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Abstract 

This study examined the relationship between cognitive flexibility and working memory in 

children with and without autism. Previous research has shown that having autism appears to 

be related to cognitive flexibility and working memory. To investigate this relationship, 73 

children from special (primary)education (M = 123,97; SD = 15.79) completed the testbattery 

for measuring executive functions and attention. This study showed that there is a significant 

positive, medium relationship between cognitive flexibility and working memory in children 

without autism. However no significant difference was found in children with autism. Also no 

difference was found in performance between children with and without autisme on both 

cognitive flexibility and working memory. The results should be interpreted in the light of the 

limitations. Future research is needed to get a more complete picture of the influence of the 

different variables in order to arrive more targeted interventions that are supportive for 

children with autism. 

 

Keywords: Cognitive flexibility, working memory, difference, children with autism, children 

without autism, special (primary)education. 
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Samenvatting 

In dit onderzoek is onderzocht wat de relatie is tussen cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen bij kinderen met en zonder autisme. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken 

dat het hebben van autisme lijkt samen te hangen met cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen. Om deze relatie te onderzoeken hebben 73 kinderen uit het speciaal 

(basis)onderwijs (M = 123,97; SD = 15.79) meegedaan aan de afname van de testbatterij voor 

het meten van executieve functies en aandacht. Uit deze studie is gebleken dat er een 

significante positieve, gemiddelde relatie is tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen 

bij kinderen zonder autisme. Echter is er geen significant verschil gevonden bij kinderen met 

autisme. Ook is er geen verschil gevonden in prestaties tussen kinderen met en zonder 

autisme op zowel cognitieve flexibiliteit als op werkgeheugen. De resultaten moeten in het 

licht van de beperkingen geïnterpreteerd worden. Toekomstig onderzoek is nodig om een 

completer beeld te krijgen wat de invloed van de verschillende variabelen zijn om zodoende 

tot gerichtere interventies te komen die ondersteunend zijn voor kinderen met autisme.  

 

Trefwoorden: cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, verschil, kinderen met autisme, kinderen 

zonder autisme, speciaal (basis)onderwijs. 
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Cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen met en zonder autisme 

Autisme  

Door de jaren heen is autisme een van de meest besproken ontwikkelingsstoornis. 

Autisme is een stoornis die gekenmerkt wordt door beperkingen in de sociale communicatie 

en interactie, repetitief gedrag vertonen en specifieke interesses hebben (American Psychiatric 

Association, 2013). De stoornis is vanaf de geboorte aanwezig en diagnosticeren is veelal 

mogelijk vanaf achttien maanden (Matson et al., 2009). Kenmerkend gedrag bij kinderen met 

autisme is vaak al voor het derde levensjaar zichtbaar, waaruit geconcludeerd kan worden dat 

de beperkingen al vroeg in de ontwikkeling ontstaan. Op latere leeftijd wordt vaak ontdekt dat 

onderliggend aan het kenmerkende gedrag vaak sprake is van cognitieve beperkingen, zoals 

een verstandelijke beperking en/of problemen met de cognitieve functies zoals plannen, 

aandacht richten en vasthouden, cognitieve flexibiliteit en informatieverwerking. Deze 

beperkingen kunnen mogelijk verklaard worden door hersendisfuncties die gepaard gaan met 

autisme (Matson & LoVullo, 2009; Roca et al., 2009).  

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat kinderen met autisme moeite 

hebben met veranderingen en nieuwe situaties. Dit lijkt te komen doordat hun executieve 

functies niet goed ontwikkeld zijn (South, Ozonoff, & Mcmahon, 2007). Executieve functies 

worden gezien als een multidimensionaal construct. Het zijn een groep van top-down mentale 

processen die nodig zijn voor de concentratie en vasthouden van aandacht en reguleert 

emotionele- en gedragsfuncties (Diamond, 2013; Vriezen & Pigott, 2002). Deze zijn cruciaal 

voor doelgericht gedrag, waardoor het kind zich kan organiseren in nieuwe onbekende 

situaties (Zelazo, Müller, Frye, & Marcovitch, 2003). De disfunctietheorie van het executief 

functioneren beschrijft de invloed die hersendisfuncties hebben op het gedrag (Hill, 2004). Er 

wordt vanuit gegaan dat suboptimale ontwikkeling van de frontaalkwab leidt tot problemen in 

het executief functioneren die onderliggend zijn aan het probleemgedrag bij mensen met 

autisme, zoals rigiditeit en perseveratie. Van rigiditeit is sprake wanneer men zo vasthoudend 

is aan patronen of structuren dat het belemmerend is en een beperking vormt in het dagelijks 

leven. Met perseveratie wordt bedoeld dat er niet losgekomen kan worden uit een eenmaal 

begonnen handeling en voortdurend in herhaling vervalt (Hill, 2004). Uit verschillende 

onderzoeken is gebleken dat het hebben van autisme samen lijkt te hangen met de executieve 

functies cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en inhibitie (Hill, 2004; Russell, Hala, & Hill, 

2003; Willcutt, Sonuga-Barke, Nigg, & Sergeant, 2008). Echter lijken de bevindingen af te 

hangen van het EF-domein dat onderzocht wordt, de operationalisering, het IQ en de leeftijd 

van de deelnemers en de specifieke autismediagnose en kenmerken. In het huidige onderzoek 
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wordt ingegaan op cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen. Gezien de tijdsdruk is inhibitie 

niet meegenomen in het onderzoek. 

Cognitieve flexibiliteit  

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen met autisme over het algemeen 

genomen in mindere mate in staat zijn om cognitieve flexibiliteit te ontwikkelen ten opzichte 

van typisch ontwikkelde kinderen (Bezemer, Blijd-Hoogewys, & van Geert, 2015; Hill, 2004; 

Russell et al., 2003). Willcutt en anderen (2008) vonden zelfs een groot verschil tussen deze 

twee groepen. Cognitieve flexibiliteit verwijst naar de mogelijkheid om verschillende 

denkstrategieën te hanteren of acties uit te voeren in verschillende situaties. Kinderen met 

autisme vinden het lastig om flexibel om te gaan met veranderingen. Ze zijn gehecht aan vaste 

routines en problemen, omdat ze niet over de juiste strategieën beschikken om met 

veranderingen om te gaan, wat zich uit in stereotiep en repetitief gedrag (Pennington & 

Ozonoff, 1996; South et al., 2007). Uit onderzoek van Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley 

en Howlin (2009) bleek geen beperking te zijn in de cognitieve flexibiliteit bij kinderen met 

autisme. Echter bleek wel dat de bevindingen af lijken te hangen van de operationalisering 

van cognitieve flexibiliteit (Geurts, Corbett, & Solomon, 2009). Wanneer een taak 

verschillende cognitieve processen, zoals leren van feedback en onthouden van het doel van 

de taak, meet, is er een duidelijke relatie met autismesymptomatologie en wordt er vrij 

consistent een executieve functieprobleem gevonden bij mensen met autisme. Maar of dit 

veroorzaakt wordt door een cognitieve flexibiliteitsprobleem kan niet worden vastgesteld 

(Geurts et al., 2009). 

Ozonoff en McEvoy (1994) hebben een longitudinale studie gedaan waaruit is 

gebleken dat de beperkingen in de cognitieve flexibiliteit ook op latere leeftijd nog aanwezig 

zijn, waarbij over het algemeen meer perseveratie fouten worden gemaakt. Dit betekent dat 

mensen met autisme geneigd zijn om handelingen steeds op dezelfde manier te herhalen. Dit 

kan te maken hebben met het feit dat de cognitieve flexibiliteit na het twaalfde levensjaar 

vrijwel niet meer lijkt te veranderen (Crone, Bunge, Van der Molen, & Ridderinkhof, 

2006).Wanneer wordt gecorrigeerd voor verbaal en totaal IQ maken mensen met autisme niet 

significant meer perseveratie fouten (Liss et al., 2001; Ozonoff & McEvoy, 1994). Dit 

suggereert dat verbaal IQ meer van invloed is op het maken van perseveratie fouten dan het 

hebben van autisme. 

Daarom is het van belang om te onderzoeken of kinderen met autisme ook problemen 

hebben met cognitieve flexibiliteit wanneer taken gebruikt worden die geen perseveratie 

fouten uitlokken. Een van deze taken is de Drie-is-Goed taak. Dit is een attention shifting taak 
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waarbij het kind zelf de regel moet ontdekken door verschillende figuren met elkaar te 

vergelijken en naar gelijkenissen op zoek te gaan. Een kind dat moeite heeft gelijkenissen te 

zien tussen stimuli vanuit verschillende perspectieven en irrelevante informatie moeilijk kan 

negeren heeft moeite met het flexibel verschuiven van de aandacht.  

Werkgeheugen 

  Op het gebied van werkgeheugen bij autisme is door inconsistente resultaten nog geen 

consensus over tekorten (Liss et al., 2001; Verté, Geurts, Roeyers, Oosterlaan, & Sergeant, 

2006). Het begrip werkgeheugen verwijst naar een tijdelijke opslagplaats van taak-relevante 

informatie in de hersenen. Uit het onderzoek van Ozonoff en Strayer (2001) bleek dat het 

werkgeheugen niet beperkt is bij kinderen met autisme. Ook Geurts, Verté, Oosterlaan, 

Roeyers en Sergeant (2004) vonden, in tegenstelling tot hun verwachtingen, geen problemen 

in het werkgeheugen van kinderen met autisme.  

Echter zijn er ook studies waar het werkgeheugen van kinderen met autisme wel 

tekorten vertoont (Kenworthy et al., 2005; Verté et al., 2005; Willcutt et al., 2008). Deze 

tekorten blijken echter te verschillen afhankelijk van de soort taak en de moeilijkheidsgraad 

en er blijken meer problemen te zijn met het verbaal werkgeheugen dan met het visuospatieel 

werkgeheugen (Kenworthy et al., 2005). De inconsistente resultaten zouden ook te maken 

kunnen hebben met de comorbiditeit met ADHD (Kenworthy et al., 2005). Bij deze kinderen 

worden bijna altijd problemen gevonden in het werkgeheugen. Tevens is het methodologisch 

moeilijk om taken te ontwerpen die een enkele executieve functie meten, omdat het 

werkgeheugen noodzakelijk is voor het vervullen van verschillende executieve taken (Hala, 

Rasmussen, & Anderson, 2005; Ozonoff & Strayer, 2001). Deze kanttekening heeft ook te 

maken met het feit dat er een samenhang lijkt te zijn tussen cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen. Cognitieve flexibiliteit ontwikkelt zich later en lijkt voor te bouwen op het 

werkgeheugen (Diamond, 2013). Wanneer je wilt switchen tussen perspectieven heb je het 

werkgeheugen nodig om een nieuw perspectief te activeren.  

Huidig onderzoek 

Concluderend blijkt dat kinderen met autisme problemen hebben met executieve 

functies. In het huidige onderzoek zijn kinderen uit het SO en SBO onderzocht. Na deze 

kinderen is nog relatief weinig onderzoek gedaan, daardoor kan dit onderzoek een bijdrage 

leveren aan het verbeteren en verbreden van de kennis over dit onderwerp. In het huidige 

kwantitatieve, vergelijkende onderzoek zal de relatie tussen cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen bij kinderen met en zonder autisme worden onderzocht. Uit het huidige 

literatuuronderzoek is gebleken dat er veel onduidelijkheid heerst over de samenhang tussen 
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cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen met betrekking tot kinderen met autisme. In dit 

onderzoek wordt getracht meer kennis te vergaren over de samenhang van cognitieve 

flexibiliteit en werkgeheugen bij zowel kinderen met als zonder autisme in het speciaal 

(basis)onderwijs en of deze kinderen van elkaar verschillen qua prestaties. Wanneer er betere 

kennis is over de zwak en sterk ontwikkelde executieve functies kunnen interventies gerichter 

ontwikkeld en toegepast worden. Om een specifieke interventie in te kunnen zetten is het 

eerst van belang om te weten hoe we een probleem en individuele verschillen het beste 

kunnen vaststellen.  

De hoofdvraag die in dit huidige onderzoek centraal staat is: Wat is de relatie tussen 

cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen met en zonder autisme?’ Er is gebruik 

gemaakt van een toetsingsonderzoek waarbij twee deelvragen worden getoetst. De eerste 

deelvraag is of er sprake is van een relatie tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij 

kinderen met en zonder autisme. De tweede deelvraag is of kinderen met autisme en zonder 

autisme verschillen qua prestatie op cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen en in welke mate 

deze verschillen verklaard kunnen worden door het werkgeheugen. Wanneer een significant 

verschil tussen kinderen met en zonder autisme op prestaties van cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen wordt gevonden, wordt er gecontroleerd voor werkgeheugen. 

 

Methode 

Participanten 

 Voor dit onderzoek zijn door middel van een selecte steekproef zeven scholen in het 

speciaal (basis)onderwijs geselecteerd. De selectie is door middel van een gemakssteekproef 

tot stand gekomen. Dit gebeurde via het sociale netwerk van acht studenten aan de 

Universiteit Utrecht. Aan het onderzoek hebben 73 kinderen uit het speciaal (basis)onderwijs 

deelgenomen. De leeftijd van deze kinderen varieert van zeven tot twaalf jaar (89 tot 155 

maanden; M = 123,97; SD = 15.79). De steekproef bestaat uit 13 kinderen met de diagnose 

autisme en 60 kinderen zonder de diagnose autisme. Hiervan waren er 50 jongens en 23 

meisjes. 

Procedure  

De gegevens die in de huidige studie worden gepresenteerd, maken deel uit van een 

pilot die is opgesteld om onderzoek te doen naar de testbatterij voor het meten van executieve 

functies en aandacht (Wijnroks, Trugg, & Pasman, 2019). De selectie is afhankelijk geweest 

van de bereidheid van scholen om mee te doen aan het afnemen van de executieve 
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vaardigheden bij leerlingen. Middels een informatiebrief via speciaal (basis)onderwijsscholen 

zijn leerlingen geworven.  

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is voldaan aan de ethische verantwoording. 

Hiermee wordt bedoeld dat afgewogen is in hoeverre de gedragingen en activiteiten van de 

onderzoekers toelaatbaar zijn. Aan de directeuren en aan de andere betrokkenen van het 

onderzoek binnen de scholen is toestemming gevraagd. Verder hebben de ouders van alle 

deelnemende kinderen toestemming gegeven voor het deelnemen van hun kind aan het 

onderzoek door middel van het invullen van een parental consent. Echter is niet direct aan 

elke participant toestemming gevraagd om mee te doen aan de testbatterij voor het meten van 

de executieve functies en aandacht, hierdoor is er sprake van passieve informed consent. Voor 

aanvang van de toetsafname zijn de kinderen op hun gemak gesteld. De toetsen zijn onder 

schooltijd afgenomen in voor de kinderen bekende ruimtes. Kinderen konden op ieder 

moment van deelname aan het onderzoek stoppen. Voor zover bekend hebben de kinderen 

geen last ondervonden van de toetsafname. Tot slot zijn de gegevens anoniem en 

vertrouwelijk verwerkt.  

Meetinstrumenten 

 De executieve functies worden door middel van de testbatterij voor het meten van 

executieve functies en aandacht (Wijnroks, Trugg, & Pasman, 2019) getoetst. Hierdoor kan 

een beeld geschetst worden van de executieve functies bij kinderen uit het speciaal 

(basis)onderwijs. De testbatterij voor het meten van executieve functies en aandacht bestaat 

uit tien componenten: pencil tap taak, go/no-go taak, standbeeldtaak, de appeltaak, de 

dierentaak, corsi-blokkentaak, stippentaak, AWMA, drie is goed en hoofd-tenen-knieën-

schouders. Deze tien componenten meten de executieve functies. De testbatterij wordt 

individueel afgenomen aan de hand van een gestructureerde handleiding. De test wordt in één 

keer afgenomen en duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. De scoring wordt handmatig gedaan. 

Deze testbatterij is nog niet uitgebracht en genormeerd. Hieronder worden alleen de taken 

beschreven die meegenomen zijn in dit onderzoek. 

Cognitieve flexibiliteit  

 Om de cognitieve flexibiliteit te toetsen wordt gebruik gemaakt van de drie-is-goed 

taak. Bij deze taak moet het kind zelf de regel ontdekken door verschillende figuren met 

elkaar te vergelijken en naar gelijkenissen op zoek te gaan. De regel is niet arbitrair, maar 

‘logisch dwingend’ en moet als het ware ontdekt worden door het kind. Dit wordt voor het 

kind moeilijk gemaakt doordat de figuren uit meerdere dimensies kunnen bestaan, zoals kleur, 

vorm en aantal. Er is altijd één dimensie relevant en de andere dimensies zijn irrelevant of in 
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conflict met de relevante dimensie. Een kind dat moeite heeft gelijkenissen te zien tussen 

stimuli vanuit verschillende perspectieven en irrelevante informatie moeilijk kan negeren 

heeft moeite met het flexibel verschuiven van de aandacht. De scoring wordt handmatig 

gedaan. Per item kan het kind twee punten scoren voor elke correcte aangewezen dimensie 

van drie plaatjes, een zelf-gecorrigeerd antwoord één punt en een onjuist antwoord nul 

punten. De maximaal haalbare score op de test is 68 en bestaat uit 24 items opgedeeld in zes 

niveaus. De test wordt in principe niet afgebroken, tenzij een leerling verlangt om te stoppen. 

De betrouwbaarheid binnen het huidige onderzoek bleek voldoende, Cronbach’s alpha = .88. 

Ook de convergente en criteriumvaliditeit worden als voldoende beschouwd (Wijnroks et al., 

2019).  

Werkgeheugen 

Om het werkgeheugen te toetsen wordt gebruik gemaakt van de corsi-blokkentaak 

(Corsi, 1972). Bij deze taak wordt het kind gevraagd om een serie houten blokken aan te 

wijzen, die op een onregelmatige manier gerangschikt zijn op een plaat, nadat de testleider het 

voor gedaan heeft. De kinderen moeten deze patronen eerst voorwaarts nadoen en daarna 

achterwaarts. Een kind dat moeite heeft met het onthouden van het patroon heeft moeite met 

het onthouden van taak-relevante informatie. De scoring wordt handmatig gedaan. Een juist 

beantwoorde vraag krijgt één punt, een onjuiste vraag nul punten. De taak wordt gescoord als 

het langste patroon dat een kind kan nadoen. De maximale haalbare score op de test is vijftien 

en bestaat uit twee voorwaartse en twee achterwaartse testen beiden bestaande uit twee trials. 

De voorwaartse test tot een maximum lengte van negen cijfers en de achterwaartse test tot zes 

cijfers. Wanneer op beide trials een score van nul wordt behaald wordt afgebroken. Voor de 

corsi-blokkentaak zijn geen COTAN-gegevens beschikbaar, waardoor onduidelijkheid over 

de betrouwbaarheid en validiteit van de test bestaat. Echter is deze test een van de meeste 

gebruikte tests voor het meten van werkgeheugen en is de test valide gebleken (Berch, 

Krikorian, & Huha, 1998). De betrouwbaarheid binnen het onderzoek bleek twijfelachtig, 

Cronbach’s alpha = .66. 

Analyseplan 

 Afhankelijk van de verwachting is een- of tweezijdig getoetst met een 

significantieniveau van α = .05.  

 Om de relatie tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen te toetsen, wordt gebruik 

gemaakt van een correlatie. Om de cognitieve flexibiliteit van de participanten te meten wordt 

gekeken naar de score op de drie is goed taak en voor werkgeheugen naar corsi-blokkentaak. 

Dit wordt apart bekeken voor de groep met autisme en zonder autisme. 
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Om te kijken of kinderen met autisme en zonder autisme verschillen qua prestatie op 

cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen, wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijk t-

toets. Wanneer deze prestatie significant verschilt, wordt een regressie uitgevoerd. Met 

cognitieve flexibiliteit als afhankelijke variabele en werkgeheugen als onafhankelijke en 

dummy-variabele autisme. 

Resultaten 

 Om te beoordelen of sprake is van een relatie tussen cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen bij kinderen met autisme werden de resultaten van de testbatterij voor het 

meten van executieve functies en aandacht geanalyseerd. Allereerst is de data gecontroleerd 

op missende waardes en uitbijters. Wanneer uitbijters meer dan twee standaarddeviaties van 

het gemiddelde afweken, is er voor gekozen om deze te verwijderen. De beschrijvende 

statistieken van de kinderen op de testbatterij zijn terug te vinden in Tabel 1.  

 

Tabel 1 

Beschrijvende Statistieken van Werkgeheugen en Cognitieve Flexibiliteit op Testbatterij  

 Kinderen met autisme Kinderen zonder autisme 

 N M SD N M  SD 

Cognitieve 

Flexibiliteit 

Werkgeheugen 

12 

 

12 

48.83 

 

12.08 

13.09 

 

4.19 

56 

 

56 

50.34 

 

13.91 

13.29 

 

4.81 

 

Ten tweede is om te beoordelen of sprake is van een relatie tussen cognitieve 

flexibiliteit en werkgeheugen een correlatie uitgevoerd. Bekeken is of voldaan werd aan de 

voorwaarden voor een bivariate correlatie. Elk kind heeft onafhankelijk van andere kinderen 

deelgenomen aan het onderzoek, hiermee werd voldaan aan de voorwaarde onafhankelijkheid. 

Uit een Shapiro-Wilk test is gebleken dat niet voldaan werd aan de voorwaarde normaliteit 

voor kinderen zonder autisme, zowel op cognitieve flexibiliteit (W(56) = .93, p = .002), als op 

werkgeheugen (W(56) = .95, p = .032). Voor kinderen met autisme werd wel voldaan aan de 

voorwaarde normaliteit, zowel op cognitieve flexibiliteit (W(12) = .92, p = .275), als op 

werkgeheugen (W(12) = .97, p = .846). Aan de assumpties van lineariteit en 

homoscedasticiteit is voldaan aangezien er een rechte lijn zichtbaar was en de variabiliteit 

overal ongeveer even groot was. Gezien het feit dat er niet voldaan werd aan de assumptie 

van normaliteit is gekozen voor een non-parametrische correlatie, namelijk Kendall’s Tau-B. 
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Voldaan werd aan de voorwaarde voor onafhankelijkheid en meetniveau. De variabelen 

cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen zijn van intervalniveau.  

 Tabel 2 toont de correlaties tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij 

kinderen met en zonder autisme. Uit de Kendall’s Tau-B is gebleken dat er een significante 

positieve, gemiddelde relatie is tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen 

zonder autisme, τ = .29, p = .002. Hieruit blijkt dat het werkgeheugen samenhangt met 

cognitieve flexibiliteit bij kinderen zonder autisme. Een hogere score op het werkgeheugen 

hangt samen met een hogere score op cognitieve flexibiliteit. Ook is gebleken dat er geen 

significante relatie is tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen met 

autisme, τ = .11, p = .629. Hieruit blijkt dat cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij 

kinderen met autisme niet samenhangen. 

 

Tabel 2 

Kendall’s Tau-B Correlaties tussen Cognitieve Flexibiliteit en Werkgeheugen bij Kinderen 

met Autisme (N=12) en zonder (N=56). 

 Kinderen zonder autisme Kinderen met autisme 

 Cognitieve 

flexibiliteit  

Werkgeheugen Cognitieve 

flexibiliteit 

Werkgeheugen 

1. Cognitieve 

flexibiliteit 

- .29** - .11 

2. Werkgeheugen .29** - .11 - 

*p < .05; **p < .01. 

 

 Ten derde is bekeken met een onafhankelijke t-toets of er verschil is tussen kinderen 

met autisme en zonder autisme qua prestatie op cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen. 

Bekeken is of voldaan werd aan de voorwaarden voor een onafhankelijke t-toets. Zoals 

hierboven genoemd wordt voldaan aan de assumpties onafhankelijkheid en meetniveau. Uit 

een Shapiro-Wilk test is gebleken dat niet voldaan werd aan de voorwaarde normaliteit voor 

kinderen zonder autisme, zowel op cognitieve flexibiliteit (W(1, 56) = .93, p = .002), als op 

werkgeheugen (W(1, 56) = .95, p = .032). Voor kinderen met autisme werd wel voldaan aan 

de voorwaarde normaliteit, zowel op cognitieve flexibiliteit (W(1, 12) = .92, p = .275), als op 

werkgeheugen (W(1, 12) = .97, p = .846). Aan de voorwaarde van homogeniteit in variantie is 

voldaan. Levene’s Test was niet significant voor zowel cognitieve flexibiliteit (F(1, 68) = .01, 

p = .920), als voor werkgeheugen (F(1, 68) = .10, p = .751). Gezien het feit dat niet voldaan 
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werd aan de assumptie van normaliteit voor kinderen zonder autisme is gekozen voor een 

non-parametrische test, namelijk Mann-Whitney U. Voldaan werd aan de voorwaardes voor 

onafhankelijkheid, meetniveau en de vorm van de verdeling.  

Uit de Mann-Whitney U is gebleken dat de cognitieve flexibiliteit van kinderen met 

autisme (Mean Rank = 32.96) niet significant verschilt van kinderen zonder autisme (Mean 

Rank = 34.83), U = 317.50, z =-.30, p = .765, tweezijdig. Ook is gebleken dat het 

werkgeheugen van kinderen met autisme (Mean Rank = 26.46) niet significant verschilt van 

kinderen zonder autisme (Mean Rank = 36.22), U = 239.50, z = -1.56, p = .119, tweezijdig. 

Hieruit blijkt dat het hebben van autisme geen effect lijkt te hebben op de prestaties van zowel 

cognitieve flexibiliteit als op werkgeheugen. Deze resultaten zijn weergeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3 

Mann-Whitney U Test van Cognitieve Flexibiliteit en Werkgeheugen bij Kinderen met (n = 

12) en zonder Autisme (n = 56) 

 Mean Rank 

Autisme 

Mean rank 

Zonder 

Autisme 

U Z p 

(2-zijdig) 

Cognitieve 

Flexibiliteit 

Werkgeheugen 

32.96 

 

26.46 

34.83 

 

36.22 

317.50 

 

239.50 

-.30 

 

-1.56 

.765 

 

.119 

 

Discussie en conclusie 

 In dit onderzoek is getracht om de vraag te beantwoorden: ‘Wat is de relatie tussen 

cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen met en zonder autisme?’. Vanuit het 

huidige literatuuronderzoek is deze vraag naar voren gekomen, omdat er nog relatief veel 

onduidelijkheid is met betrekking tot de samenhang tussen cognitieve flexibiliteit en 

werkgeheugen bij kinderen met autisme en de vergelijking in prestaties met kinderen zonder 

autisme. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er een samenhang is tussen cognitieve 

flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen zonder autisme. Bij kinderen met autisme is echter 

geen samenhang gevonden. Wanneer gekeken werd naar het verschil qua prestaties op 

cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen met en zonder autisme werd geen 

significant verschil gevonden. 

 Uit het onderzoek is gebleken dat er geen eenduidig beeld is over de relatie tussen 

cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen. Uit de resultaten is gebleken dat er een samenhang 
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is tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen bij kinderen zonder autisme. Dit is in 

overeenstemming met eerder onderzoek waarbij er vanuit werd gegaan dat het werkgeheugen 

noodzakelijk is voor het vervullen van verschillende executieve taken, zoals cognitieve 

flexibiliteit (Hala et al., 2005; Ozonoff & Stayer, 2001). Echter uit de analyses is er geen 

samenhang gevonden bij kinderen met autisme. Dat de samenhang niet is gevonden voor 

kinderen met autisme zou verklaard kunnen worden door de kleine steekproef. Wanneer de 

steekproef te klein is, is de power niet voldoende (Field, 2013). Het is dan moeilijk om te 

bepalen of het werkelijk gaat om geen significant verschil of om toeval. Hierdoor moeten de 

resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

 Tevens is gebleken dat er geen verschil is tussen kinderen met autisme en zonder 

autisme qua prestatie op cognitieve flexibiliteit. Dit is niet in overeenstemming met 

onderzoek van Willcutt en anderen (2008) waarbij een verschil werd gevonden voor 

cognitieve flexibiliteit tussen kinderen met autisme en typische ontwikkelende kinderen. Dit 

verschil zou verklaard kunnen worden, doordat in het huidige onderzoek kinderen met 

autisme vergeleken zijn met andere kinderen uit het SBO. Hierdoor wordt vergeleken met 

kinderen die andere problematiek hebben die eventueel een rol kunnen hebben gespeeld. 

Betreffende cognitieve flexibiliteit blijken kinderen met autisme gemiddeld genomen niet 

meer fouten te maken op de drie-is-goed taak dan kinderen zonder autisme. Echter uit eerder 

onderzoek is gebleken dat juist cognitieve flexibiliteit een van de executieve functies is die de 

meeste problemen oplevert bij kinderen met autisme (Pennington & Ozonoff, 1996). Het feit 

dat er geen verschil in dit onderzoek is gevonden, kan mogelijk verklaard worden doordat de 

drie-is-goed taak geen perseveratie fouten uitlokt. Hieruit kan voorzichtig geïnterpreteerd 

worden dat kinderen met autisme meer problemen hebben met het maken van perseveratie 

fouten dan met de cognitieve flexibiliteit.  

Daarnaast is gebleken dat er ook geen verschil is tussen kinderen met autisme en 

zonder autisme qua prestatie op werkgeheugen. Dit is niet in overeenstemming met onderzoek 

van Willcutt en anderen (2008) waarbij een middelgroot effect gevonden werd voor 

werkgeheugen bij een vergelijking tussen kinderen met autisme en typisch ontwikkelende 

kinderen. Betreffende werkgeheugen blijken kinderen met autisme gemiddeld genomen niet 

lager te scoren op de corsi-blokken taak dan kinderen zonder autisme. Uit de literatuur blijkt 

geen consensus met betrekking tot het feit of kinderen met autisme tekorten vertonen in het 

werkgeheugen. Dit kan verklaard worden door het feit dat het methodologisch moeilijk is om 

taken te ontwerpen die een enkele executieve functie meten (Hala et al., 2005; Ozonoff & 

Strayer, 2001). Dat er geen significant verschil is gevonden kan ook te maken hebben met het 
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feit dat de corsi-blokken taak een beroep doet op het visuospatieel werkgeheugen, terwijl uit 

onderzoek naar voren is gekomen dat kinderen met autisme meer problemen laten zien in het 

verbaal werkgeheugen (Kenworthy et al., 2005). 

 De resultaten van dit onderzoek dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden in het 

licht van onderstaande beperkingen. De eerste limitatie van dit onderzoek is dat er voor het 

meten van het werkgeheugen gebruik is gemaakt van de corsi-blokken taak. Van deze test zijn 

geen gegevens beschikbaar over de betrouwbaarheid en validiteit. Om constructen accuraat te 

meten is het van belang dat wordt gemeten met een betrouwbare en valide test (Huizinga, 

2007). Ten tweede zijn de resultaten niet generaliseerbaar, doordat gebruik is gemaakt van 

een selecte, relatief kleine steekproef. Een aselecte steekproef heeft de voorkeur in de 

toekomst. Tevens is sprake van één meetmoment, waardoor niks gezegd kan worden over de 

ontwikkeling van het werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit naarmate kinderen ouder 

worden. Om de generaliseerbaarheid van de steekproef te vergroten, wordt aangeraden om dit 

onderzoek in de toekomst te herhalen met een grotere steekproef opgedeeld in even grote 

groepen. Ten derde moet in oogschouw worden genomen dat de kinderen zonder autisme ook 

uit het SBO kwamen. Deze kinderen hebben ook andere problematieken die een rol gespeeld 

kunnen hebben, waardoor er mogelijk geen verschil werd gevonden tussen de groepen. 

Daarnaast kan het zo zijn dat bij de kinderen zonder autisme ook kinderen hebben gezeten 

met autisme of symptomen van autisme, omdat nog niet alle kinderen een diagnose hadden. 

Als laatste is het van belang om een bredere testbatterij te gebruiken voor de verschillende 

executieve functies. Dit is van belang, omdat er nog veel onduidelijkheid heerst over waarmee 

kinderen met autisme precies een probleem hebben, zoals het onderdeel van de executieve 

functie en de samenhang. 

 Het huidige onderzoek bevat ook enkele sterke punten. Dit onderzoek heeft een 

bijdrage geleverd aan het pilotonderzoek van de testbatterij voor het meten van executieve 

functies en aandacht (Wijnroks et al., 2019). Hierdoor zal er een betere testbatterij ontwikkeld 

worden voor het meten van verschillende executieve functies in zowel het speciaal 

basisonderwijs als het reguliere basisonderwijs. Deze resultaten kunnen worden ingezet om 

betere interventies/behandelingen te ontwikkelen om het beste uit elk individu te halen en 

ondersteuning te bieden waar nodig. Tevens draagt het huidige onderzoek bij aan de kennis 

over kinderen met autisme in het speciaal onderwijs. Hier is nog zelden onderzoek na gedaan.  

 Concluderend kan gesteld worden dat het niet eenvoudig is om een beschrijving te 

geven van de samenhang tussen cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen. Dit onderzoek heeft 

getracht een bijdrage te leveren aan het inzicht over kinderen met autisme in vergelijking met 
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kinderen zonder autisme in het speciaal onderwijs met betrekking tot cognitieve flexibiliteit 

en werkgeheugen. Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van samenhang tussen deze twee 

executieve functies bij kinderen zonder autisme. Echter is deze samenhang niet terug te 

vinden bij kinderen met autisme. Ook is er geen verschil in prestatie op cognitieve flexibiliteit 

en werkgeheugen gevonden bij kinderen met en zonder autisme.  

Voor vervolgonderzoek is het van belang om diverse variabelen die van invloed 

kunnen zijn, zoals IQ en inhibitie, mee te nemen. Dit gezien het feit dat het aanleren van de 

vaardigheden samenhangt met IQ en inhibitie volgens vele onderzoeken een belangrijke rol 

speelt bij kinderen met autisme (Hill, 2004; Russel et al., 2003; Willcutt et al., 2008). 

Wanneer deze factoren bekend zijn, kan hier rekening mee worden gehouden, zodat 

interventies/behandelingen gerichter ontwikkeld en toegepast kunnen worden op de 

verschillende individuen. Meer wetenschappelijk onderzoek met een uitgebreidere testbatterij 

en een grotere onderzoeksgroep is nodig om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen 

verschillende executieve functies bij kinderen met en zonder autisme.  
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