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Abstract 

In the Netherlands, more and more children are being raised bilingually. It has 

been found that bilingualism can entail several disadvantages, such as an increased risk 

of language delay. This language delay may be explained by impaired receptive 

vocabulary skills and verbal working memory. The purpose of this study was to 

investigate whether monolingual and bilingual children differ in their receptive vocabulary 

and to what extent verbal working memory explains the correlation between bilingualism 

and receptive vocabulary. To answer these questions, data from the DASH-project (wave 

4) has been used. The sample included 53 monolingual and 82 bilingual children (Mage = 

5;9, SD = 1.95). An independent t-test and multiple regression analysis via PROCESS 

have been used to investigate the correlations. The findings indicate that there is a 

significant negative correlation between bilingualism and receptive vocabulary. Bilingual 

children have a lower receptive vocabulary than monolingual children. However, no 

correlation has been found between bilingualism and verbal working memory. Because of 

that, it must be concluded that the correlation between bilingualism and receptive 

vocabulary is not significantly mediated by verbal working memory.  

Keywords: bilingualism, receptive vocabulary, verbal working memory 
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Tweetaligheid, verbaal werkgeheugen en receptieve woordenschat 

Meertalig opgroeien komt in Nederland steeds meer voor. De diversiteit van de 

bevolking groeit en er komt een alsmaar stijgende hoeveelheid aan nieuwe 

nationaliteiten bij. In 2021 waren er 4,2 miljoen inwoners met een migratieachtergrond, 

waarvan het grootste deel afkomstig is uit Turkije en Marokko (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2021). Mensen met een migratieachtergrond nemen de taal uit het land van 

herkomst mee. Doordat kinderen naast de Nederlandse taal (T2) vaak ook de moedertaal 

(T1) van de ouder(s) aangeleerd krijgen, worden steeds meer kinderen tweetalig 

opgevoed (Cha & Goldenberg, 2015). Het blijkt zelfs dat Nederland een van de landen in 

Europa is waar het meest aantal kinderen tweetalig wordt opgevoed (European 

Commission, 2012). Tweetaligheid brengt echter een nadeel met zich mee. Tweetalige 

kinderen hebben namelijk een vergrote kans op een taalachterstand, die mogelijk te 

verklaren is door verminderde receptieve woordenschatvaardigheden en een verminderd 

verbaal werkgeheugen (Barbosa et al., 2017; Engel de Abreu et al., 2012). Ook blijken 

deze twee factoren met elkaar verband te houden, waarbij een verminderd verbaal 

werkgeheugen leidt tot een verminderde receptieve woordenschat (Barbosa et al., 2017; 

Bosma et al., 2017; Cockroft, 2014). Dit betreft een grote groep kinderen, wat het van 

maatschappelijk belang maakt om een goed beeld te krijgen van de invloed van 

tweetaligheid op de ontwikkeling van deze kinderen (Adesope et al., 2010).  

 In dit onderzoek zal allereerst gefocust worden op de relatie tussen taligheid en 

receptieve woordenschat. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er 

een grote samenhang bestaat tussen de receptieve woordenschat van 

basisschoolleerlingen en de verdere schoolprestaties (Hammer et al., 2009; Schuth et 

al., 2017; Zhang & Zhang, 2020). Met receptieve woordenschat wordt het aantal 

woorden bedoeld waarvan het kind bij het horen of lezen ervan de betekenis herkent 

(Scheele et al., 2010). Kinderen met een kleinere receptieve woordenschat hebben 

moeite om mee te komen op school, aangezien ze minder snel begrijpen wat de 

leerkracht probeert over te brengen (Schaefer et al., 2018). Daarnaast is gebleken dat 

een kleinere receptieve woordenschat leidt tot verminderde leesvaardigheden, zoals 

begrijpend lezen (Verhoeven et al., 2011). Het is dus van belang dat onderzoeken 

duidelijkheid kunnen geven over deze factoren, zodat de negatieve invloed op 

schoolprestaties als gevolg van een verminderde receptieve woordenschat zo veel 

mogelijk voorkomen kunnen worden. Dit onderzoek poogt hier meer duidelijkheid over te 

geven, wat de maatschappelijke relevantie van het onderzoek aantoont.  

 Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar het verband tussen tweetaligheid en de 

receptieve woordenschat bij kinderen (Barbosa et al., 2017; Bialystok et al., 2010; 

Escobar et al., 2018; Thordardottir, 2011). De resultaten van deze onderzoeken zijn 

echter niet consistent. In een aantal onderzoeken komt naar voren dat tweetaligheid een 
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cognitief voordeel met zich meebrengt, namelijk een groter metalinguïstisch bewustzijn 

(Altman et al., 2018; Bialystok & Barac, 2012; Morales et al., 2013). Metalinguïstisch 

bewustzijn omvat het vermogen om de structurele regels binnen een taal te ontdekken 

en deze toe te passen (Altman et al., 2018). Tweetalige kinderen kunnen sneller deze 

structurele regels ontdekken, aangezien ze de moedertaal (T1) en de Nederlandse taal 

(T2) kunnen vergelijken. Dit cognitieve voordeel zorgt ervoor dat het leren van nieuwe 

woorden vergemakkelijkt wordt, waardoor tweetalige kinderen een grotere receptieve 

woordenschat kunnen verwerven (Altman et al., 2018; Bialystok & Barac, 2012; Morales 

et al., 2013). Het overgrote deel van de literatuur laat echter een negatief verband zien 

tussen tweetaligheid en de receptieve woordenschatvaardigheden (Barbosa et al., 2017; 

Bialystok et al., 2010; Byers-Heinlein et al., 2013; Hoff et al., 2011). Voor dit negatieve 

verband hebben Oller et al. (1997) de ‘bilingual deficit hypothesis’ opgesteld. Hierin 

wordt gesteld dat tweetalige kinderen met dezelfde hersencapaciteit en in dezelfde tijd 

als eentalige kinderen, twee of meer talen moeten leren. Dit vergroot de kans dat de 

woordenschatvaardigheden van tweetalige kinderen zich langzamer ontwikkelen dan die 

van eentalige kinderen. Bovendien wordt de verwerving van de receptieve woordenschat 

beïnvloed door zowel de taal die thuis als de taal die op school wordt gesproken (Byers-

Heinlein et al., 2013; Scheele et al., 2010). Wanneer thuis twee talen worden gesproken, 

zorgt dit ervoor dat de taalactiviteiten thuis verdeeld moeten worden tussen T1 en T2. 

Hierdoor horen tweetalige kinderen minder van elke taal dan eentalige kinderen. Dit leidt 

ertoe dat de woordenschat in zowel T1 als T2 lager is voor tweetalige kinderen. De 

bovenstaande resultaten tonen de inconsistentie aan over het verband tussen 

tweetaligheid en receptieve woordenschatvaardigheden, waarbij geconcludeerd kan 

worden dat het negatieve verband zich het vaakst voordoet.  

 Echter is de receptieve woordenschat niet de enige factor die beïnvloed kan 

worden door een meertalige opvoeding. Ook het verbaal werkgeheugen wordt hier 

mogelijk door beïnvloed. Verbaal werkgeheugen betreft het tweede aspect waar in dit 

onderzoek naar gekeken zal worden. Volgens Baddeley (2012) bestaat het 

werkgeheugen uit vier aspecten, waaronder het verbaal werkgeheugen. Het verbaal 

werkgeheugen omvat de tijdelijke opslag en bewerkingen van verbaal verkregen 

informatie en valt onder de executieve functies. Executieve functies zijn cognitieve 

processen die efficiënt en doelgericht gedrag bewerkstelligen en een individu in staat 

stellen om gedrag te reguleren in nieuwe situaties (Huizinga, 2007). Executieve functies 

kunnen zich blijven ontwikkelen middels training en oefeningen (Christ et al., 2011; 

Engel de Abreu et al., 2013; Huizinga, 2007; Klingberg, 2010; Marulis & Neuman, 2013).  

Dit onderkent het maatschappelijke belang van het onderzoek, aangezien zowel de 

receptieve woordenschat als het verbaal werkgeheugen middels training en interventie 

verbeterd kunnen worden. Dit maakt het van belang om hier tijdig inzicht in te krijgen en 
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deze ontwikkeling goed te monitoren. Op deze manier kan een achterstand tijdig worden 

gesignaleerd en kan een gerichte interventie worden toegepast om de negatieve invloed 

op schoolprestaties te verminderen (Damhuis et al., 2015; Lovett et al., 2017).   

Er bestaat enige controversie over hoe het verband tussen tweetaligheid en het 

verbaal werkgeheugen eruitziet (Adesope et al., 2010; Blom et al., 2014). In de meeste 

onderzoeken wordt een negatief verband gevonden tussen tweetaligheid en verbaal 

werkgeheugen, wat inhoudt dat tweetalige kinderen lager scoren op verbale 

werkgeheugentaken dan eentalige kinderen (Barbosa et al., 2017; Engel de Abreu, 2011; 

Luo et al., 2013). Dit kan mogelijk verklaard worden doordat tweetalige kinderen over 

een meer beperkte woordenschat in de tweede taal beschikken (Bialystok et al., 2009; 

Fernandes et al., 2007). Een andere mogelijke verklaring is dat deze kinderen de beide 

talen vaak niet perfectioneren, omdat zij in mindere mate worden blootgesteld aan de 

verschillende talen. Hierdoor presteren zij slechter op verbale taken (Grosjean, 2010). Er 

zijn echter ook diverse onderzoeken die stellen dat er geen relatie bestaat tussen 

tweetaligheid en het verbaal werkgeheugen (Cockcroft, 2014; Engel de Abreu et al., 

2013; Namazi & Thordardottir, 2010; Ratiu & Azuma, 2014). Uit andere onderzoeken 

blijkt daarentegen een mogelijk compenserend effect van tweetaligheid op het verbaal 

werkgeheugen. Wanneer er wordt gecontroleerd voor een kleiner vocabulaire in de 

tweede taal, lijkt het namelijk mogelijk dat tweetaligheid een positief effect heeft op het 

verbaal werkgeheugen, waardoor tweetalige kinderen beter scoren op verbale 

werkgeheugentaken dan eentalige kinderen (Bialystok & Feng, 2009; Blom et al., 2014). 

Een mogelijke verklaring voor deze positieve relatie is dat tweetalige kinderen 

voortdurend simultaan met de twee talen bezig zijn in hun hoofd, waardoor zij meer 

verbale informatie hebben opgeslagen. Er moet telkens worden bepaald welke taal 

gebruikt moet worden en de niet benodigde taal moet als het ware worden genegeerd 

(Blom et al., 2014; Luo et al., 2013). Dit simultaan activeren van de twee talen blijkt te 

leiden tot een grotere capaciteit van het verbaal werkgeheugen (Adesope et al., 2010; 

Sandoval et al., 2010). Er bestaat dus nog een consistentie over het verband tussen 

tweetaligheid en verbaal werkgeheugen, wat dit verband tot een aspect maakt dat meer 

onderzoek behoeft.          

 Het verbaal werkgeheugen zou mogelijk een verklaring kunnen vormen voor het 

verband tussen tweetaligheid en receptieve woordenschat. Volgens Gathercole (2006) 

vormt verbaal werkgeheugen namelijk een koppeling tussen taligheid en receptieve 

woordenschat, waardoor verbaal werkgeheugen kan worden gezien als een predictor 

voor de receptieve woordenschat bij een- en tweetalige kinderen.   

 Verschillende studies tonen aan dat er een positief verband bestaat tussen 

werkgeheugen en receptieve woordenschat, waarbij een hogere vaardigheid op verbaal 

werkgeheugen leidt tot een betere ontwikkeling van de receptieve woordenschat 
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(Baddeley et al., 1998; Barbosa et al., 2017; Bosma et al., 2017; Cockroft, 2014; Gupta 

& Tisdale, 2009; Kaushanskaya, 2012; Majerus et al., 2006; Messer, 2010). Zo blijkt 

zowel uit cross-sectionele als uit longitudinale onderzoeken dat prestaties van kinderen 

op verbaal werkgeheugentaken vaak een goede voorspeller zijn van de prestaties van 

diezelfde kinderen op receptieve woordenschattaken. Het blijkt bovendien dat kinderen 

die moeite hebben met het leren van de vocabulaire van een nieuwe taal, over het 

algemeen ook over een lagere capaciteit van het verbaal werkgeheugen beschikken 

(Majerus et al., 2006; Messer, 2010).        

Uit het werkgeheugenmodel van Baddeley komt naar voren dat de fonologische 

lus een cruciale rol speelt bij het verbaal werkgeheugen (Baddeley, 2012). In de 

fonologische lus wordt verbale informatie tijdelijk opgeslagen en bewerkt. Uit 

onderzoeken is gebleken dat deze fonologische lus betrokken is bij het leren van nieuwe 

woorden (Baddeley et al., 1998; Baddeley, 2012; Gupta & Tisdale, 2009; Morra & 

Camba, 2009). De capaciteit van de fonologische lus geeft dus een indicatie voor het 

woordleervermogen van een kind, wat vervolgens de hoogte van de receptieve 

woordenschat bepaalt. Kinderen die nieuwe verbale informatie makkelijker kunnen 

verwerken en dus over een grotere capaciteit van het verbaal werkgeheugen beschikken, 

hebben minder blootstelling aan deze informatie nodig om deze op te slaan in hun 

langetermijngeheugen. Op deze manier kan hun receptieve woordenschat uitgebreid 

worden en maken zij hier tevens minder fouten in (Cockroft, 2014; Messer, 2010).  

 Aangezien wordt verwacht dat tweetalige kinderen een verminderd verbaal 

werkgeheugen hebben en een verminderd verbaal werkgeheugen samenhangt met een 

lagere receptieve woordenschat, kan worden verwacht dat er sprake is van een 

mediërend effect van verbaal werkgeheugen op de relatie tussen tweetaligheid en 

receptieve woordenschat.          

 Voor dit onderzoek is gekozen om te kijken naar eentalige en tweetalige kinderen 

van bijna 6 jaar oud. Er is een grote toename van zowel de woordenschat als het verbaal 

werkgeheugen waar te nemen wanneer kinderen naar groep 3 gaan. Ze beginnen met 

lezen en schrijven, waardoor tweetalige kinderen, naast hun moedertaal (T1), de 

Nederlandse taal (T2) intensiever gaan gebruiken (Kuiken & Droge, 2010). Op deze 

manier zullen kinderen veel nieuwe woorden leren. Tevens bestaat er een positieve 

relatie tussen het leren lezen en de ontwikkeling van het verbaal werkgeheugen (Nevo & 

Breznitz, 2013). Ook wordt de ontwikkeling van de executieve functies, waaronder het 

verbaal werkgeheugen, sterk beïnvloed door omgevingsfactoren zoals school (Huizinga, 

2007; Klingberg, 2010). Daarom is het interessant om te onderzoeken of er op deze 

leeftijd een verschil bestaat in de receptieve woordenschatontwikkeling en de 

ontwikkeling van het verbaal werkgeheugen tussen eentalige een tweetalige kinderen. 

 Het huidige onderzoek zal een bijdrage leveren aan verduidelijking van de 
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bestaande controversie over het verband tussen tweetaligheid en receptieve 

woordenschat- en verbaal werkgeheugenvaardigheden. Doordat de mensen met een 

Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond de grootste migrantengroep in Nederland 

vormen, zullen deze etniciteiten de groep tweetalige kinderen representeren. Eerdere 

onderzoeken richten zich op uiteenlopende etniciteiten. Slechts één onderzoek gaat in op 

de ontwikkeling van Turks-Nederlandse kinderen (Blom et al., 2014). Dit levert een hiaat 

in kennis op, welke kan worden opgevuld middels dit onderzoek naar Turks-Nederlandse 

en Marokkaans-Nederlandse kinderen. Dit zijn immers de twee meest voorkomende 

etniciteiten van Nederlandse inwoners met een migratieachtergrond (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2020). In dit onderzoek zal daartoe de volgende onderzoeksvraag 

worden beantwoord: ‘Scoren tweetalige kinderen van bijna 6 jaar oud lager op receptieve 

woordenschat dan eentalige kinderen van bijna 6 jaar oud en wordt dit verband verklaard 

door het verbaal werkgeheugen?’ 

Naar aanleiding van de literatuur wordt verwacht dat tweetalige kinderen van 

bijna 6 jaar oud lager scoren op hun receptieve woordenschat dan eentalige kinderen van 

bijna 6 jaar oud. Daarnaast wordt verwacht dat tweetalige kinderen van bijna 6 jaar oud 

lager scoren op verbaal werkgeheugen dan eentalige kinderen van bijna 6 jaar oud. 

Tenslotte wordt verwacht dat tweetalige kinderen van bijna 6 jaar oud lager scoren op 

receptieve woordenschat dan eentalige kinderen van bijna 6 jaar oud en dat dit verband 

wordt verklaard door het verbaal werkgeheugen. 

Onderzoeksplan 

DASH-project 

Het DASH-project (‘Development of Academic Language in School and at Home’) 

is een grootschalig, interdisciplinair onderzoek dat tussen 2006 en 2009 is uitgevoerd 

door onderzoekers van Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en Universiteit 

Amsterdam. Het project is opgezet om inzicht te verkrijgen in de factoren die mogelijk 

samenhangen met de academische taalontwikkeling van 3 tot 6-jarige Nederlandse, 

Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kinderen. Het onderzoek heeft zich 

gericht op de communicatieve contexten, zowel thuis als op school (Laghzaoui, 2011). 

Beschrijving van de participanten        

Aan het volledige DASH onderzoek namen 161 kinderen deel. Hiervan waren 58 

kinderen Nederlands, 47 kinderen hadden een Marokkaans-Nederlandse achtergrond en 

56 kinderen een Turks-Nederlandse achtergrond. Een belangrijke eis voor deelname was 

minimaal 70% input van T1, de Turkse en Marokkaanse taal, in de thuissituatie (Scheele, 

2010). Dit onderzoek zal zich richten op het vierde meetmoment, waarin 135 kinderen 

van gemiddeld 69 maanden oud (SD = 1,945, Range = 58-83) deelnamen.  

Voor de werving van de participanten hebben twee grote Nederlandse gemeenten 

en een aantal Amsterdamse peuterspeelzalen adressen beschikbaar gesteld van 
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Nederlandse, Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gezinnen met een kind van 

drie jaar oud. Hierbij is de gemiddelde SES van de buurt gebruikt om een representatieve 

steekproef te verkrijgen. Geselecteerde ouders ontvingen een brief met een introductie 

van het onderzoek in hun eigen moedertaal. Wanneer ouders toestemming gaven voor 

deelname, werd tijdens een huisbezoek een vragenlijst afgenomen door een vrouwelijke 

onderzoeksassistent met dezelfde culturele achtergrond als het gezin. Middels deze 

vragenlijst werden eenoudergezinnen, kinderen met ernstige ontwikkelingsachterstanden 

of spraak- of gehoorproblematiek, kinderen die meer dan twee volle of vier halve dagen 

per week een kinderopvang bezochten en Marokkaans-Nederlandse gezinnen die geen 

Berber spraken uitgesloten van het onderzoek (Scheele, 2010). Hierdoor is er sprake van 

een doelgerichte en gestratificeerde steekproef. Echter leidt deze selectie tot een 

beperkte mate van externe validiteit. Voor een hoge externe validiteit is het van belang 

dat de steekproef een representatieve afspiegeling is van de te onderzoeken populatie 

(Correll et al., 2018). Doordat gezinnen met bepaalde kenmerken zijn uitgesloten, kan er 

niet geheel gesproken worden van een representatieve steekproef.  

Procedure 

Ouders hebben aan de start van het onderzoek toestemming gegeven voor 

deelname via informed consent, waarna de data is verzameld gedurende twee 

huisbezoeken, van gemiddeld tweeënhalf uur, door getrainde vrouwelijke 

onderzoeksassistentes met dezelfde culturele achtergrond als het gezin (Scheele, 2010). 

Dit zorgt voor een hogere mate van betrouwbaarheid, aangezien een getraind persoon de 

dataverzameling op de juiste manier uitvoert. Bij de dataverzameling lag de focus op de 

invloed van de moeders, welke werden geïnterviewd aan de hand van een 

semigestructureerde vragenlijst, in hun eigen voorkeurstaal. Gestandaardiseerde testen 

werden gebruikt om de vaardigheden van de deelnemende kinderen te meten. Deze tests 

werden in een vaste volgorde en op laptops afgenomen. Hiervoor werden Turkse en 

Berberse vertalingen van de instrumenten gebruikt. Na het voltooien van de 

dataverzameling ontving elk deelnemend gezin een cadeaubon van 10 euro en een 

voorleesboek voor het kind (Scheele, 2010). 

Variabelen 

In dit onderzoek zal worden gekeken naar verbaal werkgeheugen en receptieve 

woordenschat. Het verbaal werkgeheugen is getest middels de memory score van de 

Listening Recall taak. Bij deze test krijgt het kind een reeks zinnen te horen, waarna het 

kind het laatste woord van elke zin in goede volgorde moet herhalen. De test wordt 

gestopt wanneer het kind niet minimaal drie juiste antwoorden per blok kan geven 

(Alloway et al., 2006). De testscore kan lopen van 0 tot 14. Uit een onderzoek van 

Gathercole en Pickering (2000) blijkt dat de Listening Recall taak een goede interne en 

externe validiteit kent, wanneer deze wordt afgenomen bij 6- en 7-jarige kinderen. 
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Daarnaast is er een hoge test-hertest betrouwbaarheid van 0.81 gevonden (Alloway et 

al., 2006).            

 Om de Nederlandse receptieve woordenschat van de kinderen te meten, is er 

gebruik gemaakt van de Toets Tweetaligheid, welke is ontwikkeld door CITO (Verhoeven 

et al., 1995). Deze test is speciaal ontworpen voor tweetalige kinderen in het 

Nederlandse onderwijs. De test bevat 30 items en bevat woorden uit een database 

waarvan leerkrachten aangeven dat deze belangrijk zijn voor jonge kinderen om in het 

onderwijs mee te komen. Op een computer worden vier foto’s getoond. De onderzoeker 

noemt een woord, waarna aan het kind wordt gevraagd om dit woord te koppelen aan 

één van de vier foto’s. De testscore bestaat uit het aantal items dat correct 

is geïdentificeerd door het kind (Scheele, 2010). Uit het onderzoek van Scheele (2010) 

blijkt dat de Cronbach’s alpha van de Toets Tweetaligheid varieert tussen .77 en .89 voor 

de drie afzonderlijke groepen. Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat de 

receptieve woordenschattaak een sterke betrouwbaarheid kent (Field, 2013). Volgens de 

COTAN-beoordeling zijn de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit respectievelijk goed 

en voldoende (COTAN, 2002). De onafhankelijke variabele, tweetaligheid, is dichotoom 

waarbij is gekeken naar eentalige (0) en tweetalige (1) kinderen.    

Analyseplan 

In het onderzoek zal gekeken worden naar zowel een vergelijkende als een 

mediërende onderzoeksvraag. Hierbij wordt onderzocht of eentalige en tweetalige 

kinderen van bijna 6 jaar oud verschillend scoren op de receptieve woordenschattaak. 

Vervolgens zal gekeken worden of dit verband verklaard wordt door het verbale 

werkgeheugen. Vóór het uitvoeren van de analyses zal per variabele gekeken worden of 

er sprake is van uitschieters. Aangezien het een relatief kleine steekproef betreft, kunnen 

de resultaten van de analyse hier sterk door beïnvloed worden (Field, 2013). Er zal 

hierbij gekeken worden naar een boxplot. Vervolgens zal er per analyse gekeken worden 

in hoeverre er sprake is van missende waarden en welke respondenten listwise 

verwijderd moeten worden.  

Voor zowel het verband tussen tweetaligheid en de receptieve woordenschat, als 

het verband tussen tweetaligheid en het verbaal werkgeheugen, zal gebruik gemaakt 

worden van een onafhankelijke t-test. Hiervoor is gekozen, omdat het gaat om een 

dichotome variabele en een variabele van ratio meetniveau. Voor het beantwoorden van 

de hoofdvraag zal een mediatieanalyse via PROCESS uitgevoerd worden.   

        Om de analyses uit te kunnen voeren, zal voldaan moeten worden aan een aantal 

assumpties. Allereerst zal gekeken worden of de steekproef normaal verdeeld is, door 

middel van een Shapiro-Wilk test. Deze test detecteert de verschillen in normaliteit 

krachtiger dan de Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Field, 2013). Het blijkt echter dat zowel 

deze test als de K-S zeer sensitief zijn voor de steekproefgrootte. Hierdoor zal de uitslag 
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van deze testen niet doorslaggevend zijn. Daarnaast zal er gekeken worden naar de Q-Q 

plots, Skewness en Kurtosis. Op basis van deze resultaten zal bepaald worden of 

parametrische of non-parametrische toetsen gebruikt zullen worden. Daarnaast zal 

gekeken worden naar de assumpties homogeniteit, lineariteit en multicollineariteit. 

Resultaten 

Deze resultatensectie zal worden begonnen met het bespreken van de assumpties 

waaraan voldaan moet worden, voordat gestart kan worden met de analyses. Vervolgens 

worden de beschrijvende statistieken gepresenteerd. De deelvragen waarin de directe 

relaties worden onderzocht zullen worden beantwoord middels onafhankelijke t-tests. 

Hierbij zijn verbaal werkgeheugen en receptieve woordenschat de afhankelijke variabelen 

en taligheid de onafhankelijke variabele. Er wordt eenzijdig getoetst met  = .05. Hierna 

wordt een mediatieanalyse uitgevoerd. Van deze analyse zullen de resultaten worden 

gepresenteerd, waarna bekeken zal worden welk effect deze resultaten hebben op de 

opgestelde hypothese. 

Assumpties                  

Voordat de analyses konden worden uitgevoerd moesten een aantal assumpties 

gecontroleerd worden en moest hieraan worden voldaan. Allereerst werden de 

assumpties van de onafhankelijke t-tests gecontroleerd. Hierbij werd eerst gekeken naar 

de assumptie van uitschieters. Wanneer voor beide groepen een boxplot gemaakt werd, 

waren een aantal milde uitschieters te zien op de verbaal werkgeheugentaak. Echter 

waren dit geen sterke uitschieters en betrof het scores die realistisch te behalen waren 

op de test. Dit waren dus waardevolle scores, waardoor gekozen is deze niet te 

verwijderen uit de dataset. Er was sprake van één missende waarde op de verbaal 

werkgeheugentaak. Deze respondent is verwijderd uit de dataset, omdat dit een 

belangrijke waarde betrof die nodig was voor het onderzoek. 

Deelvraag 1: Relatie tussen tweetaligheid en receptieve woordenschat  

 Eerst werd de normaliteit voor de receptieve woordenschat gecontroleerd. Uit de 

analyse voor tweetalige kinderen is een Skewness van -0.08 (SE = 0.27) en een Kurtosis 

van -0.28 (SE = 0.53) gekomen. Daarnaast is zowel uit de Shapiro-Wilk (W(82) = 0.98, 

p = .233) als de Q-Q plot en histogram gebleken dat de variabele receptieve 

woordenschat voor tweetalige kinderen normaal verdeeld is (Field, 2013). De variabele 

receptieve woordenschat bleek voor de groep eentalige kinderen echter niet normaal 

verdeeld te zijn. De Skewness van -1.37 (SE = 0.33) en Kurtosis van 1.84 (SE = 0.64) 

vielen namelijk buiten de range van -1 tot +1. Deze uitkomsten duidden op een niet-

normale verdeling (Groeneveld & Meeden, 1984). De Shapiro-Wilk was eveneens 

significant (W(82) = 0.87, p < .001). Als laatst volgde de Q-Q plot niet de diagonale lijn 

en kwam uit het histogram naar voren dat er een sterke scheefheid naar rechts bestaat. 

Dit was eveneens waar te nemen bij de sterk negatieve waarde van Skewness (Field, 
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2013). Hierdoor moest de hypothese voor een niet-normale verdeling aangenomen 

worden.            

 Aangezien er voor de groep eentalige kinderen op alle testen niet werd voldaan 

aan de assumptie van normaliteit, is ervoor gekozen om de variabele receptieve 

woordenschat te transformeren. Na deze transformatie kwam zowel uit de Skewness en 

Kurtosis als de Q-Q plot en histogram naar voren dat de receptieve woordenschat voor 

de groep eentalige kinderen normaal verdeeld is. De Shapiro-Wilk (W(53) = 0.95, p = 

.035) bleek echter nog significant, wanneer een  < .05 wordt gehanteerd. Zoals 

aangegeven in het analyseplan blijkt de Shapiro-Wilk test echter zeer sensitief te zijn 

voor de steekproefgrootte, waardoor deze test niet doorslaggevend was (Field, 2013).  

Ook werd de assumptie homogeniteit van variantie beoordeeld. De Levene’s test 

(p = .497) was voor de receptieve woordenschat niet significant bij een  van .05, dus 

kon worden aangenomen dat aan de assumptie homogeniteit van variantie werd voldaan. 

Deelvraag 2: Relatie tussen tweetaligheid en verbaal werkgeheugen  

 Eerst werd de assumptie normaliteit voor de eentalige kinderen op de verbaal 

werkgeheugentaak bekeken. Uit de Skewness van -0.23 (SE = 0.33) en de Kurtosis van 

0.52 (SE = 0.64), die beide binnen de vuistregel van –1 tot +1 vallen (Groeneveld & 

Meeden, 1984), Q-Q plot en het histogram bleek een normale verdeling voor deze groep. 

De Shapiro-Wilk bleek significant bij een  van .05, (W(53) = 0.93, p = .003). Volgens 

deze test was er dus geen sprake van een normale verdeling. Wanneer de normaliteit op 

de verbaal werkgeheugentaak werd getoetst voor de groep tweetalige kinderen bleek uit 

de Skewness van 0.65 (SE = 0.27), de Kurtosis van 0.73 (SE = 0.53), die beide binnen 

de vuistregel van –1 tot +1 vallen (Groeneveld & Meeden, 1984), Q-Q plot en het 

histogram een normale verdeling. Ook bij deze groep was sprake van een significante 

waarde van Shapiro-Wilk (W(82) = 0.92, p = <.001) bij een  van .05. Volgens de 

central limit theorem vormt dit echter geen probleem voor het uitvoeren van dit 

onderzoek. Deze theorie stelt immers dat wanneer er sprake is van een steekproef groter 

of gelijk aan 30, de verdeling van deze steekproef een normale verdeling benadert (Kwak 

& Kim, 2017). Aangezien de steekproef uit 135 respondenten bestaat werd de assumptie 

van normaliteit niet als geschonden gezien. Tevens is de Shapiro-Wilk test zeer sensitief 

voor de steekproefgrootte, waardoor dit niet werd gezien als doorslaggevende test (Field, 

2013). Dit geldt dus voor beide Shapiro-Wilk tests, die zowel bij een- als tweetalige 

kinderen significant bleken. 

Voor verbaal werkgeheugen kon aan de hand van Levene’s test (p = .620) worden 

aangenomen dat er werd voldaan aan de assumptie van homogeniteit. Aan de assumptie 

van het meetniveau werd ook voldaan (Field, 2013). Aangezien aan alle assumpties 

benodigd voor de onafhankelijke t-test werd voldaan, kon worden geconcludeerd dat 

gebruik kon worden gemaakt van parametrische onafhankelijke t-tests.  
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Deelvraag 3: Mediatie         

 Voor het uitvoeren van de mediatieanalyse moesten aanvullende assumpties 

worden gecontroleerd. Allereerst is het van belang dat er sprake is van temporal 

precedence, waarbij de oorzaak voorafgaat aan het effect. De een- of tweetalige 

opvoeding gaat in dit onderzoek altijd vooraf aan de taalontwikkeling van de kinderen. 

Tevens gaat de ontwikkeling van het verbaal werkgeheugen vooraf aan de ontwikkeling 

van de receptieve woordenschat (Gupta & Tisdale, 2009; Messer, 2010), waardoor er 

sprake is van temporal precedence. Vervolgens is gekeken naar de assumptie van 

lineariteit. Uit een spreidingsdiagram op basis van gestandaardiseerde residuen uitgezet 

tegen de voorspelde waarden bleek dat aan deze assumptie werd voldaan. Tot slot werd 

er gecontroleerd voor multicollineariteit. Aan de hand van de Tolerance van 1.00 en de 

VIF van 1.00 kan worden geconcludeerd dat aan alle benodigde assumpties wordt 

voldaan en dat gebruik kan worden gemaakt van een mediatieanalyse (Field, 2013). 

Beschrijvende statistieken                

De beschrijvende statistieken uit de analyses van de relatie tussen taligheid en 

verbaal werkgeheugen en de relatie tussen taligheid en receptieve woordenschat zijn 

weergegeven in Tabel 1. Hierin is te zien dat de gemiddelde score van de Toets 

Tweetaligheid, waarmee de receptieve woordenschat is gemeten, ongeveer 24 betrof. 

Tweetalige kinderen scoren hier gemiddeld lager op (M = 22.24) dan eentalige kinderen 

(M = 27.27). Ook is te zien dat de gemiddelde score op de Listening Recall taak, die is 

gebruikt voor de meting van het verbaal werkgeheugen, rond de 7 lag. Tweetalige 

kinderen scoorden hier net iets hoger op (M = 7.02) dan eentalige kinderen (M = 6.81). 

Wanneer werd gekeken naar de leeftijd van de kinderen viel op te merken dat er sprake 

was van twee uitschieters, namelijk één kind van 58 maanden en één kind van 83 

maanden. Deze uitschieters bleken geen significant effect te hebben op de resultaten van 

de analyses, waardoor zij niet zijn verwijderd uit de dataset.  

Tabel 1 

Beschrijvende Statistieken voor de Score op Receptieve Woordenschat en Verbaal 

Werkgeheugen 

Noot. DASH Wave 4 (2006) 

 n Min Max M SD 

Receptieve woordenschat 135 14.00 30.00 24.16 3.92 

     Eentalige kinderen 53 20.00 30.00 27.27 2.80 

     Tweetalige kinderen 82 14.00 29.00 22.24 3.03 

Verbaal werkgeheugen 135 0.00 14.00 6.94 2.72 

     Eentalige kinderen 53 0.00 12.00 6.81 2.83 

     Tweetalige kinderen 82 2.00 14.00 7.02 2.65 

Leeftijd in maanden 135 58.00 83.00 70.93 1.95 
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Analyse           

 In de analyse werd allereerst de relatie tussen taligheid en receptieve 

woordenschat geanalyseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een onafhankelijke t-test. 

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat tweetalige kinderen (M = 22.24, SD = 

3.03), gemiddeld een lagere receptieve woordenschat hadden dan eentalige kinderen (M 

= 27.27, SD = 2.80). Dit verschil tussen eentalige en tweetalige kinderen bleek 

bovendien significant (t(133) = 9.72, p <.001, d = 1.73). Hierbij was sprake van een 

zeer groot effect (Cohen, 1988; Field, 2013). De opgestelde hypothese wordt hiermee 

ondersteund. Tweetalige kinderen van bijna 6 jaar scoorden lager op hun receptieve 

woordenschat dan eentalige kinderen van bijna 6 jaar oud.    

Vervolgens werd de relatie tussen taligheid en verbaal werkgeheugen 

geanalyseerd. Hiervoor werd eveneens gebruik gemaakt van een onafhankelijke t-test. In 

de resultaten werd zichtbaar dat tweetalige kinderen (M = 7.02, SD = 2.65) gemiddeld 

iets hoger scoorden op verbaal werkgeheugen dan eentalige kinderen (M = 6.81, SD = 

2.83). Echter bleek dit verschil niet significant: t(133) = -0.44, p = .329, d = 0.08). 

Hierbij was sprake van een kleine effectgrootte (Cohen, 1988). De hypothese werd 

hiermee niet ondersteund, wat leidde tot de volgende conclusie: tweetalige kinderen van 

bijna 6 jaar oud scoorden niet significant lager op verbaal werkgeheugen dan eentalige 

kinderen van bijna 6 jaar oud.          

 Tot slot werd gekeken naar de gehele mediatie. In stap 1 van het mediatiemodel 

bleek de relatie tussen tweetaligheid en receptieve woordenschat significant (Figuur 1, 

pijl c), b = -5.04, t(133) = -9.72, p = <.001, R2 = .42. In stap 2 bleek de relatie tussen 

tweetaligheid en verbaal werkgeheugen niet significant (Figuur 1, pijl a), b = 0.21, 

t(133) = 0.44, p = .329, R2 = .00. Stap 3 van de mediatieanalyse liet zien dat tussen de 

mediator verbaal werkgeheugen en receptieve woordenschat een significante positieve 

relatie bestond (Figuur 1, pijl b), b = 0.32, t(132) = 3.59, p = < .001, R2 = .47. Stap 4 

van de analyse liet zien dat, na toevoeging van de mediator verbaal werkgeheugen, 

tweetaligheid een significante negatieve voorspeller was van receptieve woordenschat 

(Figuur 1, pijl c'), b = -5.10, t(132) = -10.27, p = <.001, R2 = .47. Echter bleek het 

indirecte effect niet significant, b = 0.07, 95% CI [-0.25, 0.40]. De verklaarde variantie 

van het model was significant, R2 = .42, F(1,133) = 94.41, p = <.001. Doordat deze 

indirecte relatie niet significant is gebleken, was er geen sprake van een gemedieerde 

relatie. De relatie tussen tweetaligheid en receptieve woordenschat bij kinderen van bijna 

6 jaar oud werd niet gemedieerd door verbaal werkgeheugen. 
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Figuur 1               

Totale, Directe en Indirecte Effect van Taligheid op Receptieve Woordenschat via Verbaal 

Werkgeheugen. 

 

 

* p < .001 

Conclusie en Discussie 

Discussie  

De huidige studie had als doel om na te gaan of er een verband bestaat tussen 

tweetaligheid en receptieve woordenschat. Daarnaast is bekeken of dit verband mogelijk 

verklaard wordt door het verbale werkgeheugen van een- en tweetalige kinderen. De 

algemene onderzoeksvraag die hiervoor is opgesteld luidt als volgt: “Scoren tweetalige 

kinderen van bijna 6 jaar oud lager op receptieve woordenschat dan eentalige kinderen 

van bijna 6 jaar oud en wordt dit verband verklaard door het verbale werkgeheugen?”.  

Uit de resultaten is een significant negatieve samenhang gevonden voor het verband 

tussen tweetaligheid en receptieve woordenschat. Tweetalige kinderen van bijna 6 jaar 

oud scoren lager op hun receptieve woordenschat dan eentalige kinderen van bijna 6 jaar 

oud. Deze bevinding komt overeen met eerdere onderzoeken, waarbij wordt gesteld dat 

tweetalige kinderen in dezelfde tijd als eentalige kinderen twee talen moeten leren 

(Barbosa et al., 2017; Hoff et al., 2011). Daarnaast worden er thuis vaak twee talen 

gesproken, wat ervoor zorgt dat de taalactiviteiten thuis verdeeld moeten worden tussen 

T1 en T2 (Byers-Heinlein et al., 2013). Dit leidt tot een langzamere ontwikkeling van de 

receptieve woordenschat bij tweetalige kinderen. De opgestelde hypothese (H1) wordt op 

basis van deze gegevens ondersteund.   

Het verband tussen tweetaligheid en verbaal werkgeheugen bleek echter niet 

significant te zijn. De opgestelde hypothese (H2) moet verworpen worden. Er bestaat 

geen relatie tussen tweetaligheid en het verbale werkgeheugen. Zoals gesteld in de 

inleiding bestaat er enige controversie over het verband tussen tweetaligheid en het 

verbaal werkgeheugen. Uit een onderzoek van Grosjean (2010) is gebleken dat 

tweetalige kinderen lager presteren op verbale taken, zoals de taak voor het verbaal 

werkgeheugen, aangezien zij beide talen vaak niet perfectioneren. Daarnaast zijn er ook 

onderzoeken waaruit is gebleken dat tweetalige kinderen een voordeel hebben op het 
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verbaal werkgeheugen, ten opzichte van eentalige kinderen. Doordat tweetalige kinderen 

simultaan de twee verschillende talen activeren, ontstaat een grotere capaciteit van het 

verbaal werkgeheugen (Adesope et al., 2010; Sandoval et al., 2010). Er zijn echter ook 

onderzoeken die, in overeenstemming met de huidige studie, concluderen dat er geen 

verband bestaat tussen tweetaligheid en het verbaal werkgeheugen (Engel de Abreu et 

al., 2013; Cockcroft, 2014; Namazi & Thordardottir, 2010).   

Er zijn een aantal verklaringen te noemen voor het uitblijven van een significant 

verband tussen tweetaligheid en verbaal werkgeheugen. De eerste verklaring heeft 

betrekking op de verschillende domeinen van werkgeheugen. Uit een onderzoek is 

gebleken dat tweetalige kinderen voornamelijk een voordeel hebben op eentalige 

kinderen, wanneer wordt gekeken naar het non-verbale domein (Luo et al., 2013). In de 

huidige studie is echter gekeken naar het verbale werkgeheugen. Daarnaast zou er 

mogelijk een verschil waar te nemen zijn tussen eentalige- en tweetalige kinderen, 

wanneer de taak voor het verbaal werkgeheugen betrekking heeft op meerdere 

componenten van de executieve functies, zoals inhibitie en shifting (Goriot et al., 2016; 

Morales et al., 2013).Met inhibitie wordt het vermogen bedoeld om een automatische 

respons te remmen (Morales et al., 2013). Shifting betreft daarnaast het heen en weer 

schakelen tussen meerdere taken (Hodzik & Lemaire, 2011). Inhibitie en shifting zorgen 

er dus voor dat kinderen makkelijker tussen de regels van verschillende taken kunnen 

schakelen (Morales et al., 2013). Aangezien alleen is gekeken naar de memory score van 

de Listening recall test, zijn andere componenten van de executieve functies niet 

meegenomen. Hierdoor is er mogelijk geen verband gevonden tussen tweetaligheid en 

het verbale werkgeheugen.   

Aangezien er geen significant verband is gevonden tussen tweetaligheid en 

verbaal werkgeheugen, is een mediërende relatie tussen de variabelen niet meer 

mogelijk, waardoor de mediërende hypothese (H3) eveneens niet wordt ondersteund in 

de huidige studie. Wel is er een significant positief verband gevonden tussen het verbaal 

werkgeheugen en de receptieve woordenschat. Deze bevinding komt overeen met 

eerdere onderzoeken, waarbij wordt gesteld dat kinderen nieuwe verbale informatie 

makkelijker kunnen verwerken, wanneer ze over een grotere capaciteit van het verbaal 

werkgeheugen beschikken (Baddeley et al., 1998; Barbosa et al., 2017; Messer, 2010). 

Hierdoor hebben ze minder blootstelling aan de nieuwe informatie nodig om de 

informatie op te kunnen slaan in het langetermijngeheugen, waardoor ze een grotere 

receptieve woordenschat verkrijgen (Cockroft, 2014; Gupta & Tisdale, 2009; 

Kaushanskaya, 2012; Majerus et al., 2006; Messer, 2010). 

Concluderend vormt het verbale werkgeheugen geen verklaring voor het 

negatieve verband tussen tweetaligheid en receptieve woordenschat.  
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Beperkingen en toekomstig onderzoek  

Enkele beperkingen van de huidige studie moeten worden opgemerkt. Ten eerste 

is er gebruik gemaakt van cross-sectionele data. Hierdoor kunnen geen causale 

verbanden aangetoond worden (Bekker & Gesthuizen, 2015). Voor vervolgonderzoek is 

het aan te raden om longitudinaal onderzoek uit te voeren. Dit zou namelijk aanvullende 

inzichten kunnen verschaffen. Er is in de huidige studie gekeken naar kinderen van bijna 

6 jaar oud. Wanneer gebruik wordt gemaakt van longitudinale data, kan het verband 

tussen tweetaligheid en verbaal werkgeheugen over de tijd heen bekeken worden. Uit 

verschillende onderzoeken komt naar voren dat de invloed van tweetaligheid op verbaal 

werkgeheugen en verbaal werkgeheugen op receptieve woordenschat zich het sterkst 

voordoet bij de peuterleeftijd (Bialystok et al., 2010; Poulin-Dubois et al., 2011). Op 

deze jonge leeftijd spelen executieve functies, zoals het verbaal werkgeheugen, namelijk 

een cruciale rol bij het opdoen van nieuwe taalvaardigheden. Aan de andere kant wordt 

gevonden dat de capaciteit van het werkgeheugen een grotere rol in de taalproductie 

gaat spelen naarmate de kinderen ouder zijn (Bialystok et al., 2009; Carlson & Meltzoff, 

2008). Hierdoor zou het interessant zijn om kinderen gedurende de gehele 

basisschoolleeftijd te volgen. Door middel van longitudinaal onderzoek kan vastgesteld 

worden op welke leeftijd op de basisschool het verbale werkgeheugen van eentalige en 

tweetalige kinderen een groter effect heeft op de taalontwikkeling, zoals receptieve 

woordenschat.   

Bovendien is er niet gecontroleerd op interfererende variabelen. Er zijn mogelijk 

andere factoren die van invloed zijn op de samenhang tussen tweetaligheid, verbaal 

werkgeheugen en receptieve woordenschat. Zo blijkt uit onderzoek dat SES een sterke 

invloed heeft op de executieve functies, zoals het verbaal werkgeheugen. Des te hoger 

de SES van het kind, des te beter het executief functioneren (Engel de Abreu, 2011). Een 

hogere SES verklaart dus mogelijk het verschil in verbaal werkgeheugen tussen een- en 

tweetalige kinderen. Daarnaast zou in vervolgonderzoek rekening gehouden moeten 

worden met het taalaanbod in de thuissituatie, zoals het voeren van gesprekken en 

voorlezen. Het blijkt namelijk dat het taalaanbod thuis een sterke invloed heeft op de 

ontwikkeling van de woordenschat en cognitieve vaardigheden (Hoff et al., 2014; 

Leseman et al., 2009; Ryan, 2021).  

De resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In de huidige 

studie is voor de meting van het verbale werkgeheugen en receptieve woordenschat 

slechts één taak gebruikt. Dit zorgt voor een verminderde betrouwbaarheid. Voor 

vervolgonderzoek is het aan te raden om meerdere taken te gebruiken om de 

bovengenoemde vaardigheden te meten. Het gebruik van meerdere taken geeft een 

stevigere onderbouwing van de resultaten. Daarbij zou naast een taak voor verbaal 

werkgeheugen, eveneens een taak voor non-verbaal werkgeheugen en visueel-ruimtelijk 
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werkgeheugen afgenomen kunnen worden. Zoals eerder genoemd, blijkt het non-verbale 

werkgeheugen namelijk een belangrijke rol te spelen. Bovendien kan op basis van andere 

onderzoeken gesteld worden dat het visueel-ruimtelijke werkgeheugen samenhangt met 

tweetaligheid (Blom et al., 2014; Morales et al., 2013). Het is hierdoor interessant om te 

onderzoeken wat het verschil in effect is van het verbale, non-verbale en visueel-

ruimtelijke werkgeheugen.   

Als laatst is het onderzoek uitgevoerd op basis van een relatief kleine 

onderzoeksgroep, waarbij een groot verschil bestaat in het aantal een- en tweetalige 

kinderen. Dit is mogelijk van invloed geweest op de resultaten. Voor vervolgonderzoek 

wordt geadviseerd om op basis van een grotere onderzoeksgroep en gelijkwaardige 

groepen het onderzoek te verrichten. Bovendien zijn de participanten afkomstig uit 

slechts drie grote Nederlandse gemeenten, waarbij er sprake was van een doelgerichte 

gestratificeerde steekproef op basis van leeftijd en taal. Ook werden eenoudergezinnen, 

kinderen met ontwikkelingsachterstand en kinderen die veelvuldig naar de kinderopvang 

gaan uitgesloten van het onderzoek. Dit zorgt ervoor dat de resultaten van het huidige 

onderzoek niet te generaliseren zijn naar de rest van de bevolking. Voor toekomstig 

onderzoek is het belangrijk om dit anders aan te pakken, door onder anderen in 

meerdere steden participanten te werven.   

Conclusie en implicaties 

Het huidige onderzoek heeft zeker ook bijgedragen aan het verkrijgen van nieuwe 

kennis. Zo is een bijdrage geleverd aan de verduidelijking van de controversie in de 

bestaande literatuur. Er bestaat namelijk geen eenduidig beeld over de samenhang 

tussen tweetaligheid, verbaal werkgeheugen en receptieve woordenschat. Daarnaast zijn 

kinderen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond onderbelicht gebleven in 

de huidige wetenschappelijke literatuur. Dit zijn echter de meest voorkomende 

etniciteiten onder de migrantenbevolking in Nederland (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2020). Doordat dit onderzoek zich heeft gefocust op deze 

minderheidsgroepen, vult het een hiaat in de kennis op.   

         Als laatst is in de inleiding naar voren gekomen dat een verminderde receptieve 

woordenschat de kans vergroot op verminderde schoolprestaties (Hammer et al., 2009; 

Schuth et al., 2017; Zhang & Zhang, 2020). Het blijkt daarnaast dat de receptieve 

woordenschat ontwikkeld kan blijven worden middels trainingen en interventies (Christ et 

al., 2011; Marulis & Neuman, 2013). Aangezien in het onderzoek is gevonden dat 

tweetaligheid verband houdt met een verminderde receptieve woordenschat, kan dit door 

middel van monitoring sneller gesignaleerd worden. Wanneer een achterstand vroegtijdig 

wordt gesignaleerd, kunnen gerichte interventies toegepast worden, zodat de negatieve 

invloed van tweetaligheid op schoolprestaties verminder kan worden (Damhuis et al., 

2015; Lovett et al., 2017). 
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Concluderend kan gesteld worden dat tweetalige kinderen van bijna 6 jaar oud 

lager scoren op de receptieve woordenschat dan eentalige kinderen van bijna 6 jaar oud. 

Het werkgeheugen vormt echter geen verklaring voor dit verband.   
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