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Kinderen verschillen in het (ogenschijnlijke) gemak waarmee zij de klanken, woordbetekenissen en 

grammaticale regels van hun moedertaal leren. Sommige kinderen hebben zoveel moeite met het leren van 

taal dat het negatieve gevolgen heeft voor hun sociale interacties en schoolprestaties. Wanneer de problemen 

met het leren van taal geen duidelijke oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld gehoorverlies, een neurologische 

afwijking of een sterk verminderd taalaanbod, dan spreken we van een “taalontwikkelingsstoornis” (TOS). 

Naast problemen met taal hebben veel kinderen met TOS ook problemen met andere cognitieve 

vaardigheden, zoals werkgeheugen, aandacht en kortetermijngeheugen. Deze cognitieve vaardigheden zijn 

ook belangrijk voor het leren van taal. Het is daarom een empirische vraag of de taalproblemen bij kinderen 

met TOS het gevolg zijn van problemen in taalspecifieke leermechanismen of van problemen in bredere 

cognitieve leermechanismen. Een algemeen cognitief leermechanisme waarvan verondersteld wordt dat het 

belangrijk is voor taalontwikkeling, is statistisch leren. Een statistisch leermechanisme zou mensen in staat 

stellen regelmatigheden in hun omgeving te detecteren. Waarom dit belangrijk kan zijn voor 

taalontwikkeling leggen we hieronder uit.  

In iedere taal komen bepaalde elementen, zoals klanken, lettergrepen of morfemen, relatief vaak in 

bepaalde combinaties voor. Bijvoorbeeld, in het Nederlands worden de meeste werkwoorden (2e en 3e 

persoon) in de tegenwoordige tijd vervoegd als werkwoordstam + t (loopt, fietst, danst). Dit betekent dat de 

overgangswaarschijnlijkheid tussen enkelvoudige onderwerpen (hij, jij, Anna) en een werkwoordstam + t 

relatief hoog is (hij loopt, jij fietst, Anna danst). Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen gevoelig zijn 

voor dit soort statistische regelmatigheden en dat deze gevoeligheid kinderen helpt om onbewust de 

grammaticale regels van hun moedertaal te leren.  

Regelmatigheden komen niet alleen voor in menselijke taal. Ook in andere domeinen, zoals muziek, 

vogelzang en motoriek hebben een (statistische) structuur. Er wordt verondersteld dat mensen een algemeen, 

cognitief statistisch leermechanisme gebruiken om regelmatigheden in allerlei domeinen te detecteren. Er 

wordt ook verondersteld dat dit algemene statistisch leermechanisme een rol speelt tijdens het leren van taal: 

mensen die regelmatigheden in hun omgeving relatief snel oppikken, zouden dan ook een relatief goede 

taalvaardigheid hebben. Tegelijkertijd betekent dit dat de taalproblemen zoals we die zien bij kinderen met 

TOS, deels verklaard zouden kunnen worden door een statistisch leerprobleem. Kinderen met TOS zouden 

minder gevoelig zijn voor regelmatigheden dan kinderen zonder TOS. 

Centraal in dit proefschrift staat de hierboven beschreven relatie tussen statistisch leren en 

taalvaardigheid. In verschillende studies is onderzocht of individuele verschillen in statistisch leren 

samenhangen met taalvaardigheid én of kinderen met TOS minder gevoelig zijn voor statistische 

regelmatigheden in hun omgeving dan kinderen zonder TOS. Daarnaast levert dit proefschrift ook een 



bijdrage aan het methodologisch debat rondom de manier waarop statistisch leren het beste gemeten kan 

worden.  

Als een algemeen statistisch leerprobleem bijdraagt aan de taalproblemen die we zien bij kinderen 

met TOS, dan verwachten we dat kinderen met TOS zwakker zijn voor het herkennen van regelmatigheden 

in verschillende soorten aanbod dan kinderen zonder TOS. Om deze verwachting te toetsen, onderzochten 

wij het statistisch leervermogen van 37 kinderen met TOS en 37 kinderen zonder TOS op drie verschillende 

statistisch leertaken: een auditieve talige taak (Hoofdstuk 4), een visuele niet-talige taak (Hoofdstuk 5) en 

een visueelmotorische niet-talige taak (Hoofdstuk 6). Alle kinderen waren tussen de 8 en 12 jaar oud. 

In de auditieve talige taak (Hoofdstuk 4) luisterden de kinderen naar een niet bestaande taal. Deze 

niet bestaande taal bestond uit driewoordzinnen, zoals tep wadim lut en sot kasi mip. Zonder dat de kinderen 

het wisten zat er een regel verstopt in de taal: het eerste woord van de zin voorspelde het derde woord van 

de zin. Dus tep voorspelde lut en sot voorspelde mip. Terwijl de kinderen naar de niet bestaande taal 

luisterden vroegen wij ze op een groene of rode knop te drukken. Welke knop ingedrukt moest worden, was 

afhankelijk van het derde woord uit de zin. Bijvoorbeeld, kinderen moesten op de groene knop drukken 

wanneer het derde woordje lut was en op de rode knop wanneer het derde woord geen lut was. Kinderen 

luisterden eerst gedurende een aantal blokken naar zinnen die de tep-lut en sot-mip regel volgden. 

Vervolgens was er een blok waarin de regel doorbroken werd. Dit blok noemen we het disruptieblok. In het 

disruptieblok eindigden de zinnen nog steeds met lut of mip, maar was het eerste woord variabel (dus 

bijvoorbeeld pif wadim lut en gak palti mip). Het idee hierachter is dat wanneer kinderen de regel geleerd 

hebben, ze in het disruptieblok langzamer op de groene of rode knop zullen drukken dan in de blokken waar 

de regel wel aanwezig is. In het disruptieblok voorspelt het eerste woord niet langer het derde woord, wat 

voor een langere reactietijd zorgt. Als we de patronen in reactietijd tussen kinderen met en zonder TOS 

vergelijken zien we dat het verschil in reactietijd tussen de regelblokken en het disruptieblok groter is bij 

kinderen zonder TOS dan bij kinderen met TOS. Kinderen zonder TOS drukken sneller voor zinnen die de 

regel volgen dan zinnen die de regel niet volgen. Bij kinderen met TOS vinden we geen bewijs voor zo’n 

verschil in reactietijd tussen regels en niet regels. We concluderen dat kinderen met TOS de regel minder 

goed hebben geleerd dan kinderen zonder TOS, en dus dat zij mogelijk een auditief talig statistisch 

leerprobleem hebben.  

In Hoofdstuk 5 beschrijven we het statistisch leren van kinderen met en zonder TOS op een visuele 

niet-talige taak. In deze taak kregen kinderen de opdracht om aliens naar huis te sturen. De aliens stonden 

achter elkaar in de rij te wachten op een ruimteschip en telkens wanneer het kind op de spatiebalk drukte, 

ging er een alien naar huis en verscheen de volgende alien uit de rij. We vertelden de kinderen dat ze goed 

moesten opletten in welke volgorde de aliens verschenen. De kinderen wisten niet dat er twaalf aliens waren, 

die telkens verschenen in groepjes van drie. Dus alien 1, alien 2 en alien 3 verschenen altijd na elkaar, alien 

4, alien 5 en alien 6 verschenen altijd na elkaar, alien 7, alien 8 en alien 9 verschenen altijd na elkaar, en 

alien 10, alien 11 en alien 12 verschenen altijd na elkaar. We noemen deze groepjes van drie aliens triplets 

en er zijn dus vier alientriplets. Binnen zo’n triplet is de overgangswaarschijnlijk van de ene alien naar de 

volgende alien 100%, want na alien 1 volgt altijd alien 2 en na alien 2 volgt altijd alien 3. De 



overgangswaarschijnlijkheid tussen triplets is lager, want alien 3 kan gevolgd worden door de eerste alien 

van een van de drie andere triplets (alien 4, alien 7 of alien 10). Als kinderen gevoelig zijn voor deze 

verschillen in overgangswaarschijnlijkheid, dan leren zij welke aliens bij elkaar horen en dus een triplet 

vormen. Aan het einde van de taak bleek dat zowel kinderen met TOS als kinderen zonder TOS de alien 

triplets herkenden. Dit betekent dat ook kinderen met TOS gevoelig zijn voor regelmatigheden in het visuele 

niet-talige domein.  

In Hoofdstuk 6 onderzochten we statistisch leren in het visueelmotorische niet-talige domein. Een 

taak die vaak gebruikt wordt om dit type statistisch leren te onderzoeken is de serial reaction time taak. 

Tijdens deze taak verschijnt er herhaaldelijk een smiley, maar steeds op andere locaties. Er zijn vier 

mogelijke locaties op een computerscherm. Kinderen krijgen een gamepad controller met daarop vier 

knoppen die overeenkomen met de vier locaties op het scherm. Het is aan de kinderen om zo snel mogelijk 

op de knop te drukken die overeenkomt met de locatie op het scherm waar de smiley verschijnt. In de eerste 

vier blokken en het zesde (laatste) blok van het experiment verschijnt de smiley in een vaste volgorde van 

10 locaties. De kinderen weten dit echter niet. In het vijfde (voorlaatste) blok verschijnt de smiley in een 

willekeurige volgorde. Net als bij de auditieve talige taak (zie boven) verwachten we een verschil in 

reactietijd voor smileys die volgens het patroon verschijnen ten opzichte van smileys die willekeurig 

verschijnen. Dit verschil in reactietijd werd gevonden voor zowel kinderen met TOS als kinderen zonder 

TOS. Alle kinderen drukten sneller op de knoppen wanneer de smiley volgens de vaste volgorde verscheen 

dan wanneer de smiley willekeurig verscheen. Dit betekent dat ook kinderen met TOS gevoelig zijn voor 

regelmatigheden in het visueelmotorische niet-talige domein.  

Aan de hand van de resultaten uit de Hoofdstukken 4, 5 en 6 concluderen we dat kinderen met TOS 

een auditief talig statistisch leerprobleem hebben. In het niet-talige domein zijn kinderen met TOS wel 

gevoelig voor regelmatigheden. In de algemene discussie van dit proefschrift (Hoofdstuk 7) nuanceren we 

onze conclusie: vervolgonderzoek moet uitwijzen of het verschil tussen kinderen met en zonder TOS op de 

auditieve talige taak inderdaad het gevolg is van een statistisch leerprobleem of dat het bijvoorbeeld 

samenhangt met problemen in de verwerking van auditieve of talige stimuli. 

De hierboven beschreven resultaten gaan over verschillen in statistisch leren op groepsniveau. Ook 

op individueel niveau hebben we de samenhang tussen statistisch leren en verschillende vormen van 

taalvaardigheid bestudeerd. Het was hierbij de verwachting dat kinderen die goed zijn in statistisch leren 

ook goed scoren op taken die taalvaardigheid meten (en vice versa). Onze resultaten kunnen deze hypothese 

niet bevestigen of verwerpen. In Hoofdstuk 4 vonden we geen bewijs voor (of tegen) een samenhang tussen 

het leren van regels in de niet-bestaande taal en grammaticale vaardigheid. In Hoofdstuk 5 vonden we geen 

bewijs voor (of tegen) een samenhang tussen het herkennen van alien triplets en scores op lees, - en 

spellingtaken. Tot slot, in Hoofdstuk 6 vonden we geen bewijs voor (of tegen) een samenhang tussen scores 

op de serial reaction time taak en grammaticale vaardigheid.  

Een van de mogelijke verklaringen voor het niet kunnen detecteren van correlaties (samenhang) 

tussen statistisch leren en taalvaardigheid op individueel niveau, is dat de bestaande statistisch leertaken niet 

gevoelig genoeg zijn om verschillen op individueel niveau waar te nemen. Binnen het onderzoeksveld van 



statistisch leren is dit een bekend probleem. De afgelopen jaren zijn er dan ook een aantal aanbevelingen 

gedaan die de bestaande taken gevoeliger zouden maken in het detecteren van individuele verschillen. In de 

visuele niet-talige taak die wij gebruikt hebben in Hoofdstuk 5 zijn een aantal van deze aanbevelingen 

verwerkt. 

Een andere methodologische discussie die gevoerd wordt binnen het statistisch leerveld is op welk 

moment leren het beste gemeten kan worden: terwijl kinderen leren (online maat) of achteraf (offline maat)? 

In het verleden werd alleen gebruikt gemaakt van offline maten, maar de laatste jaren is het steeds 

gebruikelijker om beide maten te combineren. Het gebruik van online statistisch leermaten is nog relatief 

nieuw. Als we bijvoorbeeld kijken naar de studies die meegenomen werden in onze meta-analyse over 

auditief talig statistisch leren bij mensen met en zonder TOS (Hoofdstuk 2), dan valt op dat er slechts 1 

studie een online leermaat gebruikte. Dit was ook een van de redenen dat we besloten om een nieuwe 

kindvriendelijke online maat van auditief talig statistisch leren te ontwikkelen. In Hoofdstuk 3 laten we zien 

dat deze nieuwe online statistisch leermaat geschikt is om statistisch leren in kinderen tussen de 5 en 8 jaar 

oud te detecteren. In Hoofdstuk 4 gebruiken we deze nieuwe maat om statistisch leren te meten in kinderen 

met en zonder TOS.  

Samenvattend concluderen we dat het statistisch leerprobleem in kinderen met TOS en de 

samenhang tussen statistisch leren en taalvaardigheid afhankelijk is van verschillende factoren. Dit zijn 

onder andere het domein (talig of niet-talig) en de modaliteit (auditief, visueel, visueelmotorisch) waarin het 

leren plaatsvindt, alsook de manier waarop statistisch leren gemeten wordt. We vinden een verschil in 

statistisch leren tussen kinderen met en zonder TOS in onze auditieve, talige taak. In het visuele niet-talige 

domein en het visueelmotorische niet-talige domein zijn kinderen met TOS wel gevoelig voor 

regelmatigheden. In de context van taalinterventies en behandeling voor kinderen met TOS kan dit betekenen 

dat het trainen van statistisch leervaardigheden beperkt effect kan hebben op het verbeteren van de 

taalvaardigheid. Het kan dus effectiever zijn om binnen de behandelcontext te focussen op het verbeteren 

van andere cognitieve aspecten die sterker samenhangen met taalvaardigheid dan met statistisch leren. 

 
 


