp.  223  -  228).  Met  behulp  van  de  Mann-Whitney  U  test  kunnen  we  

de  controlegroep  vergelijken  met  de  ASS-groep.  Op  basis  van  deze  test  

kunnen  we  besluiten  dat  er  een  significant  verschil  terug  te  vinden  is  tussen  

de  controlegroep  en  de  ASS-groep  voor  het  TIQ  (U = 96.5,  p = .02),  waarbij  

de  controlegroep  hoger  scoort.  Op  vlak  van  leeftijd  is  er  geen  significant  

verschil  tussen  de  controlegroep  en  de  kinderen  met  ASS  (U = 111.0,  p = .07).  

Zoals  verwacht  is  er  wel  een  significant  verschil  tussen  de  controlegroep  en  
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de  ASS  groep  voor  de  scores  op  de  SRS,  waarbij  de  ASS  groep  hoger  

scoort  dan  de  controlegroep  (U = 0.00, p =  .00).  De  leeftijd  van  de  

deelnemende  kinderen  varieert  van  6.17  jaar  oud  tot  7.5  jaar,  met  een  

mediaan  van  6.75  jaar  (interkwartielafstand  0.5).  Binnen  de  controlegroep  is  

de  mediane  leeftijd  6.58  met  een  interkwartielafstand  van  0.58.  Voor  de  

kinderen  met  ASS  is  de  mediane  leeftijd  6.92  met  een  interkwartielafstand  

van 0.5.  Als  we  in  beide  groepen  naar  het  geslacht  kijken,  dan  zien  we  dat  

er  in  de  ASS-groep  geen  meisjes  opgenomen  zijn.  In  de  controlegroep  zien  

we  een  verdeling  van  46.9%  jongens  en  53.1%  meisjes.  Uit  de  χ
2
-test  blijkt  

dan  ook  dat  er  in  deze  steekproef,  op  vlak  van  geslacht,  een  significant  

verschil  is  tussen  de  kinderen  met  ASS  en  de  kinderen  met  een  typische  

ontwikkeling  (χ
2
(1) = 9.67,  p =  .00). 

De  socio-economische  status  berekenen  we  aan  de  hand  van  de  

Hollingshead  Index  (Hollingshead,  1975).  De  SES  is  gebaseerd  op  vier  factoren:  

opleiding,  beroep,  geslacht  en  burgerlijke  stand.  Hoe  hoger  de  score,  hoe  hoger  

de  positie  in  het  sociale  systeem.  Over  de  volledige  steekproef  gezien,  is  de  

mediaan  van  de  SES  score  46.50,  met  een  interkwartielafstand  van  12.00.   

 

Tabel  3 

Enkele  Parameters  Bekeken  Voor  Kinderen  Met  een  Typische  Ontwikkeling  en  

Kinderen  Met  ASS. 

 Typische ontwikkeling ASS 
U

c
            p 

 n Mdn
a 

IKA
b 

n Mdn IKA 

Leeftijd 32 6.58 0.58 11 6.92 0.5 111 .07 

TIQ
d 

32 110 21 11 96 14 96.5 .02* 

SES
e 

32 48 11 11 46 16 155.5 .57 

SRS
f 

32 48 7 46 76 18 0.00 .00** 

Noot. 
a
 Mediaan Totaal; 

b 
Interkwartielafstand; 

c 
Mann-Whitney  U  toets; 

d
 IQ zoals 

we gemeten hebben met de WPPSI-III-NL (Hendriksen & Hurks, 2009); 
e
 Socio-

economische status zoals we berekend hebben aan de hand van de procedure van 

Hollingshead (Hollingshead, 1975);  
f  

T-score op de SRS;  *p<.05; **p<.001 
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In  Tabel  3  kan  u  een  overzicht  vinden  per  groep  op  vlak  van  leeftijd,  

TIQ,  SES  en  SRS.  Verder  kan  u  in  de  tabel  ook  de  resultaten  van  de  Mann-

Whitney  U  test  terugvinden. 

 

Instrumenten 

Deze  masterproef  is  een  onderdeel  van  een  longitudinaal  onderzoek.  Tijdens  

dat  onderzoek  worden  verschillende  testen  afgenomen,  telkens  in  dezelfde  

volgorde.  De  algemene  rekenvaardigheden  en  visuospatiële  vaardigheden  

worden  onderzocht.  Daarnaast  bekijkt  men  ook  het  cognitief  en  het  sociaal-

communicatief  functioneren.  Zoals  hiervoor  reeds  aangegeven,  focussen  wij  

ons  voor  deze  masterproef  enkel  op  de  TTR  (De  Vos,  1992).  Om  de  

diagnose  ASS  te  bevestigen,  nemen  we  de  SRS  (Roeyers  et  al., 2011)  af.   

Tempo  Test  Rekenen.  In  dit  onderzoek  focussen  we  op  de  Tempo  

Test  Rekenen  (TTR;  De  Vos,  1992).  Deze  test  gaat  de  mate  van  

automatisering  van  rekenfeiten  na.  Het  automatiseren  van  rekenfeiten  is  

belangrijk  om  een  redelijk  tempo  te  kunnen  behalen  bij  complexere  

bewerkingen.  Men  kan  met  de  TTR  dus  nagaan  op  welk  tempo  een  kind  

eenvoudige  rekenkundige  bewerkingen  kan  uitvoeren.  De  TTR  bestaat  uit  vijf  

kolommen  met  rekenoefeningen.  Voor  elke  kolom  krijgt  het  kind  één  minuut  

tijd  om  zoveel  mogelijk  opgaven  op  te  lossen.  Vanwege  de  leeftijd  van  onze  

participanten  (kinderen  uit  het  eerste  leerjaar,  nemen  we  in  ons  onderzoek  

enkel  de  eerste  twee  kolommen  (optellen  en  aftrekken)  af.  De  laatste  drie  

kolommen  (vermenigvuldigen,  delen  en  een  combinatie  van  alle  bewerkingen)  

kunnen  pas  afgenomen  worden  vanaf  het  moment  dat  de  kinderen  deze  

bewerkingen  aangeleerd  hebben  op  school.  Aan  de  hand  van  de  score  op  de  

TTR  berekenen  we  de  didactische  leeftijdsequivalent  (DLE).  Als  we  deze  

vergelijken  met  de  didactische  leeftijd  (DL),  dit  is  het  aantal  maanden  

rekenonderwijs  dat  het  kind  reeds  heeft  gehad,  kunnen  we  zien  of  het  kind  

een  achterstand  of  een  voorsprong  heeft  ten  opzichte  van  leeftijdsgenoten.  De  

psychometrische  waarde  van  deze  test  is  aangetoond  voor  Vlaanderen  op  

10.059  kinderen  (Ghesquière  &  Ruijssenaars,  1994). 
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Test  Tijdscompetentie.  Om  de  relatie  tussen  de  TTR  en  kloklezen  na  

te gaan,  wordt  de  Test  Tijdscompetentie  (TTC;  Burny,  2012)  afgenomen.  Dit  

is  een  testbatterij  die  ontworpen  werd  om  tijdsgerelateerde  vaardigheden  te  

onderzoeken  bij  kinderen  uit  de  lagere  school.  Er  zijn  vier  domeinen  die  

bekeken  worden,  dit  zijn  kloklezen,  intervalberekening,  contextrijke  problemen  

en  het  gebruik  van  een  kalender.  Er  zijn  vier  testen,  elk  van  deze  testen  is  

gekoppeld  aan  de  vaardigheidsniveaus  per  leerjaar  (eerste  leerjaar,  tweede  

leerjaar,  derde  leerjaar  en  vierde  tot  zesde  leerjaar).  Elk  item  is  voor  elk  

leerjaar  gebaseerd  op  het  Vlaamse  curriculum  voor  wiskunde  in  de  

basisschool.  De  TTC-1  (1
ste

  leerjaar)  bestaat  uit  14  items,  de TTC-2  (2
de

  

leerjaar)  uit  16 items,  de  TTC-3  (3
de

  leerjaar)  uit  33  items  en  tot  slot  de  

TTC-4-6  (4
de

  tot  en  met  6
de

  leerjaar)  uit  32  items.  De  TTC  werd  reeds  

gebruikt  om  de  tijdsgerelateerde  vaardigheden  van  kinderen  uit  Vlaamse  

basisscholen  na  te  gaan  (Burny,  2012).  Cronbach’s  alpha  blijkt  .76  te  zijn  

voor  het  eerste  leerjaar.  Voor  het  tweede  leerjaar  is  dit  .61,  voor  het  derde  

leerjaar  .90  en  voor  de  overige  leerjaren  .88  (Burny,  2012).  Tijdens  dit  

onderzoek  nemen  we  de  TTC-1  af,  aangezien  onze  steekproef  bestaat  uit  

kinderen  uit  het  eerste  leerjaar.  De  afname  van  de  TTC  duurt  ongeveer  25  

minuten. 

Cognitieve  Deelhandelingen  van  het  Rekenen.  Met  de  Vlaamse  test  

Cognitieve  Deelvaardigheden  Rekenen  (CDR,  Desoete  &  Roeyers,  2006)  

kunnen  we  verschillende  deelvaardigheden  nagaan  die  nodig  zijn  om  vlot  te  

kunnen  rekenen.  De  test  bestaat  uit  negen  onderdelen.  Elk  onderdeel  bestaat  

uit  10  opgaven.  In  ons  onderzoek  maken  wij  enkel  gebruik  van  vijf  

onderdelen,  namelijk  de  kennistaken  (K-taken),  procedurele  taken  (P-taken),  

taaltaken  (T-taken),  voorstellingstaken  (V-taken)  en  contexttaken  (C-taken).  Bij  

de  K-taken  gaan  we  het  inzicht  in  getalstructuur  en  getallenlijn  na.  De  

kinderen  krijgen  hier  bijvoorbeeld  oefeningen  waarbij  ze  de  reeks  die  van  

klein  naar  groot  gaat  moeten  onderstrepen.  Bij  de  P-taken  gaat  het  over  het  

procedureel  rekenen.  Hier  krijgt  men  opgaven  zonder  talige  informatie.  

Tijdens  de  T-taken  daarentegen  is  de  conceptuele  kennis  van  belang,  het  

begrijpen  van  taal.  Zo  krijgt  men  bijvoorbeeld  opgaven  als  “9  knikkers  
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minder  dan  12  is  ?”.  Daarnaast  nemen  wij  ook  de  V-taken  af  waarbij  men  

een  adequate  probleemrepresentatie  moet  vormen.  Om  tot  een  correcte  

oplossing  te  komen  moet  men  over  een  voorstellingsvermogen  beschikken.  

Ten  laatste  lossen  de  kinderen  de  C-taken  op  waarbij  men  opdrachten  krijgt  

die  uit  meerdere  zinnen  bestaan  waarin  veel  contextinformatie  in  vervat  zit.  

Dit  zijn  dus  indirecte  opdrachten  op  tekstniveau.  Hierna  moeten  de  kinderen  

zichzelf  evalueren.  Aan  de  hand  van  de  score  die  ze  zichzelf  toekennen,  

berekenen  we  de  calibratiescore.  Deze  score  is  het  verschil  tussen  de  echte  

score  die  de  kinderen  behaalden  op  de  CDR  en  hun  eigen  geschatte  score.  

Aan  de  hand  van  de  CDR  kunnen  we  sterkte-zwakte  analyse  maken,  wat  

interessant  is  om  gericht  te  gaan  oefenen  op  bepaalde  deelvaardigheden.  De  

kinderen  werken  ongeveer  30  minuten  aan  de  CDR.  De  CDR  heeft  een  

psychometrische  waarde  van  Cronbach’s  alfa  .93  (Desoete  &  Roeyers,  2006). 

TEDI-MATH.  Ook  de  TEDI-MATH  (Grégoire,  Van  Nieuwenhoven,  &  

Noël,  2004  Vlaamse  versie)  wordt  bij  de  kinderen  afgenomen.  De  TEDI-

MATH  wordt  afgenomen  om  prenumerische  en  numerische  vaardigheden  na  

te  gaan  (basisvaardigheden  bij  rekenen).  In  dit  onderzoek  gaan  wij  gebruik  

maken  van  de  eerste  twee  subtests,  namelijk  kennis  van  de  telrij  en  tellen.  

De  TEDI-MATH  is  een  test  met  een  goede  validiteit  (Desoete,  2006,  2007).  

Deze  test  werd  gestandaardiseerd  op  basis  van  550  nederlandstalige  Belgische  

kinderen.  Er  zijn  Vlaamse  normen  vanaf  de  tweede  helft  van  de  tweede  

kleuterklas  tot  en  met  het  derde  leerjaar.  De  afname  van  de  TEDI-MATH  

duurt  ongeveer  15  minuten. 

Meetkunde.  Het  Leerlingvolgsysteem  Wiskunde  (LVS;  Billiaert,  Dudal,  

Grysolle,  &  van  Dooren,  2001)  werd  afgenomen  van  alle  kinderen.  Deze  test  

bestaat  uit  verschillende  toetsen.  Naast  het  actuele  niveau  van  de  kinderen,  

kan  ook  het  vorderingsniveau  bepaald  worden.  Aan  de  hand  van  percentielen  

(opgedeeld  in  zone  A  tot  en  met  zone  E)  en  didactische  leeftijdsequivalenten  

(DLE)  kan  men  de  resultaten  van  kinderen  vergelijken.  De  betrouwbaarheid  

van  de  verschillende  toetsen  ligt  tussen  .86  en  .92  (Billiaert  et  al.,  2001).  In  

dit  onderzoek  werd  het  onderdeel  LVS  Meetkunde  van  de  LVS  Wiskunde  

afgenomen.  Aan  de  hand  van  deze  subtest  krijgen  we  een  zicht  op  de  



ASS EN REKENFEITEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

 

28 

 

meetkundige  vaardigheden.  De  score  wordt  vergeleken  met  een  opgegeven  

grensscore.  Een  score  op  of  onder  de  grensscore  betekent  dat  het  om  een  

zwakke  score  gaat.  Op  vlak  van  betrouwbaarheid  is  er  een  Cronbach’s  Alpha  

van  .74. 

Formulieren  voor  de  ouders.  Aan  de  ouders  werd  gevraagd  om  de  

Social  Responsiveness  Scale  (SRS,  Roeyers  et  al.,  2011)  in  te  vullen.  Deze  

SRS  is  gebaseerd  op  de  SRS  van  Constantino  en  Gruber  (2005).  Het  is  een  

screeningsinstrument  voor  ASS  en  bestaat  uit  65  vragen.  Elke  vraag  kan  

beantwoord  worden  aan  de  hand  van  een  vierpuntenschaal  (Likertschaal).  Op  

basis  van  de  antwoorden  wordt  de  ernst  van  de  autismesymptomatologie  

bepaald:  hoe  hoger  de  scores,  hoe  groter  de  tekorten.  Er  worden  vragen  

gesteld  over  verschillende  domeinen  heen.  De  vijf  subschalen  zijn  sociaal  

bewustzijn,  sociale  cognitie,  sociale  communicatie,  sociale  motivatie  en  

autistische  preoccupatie.  Aangezien  de  SRS  gevalideerd  is  voor  kinderen  van  

4  tot  en  met  17  jaar,  kan  hij  bij  onze  steekproef  afgenomen  worden.  De  

kinderen  mogen  echter  geen  verstandelijke  beperking  hebben.  Op  vlak  van  

interne  consistentie  situeert  Cronbach’s  alpha  zich  tussen  .92  en  .95  (Roeyers  

et  al.,  2011).  Als  men  op  de  SRS  een  totale  T-score  behaalt  die  groter  is  

dan  75,  dan  is  er  sprake  van  ernstige  tekortkomingen  in  de  sociale  

responsiviteit.  Dit  aanzien  we  dan  ook  als  een  bevestiging  van  de  diagnose. 

 

Procedure 

De  onderzoeksmomenten  werden  gepland  in  overleg  met  de  ouders,  

liefst  ongeveer  een  jaar  na  het  eerste  onderzoeksmoment.  De  ouders  gaven  

toestemming  voor  het  onderzoek.  De  onderzoeksmomenten  vonden  meestal  

plaats  op  de  faculteit  Psychologie  en Pedagogische  Wetenschappen  aan  de  

Universiteit  Gent.  Enkele  onderzoeken  werden  aan  huis,  op  school  of  in  een  

revalidatiecentrum  uitgevoerd.  Elk  onderzoeksmoment  nam  tussen  één  en  twee  

uren  in  beslag.  Er  werd  telkens  een  pauze  voorzien  waarin  elk  kind  een 

drankje  en  een  koek  aangeboden  kreeg.  De  testafname  verliep  voor  elk  kind  

op  dezelfde  wijze,  de  volgorde  waarin  de  testen  aangeboden  werden,  was  

voor  iedereen  gelijk.  In  de  meeste  gevallen  verliep  de  testafname  in  een  één-
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op-één  situatie.  Indien  één  van  de  ouders  toch  aanwezig  wou  zijn  tijdens  de  

testafname,  dan  werd  hen  gevraagd  om  buiten  het  gezichtsveld  van  hun  kind  

plaats  te  nemen.  Hierdoor  probeerden  we  ervoor  te  zorgen  dat  het  kind  zo  

weinig  mogelijk  afgeleid  was  door  aanwezigheid  van  derden.  Verder  werd  

aan  aanwezige  ouders  gevraagd  om  tijdens  het  onderzoek  geen  enkele  reactie  

te  geven.  De onderzoeker  zorgde  er  daarnaast  voor  dat  het  kind  tijdens  de  

testafname  zoveel  mogelijk  op  zijn  of  haar  gemak was.  Na  elke  test  mocht  

het  kind  een  stempel  plaatsen  in  een  boekje.  Na  het  volledige  onderzoek  

kreeg  het  kind  een  beloning  (bijvoorbeeld  een  kleurboek,  krijtjes  of  een  

rekenboekje)  om  het  kind  zoveel  mogelijk  te  motiveren. 

 

 

 

Resultaten 

 

Individuele  Vergelijking  Voor  Rekenfeiten  voor  Kinderen  Met  ASS  en  

Controlegroep 

Voor  het  beantwoorden  van  de  eerste  onderzoeksvraag, maken  we  

gebruik  van  de  Mann-Whitney  U  test  (Field,  2013,  pp  223  -  228).  We  gaan  

na  of  er  een  verschil  is  tussen  beide  groepen  in  het  automatiseren  van  

rekenen,  dit  aan  de  hand  van  de  TTR  (De  Vos,  1992).  De  analyse  leert  ons  

dat  er  voor  de  totaalscore  op  de  TTR,  dus  voor  de  scores  op  de  eerste  en  

tweede  kolom  samen,  geen  significant  verschil  terug  te  vinden  is  tussen  de  

kinderen  met  ASS  (mdn  =  15)  en  de  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  

(mdn  =  20),  U  =  109, p  =  .06.  Als  we  echter  de  eerste  en  tweede  kolom  

van  de  TTR  apart  bekijken,  dan  vinden  we  wel  een  significant  verschil  in  de  

resultaten  terug  in  verband  met  het  optellen.  De  kinderen  met  een  typische  

ontwikkeling  (mdn  =  11)  scoren  significant  hoger  voor  optellen  dan  de  groep  

met  ASS  (mdn  =  8),  U  =  80.00,  p  =  .007.  Voor  de  aftrekkingen  (tweede  

kolom)  verschillen  de  kinderen  met  ASS  (mdn  =  7)  niet  significant  van  de  

kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  (mdn  =  8),  U  =  134,   p  =  .25. 
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Aangezien  de  TTR  niet  bij  alle  kinderen  op  hetzelfde  moment  werd  

afgenomen,  gaan  we  na  of  er  een  verschil  is  tussen  de  verschilscore  van  

DLE  en  DL  die  de  kinderen  behaalden.  We  bekijken  dus  het  verschil  tussen  

het  rekenniveau  dat  de  kinderen  momenteel  halen  (na  hoeveel  maanden  

rekenonderwijs  halen  leeftijdsgenoten  gemiddeld  de  behaalde  score)  en  het  

effectieve  aantal  maanden  dat  de  kinderen  reeds  rekenonderwijs  kregen.  Een  

negatieve  uitkomst  wil  hier  zeggen  dat  men  lager  scoort  voor  rekenfeiten  dan  

dat  men  zou  verwachten  op  basis  van  de  hoeveelheid  rekenonderwijs  men  al  

gekregen  heeft. Om  dit  te  testen,  doen  we  een  Mann-Whitney  U  test  (Field,  

2013,  pp  223  -  228).  Uit  deze  toets  blijkt  dat  er  een  significant  verschil  

bestaat  tussen  de  kinderen  met  ASS  (mdn  =  -2.00)  en  de  controlegroep  (mdn  

=  1.00),  U  =  105.5,  p  =  .04.  We  concluderen  dat  kinderen  met  ASS,  in  

vergelijking  met  de  controlegroep,  significant  lager  scoren  dan  wat  we  

verwachten  op  basis  van  het  aantal  maanden  rekenonderwijs  ze  reeds  

gekregen  hebben. 

 

Intra-individueel  Profiel  van  Kinderen  Met  en  Zonder  ASS  Op  Vlak  van  

Rekenfeiten 

In  Figuur  3  zien  we  dat  de  interkwartielafstand  (IKA)  bij  kinderen  met  ASS  

even  groot  is  als  bij  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  (IKA  =  11)  

voor  het  automatiseren  van  rekenfeiten.  De  spreiding  van  de  scores  is  dus  in  

beide  groepen  gelijkaardig  als  we  naar  de  totaalscores  op  de  TTR  (De  Vos,  

1992)  kijken.  Daarnaast  zien  bij  de  scores  van  de  kinderen  met  ASS  een  

verdeling  die  scheef  naar  rechts  gaat.  Bij  de  scores  van  de  optelfeiten  zien  

we  op  zicht  meteen  al  dat  er  bij  de  kinderen  met  ASS  uitschieters  op  te  

merken  zijn.  Dit  zowel  voor  hoge  scores  voor  het  automatiseren  van  

optelfeiten  als  voor  lage  scores.  Verder  zien  we  dat  de  spreiding  bij  de  

kinderen  met ASS  (IKA  =  2)  een  stuk  kleiner  is  dan  bij  de  kinderen  met  een  

typische  ontwikkeling  (IKA  =  4).  De  scores  op  de  optelsommen  zijn,  zelfs  

als  we  de  uitschieters  mee  in  beschouwing  nemen,  minder  variabel  bij  

kinderen  met  ASS.  Let  wel,  gezien  de  zeer  kleine  steekproef,  kan  dit  

mogelijks  een  vertekend  beeld  geven.  Als  we  de  scores  van  de   



ASS EN REKENFEITEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur  3.  Intra-individuele  verschillen  voor  de  scores  op  de  TTR  van  controlegroep  (n  =  32)  en  kinderen  met  ASS  (n  =  

11). 
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aftelbewerkingen  bekijken,  dan  merken  we  op  vlak  van  spreiding  dat  de  IKA  

bij  kinderen  uit  de  controlegroep  8  bedraagt,  terwijl  de  IKA  bij  de  kinderen  

met  ASS  7  bedraagt.  De  spreiding  bij  kinderen  met  ASS  is  dus  iets  kleiner.  

Verder  zijn  er  in  geen  van  beide  groepen  extremen  terug  te  vinden.  Tenslotte  

merken  we  nog  op  dat  de  resultaten  scheef  naar  rechts  verdeeld  zijn,  dit  

zowel  voor  kinderen  met  ASS  als  kinderen  uit  de  controlegroep. 

 

Samenhang  Tussen  Rekenfeiten  en  de  Ernst  van  ASS 

Voor  de  tweede  onderzoeksvraag  bekijken  we  of  er  een  verband  

bestaat  tussen  het  automatiseren  van  rekenfeiten  en  de  ernst  van  ASS.  

Aangezien  er  uit  de  vorige  onderzoeksvraag  blijkt  dat  er  enkel  voor  

optelfeiten  (de  eerste  kolom  van  de  TTR;  De  Vos,  1992)  een  significant  

lagere  score  behaald  wordt  door  kinderen  met  ASS,  onderzoeken  we  enkel  de  

samenhang  tussen  de  score  voor  de  optelsommen  op  de  TTR  en  de  score  op  

de  SRS  (uit  de  groep  van  kinderen  met  ASS,  n  =  11).  De  Spearman  

correlatie  (Field,  2013,  pp.  276  -  280)  toont  aan  dat  er  geen  significant  

verband  is  tussen  de  score  voor  optelsommen  en  de  ernst  van  ASS  bij  de  

klinische  groep  (ρ  =  -.040,  p  =  .907).  Dit  wil  zeggen  dat  kinderen  die  lager  

scoren  op  de  TTR  geen  significant  ernstigere  ASS-symptomatologie  hebben. 

 

De  Relatie  Tussen  de  TTR  en  het  Totaal  IQ 

We  willen  nagaan  of  er  een  samenhang  is  tussen  de  resultaten  op  de  TTR  

(De  Vos,  1992)  en  intelligentie.  Net  zoals  in  de  vorige  onderzoeksvraag  gaan  

we  hiervoor  de  Spearman  correlatie  (Field,  2013,  pp.  276  -  280)  berekenen  

op  basis  van  de  volledige  steekproef.  We  vinden  een  significant  positief  

verband  terug  voor  de  automatisatie  van  aftrekbewerkingen  terug  (ρ  =  .325,  p  

=  .033).  Voor  de  optelsommen  vinden  we  echter  geen  significant  verband  

terug  met  intelligentie  (ρ  =  .19,  p  =  .221).  Hetzelfde  geldt  voor  de  

totaalscore  van  de  TTR  (ρ  =  .298,  p  =  .052).  Als  we  de  resultaten  per  groep  

apart  bekijken,  dan  vinden  we  één  significant  verband  terug.  Er  is  een  

positieve  relatie  tussen  intelligentie  bij  kinderen  met  ASS  uit  het  1
ste

  leerjaar  

en  het  automatiseren  van  optelfeiten  (ρ  =  .768,  p  =  .006).  Verder  vinden  we  
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geen  significante  correlaties  tussen  de  resultaten  op  de  TTR  en  het  totale  IQ  

(zie Tabel 4)  voor  de  controlegroep,  noch  voor  de  kinderen  met  ASS. 

 

Tabel  4 

 Correlaties  Tussen  de  Scores  op  de  TTR  en  het  Totale  IQ  Per  Groep 

 
TIQ

a
 van Kinderen  met  ASS

 
TIQ van de controlegroep

 

N
 

ρ
b 

p n ρ p 

TTR – T
c 

11 .573 .065 32 .090 .626 

TTR – 1
d 

11 .768 .006** 32 -.084 .65 

TTR – 2
e 

11 .514 .106 32 .187 .307 

Noot. 
a
 Totaal IQ zoals we gemeten hebben met de WPPSI-III-NL (Hendriksen & 

Hurks, 2009);  
b
 Spearman  correlatie; 

c  
De  ruwe  totaalscore  op  de  TTR;  

d
 De  

score  voor  de  eerste  kolom  (optellen)  van  de  TTR; 
e 
De  score  voor  de  tweede  

kolom  (aftrekken)  van  de  TTR;  *  p  <  .05;  **  p  <  .01 

 

De  TTR  en  Andere  Rekenvaardigheden 

Voor  de  laatste  onderzoeksvraag,  gaan  we  na  of  er  een  verband  terug  

te  vinden  is  voor  de  totaalscore  op  de  TTR  (De  Vos,  1992)  en  de  TEDI-

MATH  (Grégoire  et  al.,  2004).  Daarnaast  kijken  we  ook  naar  het  verband  

van  de  TTR  met  de  LVS  meetkunde  (Billiaert  et  al.,  2001),  de  CDR  

(Desoete  &  Roeyers,  2006)  en  de  TTC  (Burny,  2012).  Uit  de  Spearman  

correlatie  (Field,  2013,  pp.  276  -  280)  blijkt  dat  we,  voor  zowel  kinderen  

met  een  typische  ontwikkeling  als  kinderen  met  ASS,  geen  significante  

resultaten  terugvinden  met  betrekking  tot  de  TTC.  Er  lijkt  dus  geen  verband  

te  bestaan  tussen  het  automatiseren  van  rekenfeiten  en  kloklezen.  Voor  de  

kinderen  met  ASS  vinden  we  een  significant  positief  verband  terug  tussen  de  

totaalscore  op  de  TTR  en  de  totaalscore  op  de  CDR  (ρ   =  .756;  p  =  .007).  

Als  we  kijken  naar  de  subtaken  van  de  CDR,  dan  vinden  we  een  positief  

verband  voor  de  K-taken,  (ρ   =  .721,  p  =  .012),  P-taken  (ρ   =  .826,  p  =  

.002)  en  de  C-taken  (ρ  =  .746,  p  =  .008). Verder  vinden  we  gelijkaardige  

resultaten  voor  de  eerste  subtest  van  de  TEDI-MATH  (ρ  =  .642,  p  =  .033).  

Met  andere  woorden:  hoe  hoger  de  resultaten  op  de  subtest  Telrij  Kennen,  

hoe  hoger  de  resultaten  op  de  TTR.  Bij  kinderen  met  een  typische  
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ontwikkeling  vinden  we   enkel  een  verband  terug  tussen  de  totaalscore  op  de  

TTR  en  de  C-taken  van  de  CDR  (ρ = .379, p = .033).  Om  type  I  fouten  te  

voorkomen, passen  we  een  Bonferroni  correctie  toe  (Field,  2013,  pp.  68  -  69),  

waarna  slechts  twee  correlaties  significant (met  p  <  .005)  blijven.  Enerzijds  de  

correlatie  tussen  de  totaalscore  van  de  TTR  bij  kinderen  met  ASS  uit  het  1
ste

  

leerjaar  en  de  P-taken  van  de  CDR .  Anderzijds,  ook  voor  de  kinderen  met  

ASS,  de  correlatie  tussen  de  score  op  de  tweede  kolom  van  de  TTR  

(automatisatie  van  aftrekfeiten)  en  de  P-taken  van  de  CDR.  Zie  Tabel  5  voor  

een  meer  gedetailleerd  overzicht. 

 

Tabel  5 

Correlatie  (Spearman)  Tussen  Rekenfeiten  en  Andere  Rekenvaardigheden 

 Kinderen met ASS Controlegroep 

 
Totaal- 

score 

Optel-

feiten 

Aftrek-

feiten 

Totaal- 

score 

Optel-

feiten 

Aftrek-

feiten 

CDR 

totaalscore 
.756** .656* .687* .277 .116 .328 

K-taken .721* .570 .675* .266 .133 .271 

P-taken .826*** .578 .830*** .313 .341 .238 

C-taken .746** .576 .755** .379* .222 .402* 

Meetkunde .46 .661* .354 .309 .348 .230 

Procedureel 

tellen 
.642* .576 .550 .136 .110 .110 

Conceptueel 

tellen 
.53 .754** .462 -.104 -.217 .000 

Noot.  *  p  <  .05;  **  p  <  .01;  ***  p  <  .005 (met Bonferroni correctie) 

 

Discussie 

 

Tot  op  heden  is  er  erg  weinig  onderzoek  gebeurd  rond  ASS  en  

rekenen,  daarnaast  zijn  de  bevindingen  vaak  inconsistent  (Chiang  &  Lin,  

2007,  Estes  et  al.,  2011;  Jones  et  al.,  2009;  Mayes  &  Calhoun,  2003).  Om  

deze  redenen  leek  ons  huidig  onderzoek  dan  ook  zinvol. 
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De  bedoeling  van  deze  studie  was  nagaan  of  kinderen  met  ASS  significant  

lager  scoren  op  temporekenen  (automatisatie  van  rekenfeiten)  dan  kinderen  

met  een  typische  ontwikkeling.  Verder  zijn  we  nagegaan  of  scores  op  

temporekenen  samenhangen  met  de  ernst  van  ASS  of  met  intelligentie.  

Tenslotte  wilden  we  bekijken  of  er  een  verband  is  tussenhet  automatiseren  

van  rekenfeiten  en  andere  rekenvaardigheden  zoals  kloklezen,  prenumerische  

en  numerische  vaardigheden,  meetkundige  vaardigheden,  inzicht  in  

getalstructuur  en  getallenlijn,  procedureel  rekenen,  conceptuele  kennis,  

voorstellingsvermogen  en  indirecte  opdrachten  op  tekstniveau.  In  het  volgende  

deel  bespreken  we  onze  belangrijkste  bevindingen  en  proberen  we  deze  te  

linken  aan  voorgaand  onderzoek.  Verder  gaan  we  de  sterktes  en  zwaktes  van  

ons  onderzoek  toelichten  en  geven  we  enkele  richtlijnen  voor  toekomstig  

onderzoek. 

 

De  Automatisatie  van  Rekenfeiten  bij  ASS  en  bij  een  Typische  

Ontwikkeling 

In  huidig  onderzoek  vinden  we  op  de  totaalscore  geen  significant  

verschil  terug  tussen  kinderen  met  ASS  en  kinderen  met  een  typische  

ontwikkeling.  Als  we  de  subtests  apart  bekijken,  dan  zien  we  echter  wel  een  

verschil.  Kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  scoren  significant  hoger  dan  

kinderen  met  ASS  op  gebied  van  de  optelsommen  opgeslagen  als  rekenfeiten,  

maar  niet  voor  de  aftrekbewerkingen.  We  kunnen  dus  stellen  dat  kinderen  

met  ASS  in  het  1
ste

  leerjaar  in  onze  steekproef  moeilijkheden  lijken  te  

hebben  met  het  automatiseren  van  optelfeiten. 

Met  enige  voorzichtigheid  kunnen  we  dit  in  verband  brengen  met  het  

triple-code  model  (Dehaene,  1992;  Dehaene  &  Cohen,  1995)  en  de  twee  

verschillende  routes  in  dit  model.  Onze  data  kunnen  eventueel  wijzen  in  de  

richting  van  het  feit  dat  kinderen  met  ASS  (start)moeilijkheden  hebben  bij  

gebruik  van  de  directe  route.  Verder  verschillen  ze  minder  met  kinderen  met  

een  typische  ontwikkeling  op  het  gebruik  van  de  indirecte  route  bij  de  

aanvang  van  het  rekenonderwijs  (nl.  in  het  1
ste

  leerjaar).  Het  ophalen  uit  het  

geheugen  van  optelfeiten  zou  dus  minder  vlot  verlopen  bij  kinderen  met  ASS  
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dan  bij  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  van  dezelfde  leeftijd.  

Aftrekbewerkingen  zijn  volgens  Dehaene  en  Cohen  (1995)  eerder  afhankelijk  

van  back-up  strategieën  zoals  tellen  dan  optelsommen.  Op  basis  van  ons  

onderzoek  zouden  we  kunnen  besluiten  dat  kinderen  met  ASS,  op  vlak  van  

aftrekbewerkingen,  niet  verschillen  wat  betreft  het  gebruik  van  back-up  

strategieën  in  vergelijking  met  leeftijdsgenoten  met  een  typische  ontwikkeling.  

Kinderen  met  ASS  en  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  maken  in  het  

1
ste

  leerjaar  evenveel  gebruik  van  de  indirecte  route  wat  betreft  de  

aftrekfeiten.  Het  is  mogelijk  dat  kinderen  met  ASS,  bij  de  optelfeiten,  meer  

gebruik  maken  van  back-up  strategieën  in  vergelijking  met  leeftijdsgenoten  die  

een  typische  ontwikkeling  doorlopen.  Hierdoor  zouden  zij  de  sommen  trager  

oplossen  dan  kinderen  uit  de  controlegroep,  waar  het  oplossen  van  de  

optelsommen  al  meer  geautomatiseerd  verloopt. 

Volgens  Mayes  en  Calhoun  (2008)  scoren  kinderen  met  ASS  zwakker  

voor  verwerkingssnelheid,  aandacht  en  grafomotorische  vaardigheden.  Deze  

drie  punten  kunnen  een  negatieve  invloed  hebben  op  de  resultaten  van  de  test  

voor  rekenfeiten,  namelijk  de  TTR  (De  Vos,  1992).  Kinderen  kunnen  

eventueel  sneller  afgeleid  zijn  en  langer  doen  over  het  verwerken  van  de  

informatie.  Verder  kunnen  ze  ook  nog  meer  moeite  hebben  met  het  noteren  

van  hun  antwoord.  Anderzijds  toont  onderzoek  van  Mayes  en  Calhoun  (2003)  

aan  dat  kinderen  met  ASS  goed  zijn  in  uit  het  hoofd  leren,  wat  dan  weer  

doet  vermoeden  dat  ze  net  goed  zouden  scoren  op  de  TTR.  We  vonden  in  

onze  dataset  echter,  in  tegenstelling  tot  deze  studie,  geen  significant  betere  

resultaten  voor  de  ASS-groep  in  vergelijking  met  de  leeftijdsgenootjes  in  het  

1
ste

  leerjaar.  Het  onderzoek  van  Mayes  en  Calhoun  (2003)  bestond  uit  twee  

steekproefen:  enerzijds  53  kinderen  van  drie  tot  zeven  jaar  (mdn  =  4.8),  

anderzijds  63  kinderen  van  6  tot  15  jaar  (mdn  =  8.5).  Het  is  dus  mogelijk  

dat  het  verschil  in  resultaten  met  ons  onderzoek  te  wijten  is  aan  een  trage  

start  van  de  kinderen  met  ASS  in  vergelijking  met  de  kinderen  uit  de 

controlegroep. 

Volgens  Canobi  (2004,  2005)  leren  kinderen  eerst  dat  delen  van  een  

som  in  gelijk  welke  volgorde  samengeteld  mogen  worden.  Pas  daarna  
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begrijpen  ze  de  deel-geheel  relaties  bij  aftrekoefeningen.  We  kunnen  dus  

stellen  dat  het  begrijpen  van  aftrekbewerkingen  eigenlijk  voortbouwt  op  het  

begrip  van  optelsommen.  Het  significante  verschil  in  de  scores  van  de  

optelsommen  doet  ons  verwachten  dat  we  ook  een  verschil  in  presteren  zullen  

terugvinden  voor  aftrekbewerkingen.  Dit  is  in  ons  onderzoek  echter  niet  het  

geval.  Het  zou  kunnen  dat  dit  bij  oudere  kinderen  (2
de

  leerjaar  en  ouder)  wel  

het  geval  is.  Of  het  is  net  mogelijk  dat  er  voor  het  oplossen  van  

optelsommen  sprake  is  van  een  trage  start,  die  later  ingehaald  wordt.  

Vervolgonderzoek  lijkt  dus  aangewezen. 

 

Rekenfeiten  en  de  Ernst  van  ASS 

We  onderzoeken  enkel  de  samenhang  tussen  de  automatisatie  van  optelfeiten  

gemeten  met  de  TTR  (De  Vos,  1992)  en  de  score  op  de  SRS  (uit  de  groep  

van  kinderen  met  ASS,  n  =  11),  omdat  er  enkel  voor  de  kolom  met  

optelsommen  een  significant  verschil  in  score  terug  te  vinden  was  tussen  de  

kinderen  met  ASS  en  de  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling.  Uit  deze  

analyse  bleek  dat  er  geen  significant  verband  is  tussen  de  score  voor  het  

oplossen  van  optelfeiten  en  de  ernst  van  ASS.  Dit  wil  zeggen  dat  kinderen  

die  lager  scoren  op  de  TTR  geen  significant  ernstigere  ASS-symptomatologie  

hebben.  Dit  komt  overeen  met  de  resultaten  van  het  onderzoek  van  Estes  et  

al.  (2011).  Zij  vonden  weliswaar  een  significant  verband  tussen  gebrekkige  

sociale  vaardigheden  op  6-jarige  leeftijd  en  academische  prestaties  op  9-jarige  

leeftijd,  maar  enkel  voor  woordlezen  en  niet  op  vlak  van  rekenvaardigheden.  

Deze  resultaten  kunnen  dus  ook  de  hypothese  van  een  trage  start  

ondersteunen,  de  kinderen  uit  dit  onderzoek  zijn  namelijk  ouder  dan  de  

kinderen  uit  ons  onderzoek.  Het  is  dus  mogelijk  dat  kinderen  op  9-jarige  

leeftijd  hun  aanvankelijke  achterstand  ingehaald  hebben. Op  basis  van  ander  

onderzoek  hadden  we  dan  weer  wel  een  significant  verband  verwacht  tussen  

de  prestaties  voor  rekenfeiten  en  de  ernst  van  ASS.  Het  is  namelijk  zo  dat  

het  onderzoek  van  Hsiao  et  al.  (2013)  aantoonde  dat  gebrekkige  sociale  

vaardigheden  een  invloed  kunnen  hebben  op  het  algemeen  academisch  

presteren. De  steekproef  uit  deze  studie  bestaat  uit  oudere  kinderen  (van  
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Grade 1  tot  Grade 8)  dan  de  kinderen  uit  onze  steekproef.  Verder  wordt  het  

academisch  presteren  in  dit  onderzoek  zeer  algemeen  bekeken  (zowel  

wiskunde,  taal,  …  samen).  We  kunnen  op  basis  van  dit  onderzoek  dus  niet  

nagaan  of  er  specifiek  voor  wiskundige  vaardigheden  een  invloed  is  van  

gebrekkige  sociale  vaardigheden.   

 

Rekenfeiten  en  Intelligentie 

Uit  deze  studie  blijkt  er  een  significant  positief  verband  te  bestaan  tussen  de  

score  voor  het  oplossen  van  aftrekbewerkingen  en  het  totale  IQ,  dit  voor  de  

volledige  steekproef  samen  gezien.  Hoe    hoger    het    IQ,    hoe    hoger    men    

scoort  voor  het  oplossen  van  aftrekfeiten.  Verder  vinden  we  een  significant  

positieve  relatie  terug  tussen  het  automatiseren  van  optelfeiten  en  intelligentie  

bij  kinderen  met  ASS  uit  het  1
ste

  leerjaar.  Dit  bevestigt  het  onderzoek  van  

Deary,  Strand,  Smith  en  Fernandes (2007)  waarin  ze  stellen  dat  er  een  

significante  correlatie  is  tussen  intelligentie  en  rekenprestaties.  Let  wel,  de  

steekproef  uit  hun  onderzoek  bestaat  uit  oudere  kinderen  dan  de  kinderen  uit  

onze  steekproef.  Het  is  echter  niet  duidelijk,  als  we  naar  de  volledige  

steekproef  kijken,  waarom  we  geen  significant  verband  terugvinden  voor  de  

optelsommen  of  voor  de  totaalscore  van  de  TTR  (De  Vos,  1992).  Verder  is  

het  niet  duidelijk  waarom  we  enkel  bij  kinderen  met  ASS  een  significante  

relatie  terugvinden  tussen  optelfeiten  en  intelligentie.  Dit  zou  uiteraard  met  de  

kleine  steekproefgrootte  te  maken  kunnen  hebben.  Intelligentie  kan  daarnaast  

misschien  meer  samenhangen  met  redeneren  en  het  gebruik  van  back-up  

strategieën  dan  met  het  vaardig  oproepen  van  geautomatiseerde  rekenfeiten.  

Uiteraard  is  vervolgonderzoek  met  oudere  kinderen  nodig  om  dit  te  

bevestigen  of  ontkrachten. 

 

Rekenfeiten  en  de  Relatie  met  Andere  Rekenvaardigheden 

Na  Bonferroni  correctie,  blijven  er  slechts  twee  correlaties  significant.  

Enerzijds  de  correlatie  tussen  de  totaalscore  voor  rekenfeiten  op  de  TTR  (De  

Vos,  1992)  en  de  procedurele  rekenvaardigheden  gemeten  met  de  P-taken  op  

de  CDR  (Desoete  &  Roeyers,  2006)  en  dit  enkel  voor  de  groep  kinderen  met  
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ASS  in  het  1
ste

  leerjaar.  Anderzijds  de  correlatie  tussen  de  score  voor  de  

aftrekfeiten  van  de  TTR  en  de  procedurele  rekenvaardigheden  gemeten  met  de  

P-taken  op  de  CDR.  Het  gaat  hier  telkens  om  een  positief  verband.  Met  

andere  woorden,  voor  kinderen  met  ASS  uit  het  1
ste

  leerjaar,  hoe  hoger  ze  

scoren  op  de  automatisatie  van  rekenfeiten  gemeten  met  de  TTR,  hoe  hoger  

ze  scoren  op  procedureel  rekenen  (opgaven  zonder  talige  informatie).  

Daarnaast  zien  we  ook  dat  hoe  hoger  kinderen  met  ASS  scoren  op  de  

automatisering  van  aftrekbewerkingen,  hoe  hoger  ze  scoren  op  procedureel  

rekenen. Het  sterk  zijn  in  procedurele  rekenvaardigheden  hangt  bij  deze  groep  

dus  significant  samen  met  het  maken  van  taken  die  opgelost  kunnen  worden  

door  rekenfeiten  op  te  roepen.  Deze  bevindingen  komen  overeen  met  het  

onderzoek  van  Miller  en  Hudson  (2007).  Zij  stellen  dat  het  kunnen  

aanwenden  van  procedurele  strategieën  samengaat  met  het  goed  kunnen  

oplossen  van  rekenfeiten. 

Als  we  kijken  naar  de  resultaten  voordat  we  de  Bonferroni  correctie  

toepassen,  dan  zien  we  meer  significante  resultaten.  De  Bonferroni  correctie  

werd  hier  toch  toegepast  zodat  er  gecorrigeerd  kan  worden  voor  Type  I  

fouten  (Field,  2013,  pp.  68  -  69).  Hierdoor  verkleinen  we  de  kans  dat  we  

een  correlatie  als  significant  beoordelen,  terwijl  er  geen  echt  effect  is  in  de  

populatie  (Field,  2013,  pp.  67  -  68).  Let  wel,  hierdoor  vergroten  we  dan  

weer  de  kans  op  een  Type  II  fout.  Type  II  fouten  zorgen  ervoor  dat  we  een  

significant  resultaat  niet  opmerken  (Field,  2013,  pp.  69  -  71).  

Vervolgonderzoek  met  een  grotere  groep  kinderen  lijkt  dus  aangewezen. 

Het  lijkt  er  op  dat  kinderen  met  ASS  in  het  1
ste

  leerjaar  andere  

vaardigheden  gebruiken  voor  het  oplossen  van  optelsommen  dan  

leeftijdsgenoten  met  een  typische  ontwikkeling.  Verder  hangt  het  oplossen  van  

rekenfeiten  in  het  1
ste

  leerjaar  bij  kinderen  met  ASS  meer  samen  met  hun  

procedurele  rekenvaardigheden.  De  kinderen  met  ASS  zijn  mogelijks  minder  

snel  dan  leeftijdsgenoten  met  een  typische  ontwikkeling  in  het  oplossen  van  

optelfeiten  omdat  ze  die  sommen  nog  meer  ‘indirect  uitrekenen’  in  plaats  van  

de  sommen  sneller  ‘direct’  uit  het  geheugen  op  te  roepen. 
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Toekomstig  Onderzoek 

Nu  gaan  we  een  aantal  punten  aanhalen  die  in  ons  onderzoek  niet  aan  

bod  gekomen  zijn,  maar  die  wel  zinvol  zijn  voor  verder  onderzoek. 

Aangezien  kinderen  met  ASS  lager  scoren  voor  het  automatiseren  van  

optelfeiten  dan  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  in  het  1
ste

  leerjaar,  

lijkt  het  ons  zinvol  om  te  onderzoeken  of  dit  ook  het  geval  is  als  de  

kinderen  ouder  worden  (2
de

,  3
de

  en  4
de

  leerjaar).  Daarnaast  is  onderzoek  naar  

vermenigvuldigen  en  delen  als  rekenfeiten  bij  kinderen  vanaf  het  2
de

  leerjaar  

ook  zinvol.  Volgens  het  triple-code  model  (Dehaene,  1992;  Dehaene  &  

Cohen,  1995)  zijn  delen  en  aftrekken  afhankelijk  van  de  indirecte  route  

terwijl  optellen  en  vermenigvuldigen  eerder  via  de  directe  route  opgelost  

kunnen  worden.  Het  vergelijken  van  de  scores  voor  optel-  en  

vermenigvuldigoefeningen  enerzijds  en  aftrekoefeningen  en  delingen  anderzijds  

lijkt  ons  bij  kinderen  vanaf  het  2
de

  leerjaar  dus  een  zinvolle  piste  voor  

vervolgonderzoek.  In  deze  studie  kon  dit  niet  onderzocht  worden  omdat  alle  

kinderen  in  het  eerste  leerjaar  zaten  en  vermenigvuldigen  en  delen  dus  nog  

niet  aangeleerd  was  op  school.   

Verder  zou  het  zinvol  zijn  om  na  te  gaan  of  kinderen  met  ASS  nog  

meer  gebruik  maken  van  back-up  strategieën  dan  kinderen  met  een  typische  

ontwikkeling  door  een  meer  diepgaande  foutenanalyse  te  doen.  We  zouden  

dan  kunnen  nagaan  of  kinderen  met  ASS  meer  gebruik  maken  van  op  de  

vingers  tellen  of  dat  ze  eerder  de  som  strategie  hanteren.  Ze  kunnen  ook  

verder tellen,  de  min  strategie  hanteren  of  misschien  gebruik  maken  van  

decompositie  (Geary,  1990;  Geary  &  Burlingham-Dubree,  1989;  Groen  &  

Parkman,  1972;  Groen  &  Resnick,  1977).  Onderzoek  toont  namelijk  aan  dat  

strategieën  waarbij  men  bijvoorbeeld  verbaal  telt  of  op  de  vingers  telt,  tot  

meer  rekenfouten  leiden  (Bull  &  Johnston,  1997).  We  zouden  dan  ook  het  

soort  fouten  die  de  kinderen  maken  meer  in  detail  kunnen  bekijken:  is  er  

sprake  van  foute  berekeningen  of  bewerkingsfouten?  Maken  kinderen  met  

ASS  een  ander  soort  fouten  dan  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling?  In  

deze  studie  werden  zowel  de  strategie  als  de  soort  of  het  aantal  fouten  niet  

onderzocht.  We  keken  enkel  op  kwantitatieve  wijze  naar  de  resultaten,  niet  
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naar  de  manier  waarop  een  kind  tot  deze  resultaten  komt.  Dit  kan  uiteraard  

gezien  worden  als  een  beperking  van  het  onderzoek.  

Het  is  zinvol  de  kinderen  uit  huidig  onderzoek  verder  op  te  volgen  en  

zodoende  een  longitudinaal  onderzoek  op  te  starten.  Hierdoor  zouden  we  

causale  conclusies  kunnen  trekken,  wat  nu  niet  mogelijk  is.   

 

Klinische Implicaties 

Uit  het  huidige  onderzoek  blijkt  dat  kinderen  met  ASS  in  het  eerste  leerjaar  

zwakker  score  voor  het  oplossen  van  optelfeiten  dan  kinderen  met  een  

typische  ontwikkeling.  Bij  kinderen  met  ASS  kan  het  in  de  praktijk  dus  

interessant  zijn  om  de  scores  op  de  eerste  kolom  van  de  TTR  (De  Vos,  

1992)  apart  te  bekijken  in  plaats  van  enkel  de  totaalscore.  Dit  om  na  te  gaan  

of  er  bij  dat  specifieke  kind  een  moeilijkheid  is  met  betrekking  tot  het  

automatiseren  van  optelfeiten,  wat  niet  noodzakelijk  te  zien  is  als  men  enkel  

de  totaalscore  van  de  TTR  bekijkt.  Indien  er  sprake  zou  zijn  van  een  trage  

start  bij  kinderen  met  ASS,  dan  is  dit  op  te  volgen  met  de  TTR  (haalt  het  

kind  de  achterstand  in  op  een  later  tijdstip,  of  moet  er  toch  extra  aandacht  

aan  besteed  worden).  Toekomstig  onderzoek  moet  dit  echter  nog  uitwijzen.  

Verder  kan  toekomstig  onderzoek  ook  nagaan  of  er  een  aangewezen  

interventie  is  om  het  automatiseren  van  optelfeiten  bij  kinderen  met  ASS  te  

bevorderen.  Leerkrachten  uit  het  eerste  leerjaar,  die  de  kinderen  de  optelfeiten  

aanleren,  kunnen  de  kinderen  extra  ondersteunen  en  hierbij  rekening  houden  

met  de  ASS-symptomatologie.  Met  andere  woorden,  een  aanpak  aangepast  aan  

elk  individueel  kind.  Dit  bevordert  de  motivatie,  vooral  als  men  rekening  

houdt  met  de  interesses  van  het  kind  en  met  zijn  of  haar  sterktes  (Lanou,  

Hough,  &  Powell,  2012).  Dit  kan  bijvoorbeeld  door  het  kind  zelf  de  

volgorde  in  het  maken  van  oefeningen  laten  kiezen  (Moes,  1998).  Daarnaast  

kan  het  gebruik  van  stimulusmateriaal  een  handig  hulpmiddel  zijn  (Moes,  

1998).  Verder  kunnen  leerkrachten  bij  de  ouders  van  kinderen  met  ASS  

nagaan  welke  technieken  ze  best  hanteren  om  leerstof  aan  te  bieden  (Hart  &  

Whalon,  2008).  Ook  gebruik  maken  van  visualisaties,  geschreven  opdrachten  

in  combinatie  met  verbale  opdrachten  en  het  op  voorhand  laten  inoefenen  van  
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opdrachten  kan  zinvol  zijn  ter  ondersteuning  van  de  kinderen  met  ASS  (Hart  

&  Whalon,  2008),   

Er  is  een  significante  correlatie  terug  te  vinden  op  de  totaalscore  voor  

rekenfeiten  op  de  TTR  en  de  procedurele  rekenvaardigheden,  gemeten  met  de  

P-taken  op  de  CDR  (Desoete  &  Roeyers,  2006).  Dit  enkel  voor  de  groep  

kinderen  met  ASS  in  het  1
ste

  leerjaar.  Met  andere  woorden,  voor  kinderen  

met  ASS,  hoe  hoger  ze  scoren  op  de  automatisatie  van  rekenfeiten  gemeten  

met  de  TTR,  hoe  sterker  ze  zijn  in  procedureel  rekenen  (opgaven  zonder  

talige  informatie).  Dit  kan  interessant  zijn  voor  de  praktijk:  bij  kinderen  met  

ASS  uit  het  1
ste

  leerjaar  die  hoog  scoren  op  de  TTR  (totaalscore)  kan  het  

dus  zinvol  zijn  om  opgaven  zonder  talige  informatie  aan  te  bieden.  Daarnaast  

kan  het  nuttig  zijn  om  in  toekomstig  onderzoek  na  te  gaan  of  het  versterken  

van  de  procedurele  vaardigheden  samenhangt  met  een  betere  of  vlottere  

automatisatie  van  optelfeiten.  Leerkrachten  zouden  dan  bijvoorbeeld  ook  extra  

aandacht  kunnen  besteden  aan  de  procedurele  vaardigheden  ter  bevordering  

van  de  automatisatie  van  rekenfeiten.  Voor  kinderen  met  een  typische  

ontwikkeling  werd  deze  samenhang  tussen  de  P-taken  van  de  CDR  en  de  

totaalscore  op  de  TTR  niet  teruggevonden.  Het  afnemen  van  zowel  de  TTR  

als  de  P-taken  van  de  CDR  blijft  dus  zinvol.  Bij  kinderen  met  ASS  lijkt  

zowel  de  afname  van  de  volledige  TTR  als  het  apart  bekijken  van  beide  

kolommen  (optelfeiten  en  aftrekfeiten)  zinvol. 

Er  wordt  in  dit  onderzoek,  na  de  Bonferroni  correctie,  geen  significant  

verband  teruggevonden  tussen  de  TTR  enerzijds  en  anderzijds  de  TTC  

(Burny,  2012),  de  TEDI-MATH  (Grégoire  et  al.,  2004)  en  de  LVS  (Billiaert  

et  al.,  2001).  Dit  wijst  er  dus  op  dat  we  verschillende  vaadigheden  meten.  

Ook  deze  testen  zijn  dus  nog  zinvol  om  af  te  nemen  bij  kinderen  uit  het  1
ste

  

leerjaar.  Let  wel,  zonder  de  Bonferroni  correctie  vinden  we  meer  significante  

resultaten  terug,  vooral  bij  de  kinderen  met  ASS.  Verder  onderzoek  is  hier  

dus  ook  aangewezen.  Mogelijks  missen  we  significante  correlaties  door  de  

strenge  Bonferroni  correctie. 

Op  intra-individueel  niveau  vonden  we  op  de  scores  van  de  optelfeiten  

een   kleinere  spreiding  dan  in  de  controlegroep.  Toch  lijkt  het  belangrijk  om  
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een  individuele  aanpak  aan  te  bevelen.  Zo  zijn  er  bijvoorbeeld  kinderen  met  

extreme  scores.  We  kunnen  dus  niet  spreken  van  één  specifieke  aanpak  bij  

kinderen  met  ASS.  Een  variatie  in  scores  op  academische  prestaties  wordt  in  

ander  onderzoek  ook  teruggevonden.  Zo  is  er  enerzijds  sprake  van  kinderen  

met  ASS  die  hoog  scoren  op  rekenvaardigheden  en  anderzijds  kinderen  met  

ASS  die  hier  zwakker  in  zijn  (Chiang  &  Lin,  2007;  Jones  et  al.,  2009;  

Mayes  &  Caloun,  2003). 

 

Sterktes  en  Beperkingen 

Een  belangrijke  beperking  van  dit  onderzoek  is  de  kleine  steekproef.  

Vooral  het  aantal  kinderen  met  ASS  dat  we  onderzochten  (n  =  11),  is  klein.  

De  totale  steekproef  bestaat  uit  43  kinderen,  wat  ervoor  zorgt  dat  de  

resultaten  niet  zomaar  veralgemeend  kunnen  worden  naar  de  volledige  

populatie.  Er  werd  in  deze  studie  niet  voldaan  aan  de  normaliteitsassumptie,  

noch  aan  de  assumptie  van  homoscedasticiteit.  Dit  zorgt  ervoor  dat  we  getest  

hebben  aan  de  hand  van  non-parametrische  testen.  Volgens  sommige  

onderzoekers  zorgt  het  gebruik  van  non-parametrische  testen  voor  een  lagere  

power  (Field,  2013,   pp.  214  -  215).  Verder  zijn  er  door  de  combinatie  van  

de  kleine  steekproef  en  het  toepassen  van  de  Bonferroni  correctie,  mogelijks  

significante  resultaten  die  we  niet  voldoende  bekeken  en  besproken  hebben  

(een  toename  van  Type  II  fouten).  Momenteel  is  ons  onderzoek  nog  geen  

longitudinale  studie.  Om  tot  een  longitudinaal  onderzoek  te  komen,  kunnen  

we  de  deelnemende  kinderen  de  komende  jaren  opvolgen  en  nagaan  hoe  ze  

het  verder  doen  op  vlak  van  automatiseren  van  rekenfeiten.  Verder  is  het  

jammer  dat  we  de  kinderen  niet  konden  testen  op  prestaties  op  vlak  van  

vermenigvuldigen.  Uiteraard  was  dit  niet  mogelijk  omdat  de  kinderen  allemaal  

in  het  eerste  leerjaar  zaten  en  ze  dus  nog  niet  geleerd  hadden  hoe  men  dit 

doet.  Om  deze  reden  is  het  verder  opvolgen  van  de  kinderen  dus  ook  

aangewezen.  Zoals  hierboven  al  aangehaald,  hadden  we  de  TTR  (De   Vos,  

1992)  ook  meer  in  detail  kunnen  bekijken.  Dit  om  na  te  gaan  of  er  

verschillen  zijn  tussen  de  kinderen  op  vlak  van  de  gehanteerde  strategieën  en  

de  gemaakte  fouten.  In  dit  onderzoek  bekeken  we  de  resultaten  enkel  
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kwantitatief,  uiteraard  kan  kwalitatief  onderzoek  een  duidelijker  beeld  

scheppen  rond  de  manier  waarop  de  kinderen  tot  hun  antwoorden  komen. 

Ondanks  verschillende  beperkingen,  zijn  er  ook  sterktes  in  deze  studie.  

Ondanks  het  feit  dat  er  erg  veel  literatuur  terug  te  vinden  is  betreffende  

kinderen  met  ASS,  is  er  zeer  weinig  literatuur  rond  ASS  en  rekenen,  en  dan  

vooral  betreffende  de  automatisatie  van  rekenfeiten.  Daarenboven  is  er  geen  

consensus  binnen  de  reeds  bestaande  literatuur.  De  literatuur  handelt  daarnaast  

vooral  rond  academische  prestaties  in  het  algemeen  en  niet  rond  rekenfeiten  

specifiek.  Verder  hebben  we  niet  enkel  de  totaalscore  van  de  TTR  bekeken,  

maar  ook  naar  de  scores  voor  de  optelsommen  en  aftrekbewerkingen  apart.  

Hierdoor  zijn  we  dan  ook  te  weten  gekomen  dat  de  scores  op  de  eerste  

kolom  (optelfeiten)  en  de  tweede  kolom  (aftrekbewerkingen),  elk  apart  

bekeken,  extra  informatie  kan  opleveren  betreffende  de  automatisatie  van  

rekenfeiten.   

 

Conclusie 

Deze  studie  ging  na  of  er  op  vlak  van  automatisatie  van  rekenfeiten  

verschillen  waar  te  nemen  zijn  tussen  kinderen  met  ASS  en  kinderen  met  een  

typische  ontwikkeling.  Dit  werd  gemeten  met  de  TTR  (De  Vos,  1992).  De  

resultaten  tonen  aan  dat  kinderen  met  ASS  gelijkaardig  presteren  op  de  TTR  

in  vergelijking  met  de  controlegroep,  behalve  op  de  optelfeiten  van  de  TTR  

(1
ste

  kolom).  De  kinderen  met  ASS  zijn  hierop  trager.  Dit  zou  te  maken  

kunnen  hebben  met  het  feit  dat  ze  nog  steeds  blijven  uitrekenen  en  pas  later  

beroep  durven  doen  op  hun  geheugen  om  de  rekenfeiten  rechtstreeks  op  te  

halen.  In  termen  van  het  triple-code  model  kunnen  we  dus  stellen  dat  

kinderen  met  ASS  nog  de  indirecte  route  gebruiken  voor  het  optellen  in  

plaats  van  de  directe  route  (zoals  kinderen  met  een  typische  ontwikkeling  wel  

doen).  Uiteraard  is  vervolgonderzoek  nodig  om  na  te  gaan  of  deze  trage  start  

bij  kinderen  met  ASS  zich  later  herstelt,  of  dat  deze  achterstand  blijft  

bestaan.  Het  feit  dat  we  geen  significante  verschillen  terugvinden  in  het  

automatiseren  van  aftrekbewerkingen,  kunnen  we  opnieuw  met  behulp  van  het  

triple-code  model  verklaren.  Niet  alleen  kinderen  met  ASS,  maar  ook  
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leeftijdsgenoten  met  een  typische  ontwikkeling  doen  beroep  op  de  indirecte  

route  voor  het  oplossen  van  aftrekoefeningen. 

Daarna  bekeken  we  of  het  gevonden  significante  verschil  in  het  

automatiseren  van  optelfeiten  samenhangt  met  de  ernst  van  ASS.  Hiervoor  

vonden  we  geen  evidentie  in  de  klinische  groep.   

Verder  gingen  we  na  of  het  automatiseren  van  rekenfeiten  samenhangt  

met  intelligentie.  De  volledige  steekproef  samen  bekeken,  zien  we  een  

significant  positief  verband  tussen  het  automatiseren  van  aftrekbewerkingen  en  

intelligentie.  Als  we  beide  groepen  apart  bekijken,  dan  vinden  we  enkel  een  

significant  positieve  relatie  terug  tussen  het  automatiseren  van  optelfeiten  en  

intelligentie  bij  kinderen  met  ASS.   

Ten  slotte  bekeken  we  de  samenhang  tussen  het  automatiseren  van  

rekenfeiten  met  verschillende  andere  rekenvaardigheden.  Na  Bonferroni  

correctie  vonden  we  een  verband  terug  tussen  het  automatiseren  van  

rekenfeiten  en  procedureel  rekenen  gemeten  met  de  P-taken  van  de  CDR  

(Desoete  &  Roeyers,  2006).  Als  we  optelfeiten  en  aftrekbewerkingen  apart  

bekijken,  dan  vinden  we  enkel  nog  een  verband  terug  tussen  het  

automatiseren  van  optelfeiten  en  procedureel  rekenen. 

Verder  onderzoek  met  betrekking  tot  de  automatisatie  van  rekenfeiten  

bij  kinderen  met  ASS  is  zinvol.  Hierbij  kan  het  onderzoek  zich  richten  op  de  

trage  start  van  kinderen  met  ASS:  wordt  dit  ingehaald  of  blijft  de  achterstand  

toch  bestaan.  Verder  kan  toekomstig  onderzoek  zich  ook  focussen  op  het  

automatiseren  van  vermenigvuldigingen  en  delingen.  
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