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Abstract 

Language growth of bilingual children develops slower than that of monolingual 

children. Because of that, bilingual children start with language impairments at primary 

school. The receptive vocabulary and the verbal working memory are important factors 

for further school performances of children. In the current research, the following 

question was examined: ‘What is the relationship between verbal working memory and 

Dutch receptive vocabulary of children aged between 5 and 6, and is this relationship 

moderated by multilingualism?’ The relationship between verbal working memory and 

Dutch receptive vocabulary was investigated for mono- and bilingual children individually. 

In the current research participated 53 monolingual children and 80 bilingual children 

between the age of 5 and 6 (n = 133). The Diagnostic Test of Bilingualism (DTT) was 

used to measure the Dutch receptive vocabulary and the Listening Recall measured the 

verbal working memory. An ANCOVA analysis with interaction effect found no moderation 

effect of multilingualism on the relationship between verbal working memory and Dutch 

receptive vocabulary. The simple regression analysis detected that verbal working 

memory was a significant predictor of the Dutch receptive vocabulary of bilingual 

children. No significant relationship was found for monolingual children. The results are 

difficult to generalize to the current population because of the small sample size and the 

fact that this research did not control for intelligence. Further research to the relationship 

between verbal working memory and receptive vocabulary with a larger sample size or a 

longitudinal study with interventions for an experimental group is recommended, as the 

effect of this relationship may result in better school performances of mono- and bilingual 

children.  

Keywords: receptive vocabulary, verbal working memory, bilinguals, monolinguals 
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Inleiding  

Het aantal kinderen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt, zo heeft 

momenteel ruim 18% van de jeugd onder de 25 jaar een niet-westerse 

migratieachtergrond (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). De meerderheid spreekt 

minstens twee talen, namelijk de dominante taal in de thuissituatie (T1) en de hoofdtaal 

die wordt gesproken in het land waarin zij wonen (T2). Wanneer hier sprake van is, 

wordt in dit onderzoek gesproken over tweetalige kinderen. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de taalontwikkeling van tweetalige kinderen 

moeizamer verloopt dan die van eentalige kinderen (Core & Hoff, 2013; Hoff, 2018). Op 

deze manier starten tweetalige kinderen, ten opzichte van eentalige kinderen, met een 

taalachterstand aan het begin van de basisschool (Core & Hoff, 2013; Han, 2012). Vanuit 

verschillende onderzoeken blijkt dat een grote receptieve woordenschat (Ouellette, 2006; 

Pullen et al., 2010; Schuth et al., 2017; Swanson et al., 2008; Taylor et al., 2013) en 

een sterk verbaal werkgeheugen (Alloway et al., 2006; Alloway & Alloway, 2010; Engel 

de Abreu et al., 2010) schoolprestaties positief beïnvloeden. Om de schoolprestaties van 

tweetalige kinderen te bevorderen spelen het verbaal werkgeheugen en de receptieve 

woordenschat dus een belangrijke rol.  

Onderzoek van Schoon et al. (2010) wijst bovendien uit dat het hebben van een 

lage receptieve woordenschat tijdens de kleuterfase een significante risicofactor is voor 

lage geletterdheid op volwassenleeftijd. Zorgwekkend is dat op deze leeftijd 12 tot 15% 

van de kinderen al een achterstand in de receptieve woordenschat heeft (Harrison & 

McLeod, 2010). Omdat de receptieve woordenschat in de kleuterfase bepalend is voor 

latere schoolprestaties (Schuth et al., 2017), is het van groot belang achterstanden 

vroeg te signaleren en hierop in te spelen. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht of 

er een relatie bestaat tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve 

woordenschat bij 5- en 6-jarigen en of deze relatie gemodereerd wordt door 

meertaligheid.  

Receptieve woordenschat 

De receptieve woordenschat wordt gedefinieerd als het aantal woorden waarvan 

de betekenis bij het lezen of horen herkend wordt (Scheele, 2010; Zheng, 2012) en 

vormt een belangrijke basis voor de verdere taalontwikkeling (Ricketts et al., 2007). 

Rond 6-jarige leeftijd beschikt een kind over een receptieve woordenschat van ruim 4500 

woorden (Kuiken & Droge, 2010; Vermeer, 2005) en deze blijft zich gedurende het 

gehele leven verder uitbreiden (Christensen et al., 2014). Daarnaast vormt de receptieve 

woordenschat de basis voor de verdere spraak- en leesontwikkeling (Christensen et al., 

2014; Ouellette, 2006; Taylor et al., 2013; Zhang, 2008). Hierdoor is het niet verrassend 

dat de receptieve woordenschat en schoolprestaties in de literatuur vaak met elkaar 

worden geassocieerd. In het onderzoek van Pullen et al. (2010) wordt bijvoorbeeld 
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beschreven dat de woordenschatkennis waarmee een kind op school begint, een 

voorspeller is van de latere leesprestaties. Ook Taylor et al. (2013) benoemen dat een 

lage receptieve woordenschat een risicofactor is voor onderpresteren op school.  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de receptieve woordenschat van 

tweetalige kinderen in T2 significant lager is dan de receptieve woordenschat van 

eentalige kinderen (Bialystok et al., 2010; Oller et al., 2007; Hoff et al., 2012). Ook 

wijzen onderzoeken uit dat tweetalige kinderen, naast de receptieve woordenschat in T2, 

ook op de T1 lager scoren dan eentalige kinderen (Barbosa et al., 2019; Hammer et al., 

2008; Oller et al., 2007). Echter laat het onderzoek van Hoff et al. (2012) zien dat 

tweetalige kinderen wel vergelijkbaar scoorden met eentalige kinderen wanneer de 

receptieve woordenschat van de T1 en T2 bij elkaar werden opgeteld.  

De meerderheid van de bovenstaande onderzoeken toont een significant lager 

resultaat aan voor de receptieve woordenschat bij tweetalige kinderen in T1 en T2 ten 

opzichte van de eentalige kinderen. Gezien de invloed van de receptieve woordenschat 

op de verdere taalontwikkeling en schoolprestaties is dit resultaat zorgwekkend 

(Christensen et al., 2014; Ouellette, 2006; Pullen et al., 2010; Taylor et al., 2013; 

Zhang, 2008). Het is daarom van belang om duidelijkheid te krijgen over hoe de 

receptieve woordenschat van tweetalige kinderen vergroot kan worden.  

Verbaal werkgeheugen 

Het werkgeheugen is een breed cognitief proces dat informatie opslaat en bewerkt 

(Baddeley et al., 2011; Barbosa et al., 2019; Van der Molen et al., 2007) en kan volgens 

het Baddeley model worden onderverdeeld in vier elementen (Baddeley, 2000). Dit 

onderzoek focust zich op de fonologische lus, ook wel het verbaal werkgeheugen 

genoemd (Baddeley, 2012). Het verbaal werkgeheugen omvat het kort opslaan en 

bewerken van verbale verkregen informatie, zoals het onthouden van een instructie of 

het aanleren van nieuwe woorden, (Barbosa et al., 2019; Gathercole et al., 2006) en 

ontwikkelt zich sterk tussen 4- en 11-jarige leeftijd (Alloway et al., 2006).  

 Uit onderzoek blijkt dat een beperkt verbaal werkgeheugen bij eentalige kinderen 

een negatieve invloed heeft op de leesvaardigheid, rekenvaardigheid en het taalbegrip 

(Van der Molen et al., 2007). Hierdoor kunnen uiteindelijk leermoeilijkheden worden 

veroorzaakt (Alloway et al., 2006). De literatuur wijst dus uit dat het verbaal 

werkgeheugen een belangrijke rol speelt in de verdere taalontwikkeling (Barbosa et al., 

2019).  

Het verbaal werkgeheugen van tweetalige kinderen is veelvuldig onderzocht (Blom 

et al., 2014; Engel de Abreu, 2011; Morales et al., 2013), maar resulteert in enige 

controversie. Enkele onderzoeken wijzen namelijk uit dat er geen verschil bestaat tussen 

het verbaal werkgeheugen van een- en tweetalige kinderen. (Engel de Abreu, 2011; 

Namazi & Thordardottir, 2010). Daarentegen tonen andere onderzoeken aan dat het 
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verbaal werkgeheugen van tweetalige kinderen verder is ontwikkeld dan bij eentalige 

kinderen (Bialystok & Feng, 2009; Blom et al., 2014; Carlson & Meltzoff, 2008; Morales 

et al., 2013). Bij deze onderzoeken werd echter gecontroleerd voor woordenschat. Dit 

betekent dat wanneer de eentalige kinderen en de tweetalige kinderen even hoog zouden 

scoren op woordenschat, tweetalige kinderen een beter ontwikkeld verbaal 

werkgeheugen hebben. Morales et al. (2013) suggereert dat wegens een significant 

lagere score van de tweetalige kinderen op woordenschat, ten opzichte van eentalige 

kinderen, een mogelijk voordeel van het verbaal werkgeheugen in andere onderzoeken 

niet naar voren komt. Hierdoor bestaat er nog onduidelijkheid over het daadwerkelijke 

verschil tussen de werking van het verbaal werkgeheugen bij eentalige en tweetalige 

kinderen.  

Verbaal werkgeheugen en receptieve woordenschat 

In de literatuur vindt verdeeldheid plaats over de mogelijke relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen (Attout et 

al., 2020; Barbosa et al., 2019; Morra & Camba, 2009; Weiland et al., 2014) en 

tweetalige kinderen (Barbosa et al., 2019; Cockcroft, 2016; Engel de Abreu & 

Gathercole, 2012; Swanson et al., 2011; Verhagen & Leseman, 2016). Bij eentalige 

kinderen werd in een aantal onderzoeken de relatie bevestigd. Uit de onderzoeken van 

Attout et al. (2020) en Morra en Camba (2009) komt een positieve relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat naar voren voor respectievelijk 

eentalige kinderen tussen de 4 en 6 jaar en 8- tot 10-jarigen. Zo blijkt uit het onderzoek 

van Morra en Camba (2009) dat de ontwikkeling van de woordenschat wordt verklaard 

door een uitgebreid cognitief systeem, waaronder het verbaal werkgeheugen. 

Het resultaat van het onderzoek van Weiland et al. (2014) laat echter zien dat de 

receptieve woordenschat tijdens het begin van de basisschool geen relatie heeft met de 

vaardigheid van het verbaal werkgeheugen aan het begin van groep 3. Ook uit onderzoek 

van Barbosa et al. (2019) komt naar voren dat het verbaal werkgeheugen geen relatie 

laat zien met de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen tussen de 4 en 6 jaar. 

Een aantal onderzoeken toont dus een positief significant resultaat voor de relatie tussen 

het verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen. Echter 

komt deze relatie in andere onderzoeken niet naar voren, waardoor verdeeldheid bestaat 

binnen de literatuur. 

Voor de tweetalige kinderen wordt in verschillende onderzoeken een significante 

relatie aangetoond tussen het verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat. Zo 

blijkt uit het onderzoek van Swanson et al. (2011) dat het verbaal werkgeheugen een 

positieve significante voorspeller is voor de receptieve woordenschat in T2 van tweetalige 

kinderen tussen de 6 en 10 jaar wanneer gecontroleerd werd voor alle vier de elementen 

van het werkgeheugen, waaronder het verbaal werkgeheugen. In het onderzoek van 
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Cockcroft (2016) wordt bij twee van de vier verbaal werkgeheugen-taken een positieve 

relatie gevonden met de receptieve woordenschat in T2 van tweetalige kinderen.  

Echter vinden andere onderzoeken geen relatie tussen het verbaal werkgeheugen 

en de receptieve woordenschat bij tweetalige kinderen (Barbosa et al., 2019; Engel de 

Abreu & Gathercole, 2012; Verhagen & Leseman, 2016). Zo vinden Engel de Abreu en 

Gathercole (2012) en Verhagen en Leseman (2016) wel een relatie tussen het verbaal 

kortetermijngeheugen en de receptieve woordenschat bij respectievelijk tweetalige 

kinderen van 5 jaar en tussen de 8 en 9 jaar, maar werd een relatie tussen het verbaal 

werkgeheugen en de receptieve woordenschat niet gevonden. In het onderzoek van 

Barbosa et al. (2019) komt naar voren dat zelfs wanneer gecontroleerd werd voor 

leeftijd, non-verbale intelligentie en andere geheugencapaciteiten, er geen relatie is 

tussen het verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat bij tweetalige kinderen 

tussen de 4 en 6 jaar.   

Huidig onderzoek 

Concluderend kan gesteld worden dat er controversie bestaat binnen de literatuur 

over de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat bij 

eentalige en tweetalige kinderen. Het is hierbij ook nog niet duidelijk of meertaligheid 

een modererende rol speelt bij de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de 

receptieve woordenschat. Het huidige onderzoek draagt bij aan het creëren van 

duidelijkheid binnen de bestaande literatuur over de relatie tussen het verbaal 

werkgeheugen en de receptieve woordenschat bij een- en tweetalige kinderen.  

Zoals al eerder vermeld, beïnvloedt de receptieve woordenschat de verdere 

taalontwikkeling en schoolprestaties (Christensen et al., 2014; Ouellette, 2006; Pullen et 

al., 2010; Taylor et al., 2013; Zhang, 2008), waardoor het belangrijk is om 

achterstanden hierin te voorkomen. Bij tweetalige kinderen met een taalachterstand zijn 

interventies voor het bevorderen van de receptieve woordenschat effectief gebleken 

(Restrepo et al., 2013) en ook zijn alle elementen van het werkgeheugen te trainen 

(Diamond & Lee, 2011). Voor het vroegtijdig signaleren van deze achterstanden en het 

kunnen inzetten van relevante interventies, is verder onderzoek naar de relatie tussen 

het verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat voor de maatschappij van 

belang.  

In het huidige onderzoek wordt daarom de volgende onderzoeksvraag 

beantwoord: ‘Wat is de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse 

receptieve woordenschat bij kinderen tussen de 5 en 6 jaar en wordt deze relatie 

gemodereerd door meertaligheid?’ Hierbij wordt verwacht dat er sprake is van een 

positieve relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve 

woordenschat bij kinderen tussen de 5 en 6 jaar, die gemodereerd wordt door 

meertaligheid (Cockcroft, 2016; Swanson et al., 2011). Voorafgaand aan het 
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beantwoorden van de hoofdvraag zullen eerste de volgende deelvragen beantwoord 

worden. Allereerst: ‘Wat is de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de 

Nederlandse receptieve woordenschat bij eentalige kinderen tussen de 5 en 6 jaar?’ Ten 

tweede: ‘Wat is de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse 

receptieve woordenschat bij tweetalige kinderen tussen de 5 en 6 jaar?’ Bij beide 

deelvragen wordt op basis van de bovenstaande literatuur verwacht dat er sprake is van 

een positieve relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve 

woordenschat bij eentalige (Attout et al., 2020; Morra & Camba, 2009) en tweetalige 

(Cockcroft, 2016; Swanson et al., 2011) kinderen tussen de 5 en 6 jaar.  

Methode 

Participanten  

Het huidige onderzoek is gebaseerd op het longitudinale onderzoek van Scheele 

(2010). Aan dit onderzoek namen 146 participanten deel, waarbij de data werden 

verzameld op vier opeenvolgende meetmomenten. Voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag werd gefocust op de verzamelde data uit het vierde meetmoment. 

Wegens uitval in eerdere meetmomenten waren de 146 participanten gereduceerd 

naar 136 in het vierde meetmoment, waarvan 69 vrouw. De participanten waren 

gemiddeld 71 maanden oud met een bereik van 58 tot 83 maanden (SD = 1.94 

maanden). Zij werden naar taalbeheersing onderverdeeld in de volgende groepen: 

Nederlands (n = 53), Marokkaans-Nederlands (n = 36) en Turks-Nederlands (n = 47). 

Procedure 

De data waren verzameld aan de hand van een gestratificeerde steekproef, 

waarbij uit twee grote gemeenten in Nederland informatie was verkregen over 

Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse gezinnen met een 3-jarig 

kind. Deze werden vervolgens geïnformeerd over de doelstelling van het onderzoek 

middels een brief in de eigen taal. Onder de geïnteresseerden werd een screeningslijst 

afgenomen, zodat eenoudergezinnen, kinderen met ernstige ontwikkelingsachterstanden 

of medische spraak- of gehoorproblemen, kinderen die meer dan 2 dagen of 4 dagdelen 

per week naar een opvang gingen en Marokkaans-Nederlandse gezinnen die de Tarifit-

Berbertaal niet spraken werden uitgesloten. Daarnaast was het van belang dat bij de 

participanten meer dan 70% van het thuistaalaanbod bestond uit T1. Deze screeningslijst 

werd afgenomen door vrouwelijke onderzoeksassistentes die dezelfde taal spraken. Dit 

had als doel om de kans op communicatieproblemen gedurende de dataverzameling te 

verkleinen. 

Alle deelnemende participanten hadden toestemming gegeven via een informed 

consent. De procedure bestond uit twee huisbezoeken van elk ongeveer 2 uur en 30 

minuten, waarbij testen werden afgenomen door een getrainde vrouwelijke 

onderzoeksassistent met dezelfde culturele achtergrond als de participant. Gedurende de 
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eerste testdag werden de receptieve woordenschat en het verbaal werkgeheugen 

gemeten. Bij het tweede huisbezoek werd de receptieve woordenschat nogmaals 

gemeten. Nadat de gegevens waren verzameld, kregen de participanten als dank voor de 

deelname een cadeaubon van €10 en een kinderboek.  

Nederlandse receptieve woordenschat. De receptieve woordenschat van de 

participanten werd aan de hand van de Diagnostische Test Tweetaligheid (DTT) gemeten. 

Deze test bestaat uit 30 vragen en is speciaal ontwikkeld voor het in kaart brengen van 

de schoolwoordenschat. De participant kreeg steeds vier lijntekeningen voorgelegd. 

Vervolgens klonk een gesproken woord en werd aan de participant gevraagd welke 

lijntekening hoorde bij het gesproken woord. Per goed beantwoorde vraag werd één punt 

toegediend. Tijdens het vierde meetmoment werden de volledige T1- en T2-testen 

afgenomen. Voor het beantwoorden van de huidige onderzoeksvraag werden enkel de 

scores van de Nederlandse receptieve woordenschat gebruikt.  

De begripsvaliditeit van de DTT werd door de COTAN als voldoende beoordeeld, 

waardoor werd vastgesteld dat de receptieve woordenschat daadwerkelijk gemeten werd 

door dit onderzoeksinstrument (Egberink et al., 2002). De betrouwbaarheid werd door de 

COTAN als goed vastgesteld (Egberink et al., 2002). In het onderzoek van Scheele 

(2010) werd daarnaast voor alle drie de groepen afzonderlijk een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij werd een Cronbach’s alpha van hoger dan 

.77 gevonden en werd daarmee als acceptabel beoordeeld. Beide beoordelingen van de 

betrouwbaarheid duidden dus op een goede interne consistentie van de DTT. 

Verbaal werkgeheugen. Voor het in kaart brengen van het verbaal 

werkgeheugen werd de Listening Recall uit de Automated Working Memory Assessment 

Battery (Alloway et al., 2006) afgenomen. De Listening Recall bestaat uit zes blokken 

waarbij de participant zes gesproken zinnen te horen kreeg (bijvoorbeeld: ‘Leeuwen 

hebben vier poten.’). Vervolgens beantwoordde de participant deze zinnen met ‘waar’ of 

‘niet waar’ (Nadler & Archibald, 2014). De participant werd steeds gevraagd om het 

laatste woord van de zin te onthouden en deze in de volgorde van de gegeven zinnen 

binnen dit blok te herhalen. Per goed beantwoorde vraag werd één punt toegediend 

waarbij in het huidige onderzoek deze punten bij elkaar werden opgeteld om de score 

van de participant op het verbaal werkgeheugen te bepalen (Alloway et al., 2006).   

In het onderzoek van Alloway et al. (2006) werd gesuggereerd dat een hoge 

interne validiteit aanwezig was voor de meting van het verbaal werkgeheugen, waardoor 

vernomen werd dat het begrip verbaal werkgeheugen daadwerkelijk door dit 

onderzoeksinstrument werd gemeten. Daarnaast werd een test-hertestbetrouwbaarheid 

van .81 gevonden, waardoor de uitkomsten van de Listening Recall als betrouwbaar 

werden verondersteld (Alloway et al., 2006). 

Analyse 
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Aan de hand van een toetsende onderzoeksvraag werd de relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij eentalige en 

tweetalige kinderen tussen de 5 en 6 jaar geanalyseerd. Het onderzoek was opgesplitst 

in een hoofdvraag met twee bijbehorende deelvragen, die allen onderzocht werden aan 

de hand van kwantitatief onderzoek. Bij alle vragen diende de Nederlandse receptieve 

woordenschat als afhankelijke variabele en het verbaal werkgeheugen als onafhankelijke 

variabele, beide van ratio meetniveau. Bij de hoofdvraag functioneerde meertaligheid als 

moderator van nominaal meetniveau.  

 Voor het beantwoorden van de deelvragen werd gebruik gemaakt van een 

enkelvoudige regressieanalyse. Met deze techniek werd de samenhang tussen twee 

variabelen van minimaal interval meetniveau vastgesteld. Tijdens de analyse voor 

deelvraag 1 werden eentalige kinderen tussen de 5 en 6 jaar als populatie meegenomen 

en voor het beantwoorden van deelvraag 2, tweetalige kinderen tussen de 5 en 6 jaar. 

Om de hoofdvraag te beantwoorden werd een moderatie-analyse via een ANCOVA met 

interactie-effect uitgevoerd. Hierbij diende de Nederlandse receptieve woordenschat als 

de afhankelijke variabele, het verbaal werkgeheugen als de covariaat en meertaligheid 

als de groepsvariabele. Vervolgens werd naar het interactie-effect gekeken. Wanneer het 

interactie-effect significant bleek, werd de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de 

Nederlandse receptieve woordenschat gemodereerd door meertaligheid.  

Voorafgaand werden voor alle drie de variabelen de volgende assumpties 

gecontroleerd. Allereerst werd in het onderzoek van Scheele (2010) benoemd dat de 

participanten via een gestratificeerde steekproef waren verworven, wat voldeed aan het 

criterium van een aselecte steekproef. Ook de meetniveau’s waren passend bij de 

gekozen analyse, allen minimaal van interval meetniveau en een categorische moderator. 

Vervolgens werd gecontroleerd op de aanwezigheid van extreme uitschieters aan de 

hand van een boxplot. Indien er sprake was van een extreme uitschieter werd overwogen 

om deze te verwijderen uit de dataset (Allen et al., 2014). Verder werd de 

onafhankelijkheid van waarnemingen beoordeeld met behulp van de Durbin-Watson test. 

Wanneer er sprake was van een waarde tussen de 1 en de 3 werd aan de assumptie 

voldaan (Field, 2018). Daarnaast werden de assumpties van lineariteit en 

homoscedasticiteit beoordeeld door middel van een spreidingsdiagram. Wanneer er 

sprake was van een lineair patroon, werd voldaan aan de assumptie van lineariteit (Field, 

2018). Wanneer het spreidingsdiagram geen duidelijk patroon weer gaf, werd er voldaan 

aan de assumptie van homoscedasticiteit (Field, 2018). Vervolgens werd beoordeeld of 

de data normaal verdeeld was. Hierbij werd allereerst gebruik gemaakt van een PP-plot. 

Er was sprake van een normaalverdeling wanneer de daadwerkelijke scores zich dicht bij 

de voorspelde lijn bevonden (Allen et al., 2014). Daarnaast werd aan de hand van 

Skewness en Kurtosis gekeken naar de vorm van de normaalverdeling. Wanneer de 
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uitkomsten van Skewness en Kurtosis tussen de -1 en 1 lagen, werd geconcludeerd dat 

de data normaal verdeeld was (Field, 2018). Voor de assumptie van normaliteit werd tot 

slot de Shapiro-Wilk test uitgevoerd. Indien de nulhypothese significant bleek, werd de 

assumptie niet geschonden (Field, 2018).  

Resultaten 

Assumpties  

Voor het toetsen van de drie hypotheses werd de verzamelde data eerst 

getoetst op de volgende assumpties: uitschieters, onafhankelijkheid van waarnemingen, 

lineariteit, homoscedasticiteit, normaliteit, aselecte steekproef en meetniveaus. Indien 

nodig werd bij het toetsen van de assumpties een significantieniveau van .05 

gehanteerd.  

Ten eerste werd de data gecontroleerd op codeerfouten, extreme uitschieters of 

andere bijzonderheden. Aan de hand van een boxplot werd geconcludeerd dat er geen 

extreme uitschieters in de data van het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse 

receptieve woordenschat aanwezig waren. Echter kwamen twee extreme uitschieters 

voor de leeftijd tijdens de afname van de testen naar voren. Twee respondenten hadden 

namelijk een leeftijd van 58 en 83 maanden. Deze twee respondenten weken ver af van 

het gemiddelde (M = 70.93) en werden daarom verwijderd uit de dataset. Bovendien 

bleek bij één respondent het verbaal werkgeheugen niet getest, waardoor ook deze 

respondent werd verwijderd uit de dataset. De uiteindelijke steekproef bestond uit 133 

respondenten.  

Daarnaast werd aan de assumptie onafhankelijkheid van waarnemingen voldaan 

volgens de Durbin-Watson test met een waarde van 1.71 voor de eentalige kinderen, een 

waarde van 1.69 voor de tweetalige kinderen en een waarde van 1.01 voor de totale 

populatie. Verder werden voor de assumpties lineariteit en homoscedasticiteit 

spreidingsdiagrammen aan de hand van de gestandaardiseerde residuen uitgezet tegen 

de gestandaardiseerde voorspelde waarden. De spreidingsdiagrammen gaven geen 

duidelijk patroon weer, waaruit geconcludeerd werd dat aan de assumpties lineariteit en 

homoscedasticiteit werd voldaan voor de eentalige kinderen, de tweetalige kinderen en 

de totale populatie.  

De assumptie normaliteit werd beoordeeld aan de hand van Skewness en 

Kurtosis, de Shapiro-Wilk test en het PP-Plot. Voor het verbaal werkgeheugen gaf de 

Shapiro-Wilk test voor de eentalige kinderen, de tweetalige kinderen en de totale 

populatie een significante waarde met de volgende respectievelijke uitkomsten: W(53) = 

.93, p = .003, W(80) = 0.93, p < .001 en W(133) = 0.94, p < .001. De significante 

waardes van de Shapiro-Wilk test duidden op een schending van de assumptie van 

normaliteit. Vervolgens werd voor alle drie de groepen in het PP-Plot geen afwijkingen 

gevonden. De waardes van Skewness en Kurtosis toonden voor alle drie de groepen aan 
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dat de data normaal verdeeld was (zie Tabel 1). Volgens Skewness en Kurtosis en het 

PP-Plot werd voor het verbaal werkgeheugen aan de assumptie van normaliteit voldaan. 

Echter werd voor alle drie de groepen een significante waarde bij de Shapiro-Wilk test 

gevonden. Met behulp van de centrale limietstelling werd geconcludeerd dat het verbaal 

werkgeheugen voor de eentalige kinderen (n = 53), tweetalige kinderen (n = 80) en de 

totale populatie (n = 133) uit een steekproef groter dan 30 bestond (Kwak & Kim, 2017). 

Hierdoor mocht het verbaal werkgeheugen, ongeacht de gedeeltelijke schending van de 

assumptie van normaliteit, voor alle drie de groepen geïnterpreteerd worden als een 

standaard normaalverdeling.  

Voor de Nederlandse receptieve woordenschat bleek op basis van de Shapiro-Wilk 

test de eentalige kinderen en de totale populatie niet normaal verdeeld te zijn, met 

respectievelijk waarden W(53) = .87, p < .001 en W(133) = 0.94, p < .001. De groep 

tweetalige kinderen was volgens de Shapiro-Wilk test wel normaal verdeeld, W(80) = 

0.93, p < .001. Het PP-plot liet voor de tweetalige kinderen en de totale populatie geen 

afwijkingen zien. Echter gaf het PP-plot bij de eentalige kinderen afwijkingen aan. Voor 

Skeweness en Kurtosis werden bij de tweetalige kinderen en de totale populatie waardes 

tussen de -1 en 1 gevonden, wat duidde op een normale verdeling (Field, 2018). Voor de 

eentalige kinderen werden waardes daarbuiten gevonden, wat duidde op schending van 

de normaliteit (zie Tabel 1). De assumptie van normaliteit werd hierdoor alleen voor de 

tweetalige kinderen als voldaan beoordeeld. Voor de eentalige kinderen en de totale 

populatie kwam, ondanks de schending van de assumptie van normaliteit, de 

betrouwbaarheid van het onderzoek niet in het geding. Aan de hand van de centrale 

limietstelling werd geconcludeerd dat de variabele Nederlandse receptieve woordenschat 

voor de eentalige kinderen (n = 53) en de totale populatie (n = 133) een steekproef 

groter dan 30 bezit en daarom geïnterpreteerd mag worden als een standaard 

normaalverdeling, ongeacht de schending van de assumptie van normaliteit (Kwak & 

Kim, 2017).  

 

Tabel 1 

Waardes van Skewness en Kurtosis Verbaal Werkgeheugen en Receptieve Woordenschat 

Groep  Skewness SE S Kurtosis SE K 

Eentalig  Verbaal werkgeheugen -0.23 0.33 0.52 0.64 

 Receptieve woordenschat -1.37 0.33 1.84 0.64 

Tweetalig Verbaal werkgeheugen 0.65 0.27 0.66 0.53 

 Receptieve woordenschat -0.11 0.27 -0.21 0.53 

Verbaal werkgeheugen 0.27 0.21 0.60 0.42 
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Totale 

populatie 
Receptieve woordenschat -0.42 0.21 0.66 0.42 

Noot. De daadwerkelijke waardes van Skewness en Kurtosis zijn weergegeven.  

 

Tenslotte werd aan de overige assumpties, aselecte steekproef en meetniveaus 

van minimaal interval meetniveau voldaan voor de eentalige kinderen, tweetalige 

kinderen en de totale populatie. 

Beschrijvende statistieken  

In Tabel 2 zijn de beschrijvende statistieken voor de testen van het verbaal 

werkgeheugen (Listening Recall) en de Nederlandse receptieve woordenschat (DTT) voor 

de eentalige kinderen, tweetalige kinderen en de totale populatie weergegeven. 

Opvallend is dat eentalige kinderen een aanzienlijk hoger gemiddelde hebben voor de 

Nederlandse receptieve woordenschat ten opzichte van de tweetalige kinderen. De 

gemiddelden van het verbaal werkgeheugen liggen dichter bij elkaar. De tweetalige 

kinderen scoren gemiddeld wel iets hoger dan de eentalige kinderen.  

 

Tabel 2 

Beschrijvende Statistieken van Verbaal Werkgeheugen en Nederlandse Receptieve 

Woordenschat  

Groep Variabelen  n M SD Range 

     Min Max 

Eentalig Listening Recall 53 6.81 2.83 0 12 

 DTT 53 27.28 2.27 20 30 

Tweetalig Listening Recall 80 7.03 2.68 2 14 

 DTT 80 22.10 3.37 14 29 

Totale 

populatie 

Listening Recall 133 6.94 2.73 0 14 

DTT 133 24.17 3.91 14 30 

 

 

Enkelvoudige regressieanalyses 

Voor het testen van de hypotheses voor de deelvragen, werd gebruik gemaakt 

van twee enkelvoudige regressieanalyses. Hierbij werd een significantieniveau van .05 

aangehouden. Voor de eentalige kinderen werd geen significante relatie gevonden tussen 

het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat, F(1, 51) = 2.76, 

p = .103, R2 = .05. Het verbaal werkgeheugen was dus geen significante voorspeller 

voor de Nederlandse receptieve woordenschat. Dit hield in dat eentalige kinderen die 
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hoog scoorden op het verbaal werkgeheugen, niet ook een hoge score behaalden op de 

Nederlandse receptieve woordenschat. 

Echter bleek uit de analyse voor de tweetalige kinderen het verbaal werkgeheugen 

wel een medium significante voorspeller voor de Nederlandse receptieve woordenschat 

bij tweetalige kinderen, F(1,78) = 10.30, p = .002, R2 = .12 (Field, 2018). Het verbaal 

werkgeheugen verklaarde volgens de analyse 11.7% van de variantie in de Nederlandse 

receptieve woordenschat. Wanneer de tweetalige kinderen op het verbaal werkgeheugen 

hoger scoorden, werd dus ook hoger gescoord op de Nederlandse receptieve 

woordenschat. In Tabel 3 zijn de resultaten van de regressiecoëfficiënten van het verbaal 

werkgeheugen weergegeven voor de eentalige en de tweetalige kinderen.  

 

Tabel 3  

Regressiecoëfficiënten Verbaal Werkgeheugen 

Groep  B SE B β t p 

Eentalig Constante 26.04 0.81  32.26 .000 

 Verbaal Werkgeheugen 0.18 0.11 0.23 1.66 .103 

Tweetalig Constante 19.08 1.01  18.99 .000 

 Verbaal werkgeheugen 0.43 0.13 0.34 3.21 .002 

Noot. B is de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, SE B is de standaardfout van de 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt en de β is de gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt.   

  

Moderatie-analyse via een ANCOVA met interactie-effect 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag werd een moderatie-analyse via 

ANCOVA met interactie-effect uitgevoerd. In Figuur 1 is te zien dat de lijnen van de 

eentalige en tweetalige kinderen vrijwel parallel lopen. De lijn van de tweetalige kinderen 

verloopt steiler dan die van de eentalige kinderen, maar dit was onvoldoende om te 

spreken van een significant interactie-effect, F(1,129) = 1.81, p =.181, η2 = .01. Uit de 

analyse volgde dus geen overtuigend verschil tussen de eentalige en tweetalige kinderen. 

De relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat 

werd dus niet beïnvloed door het spreken van één of twee talen.  

 

Figuur 1 

Interactie-effect Verbaal Werkgeheugen en Nederlandse Receptieve Woordenschat bij 

Eentalige en Tweetalige Kinderen.   
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Noot. Eentalige kinderen n = 53, tweetalige kinderen n = 80, totale populatie n = 133.  

 

Aangenomen en verworpen hypotheses 

Ten eerste werd de hypothese ‘Er is sprake van een positieve relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij eentalige kinderen 

tussen de 5 en 6 jaar’ niet bevestigd. De hypothese werd daarom verworpen. Ten tweede 

werd de hypothese ‘Er is sprake van een positieve relatie tussen het verbaal 

werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij tweetalige kinderen 

tussen de 5 en 6 jaar’ wel bevestigd. De hypothese werd daarom aangenomen. Ten 

slotte werd de hypothese ‘Er is sprake van een positieve relatie tussen het verbaal 

werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij kinderen tussen de 5 en 6 

jaar, die gemodereerd wordt door meertaligheid’ niet bevestigd. De hypothese werd 

daarom verworpen.  

Discussie 

In het huidige onderzoek is onderzocht of er een relatie bestaat tussen het verbaal 

werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij een- en tweetalige 

kinderen tussen de 5 en 6 jaar. Daarnaast is onderzocht of deze relatie wordt 

gemodereerd door meertaligheid. De resultaten uit het huidige onderzoek ontkrachten de 

relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij 

eentalige kinderen tussen de 5 en 6 jaar. Eentalige kinderen die hoog scoren op het 

verbaal werkgeheugen, behalen niet ook een hoge score op de Nederlandse receptieve 

woordenschat. Bij tweetalige 5- en 6-jarigen wordt deze relatie wel gevonden. Het 
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verbaal werkgeheugen blijkt een medium significante voorspeller te zijn voor de 

Nederlandse receptieve woordenschat, deze verklaart namelijk 11.7% van de variantie in 

de Nederlandse receptieve woordenschat. Wanneer tweetalige 5- en 6-jarigen op het 

verbaal werkgeheugen hoger scoren, wordt er ook hoger gescoord op de Nederlandse 

receptieve woordenschat. Tot slot werd aan de hand van de gehele onderzoeksgroep de 

invloed van meertaligheid op de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de 

Nederlandse receptieve woordenschat geanalyseerd. Hieruit volgt geen overtuigend 

verschil tussen de eentalige en tweetalige 5- en 6-jarigen.  

Voor de eentalige kinderen werd in voorgaand onderzoek voornamelijk een 

positieve relatie gevonden tussen het verbaal werkgeheugen en de receptieve 

woordenschat (Attout et al., 2020; Morra & Camba, 2009). Echter komt uit het huidige 

onderzoek een tegenstrijdig resultaat naar voren waarbij geen significante relatie wordt 

gevonden. Dit resultaat sluit aan bij de bevindingen van Barbosa et al. (2019), waarbij 

ook naar voren komt dat het verbaal werkgeheugen geen significante voorspeller is voor 

de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen tussen de 4 en 6 jaar. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de taalontwikkeling bij eentalige kinderen soepeler verloopt dan 

bij tweetalige kinderen (Core & Hoff, 2013; Hoff, 2018), waardoor eentalige kinderen 

mogelijk minder een beroep doen op het verbaal werkgeheugen tijdens de ontwikkeling 

van de receptieve woordenschat. Een alternatieve verklaring voor het gevonden resultaat 

is dat door de steekproef van slechts 53 participanten in het huidige onderzoek het 

verwachtte effect niet is gevonden.  

In tegenstelling tot de eentalige kinderen, is bij de tweetalige kinderen wel een 

positieve relatie gevonden tussen verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve 

woordenschat. De resultaten van het huidige onderzoek komen overeen met de 

opgestelde hypothese en voorgaand onderzoek. Zo werd in de onderzoeken van 

Cockcroft (2016) en Swanson et al. (2011) ook een positieve relatie gevonden. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat tweetalige kinderen met behulp van het verbaal 

werkgeheugen hun verminderde receptieve woordenschat compenseren (Carlson & 

Meltzoff, 2008). Een alternatieve verklaring voor het gevonden significante resultaat kan 

de grootte van de intelligentie van de tweetalige kinderen zijn. Uit onderzoek van 

Woumans et al. (2016) blijkt dat het aanleren van een tweede taal de algemene 

cognitieve vaardigheden kan verbeteren. Hierdoor scoren tweetalige kinderen mogelijk 

hoger op intelligentie, wat de score van de receptieve woordenschat positief kan 

beïnvloeden.  

Voor de totale populatie zijn de resultaten van het huidige onderzoek niet 

overeenstemmend met de opgestelde hypothese. Meertaligheid is volgens de resultaten 

geen moderator voor de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse 

receptieve woordenschat bij kinderen tussen de 5 en 6 jaar. Over deze relatie bestaat 
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nog verdeeldheid binnen de literatuur. Uit een aantal onderzoeken blijkt ook geen 

significant resultaat (Barbosa et al., 2019; Engel de Abreu & Gathercole, 2012; Verhagen 

& Leseman, 2016). Echter vonden andere onderzoeken wel een significant resultaat 

(Cockcroft, 2016; Swanson et al., 2011). Een mogelijke verklaring voor het gevonden 

resultaat is dat het verbaal kortetermijngeheugen een rol speelt binnen de moderatie in 

plaats van het verbaal werkgeheugen. Zo vinden Engel de Abreu en Gathercole (2012) 

en Verhagen en Leseman (2016) wel een relatie tussen het verbaal 

kortetermijngeheugen en de receptieve woordenschat bij respectievelijk tweetalige 5-

jarigen en tweetalige kinderen tussen de 8 en 9 jaar, maar is de relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat uitgesloten. Een alternatieve 

verklaring voor het gevonden resultaat is dat er geen gelijke steekproefgroottes zijn, 

waardoor een significant interactie-effect niet is gevonden.  

Limitaties en sterke punten 

Een aantal limitaties van het huidige onderzoek moet in acht genomen worden bij 

het interpreteren van de gevonden resultaten. Zo bestaat de steekproef van eentalige 5- 

en 6-jarigen slechts uit 53 participanten. Daarnaast is er een groot verschil in 

steekproefgrootte tussen de eentalige (n = 53) en tweetalige (n = 80) kinderen. Beide 

beperkingen van de steekproefgrootte kunnen de generaliseerbaarheid van het 

onderzoek in het geding brengen. Een andere limitatie aan het onderzoek is het jaar 

waarin de data is verzameld. Het huidige onderzoek heeft de data uit het onderzoek van 

Scheele et al. (2010) hergebruikt. Hierdoor zijn de data voor het huidige onderzoek meer 

dan 10 jaar geleden verzameld. Resultaten die in het huidige onderzoek worden 

gevonden, kunnen daarom waarschijnlijk niet meer gegeneraliseerd worden richting de 

huidige populatie. Tenslotte is in het huidige onderzoek niet gecorrigeerd voor de 

intelligentie van de 5- en 6-jarigen, wat de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en 

de Nederlandse receptieve woordenschat kan beïnvloeden.  

Een sterk punt van het huidige onderzoek is dat deze zich ook op de eentalige 

kinderen heeft gericht voor het analyseren van de relatie tussen het verbaal 

werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat. Het merendeel van de 

onderzoeken richt zich namelijk met name op deze relatie bij tweetalige kinderen. 

Daarnaast is in dit onderzoek gebruik gemaakt van betrouwbare testen om het verbaal 

werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat vast te stellen (Alloway et 

al., 2006; Egberink et al., 2002).  

Aanbevelingen vervolgonderzoek 

 Het is van belang om de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de 

(Nederlandse) receptieve woordenschat bij een- en tweetalige kinderen te blijven 

onderzoeken. Wanneer meer bekend wordt over deze relatie zouden achterstanden bij 

een- en tweetalige kinderen sneller aangepakt kunnen worden. Het is daarbij belangrijk 
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vervolgonderzoek zich richt op het creëren van aansluitende interventies voor het verbaal 

werkgeheugen en de receptieve woordenschat. Ook voor de generaliseerbaarheid van de 

gevonden resultaten is vervolgonderzoek in de vorm van een replicatie met een 

recentere, grotere steekproef van belang.  

Tot slot blijft longitudinaal onderzoek van meerwaarde. Zo kan de relatie tussen 

het verbaal werkgeheugen en de (Nederlandse) receptieve woordenschat bij een- en 

tweetalige kinderen vanaf 4-jarige leeftijd tot 8-jarige leeftijd worden onderzocht. Het 

verbaal werkgeheugen ontwikkelt zich namelijk sterk vanaf 4-jarige leeftijd (Alloway et 

al., 2006). Daarnaast neemt de woordenschat in de schoolperiode sterk toe, vooral 

wanneer het kind rond 6-jarige leeftijd start met leren lezen (Tak et al., 2020). Verder 

kan longitudinaal onderzoek met een experimentele groep tweetalige kinderen die een 

interventie op het gebied van het verbaal werkgeheugen of de receptieve woordenschat 

krijgen, meer inzicht geven in de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de 

(Nederlandse) receptieve woordenschat en de effecten van de interventies.  

Relevantie 

De relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat is nog 

weinig onderzocht. De literatuur richt zich voornamelijk op het volledige werkgeheugen, 

het kortetermijngeheugen of de volledige woordenschat. Daarnaast bestaat er binnen de 

literatuur nog steeds verdeeldheid over de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en 

de receptieve woordenschat bij een en tweetalige kinderen. Het huidige onderzoek heeft 

wel bijgedragen aan het dichten van de kloof binnen de bestaande literatuur. 

Het is daarnaast van belang om meer duidelijkheid te creëren over de relatie 

tussen het verbaal werkgeheugen en de (Nederlandse) receptieve woordenschat bij een- 

en tweetalige kinderen, omdat het verbaal werkgeheugen (Alloway et al., 2006; Alloway 

& Alloway, 2010; Engel de Abreu et al., 2010) en de receptieve woordenschat (Ouellette, 

2006; Pullen et al., 2010; Schuth et al., 2017; Swanson et al., 2008; Taylor et al., 2013) 

de schoolprestaties positief beïnvloeden. De resultaten uit het huidige onderzoek laten 

zien dat het verbaal werkgeheugen een medium significante voorspeller is voor de 

Nederlandse receptieve woordenschat van tweetalige 5- en 6-jarigen. Uit onderzoek blijkt 

dat interventies voor het bevorderen van de receptieve woordenschat effectief zijn 

(Restrepo et al., 2013) en alle elementen van het werkgeheugen te trainen zijn 

(Diamond & Lee, 2011). Het inzetten van interventies kan, door de invloed van het 

verbaal werkgeheugen en de receptieve woordenschat, de schoolprestaties positief 

beïnvloeden.  

Conclusie 

Het huidige onderzoek ontkracht het bestaan van een positieve relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij eentalige kinderen 

tussen de 5 en 6 jaar. Wel is uitgewezen dat er sprake is van een positieve relatie tussen 
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het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat bij tweetalige 5- 

en 6-jarigen. Ondanks dat vanuit de huidige literatuur werd verwacht dat meertaligheid 

de relatie tussen het verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat 

zou beïnvloeden, wordt deze verwachting in het huidige onderzoek ontkracht. 

Geconcludeerd wordt dat meertaligheid geen invloed heeft op de relatie tussen het 

verbaal werkgeheugen en de Nederlandse receptieve woordenschat.  
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