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Samenvatting 

Bij autismespectrum stoornissen (ASS) is een zwakke centrale coherentie één van 

de verklaringsmodellen. Mensen met ASS hebben hierdoor een voorkeur voor het 

waarnemen en verwerken van details en minder voor het waarnemen van het 

geheel. 

In de Van Hiele niveautheorie begint een leerling met het herkennen van een vorm 

als een geheel. Pas later bereikt een leerling het niveau waarbij de eigenschappen 

van de meetkundige objecten een rol spelen. 

Op grond van de theorie van de zwakke centrale coherentie is de hypothese van dit 

onderzoek dat leerlingen met ASS meer moeite hebben met het eerste niveau van 

Van Hiele dan leerlingen zonder ASS. Dit kan getoetst worden door in beide 

populaties de relatieve moeilijkheidsgraad te bepalen van vragen op niveau 1 en 2 

van de Van Hiele theorie.   

In dit onderzoek is een test voor het bepalen van het Van Hiele niveau afgenomen bij 

81 leerlingen met ASS. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten die in ander 

onderzoek zijn gevonden bij leerlingen zonder ASS. Op basis van deze vergelijking 

blijkt dat voor leerlingen met en zonder ASS de moeilijkheidsgraad van de 

verschillende niveaus van Van Hiele niet wezenlijk anders is. De hypothese wordt 

hiermee weerlegd.  

 

In de resultaten viel op dat ongeveer 10% van de leerlingen met ASS het begrip 

‘vierkant’ letterlijk opvat en hier ook objecten met vier kanten van verschillende 

lengten of zonder rechte hoeken mee aanduidt. Dit letterlijk nemen van taal is een 

bekende fout bij ASS. Controle van de antwoorden op de betreffende vragen in 

Engelstalige testen bij leerlingen zonder ASS toonde aan dat dergelijke fouten daar 

in ongeveer dezelfde mate optreden. Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat hier sprake is 

van een specifiek probleem voor leerlingen met ASS. 
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Voorwoord 

Dit document is het verslag van mijn afstudeeronderzoek voor de master opleiding 

Science Education and Communication aan de Eindhoven School of Education van 

de TU/e in Eindhoven. Het onderwerp is de mogelijke invloed van een zwakke 

centrale coherentie op het doorlopen van bepaalde niveaus tijdens het leren. 

De keuze voor het onderwerp is ingegeven door het vak Onderwijskunde waarin bij 

de leertheorieën onder andere de niveautheorie van Van Hiele is behandeld. Deze 

theorie stelt dat bij het leren van meetkundige concepten een leerling stapsgewijs 

een aantal niveaus doorloopt. Het eerste niveau heeft hierbij betrekking op het zien 

van de vorm als een geheel. De andere aanleiding voor dit onderwerp is mijn werk 

op Pleinschool Helder als docent wiskunde voor havo/vwo-leerlingen met 

autismespectrum stoornissen (ASS). De theorie van de zwakke centrale coherentie 

is één van de verklaringsmodellen voor ASS. Deze theorie stelt dat mensen met ASS 

een voorkeur hebben voor het waarnemen van details en moeite hebben met het 

zien van het geheel. 

De centrale vraag van dit afstudeeronderzoek is of deze voorkeurstijl invloed heeft op 

het doorlopen van de Van Hiele niveaus. Met een onderzoek naar deze vraag kan ik 

een onderwerp uit de leertheorie combineren met een fascinerend werkgebied: het 

onderwijs aan leerlingen met ASS. 

 

Michiel Klaren 

Geldrop 2012-09-24 
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1. Inleiding 

Het onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op het zien van samenhang door leerlingen met 

autismespectrum stoornissen (ASS). In het voortgezet onderwijs kan men leerlingen 

met ASS, ondanks hun beperkingen, op alle schoolniveaus tegenkomen. Op een 

typische school in het voortgezet onderwijs1 zitten enkele tot tientallen leerlingen met 

ASS. 

Kenmerkend voor leerlingen met ASS is, onder andere, een zwakke centrale 

coherentie. Dit is een voorkeur voor het waarnemen van details waarbij er geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen de elementen met verschillend belang. Hierdoor 

is het voor hen moeilijker de samenhang tussen losse elementen te herkennen. Dit 

onderzoek richt zich op de invloed die een zwakke centrale coherentie heeft op het 

leren.  

De niveautheorie van Van Hiele geeft een beschrijving van het leerproces als een 

stapsgewijs doorlopen van een aantal vaste niveaus. Het eerste niveau van 

Van Hiele is het visuele of intuïtieve niveau waarbij de vorm als geheel wordt 

waargenomen en betekenis krijgt. Op het volgende niveau (beschrijvend niveau) 

worden de afzonderlijke eigenschappen geleerd.  

De veronderstelling van dit onderzoek is dat leerlingen met ASS bij het leren van 

meetkunde meer moeite hebben met het waarnemen van de vorm als geheel. Voor 

hen is het leren van eigenschappen en het toepassen van regels vanzelfsprekender. 

De onderzoeksvraag is of de volgorde van de gemiddelde moeilijkheidsgraad van 

vragen op de eerste niveaus van Van Hiele voor leerlingen met ASS gelijk is aan die 

voor leerlingen zonder ASS. 

 

Als leerlingen met ASS inderdaad meer moeite hebben met het visuele (intuïtieve) 

niveau kunnen mogelijk aanpassingen in de didactiek worden ontwikkeld en de 

leerresultaten bij de leerlingen worden verbeterd. Bij leerlingen met ASS zou de 

uitleg bijvoorbeeld kunnen starten op het beschrijvende niveau en van daaruit 

aandacht besteden aan het visuele (intuïtieve) niveau. 

 

  

                                            
1 De geschatte prevalentie van ASS is 58 per 10 000 (Haveman M. , 2002). Volgens CBS 
gegevens zit 80% van de leerlingen op een school met 1000 tot 5000 leerlingen. 
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Indeling van het verslag 

In hoofdstuk 2 wordt een inleiding gegeven op het begrip autismespectrum 

stoornissen. Na een bespreking van de eerste gevalsbeschrijvingen door Kanner en 

Asperger en van de typerende kenmerken van autisme, worden de drie voornaamste 

theoretische verklaringsmodellen voor autisme samengevat. Eén van deze theorieën, 

de zwakke centrale coherentie, speelt een grote rol in dit onderzoek en wordt verder 

uitgewerkt. Het volgende hoofdstuk gaat in op de leertheorieën van onder andere 

Piaget en Vygotsky. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is de niveautheorie 

van Van Hiele. Nadat deze theorie is beschreven worden in hoofdstuk 4 de 

onderzoeksvragen van dit afstudeeronderzoek geformuleerd. Bij de behandeling van 

de opzet en uitvoering van het onderzoek in hoofdstuk 5 komen het 

onderzoeksinstrument en de analysemethode aan bod. Hierbij wordt een meerkeuze-

test besproken die in 1980 door Usiskin is ontwikkeld voor de bepaling van het 

Van Hiele niveau van leerlingen. Voor de analyse van de testresultaten wordt in dit 

afstudeeronderzoek gebruikgemaakt van Rasch analyse. Dit is een statistische 

analysemethode voor het meten van de moeilijkheidsgraad van testitems en van de 

bekwaamheid van leerlingen. Een belangrijke schakel in dit afstudeeronderzoek is 

het artikel van Wilson uit 1990 waarin een her-analyse met het Rasch model van de 

gegevens van Usiskin wordt beschreven. De resultaten uit dit artikel worden in 

hoofdstuk 6 gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor de testresultaten die bij 

leerlingen met ASS zijn gevonden. Op basis van deze vergelijking worden in 

hoofdstuk 7 conclusies getrokken met betrekking tot de onderzoeksvragen van dit 

afstudeeronderzoek. De discussie gaat in op mogelijke verklaringen voor de 

gevonden resultaten en bespreekt mogelijkheden voor verder onderzoek. Als 

afsluiting is er een korte evaluatie. 
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2. Autisme en zwakke centrale coherentie  

Dit hoofdstuk is een inleiding op autismespectrum stoornissen (ASS). Het omvat een 

bespreking van de eerste beschrijvingen van autisme door Kanner en Asperger, het 

later inzicht van een autismespectrum, een overzicht van de kenmerken van autisme 

en gegevens over de prevalentie. Vervolgens worden de drie voornaamste 

theoretische verklaringsmodellen voor autisme samengevat. Eén van deze theorieën, 

de zwakke centrale coherentie, speelt een grote rol in dit afstudeeronderzoek en 

wordt verder uitgewerkt. 

2.1. Autisme 

Autisme is een aangeboren stoornis van de hersenen die leidt tot ontwikkelings-

stoornissen die beperkingen opleveren op allerlei terreinen en alle leeftijden. 

Kenmerkend is dat het contact met de buitenwereld en communicatie niet of 

moeizaam plaatsvinden. Het woord autisme is afgeleid van het Griekse ‘autos’ (zelf). 

Omdat tegenwoordig onderscheid wordt gemaakt in verschillende verschijnings-

vormen van autisme wordt de benaming autismespectrum stoornissen (ASS) 

gebruikt.  

Historie 

De Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Leo Kanner publiceerde in 1943 een studie 

(Kanner, 1943) met elf gevalsbeschrijvingen van kinderen die bij hem in de praktijk 

waren gebracht. De eerste gevalsbeschrijving ging in op een jongen van 5 jaar, 

aangeduid als Donald T. . In 6 pagina’s wordt een beeld geschetst van de jongen, 

het gezin en de ontwikkelingen in zijn eerste levensjaren. Kenmerkend voor Donald 

en de andere kinderen was het onvermogen, van jongs af aan, om een normale 

relatie met anderen aan te gaan en zich in sociale situaties staande te houden. 

Ouders beschreven de kinderen als ‘heeft genoeg aan zichzelf’, ‘als in een schelp’, 

‘het gelukkigst wanneer alleen gelaten’ en ‘doet alsof mensen er niet zijn’. Kanner 

gebruikte de term ‘early infantile autism’. Door de Zwitserse psychiater Bleuler was al 

in 1911 het woord autisme gebruikt. Bleuler beschreef echter schizofrene patiënten 

die zich in zichzelf terugtrokken (vroegtijdige dementie). Hier was geen sprake van 

een ontwikkelingsstoornis, maar van een geestelijk verval op latere leeftijd. 

Gemeenschappelijk was wel het verstoorde contact met andere mensen. 

Ongeveer in dezelfde tijd als Kanner beschreef ook Hans Asperger in Wenen vier 

gevallen van autisme (‘Autistische Psychopaten’) (Asperger, 1944). Asperger 

beschreef een aantal gemeenschappelijke kenmerken, maar merkte al op dat er 

grote individuele verschillen tussen de kinderen zijn. De onderlinge verschillen zijn 

bijvoorbeeld de mate van contactgestoordheid, het intellectuele niveau, de manier 

van reageren en de interesses. Gemeenschappelijke kenmerken die Asperger 

beschreef zijn een prinselijk en fijn uiterlijk dat al vroeg in de peutertijd zichtbaar 

wordt, een manier van kijken die zich niet op iets of iemand richt, maar wel alles om 

zich heen waarneemt, geen vertraging in taalontwikkeling, maar wel een 

onaangepaste spreektoon, weinig gebruik van mimiek of gebaren en in het algemeen 

weinig empathie. Verder spreekt Asperger over een ‘autistische intelligentie’ die 

spontaan en creatief is, maar weinig leert van de omgeving. De kinderen hebben een 
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woordgebruik dat opvallend formeel is voor de leeftijd en kunnen een heel specifieke 

interesse hebben waar ze als ‘kleine professoren’ over uitweiden. 

Het Duitstalige werk van Asperger bleef in de rest van de wereld lang onopgemerkt. 

Dit veranderde pas toen Lorna Wing in 1981 het syndroom van Asperger beschreef 

in een poging de verwarring over verschillende vormen van autisme op te lossen 

(Wing, Asperger's syndrome: A clinical account, 1981). In 1991 werd het werk van 

Asperger door Uta Frith vertaald (Frith, Asperger and his syndrome, 1991) en breed 

toegankelijk voor de Engelstalige wetenschappelijke wereld. 

Autismespectrum 

In de jaren ’90 werd steeds duidelijker dat tussen het autisme van Kanner en het 

syndroom van Asperger sprake is van een continuüm: het autistisch spectrum (Wing, 

The autistic continuum, 1988).  Tegenwoordig wordt vooral de term autismespectrum 

stoornissen (ASS) voor autisme gebruikt. 

Verschillende vormen van ASS zijn opgenomen in DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mind disorders, 4e versie; American 

Psychiatric Association, 2000) en de classificaties 

van de Wereldgezondheidsorganisatie (ICD-10). Er 

worden in het DSM-IV vier pervasieve (diep 

doordringende) ontwikkelings-stoornissen onder-

scheiden en de restgroep NAO (‘niet anderszins 

omschreven’): 

 Autistische stoornis 

 Syndroom van Rett 

 Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd 

 Syndroom van Asperger 

 PDD-NOS, pervasieve ontwikkelingsstoornis - 

niet anderszins omschreven (restcategorie).  

Kenmerken 

Zoals al eerder opgemerkt, zijn kinderen met beperkingen door een ontwikkelings-

stoornis uit het autismespectrum vaak heel verschillend. In 1979 publiceerden Lorna 

Wing en Judith Gould een studie naar kinderen met ernstige beperkingen op sociaal 

gebied (Wing & Gould, Severe impairments of social interaction and associated 

abnormalities in children: Epidemiology and classification, 1979). In deze studie naar 

het voorkomen van autisme in een wijk van London, gebruikten zij voor het eerst de 

drie kenmerken die later algemeen bekend zijn geworden als de triade van het 

autisme: 

 afwezigheid of beperkingen van de sociale interactie, in het bijzonder met 

leeftijdsgenoten; 

 afwezigheid of beperkingen in de ontwikkeling van verbale of non-verbale 

communicatie; 

 herhaalde, stereotype activiteiten. Later werd dit kenmerk ook wel vervangen 

door gebrek aan verbeelding. 

Bij de beperkingen in de sociale interactie wordt onderscheid gemaakt tussen sociale 

afstandelijkheid (onverschillig tegenover anderen of alleen gericht op de eigen 

behoeften), passieve interactie (geen contact maken maar wel toekijken), actieve, 

Figuur 1  Bron: (de Bruin, 2005) 
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maar vreemde interactie (zonder interesse voor de andere persoon) en normale 

interactie. 

Bij de communicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de afwezigheid van spraak, 

echolalie (dwangmatig herhalen), het omwisselen van (persoonlijke) voornaam-

woorden en het eigenaardig gebruiken van woorden of uitdrukkingen. 

Naast zich herhalende stereotype bezigheden (zoals sorteren) is ook kenmerkend 

dat de kinderen geen symbolische of fantasierijke activiteiten (zoals doen-alsof 

spellen) ontwikkelen en eenkennige interesses of bezigheden hebben. 

 

Bij kinderen met het syndroom van Asperger zijn andere kenmerken aanwezig (zie 

bijvoorbeeld (Wing, Asperger's syndrome: A clinical account, 1981)). Zij zijn al vroeg 

spreekvaardig, wat soms enige tijd ten koste gaat van het leren lopen, maar 

ontwikkelen vaak een wat pedant woordgebruik. Bij het spreken gebruiken ze weinig 

of geen expressie en gebaren en ze spreken op vlakke toon. Tevens begrijpen ze 

weinig van de non-verbale communicatie van anderen. Taal kan heel letterlijk 

genomen worden. De ambiguïteit van taal wordt niet herkend en begrepen.  

 
Figuur 2  Bron: (Maaike en Melissa, 2010) 

Door gebrek aan inzicht in sociale conventies komen de kinderen, ondanks hun 

intelligentie, in de problemen met sociale interacties. Dit komt in het algemeen niet 

doordat ze zich sociaal terugtrekken, maar de sociale regels zijn voor hen 

ongrijpbaar en lijken telkens anders dan ze menen te weten. Zich herhalende 

beweging (zoals tolletjes) vinden ze fascinerend, maar tegen veranderingen kunnen 

ze zich hevig verzetten. Deze starheid kan obsessieve vormen aannemen waarbij ze 

alles in hun omgeving hetzelfde willen houden. Hoewel ze zelf soms handelingen 

monotoon herhalen, kunnen ze een beperkte tolerantie hebben voor eenvoudige 

opdrachten en door de lage frustratiedrempel in problemen komen. De (fijne) 

motoriek is minder ontwikkeld wat problemen geeft bij sport en spel. Er kan sprake 

zijn van stereotype bewegingen, zoals gefladder met de armen. 

Dat er niet alleen problemen zijn, kan blijken uit de hoge intelligentie en bijzondere 

interesses en vaardigheden die kinderen met het syndroom van Asperger vaak 

hebben (Wing noemt 75%). Ze zijn vaak visueel en concreet ingesteld en hebben 

een goed ruimtelijk inzicht. Ze nemen veel details waar, maar kunnen last hebben 

van sensorische overprikkeling. Bij het waarnemen is er veel aandacht voor details, 

maar ontgaat hen soms het grotere geheel. Er is een groot gevoel voor 

rechtvaardigheid en hun eerlijkheid maakt dat ze soms als klokkenluider optreden 

wat niet altijd goed uitpakt voor hun sociale geaccepteerdheid. 
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Prevalentie 

Sinds de eerste publicatie van Kanner was aangenomen dat autisme zeldzaam was 

met een prevalentie (het aantal gevallen op een bepaald moment) van 2 tot 4 per 

10 000 kinderen. In de loop van de tijd verschenen studies die lieten zien dat er veel 

meer nieuwe gevallen werden gediagnosticeerd dan verwacht. Er werden zelfs 60 

per 10 000 voor klassiek autisme en nog meer voor het hele spectrum 

gerapporteerd. De vraag was of er een toename in het aantal gevallen van ASS was. 

Verschillen in de gehanteerde criteria en de onderzochte groep maakten het moeilijk 

de resultaten van de verschillende onderzoeken te vergelijken. 

In 2002 verscheen een overzichtsstudie naar bijna 40 eerdere studies (Wing & 

Potter, The epidemiology of autistic spectrum disorders: Is the prevalence rising?, 

2002). Deze studie komt tot de conclusie dat er voor een echte toename geen bewijs 

is. Vermoedelijk wordt de toename van het aantal gevallen verklaard door 

veranderingen in de diagnostische criteria en een groeiende bewustwording en 

erkenning van ASS. Er is in ieder geval geen wetenschappelijk bewijs voor een 

stijging van het aantal nieuwe gevallen van autisme door bijvoorbeeld vaccinaties 

tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR). 

Ongeveer tegelijkertijd en gebaseerd op vrijwel dezelfde studies publiceerden 

Haveman en Reijnders in 2002 een overzichtsstudie (Haveman & Reijnders, 2002). 

Ook zij komen tot de conclusie dat er in het verleden een systematische 

onderschatting is geweest. Er lijkt vanaf 1966 een grote toename te zijn geweest, 

maar na correcties voor de omvang van de studie, de diagnostische criteria en de 

leeftijdsgroepen, komen ze uit op een beperkte toename tot de jaren ’80 en daarna 

een min-of meer stabiel beeld (zie grafiek) met een prevalentie van 16 per 10 000 

(‘gemiddeld’ heeft hier betrekking op de onderzochte studies). 

 
 Figuur 3  Bron: (Haveman & Reijnders, 2002) 

In een ander artikel uit hetzelfde jaar geeft Haveman op basis van een andere 

weging van deze studies een ruwe schatting van de prevalentie van enkele 

diagnoses binnen het autismespectrum (Haveman M. , 2002): 0,08% klassiek 

autisme, 0,38% syndroom van Asperger en 0,12% PDD-NOS. Dit komt in totaal op 

ongeveer 58 per 10 000. 
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2.2. Theoretische inzichten autisme 

Mede op basis van het artikel van Kanner is lang gedacht dat autisme verklaard kon 

worden door een koude en dominante invulling van de opvoeding door de ouders, 

met name de moeders, waardoor er zich geen goede moeder-kind binding kon 

ontwikkelen. Rond 1950 sprake men van ‘Refrigerator mother’ als oorzaak voor 

autisme bij kinderen (Bettelheim, 1967). Pas in de jaren ’60 kwam er verweer tegen 

deze denkbeelden. De psycholoog Rimland, zelf vader van een autistische zoon, 

schreef het boek ‘Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural 

Theory of Behavior’ (Rimland, 1964) met een voorwoord van (de inmiddels 

‘bekeerde’) Kanner. In dit boek werd autisme voor het eerst beschreven als een 

probleem in de neurologische ontwikkeling van het kind. Later wetenschappelijk 

onderzoek met tweelingen (Folstein & Rutter, 1977) toonde de grote rol van de 

genen aan. De nature – nurture discussie was definitief beslecht: de oorzaak van 

autisme lag niet in de opvoeding. Verder onderzoek richtte zich op de aard van de 

beperkingen in neuropsychologische functies, de pathologie in de hersenen en de 

oorzaken voor die fysieke verschillen. Op de biologische basis gaat dit verslag verder 

niet in. Wel op de moderne zienswijze volgens welke autisme voortkomt uit 

cognitieve beperkingen die zich kenmerken door: 

o het ontbreken van een theory of mind, 

o beperkingen in het executief functioneren, 

o een zwakke centrale coherentie. 

 
Figuur 4   Bron: gebaseerd op (de Bruin, 2005) 

Theory of mind 

Autistische kinderen vinden hun sociale omgeving onvoorspelbaar en onbegrijpelijk. 

Ze lijken mensen en dingen op dezelfde manier te behandelen. Ook kinderen met 

ASS en een normale of hoge intelligentie hebben hier problemen. Opvallend is dat 

kinderen met het syndroom van Down en een laag IQ wel een normale sociale 

competentie ontwikkelen. In een poging hiervoor een verklaring te vinden 

publiceerde Baron-Cohen in 1985 een onderzoek naar het ontbreken van een theory 
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of mind bij kinderen met autisme (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). De term 

theory of mind komt voort uit een debat over de vraag of dieren gedachten kunnen 

toeschrijven aan anderen dieren (Premack & Woodruff, Does the chimpanzee have a 

theory of mind?, 1978). Het gaat hierbij om tweede-orde mentale representaties 

(gedachten over gedachten) waarmee iemand in staat is de eigen of andermans 

mentale toestanden (zoals geloof, wens, intentie, weten, schijn en waarneming) en 

de relatie met acties te begrijpen. Het wordt een ‘theorie’ genoemd omdat mentale 

toestanden niet direct waarneembaar zijn en er alleen aannames gemaakt kunnen 

worden over wat een ander weet, wil, voelt of gelooft. 

Het was uit eerder onderzoek bekend dat het ontbreken van een theory of mind 

samenhing met sociale incompetentie maar ook met het ontbreken van doen-alsof 

(‘pretend play’) in rollenspellen. Dit werd ook vastgesteld bij kinderen met ASS en tot 

dan toe ontbrak een goede verklaring voor de samenhang met sociale problemen. 

Baron-Cohen onderzocht daarom het vermoeden dat bij autistische kinderen een 

theory of mind ontbrak. Bij dit onderzoek maakte hij gebruik van de Sally-Anne test 

(Wimmer & Perner, 1983). Kinderen krijgen hierin met twee poppen een kort verhaal 

voorgespeeld waarin één pop (Sally) tijdelijk afwezig is, terwijl in het bijzijn van pop 

Anne een voorwerp wordt verplaatst. Als pop Sally later terug is, wordt het kind 

gevraagd waar Sally denkt dat het voorwerp is. Kinderen zonder theory of mind 

antwoorden dat Sally denkt dat het voorwerp op de nieuwe plaats is. Ze kunnen zich 

niet verplaatsen in de gedachten van Sally die nog de foute gedachte (‘false belief’) 

heeft dat het voorwerp is, waar zij het achterliet. Het onderzoek van Baron-Cohen 

bevestigde dat bij kinderen met autisme (criteria van Rutter; 1978) inderdaad een 

theory of mind ontbrak (of zich langzamer ontwikkelde). Bij controlegroepen van 

gewone kinderen en kinderen met het syndroom van Down, was dit niet het geval. 

Later onderzoek (Leslie & Frith, 1988) bevestigde de resultaten in proeven met echte 

mensen in plaats van poppen en tests waarin gevraagd werd wat een andere 

persoon kan zien. 

Het gebrek aan een theory of mind (‘mind-blindness’) kon de sociale beperkingen 

van een kind met ASS goed verklaren. Het kind kan alleen vanuit zichzelf denken en 

contact met anderen mist wederkerigheid. Als gevolg hiervan verloopt het opbouwen 

en onderhouden van sociale relaties moeizaam. Problemen met de ontwikkeling van 

communicatie zouden voortkomen uit het niet begrijpen van de bedoeling van andere 

sprekers en problemen met de verbeelding zouden ontstaan doordat het kind geen 

onderscheid tussen werkelijke en denkbeeldige gebeurtenissen kan maken (Frith, 

Autism: Explaining the Enigma, 1989). 

 

Ondanks het succes van de theory of mind verklaarde dit toch niet alle beperkingen 

van kinderen met ASS. Zo gaf theory of mind geen afdoende verklaring voor de 

beperkte interesses, het obsessief verlangen om dingen hetzelfde te houden, de 

specifieke vaardigheden en de capaciteiten van idiot savants (Frith & Happé, 

Autisme: Beyond "theory of mind", 1994). Er kwamen al snel andere (deel)-

verklaringen. 
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Beperkingen in het executief functioneren 

Een ander kenmerk van mensen met ASS zijn problemen met het plannen, 

organiseren en uitvoeren van taken. Het gaat hierbij om taken waarvoor 

geautomatiseerd gedrag, bepaald door conditionering, niet meer voldoet. Soms 

vragen situaties om gedrag waarbij uit een totaalbeeld van verschillende aspecten 

een keuze moet worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van (langere 

termijn) plannen, het vinden en oplossen van fouten, het omgaan met veranderde 

omstandigheden of nieuwe, gevaarlijke of technisch moeilijke situaties. Maar ook om 

situaties waarbij weerstand overwonnen of verleidingen weerstaan moeten worden. 

In 1985 liet Rumsey zien dat het probleemoplossend vermogen bij verbaal begaafde 

autistische mannen duidelijk beperkter was dan in controlegroepen (Rumsey, 1985). 

Zij liet ook zien dat dit onafhankelijk was van de mate van sociale beperkingen. 

Verder onderzoek naar beperkingen in de executieve functies en de relatie met 

theory of mind is gedaan door Ozonoff c.s. (Ozonoff, Pennington, & Rogers, 1991). 

Zij toonden met verschillende testen beperkingen aan van de executieve functies bij 

jonge mensen met autisme zonder dat dit te wijten kon zijn aan motivatiegebrek. 

Voor een kind met ASS betekenen beperkte executieve functies dat het aanleren van 

nieuwe vaardigheden en oplossen van problemen moeizaam gaat. Een plan maken 

voor het aanpakken van een taak gaat niet of moeizaam omdat het kind niet goed 

ziet wat het moet doen, hoe het moet, en waar, wanneer en met wie het aangepakt 

kan worden. Het uitvoeren van een gemaakt plan kan moeilijk zijn door weerstand 

om te beginnen, doordat er teveel afleiding is of omdat er onverwachte problemen 

zijn die om flexibiliteit in het plan vragen. 

Zwakke centrale coherentie 

De derde component in de verklaring van de cognitieve beperkingen van mensen 

met ASS is de theorie van de zwakke centrale coherentie. Omdat dit een centrale rol 

speelt in dit afstudeeronderzoek wordt het uitgebreid besproken in de volgende 

paragraaf. 
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2.3. Zwakke centrale coherentie 

Kanner had in zijn oorspronkelijk artikel (Kanner, 1943) al opgemerkt dat autisten niet 

in staat waren het geheel te zien zonder volledige aandacht voor de samenstellende 

onderdelen. Het was bekend (Bartlett, 1932) dat bij zich normaal ontwikkelende 

kinderen de informatieverwerking zich steeds meer richt op betekenis (‘drive for 

meaning’) en het geheel (‘Gestalt’). Bij hen gaat dit soms zelfs ten koste van de 

aandacht voor details. Het was Frith (Frith, Autism: Explaining the Enigma, 1989; 

revised 2003) die zich realiseerde dat deze ontwikkeling bij kinderen met autisme 

anders verloopt. Frith stelde dat autisme samengaat met een zwakke centrale 

coherentie (‘weak central coherence’). Centrale coherentie is de term die zij 

gebruikte voor de menselijke neiging om betekenis te geven aan waargenomen 

elementen. Zij beschreef hoe bij een zwakke centrale coherentie het verwerken van 

waarnemingen (lokale informatie) niet leidt tot een betekenis op een hoger niveau 

(globale informatie).  

 

Shah en Frith deden in 1993 onderzoek naar de prestaties van kinderen met ASS op 

de block design test die gebruikt wordt in intelligentietests (Shah & Frith, 1993). Bij 

deze test (zie Figuur 5) moeten bepaalde vormen worden samengesteld met 

verschillende zwart-witte blokken. Dit kan met een top-down aanpak waarbij de vorm 

als geheel leidend is maar ook bottom-up waarbij met de lokale eigenschappen 

verbindingen worden gemaakt en het geheel vanzelf ontstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proefpersonen met ASS bleken, onafhankelijk van leeftijd en intelligentie, sneller te 

zijn dan de controlegroep. Als de vormen gesegmenteerd werden aangeboden (zie 

Figuur 6) bleek dit personen met ASS 

nauwelijks te helpen terwijl de 

controlegroep zo vrijwel even snel was. 

Mensen met ASS blijken minder tijd 

nodig te hebben om de delen te zien 

waaruit het geheel was samengesteld. 

  Figuur 6  Met gesegmenteerd vorm (r). 

Figuur 5  Voorbeeld block design test. Uit (Shah & Frith, 1993) 
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Vergelijkbare resultaten zijn gevonden op de Embedded Figures Test (EFT) die in de 

experimentele psychologie is ontwikkeld door Gestalt psychologen. Hierbij moet een 

kleine vorm terug gevonden worden in 

een grotere voorstelling. Normale proef-

personen kost het inspanning om de 

neiging te weerstaan het geheel te zien 

in plaats van de delen. Mensen met 

ASS blijken op dergelijke testen sterk te 

presteren (Jolliffe & Baron-Cohen, 

1997). In andere testen naar Gestalt 

verwerking (Brosnan, Scott, Fox, & Pye, 

2004) blijkt dat mensen met ASS de 

onderlinge relaties tussen onderdelen 

niet verwerken en daardoor de samen-

hang in het grotere geheel niet zien. 

 

Uit verder onderzoek bleek dat het niet zo is dat kinderen met ASS het geheel niet 

kunnen zien, maar wel dat zij superieur zijn in het waarnemen en verwerken van 

details en dat dat hun voorkeursstijl is (Happé, Autism: cognitive deficit or cognitive 

style?, 1999). Als gevolg hiervan maken zij uit zichzelf vaak geen volledig gebruik 

van de gehele context.  

Later kwamen alternatieve verklaringen, zoals het ‘hierarchization deficit model’ 

(Mottron & Burack, 2001). Hierbij wordt gesteld dat mensen met en zonder autisme 

lokale visuele informatie wel hetzelfde verwerken, maar dat mensen met autisme niet 

méér gewicht geven aan bepaalde belangrijke elementen en geen hiërarchie 

aanbrengen.  

 

Happé en Frith schreven in 2006 een overzichtsartikel van onderzoeken naar de 

zwakke centrale coherentie (Happé & Frith, The Weak Coherence Account: Detail-

focused Cognitive Style in Autism Spectrum Disorders, 2006). Zij concluderen dat de 

onderzoeken de bovengenoemde voorkeursstijl  bevestigen en stellen dat de zwakke 

centrale coherentie geen verklaring is voor tekorten in het sociale vlak maar 

onafhankelijk daarvan.  

  

Figuur 7 Voorbeeld Embedded Figures Test. 
Uit (Happé, Autism: cognitive deficit 
or cognitive style?, 1999) 
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M.C. Escher, Vlakvulling 11, 1957 
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3. Leertheoretische achtergronden 

3.1. Piaget en Vygotsky 

Het denken over het leren van concepten is sterk beïnvloed door Piaget (Scot, 

Asoko, & Leach, 2007). Piaget merkte op dat de ontwikkeling van de menselijke 

intelligentie samengaat met de biologische ontwikkeling die leidt tot rijping van het 

centrale zenuwstelsel. De ontwikkeling vindt plaats onder invloed van interactie met 

de omgeving. De persoon probeert de wereld om zich heen te begrijpen door de 

ervaringen een plaats te geven in de bestaande kennisstructuren. Nieuwe ervaringen 

leiden tot verstoringen die door accommodatie (inpassen) en assimilatie (aanpassen) 

tot nieuwe, steeds complexere kennisstructuren leiden. 

Piaget beschrijft de ontwikkeling als een stapsgewijs proces waarin het kind een 

aantal stadia van rijping doorloopt. De stadia zijn respectievelijk de senso-motorische 

fase van 0-2 jaar, de pre-operationele fase van 2-6 jaar, de concreet-operationele 

fase van 6-11 jaar en als laatste de formeel-operationele fase waarin het kind dat 

zich normaal ontwikkeld vanaf het 11de jaar is. In deze fasen is het kind eerst vooral 

gericht op concrete en fysieke zaken en ontwikkelt het zich tot logisch en abstract 

denken. 

 

Waar bij Piaget vooral de biologische rijping voorop staat, is het bij Vygotsky vooral 

de sociale omgeving die het leren stimuleert (Vygotsky, Mind in society: The 

development of higher psychological processes, 1978). Door in de sociale context te 

handelen worden ideeën verkend, gedachten ontwikkeld en weer getoetst aan 

anderen. Door zelf na te denken en te proberen te begrijpen wat er in de sociale 

interactie is gebeurd of is gecommuniceerd, ontwikkelt zich het individuele denken. 

Hierbij maakt het kind zich de woorden, gebaren en beelden eigen zoals die in zijn 

omgeving worden gebruikt. Het leren is een proces van internaliseren.  

Vygotsky beschrijft het ontwikkelproces aan de hand van zones: de zone van de 

actuele ontwikkeling en die van de naaste ontwikkeling (Zone of Proximal 

Development; ZPD). In de zone van de actuele ontwikkeling liggen de activiteiten die 

de leerling zelfstandig kan uitvoeren. De zone van de naaste ontwikkeling is wat de 

leerling aankan onder begeleiding. Het leren door de leerling is afhankelijk van de 

ondersteunende activiteiten van de docent. Belangrijk is dat de leerling actief bezig 

moet zijn om zelf te begrijpen wat er in de sociale context wordt gezegd. Een leerling 

kan dus geen passieve ontvanger van kennis zijn. Vygotsky is een vertegen-

woordiger van het sociaal-constructivisme: de leerling moet zelf constructief de 

kennis opbouwen. 

Minder bekend is de theorie van Vygotsky over conceptvorming. Het leren van 

concepten is relevant voor het wiskunde onderwijs (Berger, 2005). Vygotsky ziet een 

‘concept‘ als de verbindingen tussen de onderdelen binnen een idee en met andere 

ideeën. Samen vormt dit een logisch geheel en is het onderdeel van een sociaal 

geaccepteerd systeem van hiërarchische kennis. Volgens de theorie van concept-

vorming van Vygotsky zijn er bij het leren van een concept een aantal fasen te 

onderscheiden in het pre-conceptuele denken. In de eerste fase gaan objectief niet-

gerelateerde begrippen samen op een hoop (‘heaps’). De associaties ontstaan door 

toeval zoals de plaats op de pagina of doordat begrippen min of meer gelijktijdig 
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onder de aandacht komen. In de volgende fase ontstaat door het leggen van relaties 

een samengesteld begrip (‘complexes’). De relaties kunnen bijvoorbeeld ontstaan op 

basis van gemeenschappelijke eigenschappen. Er ontstaat een samenhangend 

beeld waarover gecommuniceerd kan worden met anderen. Hierdoor wordt het 

mogelijk af te stemmen met het beeld van anderen in de (wiskundige) gemeenschap. 

In deze fase wordt nog steeds gebruik gemaakt van niet-logische of op ervaringen 

gebaseerde associaties. De gevormde beelden kunnen nog eigenaardig of zelfs 

bizar zijn. De laatste fase gaat in als zich uit de samenstellingen pseudo-concepten 

hebben ontwikkeld waarmee het kind in de sociale omgeving uit de voeten kan. In 

deze fase lijkt de leerling het echte concept te gebruiken maar de kennis is nog 

gebaseerd op associaties en ervaringen en niet op logica en abstractie. Bij een 

pseudo-concept ligt het begrip voor het kind nog niet geheel vast en het kan onder 

invloed van anderen worden bijgesteld. In de wiskunde kan een leerling bijvoorbeeld 

afgeleiden gebruiken zonder de eigenschappen van afgeleiden te doorgronden.  

 

Zowel bij Piaget als bij Vygotsky is sprake van stapsgewijze ontwikkeling. De 

drijvende kracht achter de ontwikkeling is biologische rijping dan wel groei van 

kennisnetwerken door interactie met de sociale omgeving.  

3.2. Niveautheorie van Van Hiele 

In deze paragraaf komt de niveautheorie van Van Hiele aan de orde. Deze theorie 

beschrijft het stapsgewijs leren van wiskundige concepten en is beïnvloed door de 

ideeën van Vygotsky. Voor de bespreking van de niveautheorie geef ik eerst een 

korte achtergrondschets van het echtpaar Van Hiele-Geldof. 

Achtergronden 

Pierre Van Hiele (1909-2010) werd na zijn wiskundestudie leraar in het Montessori 

onderwijs (Alberts & Kaenders, 2005). Ook zijn vrouw Dina (Dieke) Van Hiele–Geldof 

(1911-1958) werkte daar. Het Montessori onderwijs gaat uit van de natuurlijke 

neiging van het kind tot zelfontplooiing: ‘help mij het zelf te doen’. Het onderwijs moet 

de omgeving en het materiaal aanbieden die aansluiten bij ‘gevoelige perioden’ 

waarin het kind ontvankelijk is om iets nieuws te leren. Hierbij worden speciale les-

materialen gebruikt zoals zintuiglijk materiaal met geometrische vormen. In de 

klassen zitten altijd drie leeftijdsgroepen door elkaar. Dit geeft het kind kansen om te 

leren van anderen die al verder zijn in hun ontwikkeling. 

Gebaseerd op hun ervaringen in het onderwijs schreven Pierre en Dina Van Hiele 

hun proefschriften (respectievelijk De problematiek van het inzicht en De didactiek 

van de meetkunde in de eerste klas van het v.h.m.o.) waarop ze beiden in 1957 

promoveerden in Utrecht. Dina Van Hiele–Geldof overleed kort na het schrijven van 

haar proefschrift. Pierre Van Hiele is alleen verder gegaan met het uitwerken van de 

theorie. Bekende boeken van zijn hand zijn Begrip en Inzicht (Van Hiele, 1973) en 

Structure and Insight: A Theory of Mathematics Education (Van Hiele, 1986). In deze 

boeken beschrijft Van Hiele hoe vanuit het doorzien van de structuur het inzicht 

ontstaat waarmee het nieuwe begrip zich vastzet. Van Hiele liet zich inspireren door 

Gestalt psychologie in zijn denken over structuren. In Structure and Insight beschrijft 

hij hoe een structuur uitgebreid kan worden zonder dat de regels veranderen en hoe 

een structuur zelf weer uitvergroot kan worden met fijnere structuren als 
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samenstellende delen. Andersom kan een structuur zelf onderdeel zijn van grotere 

structuur waarin ook een uitgebreidere verzameling regels bestaat. Structuren in 

verschillende gebieden kunnen onderling vergelijkbaar zijn waarbij er een 

correspondentie is van regels in elk gebied (isomorfie). Om het inzicht van leerlingen 

te vergroten moeten ze gestimuleerd worden om zelf structuren te zoeken en 

herkennen. 

De Van Hiele niveaus 

Leerlingen hebben het vaak moeite met het leren van meetkunde. Sommige 

leerlingen herkennen wel een vierkant maar kunnen geen definitie geven. Andere 

leerlingen klagen dat ze iets moeten bewijzen wat ze al weten (Crowley, 1987). De 

Van Hiele’s merkten op dat dit een weerspiegeling is van het niveau waarop het 

meetkundige denken van de leerling zich bevindt. De theorie die de Van Hiele’s in 

hun proefschriften opstelden legt uit waarom leerlingen moeite hebben met de 

hogere denkprocessen zoals bewijzen geven: leerlingen komen in de problemen als 

ze uitleg krijgen die boven het niveau is waar ze klaar voor zijn. De theorie geeft ook 

aan dat problemen voorkomen kunnen worden, als de leerlingen stapsgewijs alle 

opeenvolgende niveaus doorlopen. Er kan geen niveau worden overgeslagen: de 

leerlingen moet elke niveauovergang stap-voor-stap voltooien. 

 

Voor het aantal niveaus en de omschrijvingen daarvan zijn in de loop van de 

ontwikkeling een aantal varianten ontstaan. Hier bespreken we de indeling in 

vijf niveaus. Van Hiele nummerde deze niveaus 0 tot en met 4. Later is deze 

nummering aangepast tot 1 tot en met 5 (Wirszup, 1976). In dit afstudeeronderzoek 

worden de omschrijvingen van de vijf niveaus gebruikt zoals opgesteld door Hoffer 

(Hoffer, 1981). Dit sluit aan bij veel van de latere bronnen (Fuys, Geddes, & Tischler, 

The Van Hiele Model of Thinking in Geometry among Adolescents, 1988). Ook 

Van Hiele zelf gebruikte deze indeling na 1986. 

Niveau 1 (herkenning): De leerling kan de namen van meetkundige figuren leren en 

herkent de vorm als een geheel. 

 → Vierkanten en rechthoeken lijken verschillend. 

Niveau 2 (analyse): De leerling kan eigenschappen van een figuur vaststellen. 

 → Rechthoeken hebben vier rechte hoeken. 

Niveau 3 (ordenen): De leerling kan figuren en onderlinge relaties logisch 

ordenen, maar past dit nog niet toe in een wiskundig 

systeem. 

 → Eenvoudige afleidingen kunnen stapsgewijs worden 

gevolgd, maar een bewijs wordt nog niet begrepen. 

Niveau 4 (afleiden): De leerling begrijpt het belang van afleidingen en de rol van 

axioma’s, stellingen en bewijs. 

 → Bewijzen kunnen met inzicht worden gegeven. 

Niveau 5 (formeel): De leerling begrijpt de noodzaak voor een formele aanpak en 

is in staat abstracte afleidingen te maken. 

 → Niet-Euclidische meetkunde wordt begrepen. 
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De theorie van Van Hiele beschrijft hoe bij het doorlopen van de niveaus een aantal 

eigenschappen kunnen worden onderkend. Voor dit afstudeeronderzoek is met name 

de eigenschap van de vaste volgorde belangrijk: een leerling moet de niveaus één-

voor-één en in de vaste volgorde doorlopen zonder een niveau over te slaan. De 

eigenschap van naburigheid beschrijft hoe in een volgend niveau juist de innerlijke 

structuur van het vorige niveau onderwerp van de redeneringen wordt. De 

eigenschap van onderscheid beschrijft dat elk niveau een eigen taal, symbolen en 

relaties tussen symbolen heeft. De laatste eigenschap is scheiding: personen die 

redeneren op verschillende niveaus kunnen elkaar niet begrijpen. 

Instructie 

Anders dan Piaget namen de Van Hiele’s aan dat instructie een versnelling in de 

cognitieve ontwikkeling van de leerling kon brengen door een situatie aan te bieden 

die gunstig is voor de leerling om het volgende niveau van denken te bereiken.  

Vanwege bovengenoemde eigenschappen is het belangrijk dat de docent zich 

bewust is van het niveau waarop de leerling zich bevindt en de didactiek daarop 

aanpast. In de praktijk blijken docenten, tegen de verwachtingen in, niet goed te zijn 

in het inschatten van het niveau van leerlingen (zie (Schutte, 2010) en (Storm, 

2012)). De mogelijkheden om zich aan te passen zijn beperkt: als de docent probeert 

leerstof van een hoger niveau te vertalen naar het lagere niveau van een leerling, of 

als de docent de stof zelf niet goed beheerst, zal de leerling verward raken en de stof 

niet kunnen begrijpen. De leerling valt terug op zijn lagere niveau en probeert de stof, 

tevergeefs, in te passen in de kennisstructuren op zijn niveau (reductie). Tegelijkertijd 

voelt de docent zich machteloos: ‘… alle argumenten, die hij aanvoert, blijken 

ondoeltreffend te zijn. Het is, of hij een andere taal spreekt dan de leerling, hetgeen 

ook inderdaad het geval is.’ (Van Hiele, 1973). Van Hiele pleit voor het inlassen van 

een pauze van enkele maanden opdat de leerling dichter bij het hogere niveau is 

gekomen doordat de eerder aangeboden kennis heeft kunnen bezinken. Volgens 

Van Hiele is de overgang naar een volgend niveau vooral afhankelijk van les-

ervaringen en minder van leeftijd of rijping. Dit is te vergelijken met de ideeën van 

Vygotsky over het leren door ervaringen in sociale situaties. 

Van Hiele beschrijft hoe een leerling bij de overgang naar een volgend niveau door 

verschillende fases gaat. In de informatie-fase maakt de leerling kennis met het 

gebied waarover het gaat. In de fase van de gebonden oriëntatie wordt de leerling 

door de aangeboden stof geprikkeld om zichzelf vragen te stellen waarmee de eerste 

relaties worden ontdekt. Hierna volgt een fase van expliciteren waarbij de leerling 

zich beter bewust wordt van de relaties, ze in eigen woorden kan uitdrukken en de 

begrippen uit de vaktaal leert kennen. In de vierde fase, vrije oriëntatie, leert de 

leerling de kennis gebruiken in algemene en open opdrachten. In de laatste fase 

wordt de nieuwe kennis samengevat en vindt integratie plaats met andere 

kennisnetwerken. Als een leerling een nieuw niveau eenmaal bereikt heeft, is een 

terugval vrijwel uitgesloten. 
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Validiteit 

Een groot onderzoek naar validiteit van de Van Hiele theorie is in de periode 1979 tot 

1982 uitgevoerd door Usiskin (Usiskin, Final Report of the Cognitive Development 

and Achievement in Secondary School, 1982). In het project Cognitive Development 

and Achievement in Secondary School Geometry (CDASSG) is een praktijktest 

uitgevoerd van de niveautheorie van Van Hiele. Onderzocht werd of de Van Hiele 

theorie beschrijvend is - heeft elke leerling een specifiek niveau? - en of de theorie 

voorspellend is - kan het specifieke niveau van een leerling gebruikt worden om de 

prestatie op een traditionele meetkundetest te voorspellen? Onderzoeksvragen 

hadden betrekking op de verdeling van de leerlingen over de niveaus bij aanvang 

van het onderwijs en nadat ze een jaar meetkundeonderwijs hadden gehad en op de 

relatie tussen het Van Hiele niveau en de prestaties in het meetkundeonderwijs. Ook 

is gekeken naar de afstemming van het onderwijs op het niveau van de leerlingen. In 

dit project is een test, de Van Hiele Geometry Test, ontwikkeld voor het bepalen van 

het Van Hiele niveau van leerlingen. Hierbij zijn per niveau vijf meerkeuzevragen 

ontworpen die zijn afgestemd op de door de Van Hiele’s gegeven omschrijvingen van 

de typerende gedragingen van leerlingen op elk niveau. Usiskin gebruikt in CDASSG 

de indeling met vijf niveaus zoals die door Hoffer is beschreven (Hoffer, 1981). Deze 

test wordt in §5.3 verder besproken. 

De conclusie van Usiskin is dat de niveautheorie van Van Hiele toetsbaar is: 

voorspellingen op basis van de theorie kunnen worden getoetst aan waarnemingen 

en worden daardoor bevestigd. Een uitzondering is het 5de niveau: vragen op basis 

van de beschikbare omschrijvingen van dit niveau bleken het bestaan van dit niveau 

niet te bevestigen. Voor ruim 2/3 van de leerlingen kon het Van Hiele niveau worden 

vastgesteld. Bij een aangepast criterium steeg dit tot 90%. Een zwak punt is de 

invloed van de arbitraire keuze voor het criterium op de bepaling van het niveau van 

de leerlingen. 

 

Burger en Shaughnessy onderzochten met behulp van klinische interviews bij 

13 leerlingen van verschillende leerjaren het meetkundige denken (Burger & 

Shaughnessy, 1986). De resultaten van de leerlingen bleken consistent te zijn met 

de niveauomschrijvingen van Van Hiele. Het niveau van formeel deduceren was, net 

als in het onderzoek van Usiskin, vrijwel afwezig. 

Gutiérrez c.s. bespraken een alternatief paradigma en een eigen methode om 

Van Hiele niveaus van leerlingen te bepalen (Gutiérrez, Jaime, & Fortuny, 1991). In 

hun onderzoeksopzet namen ze aan dat een niveauovergang geen discrete stap is 

maar een continue overgang die maanden of zelfs jaren kan duren. Ze bepaalden de 

mate waarin leerlingen zich het denken op een bepaald niveau eigen hebben 

gemaakt. Hierbij kan opgemerkt worden dat Van Hiele zelf de fasen beschreef die 

een leerling doorloopt bij een niveauovergang. Omdat de niveauovergang hierbij ook 

enige tijd vergt, is het wellicht niet terecht dat Gutiérrez c.s. van een ‘alternatief’ 

paradigma spreken. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat leerlingen zich 

op meerdere niveaus tegelijk kunnen ontwikkelen maar dat de lagere niveaus steeds 

een grotere mate van beheersing laten zien dan hogere niveaus. Enkele leerlingen 

scoorden hoger op het niveau van ordenen (3) dan op het niveau van analyse (2). 

Dergelijke resultaten werden ook elders gevonden. Het is de vraag of dit aan 

problemen in de tests ligt of aan de gebruikte onderwijsmethoden. De afwijkingen zijn 
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niet voldoende om de theorie van het in een vaste volgorde doorlopen van de 

Van Hiele niveaus zelf ter discussie te stellen. 

 

In 1990 heeft Wilson met behulp van Rasch analyse (zie ook §5.4) de gegevens van 

Usiskin opnieuw geanalyseerd. Aanleiding was de manier waarop Usiskin op basis 

van de antwoorden op de meerkeuzevragen tot een vaststelling van het niveau van 

de leerlingen kwam. Als een leerling een bepaald aantal vragen (3 of 4 uit 5) op elk 

van de niveaus tot en met n goed had, en niet op de hogere niveaus, werd de 

leerling door Usiskin aan niveau n toegewezen. Usiskin merkte op dat dit voor de 

eerste vier niveaus toetsbaar is en dat hierbij het grootste deel van de leerlingen aan 

een niveau is toe te wijzen. Dit hangt echter af van een arbitraire keuze voor de 

grens van het aantal goede antwoorden. Wilson stelde hier het kansmodel van 

Rasch tegenover waarbij wordt aangenomen dat  afhankelijk van de bekwaamheid 

van de leerling en de moeilijkheidsgraad van de vraag er een bepaalde kans is dat 

de leerling het antwoord goed heeft. Ook hier is dus sprake van continue overgangen 

in plaats van een discreet model. Met behulp van Rasch analyse kunnen uit de 

testresultaten schattingen worden bepaald van zowel de bekwaamheid van elke 

leerling als van de moeilijkheidsgraad van de test-items. Met behulp van de schatting 

van de bekwaamheid van elke leerling kan een toewijzing aan de niveaus van 

Van Hiele worden gedaan. 

Wilson gebruikte de her-analyse om de uitspraken over segmentatie en volgorde van 

de Van Hiele theorie te toetsen. De gemiddelde moeilijkheidsgraad van de vragen op 

elk van de eerste vier niveaus bleek, zoals op grond van de theorie verwacht, 

toenemend te zijn. Het vijfde niveau had een gemiddelde moeilijkheidsgraad die 

lager lag dan die van het 3de en 4de niveau. Usiskin had hier zelf ook al problemen 

vastgesteld en vraagtekens geplaatst bij de vage formulering van dit niveau in de 

oorspronkelijke definities van de Van Hiele’s. Wilson stelde verder vast dat de 

afzonderlijke vragen van verschillende niveaus elkaar qua moeilijkheidsgraad 

overlappen. Een nadere analyse van de afzonderlijke vragen maakte het aannemelijk 

dat de vraagstellingen zelf mogelijk toch niet goed aansluiten op de onderliggende 

hiërarchie van de Van Hiele niveaus. 

In reactie op de her-analyse van Wilson benadrukt Usiskin (Usiskin & Senk, 

Evaluating a Test of van Hiele Levels: A Response to Crowley and Wilson, 1990) dat 

de Van Hiele Geometry Test was ontwikkeld om de validiteit van de Van Hiele 

theorie te testen en niet was ontworpen om als meetinstrument te dienen, hoewel het 

daar later door anderen veel voor is gebruikt. Ook Wilson onderschreef de 

bevestiging van het beschrijvende karakter van de Van Hiele test voor de eerste vier 

niveaus. 

 

Op basis van de verschillende hier beschreven onderzoeken neem ik binnen dit 

afstudeeronderzoek aan dat de Van Hiele niveau theorie juist is: tenminste voor de 

eerste vier niveaus is er sprake van elkaar opeenvolgende niveaus die de leerling 

achtereenvolgens bereikt waarbij de niveaus een toenemende moeilijkheidsgraad 

hebben.   
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4. Onderzoeksvraag 

In dit hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag geformuleerd met definities van 

de daarbij gebruikte begrippen. Daarna wordt de verwachte uitkomst en het belang 

van het onderzoek besproken. 

4.1. Definitie centrale begrippen 

In dit onderzoek komen de volgende begrippen aan de orde: 

 Autismespectrum stoornissen (ASS) 

Autismespectrum stoornissen zijn ontwikkelingsstoornissen die tot uiting 

komen in beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en een 

gebrek aan verbeelding. Zie §2.1 voor een uitgebreide beschrijving van 

het begrip autismespectrum stoornissen. 

 Zwakke centrale coherentie 

Personen met een zwakke centrale coherentie hebben een voorkeur voor 

het waarnemen van details en minder voor het waarnemen van het 

geheel. Zie §2.3 voor een uitgebreide beschrijving van het begrip zwakke 

centrale coherentie en de rol die het speelt bij autismespectrum 

stoornissen. 

 Van Hiele niveaus 

De Van Hiele niveautheorie beschrijft dat het leren van meetkunde 

stapsgewijs verloopt waarbij de niveaus in een vaste volgorde en zonder 

overslaan worden bereikt. Zie §3.2 voor een uitgebreide uitleg van de 

niveautheorie van Van Hiele en een omschrijving van de niveaus. 

 Moeilijkheidsgraad 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een statistisch model (zie 

§5.4) waarmee de moeilijkheidsgraad van vragen geplaatst kunnen 

worden op een intervalschaal. Het bepalen van een gemiddelde 

moeilijkheidsgraad is hiermee ook mogelijk. 

 

In het algemeen wordt aangenomen dat leerlingen met autismespectrum stoornissen 

allen in meer of mindere mate een zwakke centrale coherentie hebben. Happé en 

Ronald betogen dat de triade van het autisme wellicht in onafhankelijke onderdelen 

uiteenvalt (Happé & Ronald, The ‘Fractionable Autism Triad’: A Review of Evidence 

from Behavioral, Genetic, Cognitive and Neural Research, 2008). In dit licht bezien is 

het voorstelbaar dat een deel van de leerlingen met ASS geen zwakke centrale 

coherentie heeft. Er zijn methoden ontwikkeld waarmee de mate van zwakke 

centrale coherentie vastgesteld kan worden (Briskman, Frith, & Happé, 2001). Om 

praktische redenen is er in dit afstudeeronderzoek voor gekozen het begrip 

‘leerlingen met ASS’ als operationalisering van het begrip ‘leerlingen met een zwakke 

centrale coherentie’ te gebruiken.  



 Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus 

 
20 

4.2. Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek heeft één centrale onderzoeksvraag: 

 Is de volgorde van de gemiddelde moeilijkheidsgraad van meetkundige 

vragen op de eerste vier niveaus van Van Hiele voor leerlingen met 

ASS gelijk aan die voor leerlingen zonder ASS? 

4.3. Verwachte uitkomsten van de studie 

Leerlingen met ASS hebben een zwakke centrale coherentie en zullen een voorkeur 

hebben voor het waarnemen van details en minder voor het waarnemen van het 

geheel.  

Het eerste Van Hiele niveau gaat uit van het waarnemen (‘zien’) van de vorm als 

geheel. De verwachting is daarom dat leerlingen met ASS de vragen op het eerste 

Van Hiele niveau relatief moeilijker zullen vinden dan leerlingen met een normale 

ontwikkeling. 

Het tweede Van Hiele niveau heeft betrekking op (informele) analyse van de 

samenstellende delen en eigenschappen. Dit past bij de voorkeursstijl van leerlingen 

met ASS. Het is daarom de verwachting dat leerlingen met ASS de vragen op het 

tweede niveau relatief niet moeilijker zullen vinden dan normale leerlingen. 

De verwachting is daarom dat de moeilijkheidsgraad voor vragen die betrekking 

hebben op het eerste niveau (visueel) voor leerlingen met ASS relatief hoger zal zijn 

in vergelijking met vragen op het tweede niveau (analyse). Als dit zo is zal de 

gemiddelde moeilijkheidsgraad van vragen op het eerste niveau voor leerlingen met 

ASS verschoven zijn in de richting van de gemiddelde moeilijkheidsgraad van vragen 

op het tweede en hogere niveaus. 

4.4. Belang van het onderzoek 

Als leerlingen met ASS inderdaad meer moeite hebben met het visuele (intuïtieve) 

niveau kunnen mogelijk aanpassingen in de didactiek worden ontwikkeld en de 

leerresultaten bij de leerlingen worden verbeterd. Bij leerlingen met ASS zou de 

uitleg bijvoorbeeld kunnen starten op het beschrijvende niveau en van daaruit 

aandacht besteden aan het visuele (intuïtieve) niveau.  

 

Mijn motivatie voor dit onderzoek komt voort uit mijn werk bij Pleinschool Helder 

(havo/vwo-onderwijs voor leerlingen met ASS). Uit eigen ervaring heb ik gezien hoe 

frustrerend leren kan zijn voor deze leerlingen. Aanbevelingen uit dit onderzoek 

kunnen op Pleinschool Helder in de onderwijspraktijk worden toegepast door mijzelf 

en mijn collega’s. 

Wellicht kunnen resultaten ook op een bredere schaal gebruikt worden. Geschat 

wordt dat leerlingen met ASS 0,58% van de populatie uitmaken. Meer begrip van de 

specifieke leerprocessen bij deze leerlingen zijn zowel in de onderzoekswereld 

rondom autisme als in die van leerprocessen relevant.  
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5. Opzet en uitvoering van het onderzoek 

5.1. Onderzoeksontwerp 

Mijn onderzoeksvraag richt zich op de volgorde van de gemiddelde moeilijkheids-

graad van vragen op de eerste vier niveaus van Van Hiele.  

Door middel van een toetsingsonderzoek onderzoek ik of de gemiddelde 

moeilijkheidsgraad van vragen op het eerste niveau voor leerlingen met ASS 

verschoven is in de richting van de moeilijkheidsgraad van vragen op de hogere 

niveaus. 

Hierbij maak ik gebruik van een test met meerkeuzevragen die wordt afgenomen bij 

leerlingen met ASS en een statistische analysemethode waarmee de relatieve 

moeilijkheidsgraad van vragen voor de onderzochte populatie kan worden geschat. 

De resultaten zullen worden vergeleken met eerder gerapporteerd onderzoek 

(Wilson, 1990) waarin de relatieve moeilijkheidsgraad van dezelfde vragen is 

vastgesteld bij leerlingen zonder ASS. 

5.2. Onderzochte groep 

In dit onderzoek is een test afgenomen bij leerlingen van Pleinschool Helder te 

Eindhoven. Deze school richt zich op havo/vwo-onderwijs voor leerlingen met 

autismespectrum stoornissen en een hoge intelligentie (IQ>110). Het is een kleine 

school met ongeveer 100 leerlingen. 

Alle leerlingen in de onderzochte groep hebben een cluster 4 indicatie voor ASS. Dit 

houdt in dat bij deze leerlingen door een psychiater op basis van de geaccepteerde 

diagnose-criteria zoals DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) een 

stoornis in het autismespectrum is vastgesteld. 

De vergelijkingsgroep wordt gevormd door leerlingen zonder ASS op Amerikaanse 

high-schools in de jaren ’80. Mogelijk is het niveau van de leerlingen in de Verenigde 

Staten van Amerika anders dan van leerlingen in Nederland. Ook kan het zijn dat er 

in de 30 jaar die zijn verstreken, verschuivingen zijn opgetreden. De Van Hiele 

theorie verondersteld dat de volgorde van de niveaus niet anders is geworden. 

Aangenomen wordt daarom dat de onderlinge ligging van de gemiddelde moeilijk-

heidsgraad van de niveaus binnen elke onderzoekspopulatie stabiel in de tijd is.  
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5.3. Onderzoeksinstrument 

In dit afstudeeronderzoek wordt gebruik gemaakt van een test voor het vaststellen 

van het Van Hiele niveau van leerlingen op het gebied van meetkunde en van een 

statistische analysemethode waarmee de moeilijkheidsgraad van vragen kan worden 

gemeten. De analysemethode wordt in de volgende paragraaf besproken. 

 

De gebruikte test is een bewerking van de Van Hiele Geometry Test uit het eerder 

besproken CDASSG-project (Usiskin, Final Report of the Cognitive Development and 

Achievement in Secondary School, 1982). In zijn oorspronkelijke vorm heeft deze 

test 25 meerkeuze items. Er zijn telkens 5 vragen voor elk van de 5 niveaus van 

Van Hiele. De vragen zijn zo opgesteld dat ze de oorspronkelijke omschrijving van de 

Van Hiele’s van de niveaus operationaliseren. Deze test wordt veel gebruikt om het 

Van Hiele niveau van individuele studenten te bepalen (Usiskin & Senk, Evaluating a 

Test of van Hiele Levels: A Response to Crowley and Wilson, 1990).  

Zoals bij de bespreking van de validiteit van de theorie van Van Hiele (zie blz. 17) is 

besproken, zijn er twijfels bij de bruikbaarheid van het 5de niveau. Omdat het met 

betrekking tot de onderzoeksvraag van deze studie geen rol speelt, is er voor 

gekozen de vragen op het 5de niveau weg te laten uit de test. Als onderdeel van deze 

afstudeeropdracht is een Nederlandse vertaling van de test gemaakt. Om 

interpretatieproblemen te vermijden zijn de figuren uit het oorspronkelijke materiaal 

gebruikt. Voor het gebruik van de test is toestemming gevraagd en verkregen bij 

Zalman Usiskin. De test is opgenomen als bijlage (blz. 41 e.v.). 

Alternatieve testen 

Voor het vaststellen van het Van Hiele niveau van leerlingen zijn inmiddels meerdere 

testen in de literatuur beschreven en vergeleken met de test van Usiskin. 

Smith en de Villiers vergeleken de test van Usiskin met een test ontwikkeld aan de 

Universiteit van Stellenbosch (Smith & de Villiers, 1989). Deze test bestaat uit 53 

deels open vragen. Smith c.s. concludeerden dat beide tests bruikbaar zijn als 

instrument voor het bepalen van het Van Hiele niveau van leerlingen. De door 

Usiskin gebruikte regels voor de niveaubepaling gaven echter niet altijd uitsluitsel 

(zie ook §3.2). Ook bleken er tussen de tests aanzienlijke verschillen in de bepaalde 

niveaus te zijn. Deze verschillen kwamen voort uit de aard van de vragen: sommige 

leerlingen waren beter in het tekenen van figuren dan in het identificeren van 

meetkundige objecten waarvan de vorm of oriëntatie veranderden. 

Ook Lawrie en Pegg bespraken de test uit het CDASSG onderzoek van Usiskin 

(Lawrie & Pegg, 1999). Zij wijzen erop dat betere tests mogelijk zijn op basis van 

open vragen. De praktische nadelen bij het afnemen van dergelijke testen maken ze 

echter ongeschikt voor mijn onderzoek. 
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5.4. Verwerking en preparatie gegevens 

In deze paragraaf wordt de testafname en verwerking van de verkregen gegevens 

besproken. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Rasch analyse. Na een 

korte algemene uitleg wordt de her-analyse van Wilson van de gegevens van Usiskin 

besproken. 

Testafname 

In het onderzoek zijn de leerlingen uit alle klassen van Pleinschool Helder betrokken. 

De havo 5 groep was afwezig in verband met het centrale examen en ten tijde van 

het onderzoek was er nog geen vwo 6 groep. De test is afgenomen bij 81 leerlingen 

van wie 61 leerlingen in de onderbouw (eerste 3 leerjaren) en 20 in havo 4, vwo 4 en 

vwo 5. 

De test is afgenomen tijdens de wiskundeles en de leerlingen kregen er 30 minuten 

tijd voor. De meeste leerlingen gebruikten tussen 10 en 20 minuten. De antwoorden 

op de meerkeuzevragen zijn van de papieren antwoordformulieren overgenomen in 

een digitaal bestand. Dit is omgezet naar een ‘control file’ voor verwerking met de 

software voor Rasch analyse. 

Rasch analyse 

De analyse van de gegevens is uitgevoerd met het Rasch model. Het Rasch model 

is een probabilistisch model dat is ontwikkeld door de Deense statisticus Georg 

Rasch (1901-1980).  

Rasch analyse is gebaseerd op het volgende principe (Bond & Fox, 2007): 

‘a person having a greater ability than another person should have the 

greater probability of solving any item of the type in question, and similarly, 

one item being more difficult than another means that for any person the 

probability of solving the second item is the greater one’  (Rasch, 1960) 

 

Rasch analyse kan gebruikt worden om een maat te bepalen voor de moeilijkheids-

graad van items en tegelijk voor de bekwaamheid van de leerlingen. De gebruikte 

schaaleenheid is de ‘logit’. Hiermee kunnen relatieve verschillen weergeven worden 

op een intervalschaal. De schaal heeft geen absoluut nulpunt. Voor de normering 

van de schaal wordt de mediaan of het gemiddelde van de items op nul gesteld. 

Anders dan veel andere ‘Item Response Theory’ (IRT) modellen geeft de Rasch 

analyse ook diagnostische feedback: de analyse laat zien in hoeverre de data 

passen bij het model. Als er meer dan één verklarende variabele is (geen uni-

dimensionaliteit) is dit zichtbaar in de analyseresultaten. Ook maakt de Rasch 

analyse het zichtbaar als de moeilijkheidsgraad van de testvragen niet past bij de 

onderzochte groep. 

Er zijn kanttekeningen te maken bij het gebruik van Rasch analyse voor meerkeuze-

vragen (Divgi, 1986). Immers bij meerkeuzevragen is de kans op een goed antwoord 

voor iemand die geen enkele bekwaamheid heeft, niet nul door de positieve kans 

goed te gokken. Toch zal ik, in lijn met velen anderen (Boone & Scantlebury, 2005), 

gebruik maken van het Rasch model voor dichotomous data (de meerkeuzevragen 

hebben een goed of fout antwoord).  
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De her-analyse door Wilson 

Bij de bespreking van de niveautheorie van Van Hiele in §3.2 is de her-analyse van 

Wilson (Wilson, 1990) al aangehaald. 

In het onderzoek van Usiskin waren 2700 studenten van 13 high schools betrokken. 

Wilson heeft in zijn onderzoek deze gegevens2 eerst in 4 random sub-samples 

verdeeld om de verschillen tussen sub-samples te onderzoeken (cross-validation). 

Hierna heeft hij met het Rasch model een detail-analyse uitgevoerd op het eerste 

sub-sample. Dit sample omvatte 655 leerlingen.  

Wilson geeft in het artikel de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de vijf niveaus 

expliciet aan: -1,81; -0,32; 0,59; 1,07 en 0,46 logits. Daarnaast is in het artikel een 

figuur opgenomen waarin voor de 20 vragen op de eerste vier niveaus de 

moeilijkheidsgraad is weergegeven (zie Figuur 8). 

 

 

Figuur 8  Moeilijkheidsgraad van vragen in Van Hiele Geometry Test (Wilson, 1990) 

Door de manier waarop met Rasch analyse de meetwaarden op de logit schaal 

worden geplaatst, heeft de onderlinge volgorde en afstand ook betekenis tussen 

onderzoeken. Hiervan wordt in deze studie gebruik gemaakt om de resultaten van 

Wilson als vergelijkingsmateriaal te gebruiken. Hierbij worden de metingen van 

Wilson geïnterpreteerd als die van een populatie leerlingen zonder ASS. 

  

                                            
2 Wilson had kennelijk de beschikking over de ruwe data van Usiskin. In het kader 

van dit afstudeeronderzoek heb ik navraag gedaan bij Usiskin en Wilson.  Helaas 

waren elektronische formaten uit de jaren ‘80 niet meer beschikbaar of niet meer 

toegankelijk. Usiskin liet nog weten dat een enorme kist met de papieren van de test 

in het archief stond. Om praktische redenen is er vanaf gezien hier iets mee te doen. 
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5.5. Beschrijving en verantwoording analysebeslissingen 

In dit afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van de software voor Rasch analyse 

die beschikbaar wordt gesteld bij het boek ‘Applying the Rasch Model’ (Bond & Fox, 

2007). 

Analysebeslissingen 

In het onderzoek zijn de vragen gecodeerd met een niveauaanduiding en het 

vraagnummer. Vraag L3_Q12 is bijvoorbeeld de 12de vraag en deze vraag heeft 

betrekking op het 3de Van Hiele niveau. De leerlingen zijn gecodeerd van P001 tot en 

met P081 waarbij de groepen van klas 1 tot en met klas 5 zijn geordend.  

 

Bij de eerste analyse van de gegevens bleek vraag L1_Q3 door alle 81 leerlingen 

goed beantwoord te zijn. Deze vraag was te eenvoudig voor deze groep. Op basis 

van deze testafname zijn over deze vraag geen betrouwbare uitspraken te doen. 

Daarom is deze vraag weggelaten uit de verdere analyse. 

 

Wilson geeft in het artikel de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de 5 niveaus 

expliciet aan: -1,81; -0,32; 0,59; 1,07 en 0,46 logits. De Rasch analyse normeert de 

geschatte moeilijkheidsgraad op een gemiddelde van nul. In verband met het 

weglaten van het 5de niveau in de test van de ASS-groep en het weglaten van item 

L1_Q3 in de analyse is het nodig dezelfde aanpassing in de gegevens van de groep 

zonder ASS te doen. 

De moeilijkheidsgraad van het 3de item is geschat op -3,0 door af te lezen in Figuur 8. 

Nadat de gemiddelde moeilijkheidsgraad van niveau 1 is gecorrigeerd voor het 

weglaten van vraag L1_Q3, is de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de eerste vier 

niveaus van de groep zonder ASS opnieuw genormeerd op 0. De hiervoor benodigde 

verschuiving per item is -0,03 en daarmee nauwelijks van betekenis. 

Fit-analyse 

Met behulp van Rasch analyse kan een zogenaamd developmental pathway diagram 

(Bond & Fox, 2007) worden gemaakt (zie Figuur 9). Dit figuur toont verticaal de 

moeilijkheidsgraad van de items en horizontaal de fit van de items ( t -schatting). Het 

ideaal is dat alle items op de centrale (verticale) lijn liggen. Dan voldoen de data aan 

een uni-dimensionaal model. Items die links van de centrale lijn liggen hebben een 

negatieve fit waarde. De interpretatie is dat deze items te goed voldoen aan het 

model (‘over-fit’). Items die rechts van de centrale lijn liggen voldoen minder aan het 

model (‘under-fit’). In het witte middengebied (fit-waarden tussen -2 en +2) voldoen 

de items aan het model en in de grijze zones voldoen de items niet aan het model. 
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Figuur 9  Resultaten als pathway diagram 

De figuur laat zien dat voor de Van Hiele Geometry Test  bij de leerlingen met ASS 

alle overgebleven items aan het model voldoen. Opvallend is dat de vragen per 

niveau vrijwel steeds allen links óf rechts van de centrale lijn liggen. De vragen van 

niveau 1 en niveau 4 (met uitzondering van vraag L4_Q18) hebben een ‘under-fit‘  en 

de vragen van niveau 2 en 3 een ‘over-fit’. 

 

Deze diagnostische stappen laten zien dat de gegevens een goede fit met het model 

hebben.  
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6. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Allereerst wordt 

gekeken naar de centrale onderzoeksvraag over de gemiddelde moeilijkheidsgraad 

van de Van Hiele niveaus. Daarna wordt ingegaan op enkele bijzonderheden die bij 

een gedetailleerde analyse naar voren kwamen. 

6.1. Gemiddelde moeilijkheidsgraad per niveau 

In Figuur 10 is een vergelijking weergegeven van de gemiddelde moeilijkheidsgraad 

per niveau voor zowel de groep zonder ASS als die met ASS. Voor de groep met 

ASS is in de figuur ook de geschatte fout (1 S.E.) voor de itemmoeilijkheid per niveau 

weergegeven. In het artikel van Wilson werden geen foutschattingen gegeven.  

 

 
Figuur 10  Vergelijking van de gemiddelde itemmoeilijkheid per niveau 

In de figuur is te zien dat de volgorde van de vier niveaus niet anders is voor 

leerlingen met ASS dan voor leerlingen zonder ASS. De centrale onderzoeksvraag 

wordt hiermee dus negatief beantwoord. 

 

De figuur laat ook zien dat voor leerlingen met ASS de vragen op niveau 1 moeilijker 

en op niveau 2 makkelijker blijken te zijn. Op grond van de hypothese (zie §4.3) werd 

dit resultaat verwacht. Met de geschatte foutmarges is dit resultaat echter niet 

significant te noemen. 

Ook de gemiddelde moeilijkheidsgraad van niveau 3 (‘ordenen’) en niveau 4 

(‘afleiden’) blijken verschoven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leerlingen met 

ASS het ordenen makkelijker doen omdat het een activiteit is waarbij lokale 

informatie wordt gebruikt. Op het 4de niveau gaat het om inzicht en hiervoor is het 

belangrijk het geheel te overzien. Ook hier zijn de verschillen gezien de foutmarges 

niet significant.  
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Vergelijking op itemniveau 

In Figuur 11 zijn de afzonderlijke vragen voor zowel de groep zonder ASS als voor 

de groep met ASS weergegeven. 

 

 
Figuur 11  Vergelijking itemresultaten. 

Over het geheel genomen zijn de verschuivingen vergelijkbaar met het patroon dat 

ook bij de gemiddelde moeilijkheidsgraad zichtbaar is. Voor sommige items zijn de 

posities onderling wel flink verschoven. Een voorbeeld is item 8 dat voor de groep 

met ASS eenvoudiger blijkt te zijn (ongeveer 1 logit). Deze vraag heeft betrekking op 

de eigenschappen van een ruit. Items 16 en 19 daarentegen blijken voor de groep 

met ASS moeilijker te zijn (ruim 1 logit). 
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6.2. Diagnostiek 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan relevante diagnostische informatie 

zoals de item-analyse en de zogenaamde Wright map. Het developmental pathway 

is al in §5.5 bij de fit-analyse besproken. 

Item-analyse  

De Rasch software geeft bij de item-analyse een diagnostisch overzicht van de ‘most 

unexpected’ responses.  De items zijn hierbij verticaal van makkelijk naar moeilijk 

geordend en een selectie van de personen is horizontaal van hoge naar lage 

bekwaamheid geordend. 

 
Figuur 12  ‘Most unexpected’ responses 

Opvallend is dat items L1_Q1 en L1_Q4 (geel gemarkeerd in de figuur) relatief 

eenvoudige vragen zijn maar fout worden beantwoord door leerlingen die een relatief 

hoge bekwaamheid hebben. Leerlingen blijken deze vragen in combinatie fout te 

maken. In de discussie wordt deze situatie verder besproken. 

De vragen in de rode driehoek zijn items met een relatief hoge moeilijkheidsgraad die 

goed worden beantwoord door leerlingen met een relatieve lage bekwaamheid. Dit is 

waarschijnlijk een gevolg van het goed gokken op de meerkeuzevragen. 
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Item-person analyse 

Een Item-Person map (Wright map) geeft de bekwaamheid van personen en de 

moeilijkheidsgraad van de items in één diagram weer. In Figuur 13 is dit diagram 

voor de gegevens van de groep met ASS weergegeven.  

De verticale schaal is in logits. Rechts zijn de items weergegeven waarbij de positie 

de moeilijkheid aangeeft. Links staan de personen. Elk kruisje is 1 leerling en de 

positie geeft de bekwaamheid aan. Er is een grote overlap: de moeilijkheidsgraad 

van de vragen en de bekwaamheden van deze leerlingen komen goed overeen. De 

gemiddelden van item measurement en person measurement (links en rechts met 

een M aangegeven) liggen vlak bij elkaar. Twee leerlingen steken boven de schaal 

uit. Voor hen was deze test te makkelijk. Voor dit onderzoek is dat niet van belang. 

  

Figuur 13  Item-Person map (Wright 
map) 
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7. Conclusies en discussie 

Volgorde niveaus 

De centrale onderzoeksvraag van deze studie is of de volgorde van de gemiddelde 

moeilijkheidsgraad van meetkundige vragen op de eerste vier niveaus van Van Hiele 

voor leerlingen met ASS gelijk is aan die voor normale leerlingen. De verwachting 

was dat gemiddelde moeilijkheidsgraad van vragen op het eerste niveau voor 

leerlingen met ASS verschoven is in de richting van de gemiddelde moeilijkheids-

graad van vragen op het tweede en hogere niveaus. In de figuur met de gemiddelde 

moeilijkheidsgraad van de niveaus voor zowel de groep met ASS als zonder ASS 

(zie Figuur 10 op blz. 27) is te zien dat de volgorde van de vier niveaus niet anders is 

voor leerlingen met ASS dan voor leerlingen zonder ASS. 

In de resultaten is zichtbaar dat voor leerlingen met ASS de vragen op niveau 1 

relatief moeilijker en op niveau 2 relatief makkelijker blijken te zijn dan voor leerlingen 

zonder ASS. Op grond van de hypothese werd dit resultaat verwacht. Met de 

geschatte foutmarges is dit resultaat echter niet significant te noemen. 

De centrale onderzoeksvraag wordt hiermee dus negatief beantwoord: er is geen 

aantoonbaar verschil in volgorde van de eerste twee niveaus uit de Van Hiele theorie 

tussen leerlingen met en zonder ASS. 

 

Een mogelijke verklaring waarom de hypothese niet bevestigd wordt, is dat de 

leerlingen met ASS weliswaar een voorkeursstijl hebben om de details te zien maar 

toch voldoende in staat zijn de vorm als geheel te zien. Gelet op de eenvoudige 

vormen die gebruikt worden in de vragen op het 1ste niveau zal het de leerlingen 

weinig moeite kosten de vorm als geheel te herkennen. Dit wordt pas anders als de 

eigenschappen van de delen een betekenis krijgen en de aandacht daar naartoe 

gaat. Maar dan is de leerling al aan het redeneren op het 2de Van Hiele niveau. 
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Fouten bij het begrip ‘vierkant’ 

In de resultaten vallen twee relatief eenvoudige vragen op die vaak in combinatie fout 

werden beantwoord door leerlingen met een relatief hoge bekwaamheid. Het gaat 

hierbij om de vragen 1 en 4 uit de test: 

Deze vragen hebben beiden betrekking op het begrip ‘vierkant’. Het juiste antwoord 

op beide vragen is ‘B’. De meest voorkomende fout-combinatie is antwoord ‘D’ bij 

vraag 1 en antwoord ‘E’ bij vraag 4. In de groep met ASS antwoorden 8 van de 81 

leerlingen (10%) met deze combinatie. Daarna volgt de combinatie ‘B’ – ‘D’ bij 

4 leerlingen (5%). 

Naderhand is twee leerlingen (P066 en P068) die de fout-combinatie hadden 

gemaakt, onafhankelijk van elkaar gevraagd de eerste 5 opgaven nogmaals te 

beantwoorden. Zij maakten hierbij weer fouten bij vraag 1 en 4 (P066 antwoordde nu 

‘C’ bij vraag 4). In een kort interview is de leerlingen gevraagd hun antwoorden toe te 

lichten. Beiden gaven aan dat een vierkant ‘een figuur is met vier kanten’. P066 

voegde daar aan toe ‘… met rechte hoeken’. Dat is in lijn met zijn latere antwoord ‘C’ 

op vraag 4. 
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Een deel van de leerlingen blijkt het begrip vierkant letterlijk genomen te hebben3. 

Het letterlijk nemen van woorden is een bekende eigenschap van leerlingen met ASS 

(zie ook blz. 5). Zij voelen niet goed het verschil aan tussen wat gezegd wordt (taal) 

en wat bedoeld wordt (communicatie) (Frith & Happé, Language and Communication 

in Autistic Disorders, 1994). Bij woordsamenstelling zoals ‘vier-kant’ is er sprake van 

betekenisvolle delen. Het zelf deduceren van regels is ook typerend voor autisme 

(Happé, Communicative competence and theory of mind in autism: A test of 

relevance theory, 1993). Voor een persoon met ASS is dit een mechanisme om grip 

te krijgen op de moeilijk te begrijpen wereld om zich heen. 

Vygotsky zag woorden als de belichaming van een concept (Berger, 2005). In het 

sociaal-constructivisme krijgen woorden voor het individu een betekenis in de 

gesprekken met anderen zoals volwassen of, meer algemeen, sociaal hoger 

ontwikkelden (Vygotsky, Thought and Language, 1986). In de gesprekjes bleek dat 

de leerlingen die de fout maakten nog onzeker waren over het begrip vierkant 

(‘pseudo-concept’). Ze toetsten hun begrip bij de interviewer en leken de nieuwe 

informatie ter harte te nemen. 

Verder onderzoek zou zich kunnen richten op het gebruik van woorden zoals 

‘vierkant’ die in de dagelijkse (spreek)taal veel minder strak gedefinieerd zijn dan in 

het wiskundige taalgebruik. 

 

Het blijft de vraag waarom een deel van de leerlingen met ASS terugvalt op het 

letterlijk nemen van het woord vierkant. Kennelijk heeft zich bij hen geen beeld 

gevormd of herkennen ze het beeld niet. Dit duidt op het niet beheersen van het 

1ste  Van Hiele niveau. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de leerlingen in 

plaats daarvan gebruik maken van een taalkundige interpretatie die ze als een regel 

toepassen. Dat is een toepassing op het 2de Van Hiele niveau. Wellicht dat hierin 

toch enige steun voor de onderzoekshypothese is te vinden.  

 

Helaas is het niet mogelijk om in de resultaten van Usiskin te zien in hoeverre 

dergelijke fouten ook optreden bij de leerlingen zonder ASS. Naderhand ben ik bij het 

nalezen van toepassingen van de Van Hiele Geometry Test gestuit op het werk van 

Knight (zie (Knight, 2006) en (Pandiscio & Knight, 2006)). In haar afstudeerwerk 

geeft ze detailinformatie over de resultaten van de test bij een groep normale 

leerlingen. Hieruit blijkt 20% fout te antwoorden op vraag 1 en 20% op vraag 4. Bij 

vraag 4 geeft 6% als antwoord ‘E’ (de niet-gelijkzijdige rechthoek en de niet-

rechthoekige ruit worden als vierkant aangeduid) en 10% antwoord ‘C’ (de niet-

gelijkzijdige rechthoek wordt als vierkant aangeduid). Uit de beschrijving van de 

resultaten van Knight valt niet op te maken hoe vaak de combinatie van fouten door 

dezelfde personen worden gemaakt.  

De laatstgenoemde resultaten maken het onwaarschijnlijk dat de fouten met het 

begrip ‘vierkant’ een gevolg van een specifiek ASS-gerelateerd probleem zijn. 

                                            
3 De verklaring van het letterlijk nemen van het woord ‘vierkant’ is uiteraard 

taalgebonden. Het Engelse woord ‘square’ geeft geen aanleiding tot vergelijkbare 

fouten. Wellicht zijn er andere talen waarin soortgelijke misverstanden mogelijk zijn 

voor het begrip ‘vierkant’ of andere begrippen. 
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Misconcepties 

Voor de volledigheid wordt hier nog opgemerkt dat de combinatie-fout op een ander 

probleem duidt dan de misconceptie waarbij door de leerling niet onderkend wordt 

dat een ‘vierkant’ ook een ‘rechthoek’ of een ‘ruit’ is. Dergelijke misconcepties zijn 

bekend uit de leertheorie (zie ook Figuur 14). De vragen op het 1ste Van Hiele niveau 

in de Van Hiele Geometry Test zijn bedoeld voor het detecteren van dit soort fouten. 

 

 

Figuur 14  Misconcepties meetkundige figuren 
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8. Evaluatie 

Dit onderzoek kon zowel een bevestiging als een weerlegging van de onderzoeks-

hypothese opleveren. Ik had stilletjes gehoopt dat het onderzoek zou aantonen dat 

leerlingen met ASS de Van Hiele niveaus in een andere volgorde zouden doorlopen. 

De vaste volgorde die de theorie verondersteld bleek ook voor dit speciale geval 

bevestigd te worden.  

Spannend was het nog even toen bleek dat de leerlingen met ASS bij enkele 

specifieke vragen, afwijkende antwoorden gaven. Uiteindelijk bleek dit ook bij 

leerlingen zonder ASS veelvuldig voor te komen. 

Ondanks dat het onderzoek geen verrassende uitkomst heeft opgeleverd, was het 

leuk en leerzaam om op deze manier zelf een onderzoek te doen. Ik vond het ook 

interessant om in de literatuur te zoeken naar achtergronden en te zien hoe anderen 

tot resultaten zijn gekomen. 

 

Ik wil Geeke Bruin-Muurling, begeleidster van dit afstudeerwerk, bedanken voor haar 

ondersteuning en vooral voor de tip om Rasch analyse te gebruiken. Na de 

ontdekking van het artikel van Wilson vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het onderzoek realiseerde ik mij hoe makkelijk we schakelen 

tussen het alledaagse gebruik van een woord als vierkant - zie het 

‘vierkante’ kussen hierboven - en de wiskundig gedefinieerde meetkundige 

figuur met ‘vier gelijke zijden en vier rechte hoeken’. 

Voor mensen met autisme is deze ambiguïteit van taal één van de vele 

moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd. 

Vierkant kussen 
(IKEA Fjädrar) 
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(Van Hiele, 1973) 
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