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Abstract 

In dit onderzoek wordt onderzocht of er genderverschillen zijn in het uitvoeren van 

werkgeheugentaken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

werkgeheugencomponenten: central executive, fonologische lus en visueel-ruimtelijk 

schetsblok. Er namen 83 jongens en 72 meisjes in de leeftijd van 4 tot 6 jaar deel aan dit 

onderzoek. Zij voerden vier werkgeheugentaken uit, te weten Dot Matrix, Odd One Out, 

Word Recall Forward en Word Recall Backwards. De resultaten wijzen op een significant 

genderverschil in de fonologische lus. Daarnaast tonen de resultaten een marginaal 

significant genderverschil aan in het gebruik van het visueel-ruimtelijke schetsblok en de 

central executive tegelijk. Voor de central executive in combinatie met de fonologische 

lus en voor het visueel-ruimtelijke schetsblok zijn geen significante genderverschillen 

gevonden. Deze resultaten bieden een bruikbaar startpunt voor bestaand onderzoek op 

de bijdrage van genderverschillen in het onderwijs. 

Keywords: working memory, central executive, phonological loop, visual-spatial 

sketchpad, sex differences, children, kindergarten 

 

Inleiding 

Het werkgeheugen is een systeem in de hersenen dat het mogelijk maakt om informatie 

tijdelijk vast te houden en te verwerken, terwijl andere cognitieve taken uitgevoerd 

worden (Baddeley & Hitch, 1974; zoals geciteerd in Baddeley, 2000; Collette & Van der 

Linden, 2002; Kemps, De Rammelaere & Desmet, 2000). Dit is belangrijk voor 

vaardigheden als begrip, leren en redeneren.  

Baddeley en Hitch (1974; zoals geciteerd in Baddeley, 2000; Baddeley, 2003b) 

stellen dat het werkgeheugen bestaat uit een central executive die geassisteerd wordt 

door twee slaafsystemen, namelijk de fonologische lus en het visueel-ruimtelijke 

schetsblok. Recent is de episodische buffer toegevoegd aan dit model, welke verbale, 

visuele en ruimtelijke informatie koppelt aan de chronologische volgorde van 

gebeurtenissen (Baddeley, 2000; Baddeley, 2003a).  

De fonologische lus slaat verbale informatie op en houdt deze informatie vast 

(Kemps et al., 2000; Repovs & Baddeley, 2006; Robert & Savoie, 2006). Dit systeem 

heeft zowel een passieve als een actieve component. De passieve component, de 

phonological store, betreft een tijdelijk opslagsysteem dat auditieve informatie, zoals 

klanken en gesproken woorden, enkele seconden vasthoudt. Gedurende die tijd moeten 

ze door de actieve component worden ververst, anders verdwijnt de informatie uit de 

fonologische lus. De actieve component, genaamd de articulatory loop, bestaat uit een 

subvocaal (innerlijk uitgesproken) repetitie systeem. Dit systeem behoudt informatie 

binnen de opslag en speelt een rol bij de verwerking van visuele informatie die 

fonologisch benoemd kan worden. Dit betekent concreet dat als respondenten de 
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opdracht krijgen zich een reeks letters te herinneren, deze ondanks de visuele 

representatie (de letters), door de respondenten zullen worden gevocaliseerd. Daardoor 

hangt het behoud van deze letters in belangrijke mate af van hun akoestische en 

fonologische kenmerken (Baddeley, 2003a).  

Het visueel-ruimtelijke schetsblok is verantwoordelijk voor het vasthouden en 

verwerken van informatie in visuele en ruimtelijke vorm (Baddeley, 2003b; Repovs, & 

Baddeley, 2006; Rudkin & Pearson, 2007). Dit slaafsysteem bestaat uit een visueel 

component, de visual cache, en uit een spatieel component, de inner scribe. De visual 

cache slaat simultane informatie over statistische visuele patronen, zoals kleur, vorm en 

grootte, passief op. De inner scribe herhaalt sequentiële informatie over beweging en 

volgorde actief en slaat het op in de visual cache (Quinn & McConnell, 1996; Repovs & 

Baddeley, 2006). Bij het herhalen van serieel ruimtelijk materiaal is de central executive 

betrokken. 

De central executive is een algemeen aandachtscontrolesysteem (Collette & Van 

der Linden, 2002). Het selecteert processen en behoudt en organiseert informatie in de 

twee slaafsystemen (Baddeley, 1996; Ketelsen & Welsh, 2010). Hierdoor is het mogelijk 

om twee taken simultaan uit te voeren. De central executive is tevens de verbinding 

tussen de twee slaafsystemen en het lange termijn geheugen.  

Er zijn verschillende executieve functies, namelijk updating, shifting en inhibition 

(Fisk & Sharp, 2003). Updating is het evalueren van binnenkomende informatie, waarbij 

informatie die niet langer relevant is uit het werkgeheugen verwijderd wordt. Hierbij 

staat de central executive dus in directe verbinding met de informatie in de 

slaafsystemen. Door middel van de central executive kan informatie vanuit de 

slaafsystemen verplaatst worden naar het lange termijn geheugen. Er is daarmee sprake 

van integratie tussen de drie systemen,waarbij vermoed wordt dat de episodische buffer 

hier een rol in speelt. Door middel van shifting kan de aandacht tussen verschillende 

subtaken of tussen verschillende elementen van eenzelfde taak verschoven worden. Bij 

inhibition worden automatische responsen onderdrukt als deze niet geschikt zijn. De 

central executive selecteert hierbij dus relevante informatie uit de slaafsystemen en 

negeert de informatie die niet van toepassing is. 

 

Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij een grote verscheidenheid aan complexe 

cognitieve processen, waaronder het leren rekenen (D’Amica & Guarnera, 2005). 

Gebleken is dat kinderen die laag presteren op rekentaken, eveneens laag presteren op 

executieve taken. Daarbij speelt het werkgeheugen een belangrijke rol bij vaardigheden 

als begrip en redeneren, maar ook bij taalbegrip (Collette & Van der Linden, 2002; 

Vuontela et al., 2003).  
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De fonologische lus speelt niet alleen een belangrijke rol in het verwerken van 

gesproken taal, maar ook in het verwerken van geschreven symbolen die gevocaliseerd 

kunnen worden, zoals geschreven letters en cijfers (Baddeley, 2003a). Daarnaast is de 

invloed van de fonologische lus aangetoond in de verwerving van de moedertaal of 

vreemde talen. Gesuggereerd wordt dat korte-termijn fonologische lus een belangrijke 

rol speelt voor nieuw, lange-termijn fonologisch leren (Baddeley, 1992). Verder blijkt 

subvocalisatie voor volwassenen een belangrijk mechanisme in gedragsregulatie te zijn 

(Baddeley, 2003a). 

Het visueel-ruimtelijke schetsblok speelt zowel in het onderwijs als in de 

dagelijkse interactie met de omgeving een grote rol. Zo wordt het gebruikt bij navigatie, 

bij het herkennen en manipuleren van objecten en bij het terughalen van locaties (Tzuriel 

& Egozi, 2010). Daarnaast is de werking van het visueel-ruimtelijke schetsblok cruciaal 

voor het uitvoeren van veel cognitieve taken, waaronder rekentaken waarbij rekenkundig 

redeneren en het ordenen van numerieke informatie vereist zijn (Alloway & Passolunghi, 

2011; Geary, 1993; Holmes & Adams, 2006; Meyer, Salimpoor, Wu, Geary & Menon, 

2010; Repovs & Baddeley, 2006). 

Speck en collega’s (2000) deden onderzoek met behulp van fMRI, een techniek 

die de hersenactiviteit gedurende de uitvoering van een bepaalde taak kan meten. Dit 

onderzoek toont sterke geslachtsgebonden verschillen in het patroon van hersenactiviteit 

in relatie tot de werkgeheugentaken aan. Dit lijkt te wijzen op genderverschillen in 

probleemoplossingsstrategieën of in het onderliggende neurale substraat.  

Om gedifferentieerd onderwijs te bieden, is het van belang te onderzoeken of er 

ook genderverschillen bestaan in prestaties op werkgeheugen. Er kan dan op basis van 

de gevonden verschillen gekozen worden voor een aanpak die zich meer of minder richt 

op de executieve controle en het visueel-ruimtelijke schetsblok of de fonologische lus. 

 

Genderverschillen in Het Werkgeheugen 

Genderverschillen op fonologisch gebied. 

Verschillende onderzoeken suggereren dat er genderverschillen in het episodisch 

geheugen zijn in het voordeel van vrouwen, op het gebied van verbale taken (Harness et 

al., 2008; Herlitz, Nilsson en Bäckman, 1997; Herlitz et al., 1999). Roberts en Savoie 

(2006) hebben onderzocht of deze beweringen ook van toepassing zijn op het 

werkgeheugen. Hierbij werd geen significant verschil tussen mannen en vrouwen 

gevonden. Eerder vonden Herlitz en collega’s (1997) al dat mannen en vrouwen gelijk 

presteerden op een taak waarbij gebruik werd gemaakt van de fonologische lus. Ook Duff 

& Hampson (2001) en Harness en collega’s (2008) vonden geen significante 

genderverschillen in een fonologische opslag taak.  
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Huang (1993) geeft echter aan dat in een steekproef van Chinese studenten in de 

leeftijd van 16.5-17.5 jaar meisjes significant hoger scoorden op het gebied van verbale 

werkgeheugentaken. Andere onderzoekers hebben ook een vrouwelijk voordeel 

gevonden op het gebied van verbale werkgeheugentaken (Grossi, Matarese, & Orsini, 

1980). Er is geen onderzoek gedaan naar verschillen tussen jongens en meisjes in de 

leeftijd tot zestien jaar wat betreft genderverschillen in de fonologische lus. 

Gebaseerd op onderzochte literatuur is het onduidelijk of er sprake is van 

genderverschillen met betrekking tot de fonologische lus van het werkgeheugen. Veelal 

worden geen genderverschillen gevonden, maar als deze worden gevonden lijken ze in 

het voordeel van de vrouwen te zijn (Roberts & Savoie, 2006). Ook is het onduidelijk of 

voorgaande onderzoeken naar genderverschillen in het werkgeheugen een betrouwbaar 

beeld geven van de prestaties van mannen en vrouwen op verbale werkgeheugentaken 

(Stumpf, 2009). Stumpf (1995) geeft aan dat de vrouwelijke prestatie op verbale 

geheugentaken is onderschat, doordat de taken die onderzoekers gebruiken 

onbetrouwbaar zouden zijn en doordat geheugen een multidimensionaal construct is. 

Buiten dat is er geen onderzoek beschikbaar over kinderen tot vijftien jaar met 

betrekking tot genderverschillen in de fonologische lus. 

Uit onderzoeken waarbij een beroep werd gedaan op zowel de fonologische lus als 

op de central executive, blijkt dat vrouwen beter presteren dan mannen. Zo vonden Duff 

en Hampson (2001) dat vrouwen beter presteerden in de digit ordening taak, wat het 

proces updating vereist. Dit doet een groot beroep op de central executive. Ook Robert 

en Savoie (2006) vonden dat vrouwen beter presteerden op een taak die zowel een 

beroep deed op de fonologische lus als op het visueel-ruimtelijk schetsblok. Vrouwen 

blijken beter in staat de verbale en ruimtelijke informatie op een geïntegreerde manier te 

verwerken.  

Naar aanleiding van deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er bij 

volwassenen genderverschillen zijn in prestaties op werkgeheugentaken met een central 

executieve controle. Vrouwen lijken beter te presteren dan mannen indien de taak een 

beroep doet op de fonologische lus of op beide slaafsystemen. 

 

Genderverschillen op visueel-ruimtelijk gebied. 

Onderzoek naar het gebruik van het visueel-ruimtelijke werkgeheugen richt zich vaak op 

tieners, adolescenten en volwassenen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er geen 

geslachtsverschillen zijn wanneer enkel de passieve functie van het visueel-ruimtelijke 

schetsblok gebruikt moet worden. Geslachtsverschillen ontstaan wanneer naast een 

opslagcomponent, ook een verwerkingscomponent wordt toegevoegd aan de taak. 

Mannen zijn hierin beter dan vrouwen (Kaufman, 2007; Lawton & Hatcher, 2005; Shah & 

Miyake, 1996; Vecchi & Girelli, 1998). Bij onderzoek naar het visueel-ruimtelijke 
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werkgeheugen is het dus belangrijk om onderscheid te maken tussen actieve verwerking 

en passieve opslag van informatie, in plaats van het gebruik van het visueel-ruimtelijke 

werkgeheugen als geheel te meten (Kaufman, 2007; Shah & Miyake, 1996; Vecchi & 

Girelli, 1998).  

Naast dit onderscheid, moet ook onderscheid gemaakt worden tussen visuele en 

ruimtelijke taken. Bij taken waarin enkel visuele informatie opgeslagen en bewerkt moet 

worden, presteren vrouwen beter dan mannen (Duff & Hampson, 2001; Harness, Jacot, 

Scherf, White & Warnick, 2008). Dit geldt ook voor kinderen tussen zes en dertien jaar 

(Vuontela et al., 2003). De prestaties van het visueel werkgeheugen worden beter 

naarmate kinderen ouder worden, waarbij jongens in de leeftijd van zes tot tien jaar een 

minder goed ontwikkeld visueel-ruimtelijke werkgeheugen blijken te hebben dan meisjes 

in dezelfde leeftijdscategorie. 

Er is onderzoek gedaan naar genderverschillen in prestaties op 

werkgeheugentaken, die eisen stelden aan zowel het visueel-ruimtelijke schetsblok als de 

central executive. Zo onderzocht Kaufman (2007) de verschillen tussen mannen en 

vrouwen op het visueel-ruimtelijke schetsblok met en zonder invloed op de central 

executive. Er werd geen genderverschil gevonden in de taak zonder executieve controle. 

Bij de taak met executieve controle scoorden mannen echter significant hoger dan 

vrouwen. Dit duidt aan dat het genderverschil veroorzaakt wordt door een verschil tussen 

mannen en vrouwen in werking van de central executive. 

 In onderzoek van Cattaneo, Postma en Vecchi (2006) werden eveneens 

genderverschillen op werkgeheugentaken van het visueel-ruimtelijke schetsblok 

gevonden. Er was een conditie zonder beroep op de central executive en een conditie 

waarin wel een beroep gedaan werd op de central executive. De invloed van de central 

executive werd getest door het introduceren van een dual-task conditie, waardoor 

participanten tussen subtaken moesten shiften. Bij de conditie waarin geen beroep 

gedaan werd op de central executive is geen genderverschil gevonden, maar op het 

moment dat de dual-task conditie geïntroduceerd werd, presteren mannen beter dan 

vrouwen. Er zijn genderverschillen gevonden in de capaciteit om informatie te 

manipuleren of om te zetten. Vrouwen worden meer beperkt in taken die een beroep 

doen op de central executive dan mannen. Dit wijst erop dat de organisatie van het 

werkgeheugen bij vrouwen anders is dan bij mannen. De central executive lijkt bij 

mannen meer actief te zijn bij taken waarin meerdere subtaken afgewisseld worden.  

Dit wordt ondersteund door onderzoek van Rubia, Hyde, Halari, Giampietro en 

Smith (2010), die door middel van fMRI gegevens onderzochten of er genderverschil is 

tussen de werking van het werkgeheugen. Hieruit blijkt dat bij mannen de inferior 

parietal lobe meer geactiveerd wordt dan bij vrouwen. Dit gebied is cruciaal voor 

selectieve aandacht en shifting (Rubia, Hyde, Halari, Giampietro en Smith, 2010). Door 
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dit verschil hebben mannen een snellere reactietijd op dergelijke werkgeheugentaken. 

Het hersengebied dat hierbij een rol speelt, namelijk de inferior parietal lobe, wordt meer 

geactiveerd. Het zal hierdoor meer verbindingen met andere gebieden ontwikkeld hebben 

en daardoor sneller werken. Zo kan men ook een snellere respons geven gedurende een 

taak. 

Er lijkt sprake te zijn van genderverschillen in het werkgeheugen op het gebied 

van de central executive. Indien de executieve taak samengaat met het visuele 

schetsblok, lijken mannen beter te presteren dan vrouwen. 

De vraag is of deze genderverschillen ook voor het bereiken van de volwassenheid 

bestaan. Er is onderzoek gedaan bij kinderen tussen 6 en 13 jaar oud (Vuontela et al., 

2003). Zowel de fonologische lus als het visuele schetsblok werden in combinatie met de 

central executive getest. Meisjes hadden hierbij een beter vermogen om irrelevante 

informatie te inhiberen. Dit blijkt uit de snellere reactietijd van de meisjes en het meer 

accuraat reageren dan de jongens. De genderverschillen worden kleiner naarmate de 

kinderen ouder zijn. 

 

Hypothesen 

Op basis van het literatuuronderzoek worden de volgende hypothesen voor dit onderzoek 

opgesteld: Jongens en meisjes verschillen in de gemiddelde score op 

werkgeheugentaken, waarbij de richting van het verschil per werkgeheugencomponent 

varieert. 

 

 Central executive. 

In onderzoek naar genderverschillen in prestaties op werkgeheugentaken met betrekking 

van de central executive zijn verschillende resultaten gevonden, afhankelijk van het 

slaafsysteem waar de taak betrekking op had. Afgaande op de onderzochte literatuur 

wordt verwacht dat er genderverschillen bestaan bij zowel visueel-ruimtelijke 

werkgeheugentaken als bij fonologische werkgeheugentaken die een beroep doen op de 

central executive, waarbij meisjes beter presteren dan jongens.  

 

Fonologische lus. 

Gebaseerd op onderzochte literatuur is het onduidelijk of er sprake is van 

genderverschillen met betrekking tot de fonologische lus van het werkgeheugen. Op 

basis van de resultaten die genderverschillen in de fonologische lus constateren, wordt 

verwacht dat er sprake is van genderverschillen in de fonologische lus van het 

werkgeheugen, waarbij meisjes gemiddeld hoger scoren dan jongens. 
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 Visueel-ruimtelijk schetsblok. 

Ook onderzoek naar het visueel-ruimtelijke schetsblok is niet eenduidig, maar op basis 

van onderzoeken die constateren dat mannen beter presteerden dan vrouwen met 

betrekking tot het visueel-ruimtelijk schetsblok wordt de volgende hypothese opgesteld. 

Er wordt verwacht dat jongens gemiddeld hoger scoren dan meisjes op taken die gebruik 

maken van het visueel-ruimtelijk schetsblok. 

 

Methode 

Participanten 

Een kwantitatief onderzoek is uitgevoerd om informatie over genderverschillen op het 

gebied van het werkgeheugen in te winnen. Aan dit onderzoek namen 155 kinderen, te 

weten 83 jongens en 72 meisjes, deel. De leeftijd van de jongens varieerde tussen 4;5 

jaar en 7;0 jaar (M = 67.24 maanden; SD = 5.24 maanden). De leeftijd van de meisjes 

varieerde tussen 4;11 jaar en 6;4 jaar (M = 66.51 maanden; SD = 4.31 maanden). Uit 

een t-toets voor onafhankelijke steekproeven komt naar voren dat er geen significant 

verschil in leeftijd bestaat tussen de jongens en meisjes (t = - .934; df = 153; p = .35). 

Er hoeft niet gecorrigeerd te worden voor leeftijdsverschillen. 

 De participanten zijn verworven door middel van een selecte steekproef uit 

reguliere basisscholen in Nederland, waarbij zes reguliere basisscholen zijn geselecteerd. 

Het ging hierbij om een accidental steekproef. De kinderen uit groep twee van deze 

basisscholen namen deel aan de testen van dit onderzoek. Hierbij werden kinderen met 

een vorm van autisme, kleurenblindheid of waarvan de ouders geen toestemming 

hebben gegeven voor deelname aan het onderzoek, uitgesloten. 

  
Instrumenten 

Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een aantal werkgeheugentaken, die nader 

omschreven worden. 

 Dot matrix. 

De Dot matrix is gebruikt om het gebruik van het visueel-ruimtelijke schetsblok te 

achterhalen. Deze taak meet de capaciteit van het visueel-ruimtelijke korte termijn 

geheugen waarbij het werkgeheugen met een laag niveau van executieve controle 

gebruikt moet worden (Alloway, 2007). De Dot matrix is afkomstig uit de Automated 

Working Memory Assessment Battery (Alloway, 2007). De kinderen krijgen een matrix 

van 4 bij 4 te zien op het computerscherm. Een rode stip verschijnt kort in een van de 

boxen, waarna het kind de juiste box aan moet wijzen. De test begint met een blok met 

één stip en bouwt op naar een blok met zeven stippen in de matrix. Elke serie bestaat uit 

minimaal vier en maximaal zes items. Bij vier correcte items binnen een serie wordt 

overgegaan naar de volgende serie, bij drie foute items binnen een serie wordt de taak 
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automatisch afgebroken. Voor elke goed herhaalde reeks wordt de score van 1 punt 

toegekend. De psychometrische validiteit van de dotmatrix kan als goed worden 

beschreven (Alloway; Alloway, Gathercole, Kirthwoord, & Elliot, 2008). 

Odd One Out. 

Om de prestatie van de kleuters op het visueel-ruimtelijk schetsblok met betrokkenheid 

van de central executive te meten, wordt de taak Odd One Out afgenomen (Alloway, 

2007). In deze taak wijzen de kinderen aan welke van de geometrische figuren een 

andere vorm heeft en moeten zij de locaties van deze afwijkende vorm onthouden. Een 

item is correct, indien van alle vormen de positie correct is aangewezen. De lengte van 

het aantal items wordt steeds groter. Bij vier correcte items binnen een serie van items 

wordt doorgegaan naar de volgende set. Bij drie foute antwoorden binnen een serie van 

items met dezelfde lengte, wordt de taak afgebroken. Voor elke goed herhaalde reeks 

wordt de score van 1 punt toegekend. Bij kinderen met gebreken in werkgeheugen is er 

een goede diagnostische validiteit gevonden (Alloway et al., 2008). 

 Word Recall Forward. 

De Word Recall Forward taak (WRF) wordt gebruikt om de prestaties van kleuters op het 

gebied van de fonologische lus te meten. Deze taak is gebaseerd op de taak Word Recall 

Backwards uit de Automated Working Memory Assessment Battery (Alloway, 2007). 

 Bij deze taak wordt een aantal ingesproken woorden afgespeeld, beginnend bij 

één woord, welke de respondenten correct moeten herhalen. Bij vier items correct wordt 

overgegaan op de volgende serie items, die uit één woord meer bestaan dan de serie 

ervoor. Bij foute antwoorden op drie items binnen een serie wordt de taak automatisch 

afgebroken, bij vier correcte items binnen een serie wordt doorgegaan naar de volgende 

serie. Voor elke correct afgeronde serie wordt een score van 1 punt toegekend. De 

diagnostische validiteit van deze taak voor kinderen met werkgeheugen problemen is 

goed bevonden (Alloway et al., 2008).  

 Word Recall Backwards. 

Voor het vaststellen van de prestaties van kleuters op het verbale werkgeheugen met 

betrokkenheid van de central executive wordt de taak Word Recall Backwards (WRB) 

gebruikt. Deze taak is afkomstig uit de Automated Working Memory Assessment Battery 

(Alloway, 2007).  

In de WRB worden een aantal ingesproken woorden afgespeeld, beginnend bij 

twee woorden, waarna het kind gevraagd wordt om deze woorden in de omgekeerde 

volgorde te herhalen. De woorden zijn zo gekozen, dat er geen associaties tussen de 

afzonderlijke woorden bestaan. Een item wordt als correct gerekend, als alle woorden in 

de juiste omgekeerde volgorde herhaald zijn. Nadat vier items correct herhaald zijn, 

volgt een nieuwe serie met items bestaande uit een woord meer dan de items uit de 

voorgaande serie. Zodra het kind binnen een serie drie fouten gemaakt heeft, wordt de 
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taak afgebroken. Voor elke correct afgeronde serie wordt een score van 1 punt 

toegekend. De psychometrische kwaliteit van de WRB is goed (Alloway et al., 2008). Dit 

komt naar voren door een significant verschil op deze taak tussen kinderen met een lage 

en een gemiddelde werkgeheugenprestatie. 

 

Procedure 

De deelnemende kinderen werden een voor een gevraagd uit de klas mee te komen. Zij 

werden meegenomen naar een aparte, rustige ruimte, waar plaats werd genomen achter 

een tafel met een laptop. De testassistente zat hierbij rechts van de respondent.  

 De volledige testafname bestond uit drie sessies van gemiddeld 30 minuten. In elke 

sessie werden vijf taken afgenomen. Deze taken hadden niet alleen betrekking op het 

werkgeheugen, een aantal taken had betrekking op het meten van het getalbegrip bij 

kleuters. De sessies werden elk op een andere dag afgenomen, met maximaal een week 

tussenruimte tussen de verschillende sessies.  

 De testassistente zorgde er eerst voor dat het kind zich op zijn gemak voelde. 

Daarna legde de testassistent elke taak eerst uit, vervolgens werden per taak enkele 

oefenitems doorlopen, waarna de daadwerkelijke taak werd gestart. Na afloop van elke 

sessie werden de respondenten beloond met een sticker en weer teruggebracht naar de 

klas. 

 

Resultaten 

De hypothesen worden getest met een t-toets voor onafhankelijke steekproeven met een 

alfa van 0.05. Vooraf zal nagegaan worden of er een effect van de factor geslacht is op 

de combinatie van de vier werkgeheugentaken met behulp van een multivariate 

variantie-analyse. Er worden geen bewerkingen op de data uitgevoerd, er wordt slechts 

gecontroleerd of er geen sprake is van missing data. De voorwaarden voor de MANOVA 

zijn gecontroleerd. Aan de voorwaarden gegevens van minimaal interval niveau en 

homogeniteit van variantie en onafhankelijke data is voldaan. Er is geen sprake van een 

random steekproef geweest. Aan de voorwaarde normale verdeling is bij de taken OOO 

en Dotmatrix voldaan. Bij de taak WRB is er echter sprake van kurtosis, evenals bij de 

taak WRF. Bij de interpretatie van de data moet rekening gehouden worden met het feit 

dat de scores van WRB en WRF niet normaal verdeeld zijn en er geen sprake is van een 

random steekproef. 

Alle beschrijvende statistieken zijn weergegeven in Tabel 1. Uit de resultaten van 

de MANOVA blijkt dat er geen effect bestaat van de factor geslacht op de combinatie van 

de afhankelijke variabelen, te weten de vier werkgeheugentaken, Wilk’s Lambda = .97, 

F(4,150)=1.10, p=.36. Om het effect van de factor geslacht op de afhankelijke 
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variabelen afzonderlijk te analyseren, zijn t-toetsen voor onafhankelijke steekproeven 

uitgevoerd. 

 

Odd One Out. 

Gemiddeld scoorden meisjes (M = 10.25, SD = 0.30) hoger op de taak OOO dan jongens 

(M = 9.64, SD = 0.29). Dit verschil is marginaal significant bij eenzijdige toetsing, t(153) 

= 1.49, p = .07, met een klein effect van r = .12.  

 

WRB. 

Meisjes (M = 4.89, SD = .22) scoorden gemiddeld hoger op de taak WRB dan jongens (M 

= 4.59, SD = 0.20). Dit verschil is echter niet significant bij eenzijdige toetsing, t(153) = 

1.01, p = .16, met een klein effect van r = .08.  

 

WRF. 

Meisjes (M = 13.62, SD = 2.58) scoren gemiddeld hoger dan jongens (M = 12.89, SD = 

2.54) op het gebied van de fonologische lus, gemeten met de taak Word Recall Forward 

(WRF). Dit is een significant verschil bij eenzijdige toetsing, t(153) = 1.78; p = .04, met 

een klein effect van r = .15.  

 

Dot matrix. 

Meisjes (M=10.42; SD = 2,46) scoren gemiddeld hoger op de Dot Matrix dan jongens 

(M=10.17; SD=2.48). Uit de t-toets voor onafhankelijke populaties komt naar voren dat 

dit verschil bij eenzijdige toetsing niet significant is, t(153) = 0.62, p = .27, met een 

klein effect van r = .02. 

 

Tabel 1. Genderverschillen in gemiddelde voor de werkgeheugentaken Odd One Out 

(OOO), Word Recall Backwards (WRB), Word Recall Forward (WRF) en Dot Matrix (DM)  

 Jongens Meisjes   

 N M SD N M SD df t 

OOO 83 9.64 .29 72 10.25 .30 153 1.49 

WRB 83 4.59 .20 72 4.89 .22 153 1.01 

WRF 83 12.89 2.54 72 13.62 2.58 153 1.78* 

DM 83 10.17 2.48 72 10.42 2.46 153 .62 

* p < .05, eenzijdig 

 

Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is nagegaan of het werkgeheugen van jongens en meisjes van elkaar 

verschilt. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant genderverschil is in de prestatie 
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op de fonologische werkgeheugentaak die een beroep doet op de central executive, 

evenals op de werkgeheugentaken die betrekking hebben op het visueel-ruimtelijke 

schetsblok. In de prestatie op de visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak die een beroep 

doet op de central executive wordt een marginaal significant resultaat gevonden. Een 

significant genderverschil wordt uitsluitend gevonden in de prestatie op de 

werkgeheugentaak die een beroep doet op de fonologische lus. 

 In tegenstelling tot eerder onderzoek is in huidig onderzoek geen significant 

genderverschil gevonden bij de fonologische werkgeheugentaak die een beroep doet op 

de central executive. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat vrouwen beter presteren 

dan mannen op fonologische werkgeheugentaken waarbij de central executive gebruikt 

moet worden (e.g. Duff & Hampson, 2011; Robert & Savoie, 2006; Vuontela et al., 

2003). Een mogelijke verklaring voor dit verschil zou de leeftijd van de participanten 

kunnen zijn. Huidig onderzoek maakte gebruik van kinderen tussen vier en zes jaar, 

terwijl eerder onderzoek plaatsvond onder tieners en volwassenen. Mogelijk ontstaan 

genderverschillen in de central executive bij werkgeheugentaken op latere leeftijd, 

waardoor huidig onderzoek geen significante genderverschillen laat zien. Dit zou 

verklaard kunnen worden door de hersenontwikkeling van kinderen. De prefrontale 

cortex speelt een belangrijke rol bij executieve processen als inhibitie. Dit hersengebied 

is bij kinderen nog niet volgroeid, dit gebeurt gedurende de adolescentie (Bell, Wolfe, & 

Adkins, 2010, hoofdstuk 9). Vermoedelijk ontstaan gedurende het volgroeien en de 

specialisatie van dit hersengebied pas duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes, 

waardoor ook pas op latere leeftijd genderverschillen in werkgeheugentaken met 

executieve controle gevonden worden. 

 Hetzelfde geldt voor de werkgeheugentaken die betrekking hebben op het visueel-

ruimtelijke schetsblok. Eerder onderzoek toont genderverschillen in het voordeel van 

mannen aan bij taken waarbij zowel de passieve als actieve functie van het visueel-

ruimtelijke schetsblok gebruikt dient te worden, terwijl huidig onderzoek geen 

significante genderverschillen laat zien (e.g. Kaufman, 2007; Lawton & Hatcher, 2005; 

Shah & Miyake, 1996; Vecchi & Girelli, 1998). Een verklaring voor de afwijkende 

uikomsten van huidig onderzoek is de leeftijd van de participanten van genoemde 

onderzoeken. Huidig onderzoek was gericht op kinderen in de leeftijd van vier tot zes 

jaar, terwijl eerder onderzoek zich richtte op tieners en volwassenen. Als gevolg hiervan 

zijn, net als bij de fonologische lus in combinatie met de central executive, verschillende 

meetinstrumenten gebruikt. Huidig onderzoek maakte gebruik van werkgeheugentaken 

uit de Automated Working Memory Assessment Battery (Alloway, 2007), welke 

ontworpen is om het werkgeheugen bij kinderen en adolescenten te onderzoeken. Eerder 

onderzoek maakte gebruik van instrumenten speciaal ontworpen voor volwassenen. Deze 

meetinstrumenten verschillen mogelijk op het gebied van wat ze meten. Daarnaast zou 
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het zo kunnen zijn dat de genderverschillen met het oplopen van de leeftijd ontstaan. 

Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat de visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak 

in dit onderzoek, te weten de Dot matrix, slechts de passieve functie van het visueel-

ruimtelijke schetsblok meet. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er bij tieners en 

studenten in de passieve functie van dit slaafsysteem geen genderverschillen voorkomen 

(Kaufman, 2007; Lawton & Hatcher, 2005; Shah & Miyake, 1996). 

Evenals de uitkomsten uit eerder onderzoek, is het resultaat van de prestatie op 

de visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak die een beroep doet op de central executive, in 

huidig onderzoek niet eenduidig. Eerder onderzoek onder volwassenen toont aan dat 

mannen beter presteren dan vrouwen indien de executieve taak samengaat met het 

visueel-ruimtelijke schetsblok (Cattaneo, Postma & Vecchi, 2006). Onderzoek onder 

kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar toont aan dat meisjes beter presteren dan 

jongens op het visueel-ruimtelijke schetsblok met betrekking van de central executive 

(Vuontela et al., 2003). Huidig onderzoek sluit aan bij het onderzoek van Vuontela en 

collega’s (2003); er wordt een marginaal significant verschil gevonden in prestaties op de 

visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak die een beroep doet op de central executive. 

Meisjes scoren op deze taak marginaal significant hoger dan jongens. Deze uitkomst 

duidt op een mogelijk genderverschil in kinderen en tieners in het gelijktijdige gebruik 

van het visueel-ruimtelijke schetsblok en de central executive. De resultaten uit huidig 

onderzoek op dit gebied moeten echter met voorzichtigheid bekeken worden, om de 

reden dat er sprake is van een marginaal significant resultaat. Toekomstig onderzoek zou 

zich specifiek moeten richten op visueel-ruimtelijke werkgeheugentaken die een beroep 

doen op de central executive om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van een 

genderverschil op dit gebied. Opvallend is dat op latere leeftijd mannen beter presteren 

dan vrouwen (Cattaneo, Postma & Vecchi, 2006). Toekomstig onderzoek zou de 

prestaties op visueel-ruimtelijke schetsblok taken met executieve controle longitudinaal 

moeten onderzoeken, zodat men weet wanneer dit genderverschil verandert of dat de 

verschillen in resultaten mogelijk te maken hebben met het soort taak dat voor het 

onderzoek ingezet is.  

In lijn met een aantal eerdere onderzoeken wordt er wel een significant 

genderverschil gevonden in de prestatie op de werkgeheugentaak die alleen een beroep 

doet op de fonologische lus, in het voordeel van de meisjes (Huang, 1993; Grossi et al., 

1980). Veel eerder gedaan onderzoek heeft gebruik gemaakt van volwassenen als 

onderzoekspopulatie, waardoor huidig onderzoek een aanvulling is op de uitkomsten. 

Ook meisjes in de leeftijd van vier tot zes jaar blijken al beter te zijn in het doen van een 

beroep op de fonologische lus. Mogelijk is er in het gebruik van de fonologische lus geen 

sprake van een ontwikkeling tot aan de volwassenheid, maar hebben meisjes van jongs 

af aan een beter ontwikkelde fonologische lus. Uit ander onderzoek blijkt dat meisjes en 
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vrouwen over het algemeen beter presteren op verbale taken, bijvoorbeeld in het 

episodisch geheugen (Harness et al., 2008; Herlitz, Nilsson en Bäckman, 1997; Herlitz et 

al., 1999). Het kan dan ook zijn dat meisjes betere verbale capaciteiten hebben dan 

jongens, waardoor zij ook op werkgeheugentaken waarbij de fonologische lus wordt 

gebruikt, beter presteren. Mogelijk verwerken meisjes verbale informatie ook op een 

andere manier dan jongens. In volgend onderzoek zou gekeken moeten worden naar 

verschil in strategiegebruik tussen jongens en meisjes en of dit de verschillen in prestatie 

op fonologische werkgeheugentaken kan verklaren. 

De gevonden resultaten spreken echter een aantal andere onderzoeken tegen, die 

geen significant genderverschil vonden in de prestatie op werkgeheugentaken die een 

beroep deden op de fonologische lus (Duff & Hampson, 2001; Harness et al. 2008; 

Herlitz et al., 1997; Robert & Savoie, 2006). Ook deze onderzoeken maakten gebruik van 

een steekproef van volwassenen. Mogelijk zijn de verschillen in verbale capaciteiten 

tussen jongens en meisjes op jongere leeftijd sterker aanwezig en zwakken af naarmate 

de leeftijd vordert. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de meetinstrumenten die 

in andere onderzoeken zijn gebruikt minder streng of juist strenger discrimineren, 

waardoor andere resultaten zijn gevonden van prestaties op het gebied van de 

fonologische lus. 

 

Beperkingen Onderzoek 

Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen. Zo zijn zowel de scholen als 

de kleuters niet random geselecteerd. De resultaten zijn hierdoor niet generaliseerbaar 

naar alle kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar.  

De taken WRB en WRF zijn niet normaal verdeeld, er is sprake van kurtosis. Dit 

kan invloed hebben op de validiteit van het onderzoek. Opvallend hierbij is dat er alleen 

sprake is van kurtosis bij de fonologische componenten van het onderzoek. Huidig 

onderzoek toont significant genderverschil aan bij WRF. Afgevraagd kan worden of dit 

verschil blijft bestaan bij een normale verdeling.  

Daarnaast is gebruik gemaakt van verschillende testassistenten, waardoor de 

procedure van de testafname kan verschillen. Geprobeerd is om dit zoveel mogelijk op te 

vangen door een gestandaardiseerde afnameprocedure. Ondanks dat kunnen de 

resultaten door externe invloeden beïnvloed zijn. Zo verschilde de plaats van afname per 

school en per afname, wat van invloed kan zijn op de aandacht van de kinderen voor de 

uit te voeren werkgeheugentaken. De resultaten moeten door de genoemde beperkingen 

met enige voorzichtigheid bekeken worden. 

Om bovenstaande beperkingen te voorkomen, zou toekomstig onderzoek in 

kunnen spelen door een random steekproef te nemen van alle kinderen in de leeftijd van 
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vier tot zes jaar. Ook zou gekeken kunnen worden naar de psychometrische waarde van 

de taken WRB en WRF, omdat beide taken niet normaal verdeeld zijn in de populatie.  

Om toekomstig onderzoek breder te maken, zouden ruimere leeftijdsgrenzen 

gebruikt kunnen worden om er zo achter te komen op welk moment genderverschillen 

ontstaan in het gebruik van de central executive en het visueel-ruimtelijke schetsblok.  

 Samenvattend kan er geen eenduidig antwoord worden gegeven op de 

onderzoeksvraag of er genderverschillen zijn in de gemiddelde score op 

werkgeheugentaken. Dit lijkt het geval te zijn voor werkgeheugentaken die alleen 

betrekking hebben op de fonologische lus en voor werkgeheugentaken waarbij zowel het 

visueel-ruimtelijke schetsblok als de centrale executive gebruikt dienen te worden. Voor 

werkgeheugentaken waarbij gebruik wordt gemaakt van de central executive in 

combinatie met de fonologische lus en voor werkgeheugentaken waarbij gebruik gemaakt 

wordt van het visueel-ruimtelijke schetsblok worden echter geen genderverschillen 

gevonden. Mogelijk zijn er slechts genderverschillen in de werking van de fonologische 

lus en hebben de werkgeheugentaken fonologische lus met executieve controle alleen 

een marginaal effect door invloed van genderverschillen op de fonologische lus. Dit zou 

verder onderzocht moeten worden. Er lijken vooralsnog alleen genderverschillen te 

bestaan voor werkgeheugentaken met betrekking op de fonologische lus. 
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