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Samenvatting 
 
In deze dissertatie onderzoeken we de hypothese dat een domeinoverstijgend 
statistischleermechanisme de verwerving van taal ondersteunt, zowel in 
gesproken als in geschreven vorm. Zo’n domeinoverstijgend leermechanisme 
draagt bij aan het leren van abstracte patronen en regels op basis van de 
statistische eigenschappen van “input” (bijvoorbeeld taal). De studies die in 
deze dissertatie behandeld worden omvatten twee benaderingen: (1) de studie 
van correlaties tussen individuele verschilllen in statistischleervermogen en 
scores op taalmaten, en (2) de studie van groepsverschillen tussen 
Nederlandstalige kinderen met en zonder dyslexie. Daarnaast pasten we zowel 
experimentele als meta-analytische technieken toe. 
 Als we alle resultaten gepresenteerd in deze dissertatie samennemen, 
voorzien zij ons niet van bewijs voor (of tegen) een link tussen een 
domeinover-stijgend statistischleermechanisme en de verwerving van 
gesproken en ge-schreven taal. We kunnen dus niet uitsluiten dat de relatie 
tussen statistisch leren en taal minder sterk is dan van tevoren verondersteld. 
Verder lijkt het op basis van onze bevindingen onwaarschijnlijk dat individuen 
met dyslexie een domein-overstijgend en uitgebreid probleem hebben met 
statistisch leren. Meer onder-zoek in de vorm van grootschalige en 
pregeregistreerde studies, evenals meta-analyses, is nodig voordat we definitieve 
conclusies kunnen trekken wat betreft de bijdrage van (domeinoverstijgend) 
statistischleervermogen aan de verwerving van gesproken en geschreven taal, 
zowel in zich normaal ontwikkelende kinderen als in kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie.
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