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Vroegnumerieke competenties 
en rekenvaardigheden 
bij kinderen met een 
autismespectrumstoornis

Dit artikel is de samenvatting van het doctoraatsonderzoek van Daisy Titeca over 
vroegnumerieke competentie en rekenvaardigheden bij 225 kinderen met een autis-
mespectrumstoornis (ASS). De resultaten van vier studies toonden enerzijds aan dat 
de rekenvaardigheden van kinderen met ASS zonder mentale beperkingen vrij gelijk 
zijn aan deze van typisch ontwikkelende leeftijdgenoten. Anderzijds stelden we vast 
dat kinderen met ASS meer moeite lijken te hebben met nieuwe of complexe leerstof 
en dat verbaal subitizeren in de kleuterklas een sterkere voorspeller is voor latere 
rekenvaardigheden dan bij typisch ontwikkelende kinderen. De studies geven een 
aanzet om de vragen vanuit het werkveld naar de noodzaak van een specifieke 
rekendidactiek voor kinderen met ASS te beantwoorden. 

Inleiding

Autismespectrumstoornis (ASS) wordt 
gekenmerkt door problemen in de 
sociale communicatie en sociale inter-
actie, die gepaard gaan met restric-
tieve en repetitieve gedragspatronen, 

interesses of activiteiten (American 
Psychiatric Association [APA], 2013).

De afgelopen decennia stellen we vast 
dat een toenemende groep kinderen 
met ASS een schoolloopbaan in het 
gewone onderwijs probeert te door-
lopen (Adreon & Durocher, 2007; 
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pende aspecten en - mede door deze 
diversiteit in focus - inconsistente resul-
taten oplevert. In wat volgt geven we 
een overzicht van deze bevindingen.

Ten eerste blijkt dat er heel wat dub-
beldiagnoses zijn, waardoor kinderen 
met ASS bovenop die ASS nog een 
extra probleem lijken te hebben. Zo 
is het aantal kinderen met een reken-
stoornis en ASS (variërend tussen 12% 
en 46%; Mayes & Calhoun, 2006; 
Reitzel & Szatmari, 2003) beduidend 
hoger dan het aantal rekenstoornis-
sen bij de algemene schoolgaande 
populatie (variërend van 2% tot 14%; 
Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver 
& Jacobsen, 2005; Desoete, Roeyers 
& De Clercq, 2004; Geary, 2011). 

Verder zien we ook studies met een 
focus op verschillen tussen groepen 
van kinderen, waarin twee onder-
zoekslijnen vervat zitten. In de eerste 
onderzoekslijn rapporteren sommige 
studies dat kinderen met ASS gelijk-
aardige of zelfs betere rekenuitkom-
sten behalen tegenover typisch ont-
wikkelende kinderen (Chiang & Lin, 
2007; Gagnon, Mottron, Bherer & 
Joanette, 2004; Iuculano e.a., 2014), 
terwijl andere studies suggereren dat 
kinderen met ASS significant lager 
presteren op rekentaken in vergelij-
king met de algemene populatie (Wei, 
Christiano, Yu, Wagner & Spiker, 
2014; Wei, Lenz & Blackorby, 2013). 
In de tweede onderzoekslijn wordt glo-
baal gevonden dat kinderen met ASS 
andere rekenprocessen of strategieën 

Fleury e.a., 2014; Smith, 2012). Dit 
heeft op zijn beurt geleid tot een toe-
genomen interesse in het cognitieve en 
academische functioneren van deze 
groep kinderen. Gezien de bezorgd-
heden omtrent de rekenvaardigheden 
van kinderen met ASS die vanuit 
het praktijkveld rijzen (Department for 
Education and Skills, 2001; van Luit, 
Caspers & Karelse, 2006), vormt het 
rekendomein een relevant onderzoeks-
onderwerp. Ondanks de groeiende 
vraag naar een aangepaste reken-
methodiek voor deze kinderen, werd 
er in de literatuur tot op heden rela-
tief weinig aandacht besteed aan de 
rekenprofielen van kinderen met ASS. 
De weinige studies die al uitgevoerd 
werden, bespreken we hieronder kort. 

Voorafgaand onderzoek toonde aan 
dat aan ASS gerelateerde kenmerken 
drie- tot zevenmaal vaker voorkomen 
bij wiskundigen dan bij niet-wiskun-
digen (Baron-Cohen, Wheelwright, 
Burtenshaw & Hobson, 2007; Baron-
Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin 
& Clubley, 2001). Verschillende geval-
studies sluiten hierbij aan en rapporte-
ren bijvoorbeeld opmerkelijke sterktes 
in exacte berekeningen bij personen 
met ASS (Gonzalez-Garrido, Ruiz-
Sandoval, Gomez-Velazquez, de Alba 
& Villasenor-Cabrera, 2002; Sacks, 
1986; Smith, 1983). 

Wanneer we de empirische studies in 
beschouwing nemen, zien we echter 
dat het schaarse onderzoek dat al 
uitgevoerd werd, focust op uiteenlo-
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beperking, met drie cross-sectionele 
studies (studie 1, 2 en 3) en één longi-
tudinale studie (studie 4). 

Alle kinderen met ASS hadden een 
totale intelligentie boven de 80, een 
klinische diagnose van ASS en een 
score boven de ASS cut-off score op 
de Screeningslijst voor autismespec-
trumstoornissen (SRS) (Roeyers, Thys, 
Druart, De Schryver & Schittekatte, 
2011). De voorbereidende reken-
vaardigheden (in de kleutertijd) en 
de rekenvaardigheden in de lagere 
school van deze kinderen met ASS 
werden vergeleken met de resultaten 
van typisch ontwikkelende kinderen. 
Met deze verkennende analyse op 
gedragsniveau wilden we de incon-
sistente onderzoeksresultaten helpen 
ontrafelen en de hulpverleners, ouders 
en leerkrachten ondersteunen in hun 
zoektocht naar antwoorden. 

Hiertoe werden drie meer specifieke 
onderzoeksdoelen vooropgesteld. 

Een eerste doel betrof het vergelijken 
van vijf voorbereidende rekenvaardig-
heden van 50 kinderen met ASS en 
50 typisch ontwikkelende kinderen in 
de kleuterklas (studie 1 en 2). In eerste 
instantie werd dit onderzocht op een 
tijdstip waarop nog weinig expliciete 
aandacht besteed wordt aan getal-
len in de klassituatie, met name de 
tweede kleuterklas (studie 1; n = 40). 
Vervolgens werd dezelfde onderzoeks-
vraag gesteld op een moment waarop 
getallen in toenemende mate geïnte-

gebruiken (d.w.z. andere manieren 
om tot dezelfde oplossing te komen) 
dan typisch ontwikkelende kinderen 
(Gagnon e.a., 2004; Iuculano e.a., 
2014; Jarrold & Russell, 1997). 

Een laatste groep studies gaat na hoe 
de rekenvaardigheden van kinderen 
met ASS zich verhouden ten opzich-
te van andere cognitieve domeinen. 
Ondanks het feit dat de meeste kin-
deren rekenscores behalen die in de 
lijn liggen van hun algemeen cognitief 
functioneren, blijkt een substantieel 
aandeel van de kinderen toch een 
relatieve sterkte of zwakte te verto-
nen voor rekenen (Jones e.a., 2009; 
Mayes & Calhoun, 2003). Tot op van-
daag is er echter nog geen uitsluitsel 
over welke subgroep (met name de 
subgroep van kinderen met een relatie-
ve sterkte voor rekenen of de subgroep 
van kinderen met een relatieve zwakte 
voor rekenen) de grootste groep vormt 
bij kinderen met ASS.

Doel van het onderzoek

De bezorgdheden omtrent de reken-
vaardigheden van kinderen met ASS 
(Department for Education and Skills, 
2001; van Luit e.a., 2006) die vanuit 
de praktijk geopperd worden, werden 
tot op heden niet vertaald in de hoeveel-
heid wetenschappelijk onderzoek in dit 
domein. We wilden daarom bijdragen 
tot een beter inzicht in het rekenen van 
kinderen met ASS zonder verstandelijke 
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opgeroepen worden uit het geheugen 
(Dowker, 2005), (3) rekentaal: kunnen 
oplossen van vraagstukken (Geary, 
2000), en (4) kloklezen (Burny, Valcke 
& Desoete, 2009).

Als laatste werd de voorspellende 
waarde van de vijf voornoemde 
voorbereidende kleutervaardigheden 
(derde kleuterklas) voor de rekendo-
meinen in de lagere school (eerste leer-
jaar) longitudinaal onderzocht (studie 
4). Hierbij werden de voorspellende 
verbanden bij 33 kinderen met ASS 
en 54 typisch ontwikkelende kinderen 
opnieuw met elkaar vergeleken (voor 
meer informatie zie: Titeca, Roeyers, 
Josephy, Ceulemans & Desoete, 2014). 

Voornaamste  
onderzoeksresultaten

Wat de voorbereidende kleutervaar-
digheden betreft, werden geen signi-
ficante verschillen vastgesteld tussen 
kinderen met ASS en typisch ontwik-
kelende kinderen in de tweede kleuter-
klas (studie 1). Dit wijst op een gelijk-
aardige getalverwerking en basis voor 
het latere rekenen bij kinderen met en 
zonder ASS op een moment waarop 
weinig aandacht besteed wordt aan 
getallen in het Vlaamse leerplan. 

De bevindingen van de derde kleuter-
klas (studie 2) - een moment waarop 
cijfers aan belang winnen in het leer-
plan in het kader van de overgang 

greerd worden in het klasgebeuren, 
ter voorbereiding voor de start in de 
lagere school, met name de derde 
kleuterklas (studie 2; n = 60). 

De volgende vijf voorbereidende reken-
vaardigheden op kleuterniveau werden 
onderzocht (zie Figuur 1 op de vol-
gende bladzijde): (1) subitizeren: de 
vaardigheid om kleine aantallen snel 
en accuraat te benoemen (Kaufman, 
Lord, Reese & Volkmann, 1949), (2) 
tellen: kennis van de telrij (procedurele 
kennis) en van de telprincipes (concep-
tuele kennis; LeFevre e.a., 2006), (3) 
groottevergelijking: de vaardigheid om 
twee hoeveelheden te onderscheiden 
van elkaar teneinde de grootste van 
beide aan te duiden (Gersten e.a., 
2012), (4) schatten: de vaardigheid om 
getallen of aantallen op een getallenas 
te situeren (Siegler & Opfer, 2003), en 
(5) rekenoperaties: de vaardigheid om 
eenvoudige optel- en aftrekoefeningen 
op te lossen (Purpura, Hume, Sims & 
Lonigan, 2011). 

Een tweede doel bestond erin de vaar-
digheden op vier rekendomeinen in 
de eerste vier leerjaren van de lagere 
school cross-sectioneel na te gaan 
bij 121 kinderen met ASS (studie 3). 
Meer specifiek werden de volgende 
vier rekendomeinen onderzocht (zie 
Figuur 2 op de volgende bladzijde): 
(1) procedurele vaardigheden: kunnen 
optellen en aftrekken zonder tijdsdruk 
(Dowker, 2005), (2) geautomatiseerde 
rekenfeiten: snel kunnen oplossen 
van sommen doordat de antwoorden 
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sen beide groepen kinderen. Ondanks 
deze algemene gelijkenissen werden 
echter wel enkele subtielere verschil-

naar de lagere school - sluiten hierbij 
aan, aangezien we opnieuw geen sig-
nificante verschillen konden vinden tus-

Figuur 1: Voorbereidende rekenvaardigheden op kleuterniveau
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patroon van zowel sterktes, gemiddel-
de scores als zwaktes geobserveerd 
bij kinderen met ASS (die gewoon 
onderwijs volgden) in vergelijking 
met een normgroep van leeftijdgeno-
ten. Kinderen met ASS vertoonden 
een sterkte op eenvoudige rekentaal-
opdrachten (zoals ‘1 meer dan 5 is _’)  
in het tweede en vierde leerjaar. Er 
was echter ook evidentie voor een 
zwakte op procedurele vaardigheden 
(zoals 5+2=_) in het eerste leerjaar en 

len (trends) vastgesteld. Kinderen met 
ASS vertoonden een iets lagere score 
(trend) op subitizeren (accuraatheid) 
en op conceptuele kennis van het tel-
len. Bij het schatten op een getallenas 
vertoonden kinderen met ASS ook een 
zwakkere voorstelling voor stippenpa-
tronen dan de typisch ontwikkelende 
kinderen.

Wat de rekenvaardigheden in de lage-
re school (studie 3) betreft, werd een 

Figuur 2: Rekenvaardigheden in de lagere school
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van Onderwijs en Vorming, 2014a). 
Studie 3 bood enige evidentie voor 
het feit dat kinderen met ASS net op 
deze overgangsmomenten een zwak-
kere score behalen in vergelijking met 
typisch ontwikkelende leeftijdgenoten. 
Kinderen met ASS lijken daarom iets 
trager te zijn in het vatten van impli-
ciete instructies die hun leeftijdgenoten 
intuïtief en spontaan lijken te begrij-
pen. Eenmaal ze de techniek echter 
onder de knie hebben en de logica 
achter de instructie begrepen hebben, 
lijken kinderen met ASS zonder men-
tale beperkingen wel even vlot te kun-
nen rekenen als hun leeftijdgenootjes.

Wat de voorspellende waarde betreft 
van de voorbereidende rekenvaardig-
heden op kleuterniveau voor het reke-
nen in de lagere school, bleken (in 
studie 4) vooral subitizeren en tellen 
belangrijke voorspellers te zijn, en dit 
zowel bij kinderen met ASS als bij 
typisch ontwikkelende kinderen (Titeca 
e.a., 2014). Waar tellen de beste 
voorspeller was bij typisch ontwikke-
lende kinderen, was subitizeren meer 
voorspellend bij kinderen met ASS. 
Na controle voor intelligentie bleek 
tellen voornamelijk voorspellend voor 
de procedurele vaardigheden in het 
eerste leerjaar (Titeca e.a., 2014). Dit 
is niet verwonderlijk, aangezien kinde-
ren vooral telprocedures gebruiken om 
dergelijke taken (optellen en aftrekken 
tot 20) tot een goed einde te brengen 
(Fuchs e.a., 2009; Johansson, 2005; 
Koponen, Aunola, Ahonen & Nurmi, 
2007). 

een zwak kloklezen in het eerste en het 
derde leerjaar. In alle andere gevallen 
werden gemiddelde scores gevonden 
ten opzichte van de normgroepen van 
typisch ontwikkelende kinderen. 

Studie 3 suggereert een ontwikkelings-
patroon waarbij kinderen met ASS voor-
namelijk moeilijkheden vertoonden met 
de introductie van nieuw rekenmateri-
aal. Zo worden bij de procedurele vaar-
digheden (het leren optellen en aftrek-
ken) vooral hoge eisen gesteld in het 
eerste leerjaar, waarin splitsingen (bv. 
4 = 2 + …) en brugoefeningen (7 + 5 
= …) voor het eerst worden geïntrodu-
ceerd (Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming, 2014a). De volgende leer-
jaren doen veeleer een beroep op wat 
al aangeleerd werd en de toepassing 
ervan op grotere getallen. 

Wat kloklezen betreft, zien we een 
grote hoeveelheid nieuw materiaal 
in het eerste leerjaar. Er wordt dan 
immers een compleet nieuw systeem 
aangeleerd. Kinderen maken voor het 
eerst kennis met de analoge (wijzer)
klok, die tot op het uur en half uur 
gelezen moet kunnen worden (Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, 
2014a). In het tweede leerjaar komt 
weinig nieuw materiaal aan bod; de 
kennis wordt uitgebreid naar het lezen 
van de klok tot op het kwartier. In het 
derde leerjaar moet de kennis van 
de analoge klok echter aangevuld 
worden met de digitale klok en moet 
de klok tot op de minuut correct gele-
zen kunnen worden (Vlaams Ministerie 
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op diverse levensdomeinen en ook een 
grote impact heeft op het gezinsleven 
(Karst & Van Hecke, 2012), kan het 
voor ouders van kinderen met ASS 
geruststellend zijn om te weten dat ze 
zich over het algemeen geen bijko-
mende zorgen hoeven te maken over 
het leren rekenen van hun kind.

Wanneer we de resultaten van de 
lagereschoolkinderen met ASS (studie 
3) nader onder de loep nemen, wordt 
gesuggereerd (opvolgonderzoek over 
een langere tijdsperiode is nodig om 
deze evolutie te bevestigen) dat de 
zwaktes die aanwezig zijn tijdens het 
eerste en het derde leerjaar (telkens 
wanneer er nieuwe en/of complexe 
leerstof wordt aangebracht), spontaan 
lijken te verdwijnen in de loop van het 
vierde leerjaar. Dit suggereert opnieuw 
dat er wellicht geen grootschalige 
reken-gerelateerde aanpassingen aan 
handboeken of interventies op het vlak 
van rekenen zijn aangewezen voor 
alle kinderen met ASS. 

De bovenstaande bevindingen passen 
in het gedachtegoed van het recent 
geformuleerde M-decreet (Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, 
2014b), waarmee men inclusie van 
leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften in het reguliere onderwijs 
tracht te bevorderen. Hierbij moeten 
we echter opmerken dat een beslissing 
‘voor inclusief onderwijs’ nooit geba-
seerd kan worden op de diagnostiek 
van één enkel academisch domein. 
Zowel het volledige academische en 

Ook subitizeren bleek een grote voor-
spellende waarde te hebben voor 
de rekenvaardigheden in het eerste 
leerjaar, vooral bij kinderen met ASS. 
Dit lijkt erop te wijzen dat het omzet-
ten van een symbolische voorstelling 
(getalwoord zoals ‘vijf’) naar een non-
symbolische getalvoorstelling (hoeveel-
heid zoals vijf stippen) (Benoit, Lehalle 
& Jouen, 2004; Gray & Reeve, 2014) 
essentieel is om rekenvaardigheden te 
voorspellen. Het feit dat dit in grotere 
mate geldt voor kinderen met ASS kan 
gelegen zijn aan een sterker perceptu-
eel functioneren (d.w.z. meer gericht 
op visuele details) (Mottron, Dawson, 
Soulieres, Hubert & Burack, 2006; 
Samson, Mottron, Soulieres & Zeffiro, 
2012) of een grotere variatie in stra-
tegiegebruik bij kinderen met ASS. 
Toekomstig onderzoek moet dit echter 
verder uitdiepen.

Praktische implicaties

De hier besproken studies tonen aan 
dat kinderen met ASS zonder ver-
standelijke beperking op groepsni-
veau vooral gelijkenissen vertonen met 
typisch ontwikkelende kinderen voor 
wat hun voorbereidende rekenvaardig-
heden op kleuterniveau (studie 1 en 2) 
en hun rekenvaardigheden in de lagere 
school (studie 3) betreft. Dit lijkt ons een 
waardevolle en positieve boodschap 
om aan ouders, therapeuten en leer-
krachten over te brengen. Aangezien 
ASS een grote invloed kan uitoefenen 
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handvatten niet enkel een bijdrage leve-
ren voor het rekendomein, maar bieden 
ze ook de mogelijkheid het algemene 
academische functioneren op een posi-
tieve manier te beïnvloeden.

Ten eerste kunnen kinderen met ASS 
een voordeel halen uit het voorzien 
van expliciete instructies bij het aan-
bieden van nieuw of complex mate-
riaal (Fleury e.a., 2014). Concreet 
kan hierbij gedacht worden aan het 
opsplitsen van taken in meer omvat-
bare deelstappen of het voorzien van 
adequate visuele ondersteuning. Verder 
lijkt het ook belangrijk om voldoende 
leergelegenheden en toepassingen te 
voorzien, teneinde een generalisering 
van de aangeleerde vaardigheden te 
bevorderen (Fleury e.a., 2014). 

Kort samengevat pleiten de bevin-
dingen van dit doctoraatsonderzoek 
voor een optimale afstemming van 
de instructiestrategieën op de unieke 
leerstijl en cognitieve stijl die eigen 
is aan kinderen met ASS indien men 
hun rekenontwikkeling zo goed moge-
lijk wil bevorderen. Veel van deze 
aanbevelingen zijn echter nuttig voor 
alle leerlingen. Het Universal Design 
for Learning (UDL) lijkt dan ook een 
passend kader waarin deze aanpas-
singen voorzien kunnen worden. In dit 
kader wordt gestreefd naar het creë-
ren van leeromgevingen, leermateria-
len en didactische benaderingen die 
nuttig kunnen zijn voor alle kinderen, 
ongeacht de individuele verschillen 
in leerachtergronden (Hanna, 2005). 

sociale functioneren, alsook de levens-
kwaliteit van kinderen met ASS, moe-
ten in rekening gebracht worden om 
hierover een gegrond standpunt te 
kunnen innemen.

Ondanks de bevinding dat kinderen met 
ASS in veel opzichten gelijkaardig func-
tioneren aan typisch ontwikkelende kin-
deren voor wat betreft rekenen (studie 
1, 2 en 3), kunnen we niet voorbijgaan 
aan enkele verschillen die tijdens dit 
onderzoeksproject naar voor gekomen 
zijn. Bij de positieve boodschap moet 
dus enige nuancering aangebracht 
worden. Zowel in de derde kleuterklas 
(studie 2) als tijdens de lagere school 
(studie 3) werd vastgesteld dat kinderen 
met ASS op bepaalde onderdelen van 
het rekenen enigszins zwakker scoren 
dan hun typisch ontwikkelende leef-
tijdgenoten. Toekomstig onderzoek zal 
moeten uitwijzen of autismespecifieke 
informatieverwerkingskenmerken zoals 
moeilijkheden met cognitieve flexibili-
teit (Hill, 2004; Hughes, 1998; Russo 
e.a., 2007), verwerking van nieuwe 
stimuli (Maes, Eling, Wezenberg, 
Vissers & Kan, 2011) of het leren van 
nieuw of complex gedrag (Minshew & 
Goldstein, 1998; Minshew, Goldstein, 
Taylor & Siegel, 1994) een rol spelen 
bij de zwakkere prestaties van kinderen 
met ASS. 

In dit opzicht kunnen we met enige 
voorzichtigheid toch enkele aanbeve-
lingen formuleren om de aanpak van 
kinderen met ASS zoveel mogelijk te 
optimaliseren. Bovendien kunnen deze 
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nen inschatten en ook het individuele 
leerrendement en de vooruitgang op 
de diverse rekendomeinen van de leer-
ling op te volgen. 

Besluit 

Onderzoek naar de rekenvaardigheden 
van kinderen met ASS staat momenteel 
in zijn kinderschoenen. De vier studies 
die we hier hebben besproken, heb-
ben dan ook vanuit een verkennende 
analyse op gedragsniveau meer inzicht 
gebracht in de voorbereidende reken-
vaardigheden op kleuterniveau (studie 
1 en 2) en de rekenvaardigheden in 
de lagere school (studie 3) bij kinderen 
met ASS. De resultaten van studie 1 
toonden enerzijds aan dat de reken-
vaardigheden van kinderen met ASS 
zonder verstandelijke beperking vrij 
gelijk zijn aan deze van typisch ontwik-
kelende leeftijdgenoten. Anderzijds kon 
vastgesteld worden dat kinderen met 
ASS meer moeite leken te hebben met 
het aanbieden van nieuwe of complexe 
leerstof (studie 3) en dat subitizeren in 
de kleuterklas een sterkere voorspeller 
vormt voor latere rekenvaardigheden 
dan bij typisch ontwikkelende kinderen 
(studie 4). 

Met deze studies hopen we een eerste 
aanzet gegeven te hebben om de 
vragen vanuit het werkveld naar de 
noodzaak van een specifieke rekendi-
dactiek te beantwoorden. We hopen 
dat toekomstig onderzoek deze inge-

Het UDL-gedachtegoed leent zich er 
ons inziens dan ook toe om inclusie 
in het reguliere onderwijs te imple-
menteren (Hitchcock, Meyer, Rose & 
Jackson, 2002). Het M-decreet kan 
een wettelijk kader vormen om deze 
visie te ondersteunen en te evalueren. 

Wat onderzoek en behandeling van 
kinderen met ASS betreft, maakte studie 
4 duidelijk dat vooral het subitizeren 
en tellen op kleuterleeftijd belangrijke 
voorspellers zijn voor de latere reken-
vaardigheden (Titeca e.a., 2014). Een 
benoemtaak en een teltaak vormen dan 
ook onontbeerlijke onderdelen van een 
testbatterij om de variatie in de reken-
vaardigheden van kinderen met ASS te 
voorspellen. Bij het evalueren van de 
rekenvaardigheden in de kleuterklas 
of in de lagere school, lijkt het verder 
aangewezen om rekening te houden 
met verschillende componenten van het 
rekenen. Deze studies boden immers 
evidentie voor het feit dat kinderen met 
ASS niet op alle rekendomeinen even 
sterk of zwak zijn. Zich beperken tot 
het evalueren van één rekendomein of 
het hanteren van één samengestelde 
score kan aldus misleidende resultaten 
opleveren. 

Tot slot wensen we te benadrukken dat 
er, net als bij typisch ontwikkelende 
kinderen, een grote individuele vari-
atie bestaat in de rekenvaardigheden 
van kinderen met ASS. Daarom is het 
aanbevolen om steeds een individuele 
toetsing uit te voeren om de rekenvaar-
digheden van een kind correct te kun-
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slagen weg verder kan vervolgen om 
het inzicht in de rekenontwikkeling van 
kinderen met ASS nog te verruimen, 
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