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One-page summary (full summary as in the thesis is also attached) 

 

Mastering a language involves the ability to properly distinguish the speech sounds of that language. 

For our native language, we learn to do this already within the first year of life. In this period, English 

infants become increasingly better at hearing a difference between for instance the speech sounds ‘r’ 

as in ‘rice’ and ‘l’ as in ‘lice’. Japanese infants, on the other hand, become worse at hearing this 

difference. This is because Japanese does not have different words with ‘r’ and ‘l’, so that the 

difference is irrelevant. Infants start perceiving speech sounds in a language-specific way already in 

the second half of the first year of life. Infants who fail to properly adapt their perception to the native 

language in time have a higher chance of getting problems in the subsequent language acquisition 

process. 

In this thesis, I examine to what extent one specific way of learning, so-called “distributional 

learning”, contributes to learning to perceive vowels (a type of speech sounds), and I examine this 

both in infants, who are learning their native language, and in adults who learn a new language. 

Distributional learning is learning from simple exposure to the environment (here: to ambient speech), 

without receiving explicit instruction or feedback. 

To examine the role of distributional learning in learning to distinguish the vowels of a 

language, I exposed infants and adults to speech in the lab, in a so-called distributional training, while 

measuring their brain signals (event-related potentials, ERPs) or their behaviour. In addition, I 

conducted an extensive literature review of possible neural correlates of distributional learning. This 

review reveals that distributional learning is probably related to experience-induced changes in firing 

properties of brain cells in low-level auditory areas of the brain.   

The three main conclusions of this dissertation are as follows: (1) 2-to-3-month old infants 

already learn from a distributional training. This means that distributional learning can contribute to 

the emergence of language-specific speech perception in the second half of the first year of life; (2) 

Adults can also learn from a distributional training. They probably learn to use increasingly subtle 

cues to identify the vowels of the new language. However, the capacity for 

distributional learning is smaller than in infants; (3) The observed 

distributional training effects (both those in this dissertation and those 

obtained in other studies) may not be due to the number of peaks in the 

training distributions, as has been assumed in earlier research. Future 

research should determine whether a prominent other candidate factor, 

namely the dispersion of the distributions, is responsible for the effects 

instead. 

 

  



Distributioneel leren van klinkercategorieën bij baby’s en volwassenen. 

Proefschrift van Karin Wanrooij 

 

 

Korte samenvatting (volledige samenvatting uit het proefschrift is ook bijgevoegd) 

 

Om een taal onder de knie te krijgen moeten we de spraakklanken van die taal goed van elkaar kunnen 

onderscheiden. Voor onze moedertaal leren we dat al in het eerste levensjaar. Nederlandse baby’s 

leren dan bijvoorbeeld om steeds beter het verschil te horen tussen de ‘r’ uit ‘rijst’ en de ‘l’ uit ‘lijst’. 

Japanse baby’s worden daarentegen steeds minder goed in het horen van dit verschil. Dit komt doordat 

het Japans geen verschillende woorden maakt met ‘r’ en ‘l’, en het verschil in het Japans dus irrelevant 

is. Al in de tweede helft van het eerste levensjaar gaan baby’s spraakklanken op een taalspecifieke, aan 

de moedertaal aangepaste manier waarnemen. Baby’s bij wie dit dan niet of niet goed gebeurt, lopen 

het risico allerlei problemen te krijgen met de taalverwerving. 

In dit proefschrift onderzoek ik in hoeverre één bepaalde manier van leren, “distributioneel 

leren” genoemd, bijdraagt aan het leren waarnemen van één bepaalde groep spraakklanken, namelijk 

klinkers, en dit doe ik zowel bij baby’s, die hun moedertaal aan het leren zijn, als bij volwassenen, die 

een nieuwe taal leren. Distributioneel leren is leren door simpele blootstelling aan de omgeving (hier: 

aan de spraak die je om je heen hoort), dus leren zonder dat iemand je instructies of feedback geeft.  

Om de rol van distributioneel leren bij het leren onderscheiden van klinkers te onderzoeken 

heb ik onder meer baby’s en volwassenen blootgesteld aan spraakklanken in het lab, in een 

zogenaamde distributionele training. Daarbij zijn de hersensignalen (event-related potentials of ERPs) 

of het gedrag van de proefpersonen gemeten. Verder heb ik een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan 

binnen de neurowetenschappelijke literatuur naar mogelijke onderliggende processen van 

distributioneel leren in de hersenen. Dat laatste onderzoek laat zien dat distributioneel leren 

waarschijnlijk te maken heeft met veranderingen die in reactie op omgevingsgeluid plaatsvinden in 

hersencellen in primaire auditieve hersengebieden.  

De drie belangrijkste conclusies van het proefschrift zijn als volgt: (1) Baby’s van 2 tot 3 

maanden oud leren al van een distributionele training. Dit betekent dat distributioneel leren kan 

bijdragen aan het ontstaan van de taalspecifieke spraakperceptie die baby’s in de tweede helft van het 

eerste levensjaar krijgen. (2) Volwassenen kunnen ook van een distributionele training leren. Ze leren 

dan waarschijnlijk om steeds subtielere cues te gaan gebruiken om de 

klinkers van de nieuwe taal te identificeren. Het vermogen om 

distributioneel te leren is bij volwassenen wel kleiner dan bij baby’s. (3) De 

gevonden leereffecten van een distributionele training (in en buiten dit 

proefschrift) zijn mogelijk niet gebaseerd op het aantal pieken in de 

trainingsdistributies, zoals altijd is aangenomen. Toekomstig onderzoek 

moet vaststellen of een belangrijke tegenkandidaat, namelijk de spreiding 

in de distributies, dan voor deze effecten verantwoordelijk is. 

 


