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Abstract 

The question whether the language domain functions on its own or is dependent of other 

cognitive domains such as executive functions remains, to our knowledge, unanswered. 

This study focused on specific parts of these domains, morphology and cognitive 

flexibility. In order to assess a possible effect of cognitive flexibility on morphological 

awareness, and thereby the relationship between the two domains, 95 children between 

five and seven years old were tested on morphological awareness and cognitive 

flexibility. No support was found for the working hypothesis that cognitive flexibility has 

an effect on morphological awareness. In addition, no moderating effect for the factors 

gender nor age were found. Nevertheless, a small difference between the groups of the 

moderators gender and age was found on the effect of cognitive flexibility on 

morphological awareness. This study still concluded that there is no effect of cognitive 

flexibility on morphological awareness and there is no moderating effect of gender nor 

age. Thus, no addition has been found to the questions concerning this subject, but this 

exploratory research is a valuable starting point for further research. 

 

De vraag of het taaldomein zelfstandig functioneert of afhankelijk is van andere 

cognitieve domeinen zoals executieve functies, blijft voor zover bekend onbeantwoord. 

Deze studie heeft zich gericht op specifieke onderdelen van deze domeinen, namelijk 

morfologie en cognitieve flexibiliteit. Om een mogelijk effect van cognitieve flexibiliteit op 

morfologische bewustzijn te onderzoeken, en daarmee de relatie tussen beide domeinen, 

werden 95 kinderen tussen vijf en zeven jaar oud getest op morfologisch bewustzijn en 

cognitieve flexibiliteit. Er is geen effect gevonden voor de werkhypothese dat cognitieve 

flexibiliteit een effect heeft op morfologisch bewustzijn. Bovendien bleken de factoren 

geslacht en leeftijd geen moderators te zijn op de variabelen. Toch werd een klein 

verschil tussen de groepen van de moderators geslacht en leeftijd gevonden op het effect 

van cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn. Desondanks concludeert deze 

studie dat er geen effect is van cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn en dat 

geslacht of leeftijd geen moderators zijn. Er is dus geen aanvulling gevonden op de 

vragen betreffende dit onderwerp, maar dit exploratieve onderzoek is een waardevol 

uitgangspunt voor verder onderzoek. 
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Het ‘generativisme’ versus het ‘constructivisme’ debat op het gebied van 

taalwerving is nog altijd gaande. Aan de ene kant veronderstellen generatieve 

taalkundigen dat kinderen aangeboren grammaticale regels bezitten voor het vormen van 

zinnen (Ambridge, 2016; Thornton, 2012; Valian, 2014). Volgens het generatieve 

perspectief zou het taaldomein een zelfstandig functionerend domein zijn met unieke 

principes die enkel de taalverwering aansturen (Chomsky, 1965; Karmiloff-Smith, 2012). 

Constructivisten beweren daarentegen dat er geen sprake is van aangeboren 

grammaticale regels, maar dat het kind door input van taal uit de omgeving leert te 

generaliseren waardoor taalregels ontrafeld worden. Aan de hand van die generalisaties 

maken kinderen schema’s en wordt de taal gecategoriseerd, om zo taal te construeren 

tot volwassen taalgebruik (Ambridge, 2016; Ambridge, 2019; Tomasello, 2010; Valian, 

2014). Volgens het perspectief van de constructivisten is taal geen specifiek domein, 

maar juist onderdeel van de rest van de cognitie waardoor er gesproken wordt over een 

domein-algemeen proces (Culbertson & Kirby, 2016; Tomasello, 2003). Om een 

empirische aanvulling te geven op het debat tussen de generativisten en constructivisten 

heeft deze studie zich gericht op het domein taal en de mogelijke invloed van cognitieve 

processen genaamd executieve functies op taal?. 

 Het begrip executieve functies kan op verschillende manieren gedefinieerd 

worden, maar in deze studie wordt er uitgegaan van de cognitieve flexibiliteit (shifting), 

het bijwerken en monitoren van informatie in het werkgeheugen (updating) en de 

remming van overheersende reacties (inhibition) (Miyake et al., 2000). Zo is er al eerder 

door de studie van Ibbotson en Kearvell-White (2015) bewezen dat een van de 

executieve functies, namelijk inhibitie, taal beïnvloedt. Het zou een predictor zijn voor 

grammaticale vaardigheden (Ibbotson & Kearvell-White, 2015). Dit resultaat laat zien dat 

een variabele van buiten het zogenaamde specifieke taaldomein wel degelijk van belang 

is, wat zou kunnen betekenen dat taal niet domein-specifiek is. Deze mogelijkheid stond 

in de huidige studie centraal. Er is onderzocht of de executieve functie cognitieve 

flexibiliteit effect heeft op taal en morfologie in het bijzonder. 

 Morfologie is een onderdeel van de taal en is het vermogen om de morfemen van 

woorden te herkennen en te vervoegen (Rispens, McBride-Chang, & Reitsma, 2007). Een 

deel van een woord met een eigen betekenis wordt een morfeem genoemd. In de huidige 

studie is enkel de inflectionele morfologie onderzocht. Inflectionele morfologie is een 

onderdeel van de morfologie die zich bezighoudt met de manier waarop een woord 

vervoegd wordt om een andere tijd, persoon of aantal aan te geven. Een voorbeeld 

hiervan is dat het zelfstandig naamwoord ‘kraan’ in het meervoud vervoegd wordt naar 

‘kranen’ en het werkwoord ‘koken’ in de verleden tijd vervoegd wordt naar ‘kookten’. De 

vorm van een woord verschaft informatie over de context van de zin (Rispens et al., 

2007), het maakt bijvoorbeeld duidelijk dat er meer dan één kraan aanwezig is. Het leren 
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van deze vervoegingen en dus de ontwikkeling van morfologie zou volgens het 

procedurele model (Ullman, 2001) vanuit twee systemen gaan, namelijk het geheugen- 

en het regelsysteem. Kinderen leren te generaliseren door de interactie tussen de 

bestaande kennis uit het geheugensysteem en de morfologische regels uit het 

regelsysteem. Vanuit dit model zou er veronderstelt kunnen worden dat taal geen 

specifiek domein is en samenwerkt met andere domeinen zoals executieve functies.    

 In deze studie is aan de hand van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK; Verhoeven & 

Vermeer, zoals geciteerd in Blom & Boerma, 2017) morfologisch bewustzijn gemeten 

door de kennis van de morfologische regels te toetsen. De kinderen moesten zowel 

regelmatige als onregelmatige woorden vervoegen. Op die manier werd er getest of de 

kinderen de morfologische regels kunnen herkennen en toepassen. Bij de regelmatige 

woorden kunnen de kinderen laten zien dat zij de regel juist toepassen. Daarnaast is het 

bij een onregelmatig woord vaak zo dat deze op de manier van een regelmatig woord 

vervoegd wordt, bijvoorbeeld ‘kijkte’ in plaats van ‘keek’. Een kind maakt een 

overregularisatie als een morfologische regel op een woord wordt toegepast waar deze 

niet van toepassing is (Ambridge et al., 2015; Blything, Ambridge, & Lieven, 2014). De 

overregularisatie laat zien dat het kind zich bewust is van de morfologische regels, 

ongeacht of deze foutief worden toegepast. In de huidige studie is ervoor gekozen 

morfologisch bewustzijn te meten aan de hand van de overregularisaties die het kind 

maakt bij de onregelmatige woorden. 

Het toepassen van grammaticale regels op woorden wordt geleidelijk aan 

geïntegreerd in het geheugen en verder aangevuld en verbeterd met input uit de 

omgeving. Executieve functies zouden hier mogelijk ook een rol in spelen. Elke functie 

stuurt processen aan die nodig zijn voor doelgerichte activiteiten, met name bij complex 

gedrag dat niet geautomatiseerd is (Brocki & Tillman, 2014). Verder zijn ze essentieel 

voor de ontwikkeling van het kind (Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007). Ze 

spelen bijvoorbeeld een rol bij de ontwikkeling van de zelfstandigheid van een kind 

(Rosenberg, 2015) en de sociaal-emotionele competenties (Riggs, Jahromi, Razza, 

Dillworth-Bart, & Mueller, 2006; Bierman, Torres, Domitrovich, Welsh, & Gest, 2009). 

Daarnaast zijn de executieve functies essentieel bij het vergaren van kennis betreffende 

reken- en leesvaardigheden (Blair & Razza, 2007). In dit onderzoek stond cognitieve 

flexibiliteit gelijk aan shifting, en zijn de andere twee functies buiten beschouwing 

gelaten.  

  Deze cognitieve flexibiliteit houdt in dat kinderen buiten de standaard kaders 

kunnen denken, dat zij een ander perspectief aan kunnen nemen en dat zij kunnen 

schakelen en zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden (Ibbotson & 

Kearvell-White, 2015). De cognitieve flexibiliteit werd gemeten middels een tekentest, 

waarbij de kinderen als eerste opdracht kregen om de zomer te tekenen (Adi-Jahpa, 
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Berberich-Artzi, & Libnawi, 2010). De volgende opdracht was dat dezelfde kinderen een 

tekening van een bestaande bloem moesten maken. Daarna moesten de kinderen een 

niet-bestaande bloem te tekenen. Op deze manier werden de kinderen uitgedaagd om 

het bestaande concept ‘huis’ te veranderen, waardoor er een niet-bestaand huis ontstaat. 

De mate van complexiteit van deze veranderingen werd gemeten middels de categorieën 

van Karmiloff-Smith (1990). Daarnaast werd de mate van complexiteit van de tekening 

zelf gemeten aan de hand van de Kellogg-schaal (Adi-Jahpa et al., 2010; Karmiloff-

Smith, 1990). De categorieën van Karmiloff-Smith (1990) en de Kellogg-schaal worden 

in deze studie nader besproken binnen het onderdeel meetinstrumenten. 

  Tot heden is voor zover bekend nog weinig onderzoek verricht over het mogelijke 

verband tussen cognitieve flexibiliteit en morfologie. De huidige studie is een 

kwantitatieve, toetsende studie van exploratieve aard die tracht een aanvulling te geven 

op de vraagstukken omtrent taal en executieve functies. In dit onderzoek is getracht een 

antwoord te vinden op de vraag of er een effect is van de mate van cognitieve flexibiliteit 

op morfologisch bewustzijn bij eentalige Nederlandse kinderen van vijf tot en met zeven 

jaar. De resultaten van dit onderzoek zullen voornamelijk van wetenschappelijk belang 

zijn met de verwachting dat cognitieve flexibiliteit wel degelijk van invloed is op 

morfologisch bewustzijn. Als er een effect gevonden wordt, betekent dit dat het mogelijk 

is dat taal niet domein-specifiek is en dat het beïnvloed wordt door de cognitieve 

flexibiliteit. Dit zal aansluiten bij het perspectief van de eerdergenoemde constructivisten 

(Ambridge, 2019) en het zal hun kant binnen het debat over taalwerving nieuwe 

wetenschappelijk doorgronde argumentatie geven. De huidige studie richt zich ook op de 

mogelijke moderators sekse en leeftijd.  

  Uit verschillende studies is gebleken dat meisjes beter presteren op taken die 

executieve functies testen dan jongens (Klenberg, Korkman, & Lahti-Nuuttila, 2001; 

Schirmbeck, Rao, & Maehler, 2020), taalontwikkeling (Barbu et al., 2015) en cognitieve 

processen zoals verbale taalvaardigheid en informatieverwerking (Anderson, 2002). Deze 

resultaten suggereren dat er een kans is dat sekse het effect van cognitieve flexibiliteit 

op de morfologie beïnvloed. Vandaar dat er gekeken is of mogelijke variatie bij dit effect 

verklaart kan worden door sekseverschillen. In de huidige studie is getracht een 

antwoord te vinden op de deelvraag of het effect van cognitieve flexibiliteit op 

morfologisch bewustzijn gemodereerd wordt door sekse. De mogelijkheid om het 

resultaat van eerdergenoemd onderzoek te gebruiken als representatie in de huidige 

studie is minimaal, aangezien de definities van de constructen in voorgaand onderzoek óf 

niet precies aansluiten bij de definities in dit onderzoek óf niet geoperationaliseerd zijn. 

Daarnaast zijn van verschillende studies zowel de context als de demografische 

variabelen van de participanten afwijkend van de huidige studie. Desalniettemin, op basis 

van deze resultaten was de verwachting tijdens dit onderzoek dat sekse een 
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modererende rol heeft. 

 Naast sekse is er in de huidige studie ook getracht antwoord te geven op de 

deelvraag of het effect van cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn 

gemodereerd wordt door leeftijd. Vanaf het eerste levensjaar doen kinderen al hun 

eerste pogingen om taal te produceren en ontwikkelen zij cruciale delen van de taal, 

zoals morfologie, die onder andere bijdragen aan het leren spellen (Keuning & 

Verhoeven, 2008). Tussen de leeftijd van vier en zeven jaar bleek dat kinderen over het 

algemeen al in staat zijn simpele morfologische regels toe te passen die naar mate 

kinderen zich ontwikkelen gegeneraliseerd worden tot volwassen taalgebruik (Berko, 

1958; Tomasello, 2010). Niet alleen morfologie verbetert zich naar mate kinderen ouder 

worden, maar ook executieve functies groeien met de leeftijd mee (Carlson, 2005). Zo is 

aangetoond dat tussen de vijf en elf jaar oud kinderen verbeteringen gaan maken in 

executieve functies zoals cognitieve flexibiliteit (Diamond, 2006). Deze eerdere 

bevindingen ondersteunen de verwachting in dit onderzoek dat leeftijd een modererende 

rol heeft.   

Methode 

Participanten 

Enkel eentalige Nederlandse jonge basisschoolkinderen hebben deelgenomen aan 

dit onderzoek. In totaal zijn er 117 eentalige Nederlandse kinderen tussen de vijf en 

zeven jaar oud (60 - 95 maanden) getest, waarvan 22 participanten zijn verwijderd 

tijdens de analyse. Binnen de resultatensectie worden deze verwijderingen toegelicht. De 

totale steekproef betreft uiteindelijk N = 95. Daarvan waren er 49 jongens (M = 75.71, 

SD = 7.78) en 46 meisjes (M = 75.26, SD = 9.99). Bij deze kinderen was er geen sprake 

van sociaal-emotionele, taal-, spraak-, lees-, en/of gedragsstoornissen.   

Procedure 

Elke onderzoeker heeft zelfstandig een basisschool benaderd met de vraag of er 

de mogelijkheid was voor testafname in de kleutergroepen. De participanten voor de 

steekproef zijn verzameld middels een gemakssteekproef, waarbij de kenmerken 

behorende bij dit onderzoek in acht genomen zijn. Wegens het gebruik van dit type 

steekproef is de externe validiteit niet hoog, aangezien de basisschool gekozen is vanuit 

de eigen connecties van de onderzoeker. Dit betekent dat het mogelijk is dat de 

steekproef getrokken is uit een specifiek deel van de populatie die niet de gehele 

populatie kan representeren. Hierdoor is de steekproef niet at random gekozen en is het 

mogelijk dat de resultaten op basis van deze steekproef niet met zekerheid kunnen 

worden gegeneraliseerd naar de volledige populatie. Echter is de vorm van steekproef 

minder hinderlijk vanwege de exploratieve aard van het onderzoek.  

Nadat een basisschool akkoord ging met deelname aan het onderzoek, is er 

middels informed consent ook goedkeuring gevraagd aan de ouders van de kinderen. De 
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kinderen hadden op elk moment recht tot het stopzetten van deze deelname. De 

participanten kregen elk een eigen subjectcode om hun anonimiteit te behouden.  

De totale afname bestond uit een viertal tests met een totale duur van ongeveer 

30 minuten. Elke participant kreeg voorafgaand aan de testafname de boodschap dat het 

geen toets voor hem of haarzelf was om mogelijke prestatiedruk te verminderen. Wegens 

meerdere onderzoekers is het afnemen van alle tests gedaan aan de hand van een 

handleiding om de betrouwbaarheid te verhogen. Het volgen van de handleiding heeft 

tevens de interne validiteit van het onderzoek verhoogt, omdat hierdoor de testafname 

gekaderd werd en de omstandigheden voor elke participant hetzelfde waren. Zo werd 

bijvoorbeeld bij elke participant de testbatterij in dezelfde volgorde afgenomen. De Wug 

is namelijk bewust als laatste test afgenomen. Als ervoor gekozen was om de Wug als 

eerste test af te nemen, zou dit effect kunnen hebben op de resultaten van de TAK. Het 

kind zou met die volgorde zich mogelijk bewuster zijn van het doel van het toepassen 

van de morfologische regels, wat de scores had kunnen beïnvloeden. Door de vaste 

volgorde werd de validiteit van het onderzoek gewaarborgd. Het toetsen vond plaats in 

een stille ruimte binnen de school waar een participant enkel met de onderzoeker zat. De 

onderzoeker heeft gebruik gemaakt van een laptop om ondersteunende afbeeldingen te 

laten zien bij de TAK en de Wug. Het registreren van de antwoorden gebeurde schriftelijk 

door de onderzoeker middels de bijbehorende antwoordformulieren. Tevens zijn er 

geluidsopnames gemaakt die naderhand vernietigd zijn die hebben gefunctioneerd als 

controlemateriaal bij het coderen. De spanningsboog van het kind is in acht genomen 

door onder andere rekening te houden met de afnameduur en concentratie tijdens de 

testafname. Daarnaast was het van belang om het contact met het kind te behouden en 

waar nodig een pauze inlassen.  

Meetinstrumenten 

Gedurende dit onderzoek zijn in totaal vier tests in een vaste volgorde afgenomen 

bij de steekproef, namelijk de TAK (Verhoeven & Vermeer, zoals geciteerd in Blom & 

Boerma, 2017), tekentest (Adi-Japha, Berberich-Artzi, & Libnawi, 2010; Karmiloff-Smith, 

1990), Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV; Wechsler & Naglieri, 2008) en Wug 

(Rispens, McBride-Chang, & Reitsma, 2006). De WNV is niet meegenomen in de analyses 

en enkel gebruikt als controlevariabele voor mogelijke uitschieters. Bij deze test is 

gebruik gemaakt van de verkorte versie met de subtests 'matrix redeneren' en 

'herkennen'. De WNV is door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) 

beoordeeld als voldoende/goed (Tak, Bosch, Begeer, & Albrecht, 2014). Tevens is er de 

keuze gemaakt om de Wug wel af te nemen, maar niet mee te nemen in dit onderzoek. 

Bij het uitvoeren van de analyses bleek dat de data van de Wug niet essentieel was voor 

de huidige studie. Deze data is namelijk gebaseerd op niet-bestaande woorden in 

tegenstelling tot de bestaande woorden die gebruikt zijn bij de TAK. Door gebruik te 
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maken van de bestaande woorden, tracht dit onderzoek morfologisch bewustzijn van de 

participant accuraat te meten. De kans dat de participant het woord dan namelijk 

herkend en vervoegd op basis van de kennis van de morfologische regels is groter dan 

bij het gebruik van niet-bestaande woorden. De niet-bestaande woorden kunnen 

mogelijk de participant afleiden en daardoor de kans op herkenning en toepassen van de 

morfologische regels verkleinen. Vandaar dat de huidige studie zich richt op de data van 

de TAK om die mogelijkheid zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Uit de volledige TAK-testbatterij werd bij de 

testafname enkel de subtest 'woordvorming' gebruikt. Met deze subtest worden de 

grammaticale regels binnen de inflectionele morfologie getest (Blom & Boerma, 2017). 

De subtest bestaat uit de onderdelen 'meervoud' (1) met regelmatige en onregelmatige 

vervoegingen, en 'voltooid deelwoord' (2) met sterke, zwakke en onregelmatige 

werkwoorden. In bijlage A zijn de opgaven te vinden die zijn afgenomen in de huidige 

studie. 

 

(1) Dit is één bril, dat zijn twee… (brillen). 

(2) Hier is Samira soep aan het koken. Gisteren heeft zij ook al soep… (gekookt). 

 

Bij het analyseren van de testresultaten is de proportie overregularisatie bepaald. 

Op die manier is inzichtelijk gemaakt in hoeverre het kind grammaticale regels toepast 

op werkwoorden en zelfstandige naamwoorden waar ze niet van toepassing zijn, en of 

het kind dus wel of niet bewust is van de morfologische regels. De COTAN beoordeelt de 

TAK als goed op bijna elk onderdeel (Tak et al., 2014). Enkel de kwaliteit van het 

testmateriaal wordt met voldoende beoordeeld.  

Tekentest. De tekentest bestaat uit het maken van drie verschillende 

tekeningen. Bij de eerste tekening werd gevraagd de zomer te tekenen, waarbij het doel 

was om vrije teken vaardigheden te meten (Adi-Japha et al., 2010). Om de cognitieve 

flexibiliteit te meten kreeg het kind hierna de opdracht om een bloem en vervolgens een 

niet-bestaande bloem te tekenen (Spensley & Taylor, 1999). Alle drie de tekeningen zijn 

gescoord aan de hand van de Kellogg-schaal (Kellogg; Golomb, zoals geciteerd in Adi-

Japha et al., 2010). De Kellogg-schaal is een index van de complexiteit van de tekening. 

Middels de verschillende classificaties is de complexiteit van elke tekening beoordeeld op 

basis van het meest complexe figuur uit de tekening, namelijk krabbelen (1); krabbelen 

in patronen (2); krabbels in vormen van cirkels, ovalen, driehoeken, rechthoeken of 

kruizen (3); geschetste vormen die samen een diagram lijken te vormen (4); 

combinaties van twee diagrammen (5); samenvoegingen van drie of meer diagrammen 

(6); complexe vormen die samengevoegd geen gelijkenis met bestaande objecten 

hebben (7); herkenbaar figuur dat samengesteld is uit twee lijnobjecten (8); herkenbaar 
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figuur dat samengesteld is uit drie lijnobjecten (9) of een herkenbaar figuur dat bestaat 

uit complexe vormen (10). De eerste classificatie is het minst complex en de tiende 

classificatie is het meest complex. 

 De tekeningen van de bloemen zijn naast de Kellogg-schaal tevens volgens de 

procedure van Karmiloff-Smith (1990) beoordeeld op een zevental categorieën. Tijdens 

deze beoordeling wordt er alleen gefocust op de aanpassing binnen de tekening. Op die 

manier is de mate van cognitieve flexibiliteit van het kind vastgesteld. De aanpassing 

binnen de tekening kon gescoord worden op geen verandering; weglaten van elementen; 

toevoegen van elementen uit dezelfde categorie; veranderen van vorm of grootte; 

veranderen van de volledige vorm; veranderen van positie en/of toevoegen van een 

element uit een andere categorie.   

Analyse 

Aan de hand van resultaten uit de eenweg ANOVA werd er getracht antwoord te 

geven op de hoofdvraag. Daarnaast is er getracht antwoord te geven op de deelvragen 

door gebruik te maken van een meerweg ANOVA met interactie-effect voor beide 

moderators. Binnen alle analyses was de proportie overregularisatie ten opzichte van 

totaal aantal fouten met onregelmatige items van de TAK de afhankelijke variabele van 

interval meetniveau. Deze variabele geeft morfologisch bewustzijn aan. Als het kind een 

fout maakt bij een onregelmatig item en hierbij een overregularisatie, laat dit zien dat 

het kind wel de morfologische regels kent en toepast. Dat het antwoord dan eigenlijk fout 

is, was in de huidige studie niet relevant. De classificatie cognitieve flexibiliteit op grond 

van tekentest was de onafhankelijke factor van ordinaal meetniveau. Deze factor was 

onderverdeeld in drie groepen gebaseerd op de aanpassingen binnen de tekentest, 

namelijk geen aanpassing (N = 2), simpele aanpassing (N = 37) en complexe aanpassing 

(N = 58). Bij de eerste groep was er geen sprake van een aanpassing in de tekening. De 

groep simpele aanpassing had alleen simpele aanpassingen volgens de procedure van 

Karmiloff-Smith (1990), namelijk het toevoegen van elementen uit dezelfde categorie, 

het veranderen van de vorm of grootte van een deel of het veranderen van de volledige 

vorm. Als laatste had de groep complexe aanpassing minimaal één complexe aanpassing 

volgens de procedure van Karmiloff-Smith (1990), namelijk het veranderen van de 

positie of het toevoegen van een element uit een andere categorie. 

Er werd verwacht dat de gemiddelden van deze groepen verschillend zouden zijn 

en dat de mate van cognitieve flexibiliteit effect zou hebben op morfologisch bewustzijn. 

Bij de eerste deelvraag was sekse de moderator van ordinaal meetniveau, meisjes (1) 

versus jongens (2), waarbij er een verschil in gemiddelden werd verwacht. Bij de tweede 

deelvraag was de moderator leeftijd opgedeeld in drie leeftijdscategorieën, namelijk jong 

(60-71 maanden), midden (72-83 maanden) en oud (84-95 maanden). Wederom is deze 
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moderator van ordinaal meetniveau en werd er ook bij deze deelvraag een verschil in 

gemiddelden verwacht. 

Resultaten 

Voor de analyses uitgevoerd werden, is er eerst gecontroleerd of er uitschieters 

aanwezig waren in de dataset. In totaal zijn er 117 participanten getest. Daarvan zijn er 

22 buiten beschouwing gelaten, zowel uit de analyses als uit de beschrijvende 

statistieken. Dit leverde een totaal op van N = 95. Er waren drie participanten die ouder 

waren dan de gestelde doelgroep (60-95 maanden oud) en zij zijn om die reden niet 

meegenomen. Daarnaast zijn er negen participanten uitgesloten vanwege een onjuiste 

afname van de tekentest. Overigens zijn er tijdens het checken van de assumpties ook 

acht extreme uitschieters verwijderd op basis van de boxplot en de controlevariabele 

intelligentie, ook wel intelligentie quotiënt (IQ). Meerdere van deze participanten hadden 

namelijk een IQ => 115, wat op de grens van bovengemiddeld ligt of bovengemiddeld is. 

In totaal lagen alle extreme uitschieters boven het standaard gemiddelde IQ van 100 

(Johnson, McCann, & Zimbardo, 2012). Door het verwijderen van de uitschieters ging het 

gemiddelde van de WNV van 102.54 (SD = 18.38) naar een gemiddelde van 101.49 (SD 

= 18.60) wat dichterbij het standaard gemiddelde IQ ligt. Als laatst was de groep ‘geen 

aanpassing’ (N = 2) van de onafhankelijke variabele buiten beschouwing gelaten. Op 

basis van twee participanten konden er geen betrouwbare en generaliseerbare conclusies 

worden getrokken. De beschrijvende statistieken van de overgebleven 95 participanten 

zijn gegeven in tabel 1. 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken TAK (proportie overregularisatie ten opzichte van totaal aantal 

fouten met onregelmatige items) en leeftijd verdeeld over groep 1 – kinderen met 

‘simpele aanpassing’ en groep 2 – kinderen met ‘complexe aanpassing’. 

 M SD        Min Max 

 Groep 1 - Simpele aanpassing         (N = 37) 

Leeftijd (in maanden) 74.92 8.74 61        90 

TAK 87.76 21.50 0 100 

 Groep 2 - Complexe aanpassing (N = 58) 

Leeftijd (in maanden) 

TAK 

75.86 

92.74 

9.01 

17.45 

60        95 

0 100 

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gebruikt gemaakt van een eenweg 

ANOVA met morfologie als de afhankelijke variabele en cognitieve flexibiliteit als de 

onafhankelijke variabele. Voordat de eenweg ANOVA uitgevoerd werd, zijn de 

bijbehorende assumpties gecheckt. Er was sprake van onafhankelijke waarnemingen, 

aangezien bij iedere participant de test enkel één keer is afgenomen zonder mogelijkheid 

tot overleg. Echter was er geen sprake van een random steekproef, aangezien de 
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participanten verzameld zijn middels een gemakssteekproef. De participanten zijn niet 

direct benaderd, maar via hun ouders beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Met deze 

schending is rekening gehouden in de getrokken conclusies. De afhankelijke variabele is 

van interval meetniveau en de onafhankelijke factor van ordinaal meetniveau met twee 

categorieën. Daarnaast is er gekeken of de afhankelijke variabele in iedere groep 

normaal verdeeld is. Deze assumptie was geschonden. Aangezien beide groepen een N > 

30 hebben, had deze schending geen invloed op de resultaten van de analyse en is de 

eenweg ANOVA robuust. Middels Levene’s test is de homoscedasticiteit gecheckt, aan 

deze assumptie was voldaan (p = .192).  

  De eenweg ANOVA liet geen significant hoofdeffect zien, F(1, 93) = 1.54, p = 

.218. De nulhypothese kan niet verworpen worden. Dit model had een klein verklarend 

effect van de variantie door een gemiddelden model, n² = .02. 

 Om een modererend effect aan te tonen is er gebruik gemaakt van een meerweg 

ANOVA voor beide moderators met wederom morfologie als afhankelijke variabele en 

cognitieve flexibiliteit als onafhankelijke variabele. Leeftijd en sekse waren gedurende 

deze analyses de moderator. De eerste moderator sekse is van categorisch meetniveau 

met twee groepen, jongens (N = 49) en meisjes (N = 46). De tweede moderator leeftijd 

is van categorisch meetniveau met drie groepen, namelijk jong (N = 36), midden (N = 

39) en oud (N = 20). De assumpties waren bij beide analyses nogmaals gecheckt. De 

assumptie van een random steekproef bleef geschonden en de assumptie van 

onafhankelijke waarnemingen bleef voldaan. De normaalverdeling was bij beide 

moderators opnieuw geschonden. Echter, bij de moderator sekse was er sprake van 

robuustheid in verband met de grote van de groepen (N >= 30). Bij de moderator 

leeftijd was de groep ‘oud’ te klein om over robuustheid te spreken. Daarnaast kwam er 

bij de Levene’s test naar voren dat bij deze moderator ook de homoscedasticiteit 

assumptie geschonden was (p = .038). Vandaar dat deze resultaten met voorzichtigheid 

geïnterpreteerd zijn bij de conclusie en is er mogelijk meer onderzoek nodig. Tevens was 

middels Levene’s test ook de homoscedasticiteit bij de moderator sekse gecheckt. Aan 

deze assumptie was voldaan (p = .556).  

  Uit de meerweg ANOVA voor de moderator sekse bleek dat de interactieterm niet 

significant is, F(1, 93) = 1.03, p = .313. Dit gaf aan dat sekse geen modererende rol 

heeft bij het effect van de cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn. De 

nulhypothese kan niet verworpen worden. Het model had een klein verklarend effect van 

de variantie door een gemiddelden model, n² = .03. Door middel van een 

spreidingsdiagram was dit nader bekeken. Daaruit kwam naar voren dat het effect van 

de cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn sterker is voor jongens (R² = .05) 

dan voor meisjes (R² < .001) met een klein tot middelgroot effect. 

  Als laatste bleek uit de meerweg ANOVA voor de moderator leeftijd eveneens dat 
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de interactieterm niet significant is, F(2, 93) = .140, p = .869. Wederom kan de 

nulhypothese niet verworpen worden, wat betekent dat leeftijd geen modererende rol 

heeft bij het effect van cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn. Het model had 

een klein verklarend effect van variante door een gemiddelden model, namelijk n² = .03. 

Echter, het spreidingsdiagram liet zien dat het effect van de cognitieve flexibiliteit op 

morfologisch bewustzijn sterker is voor de groep jong met een middelgroot effect (R² = 

.08) dan voor de groep midden met een klein effect (R² = .02) en de groep oud met 

minimaal effect (R² < .001). 

Conclusie en discussie 

Uit de resultaten van de analyses bleek dat er geen significant verschil is in 

morfologisch bewustzijn berekend op basis van overregularisaties tussen de groepen 

kinderen die simpele versus complexe aanpassingen maakten. Dit betekent dat de mate 

van cognitieve flexibiliteit geen effect heeft op morfologisch bewustzijn, hoewel dit wel 

werd verwacht. Daarnaast was de verwachting dat sekse een modererende rol zou 

hebben op de twee variabelen, maar is er geen significant verschil gevonden voor deze 

moderator. Dit betekent dat het effect van cognitieve flexibiliteit op morfologisch 

bewustzijn niet gemodereerd wordt door sekse. Tevens was de verwachting dat leeftijd 

een moderator zou zijn op de twee variabelen, maar ook voor deze moderator is geen 

significant verschil gevonden tussen de groepen jong, midden en oud. Het effect van 

cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn wordt niet gemodereerd door leeftijd. 

Bij zowel de eenweg ANOVA als de meerweg ANOVA gebruikt voor beide moderators was 

er, ondanks het gebrek aan significante resultaten, een klein verklarend effect 

geobserveerd. 

 De aanzet tot de exploratieve studie was de empirische kloof die aanwezig is op 

het gebied van taalwerving. De generativisten en constructivisten debatteren over de 

manier waarop taal door kinderen verworven wordt en of taal dan domein-specifiek is of 

dat het juist een domein-algemeen proces is. Tot op heden is hier nog geen eenduidig 

antwoord op gegeven. Vandaar dat de huidige studie zich bezighield met het zoeken naar 

een antwoord binnen deze discussie door te kijken of een onderdeel van taal, genaamd 

morfologie, beïnvloed wordt door de executieve functie cognitieve flexibiliteit. Als dit zo 

zou zijn, had dit kunnen betekenen dat taalwerving gekoppeld is aan de rest van de 

cognitie en dat het dus wel degelijk beïnvloed wordt door een variabele van buitenaf het 

zogenaamde specifieke taaldomein. Ondanks de verwachting van de huidige studie werd 

dit resultaat niet gevonden uit de analyses. Concluderend, in de huidige studie is geen 

sprake van een effect van de mate van cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn. 

Desalniettemin, hiermee kan het perspectief van noch de generativisten noch de 

constructivisten bekrachtigd worden. Er is namelijk sprake van een te kleine steekproef 

(N = 95) wat mogelijk ervoor heeft gezorgd dat er geen effect geobserveerd is. 
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 Al met al heeft de huidige studie een aantal tekortkomingen. Vandaar dat de 

conclusies met gepaste voorzichtigheid getrokken zijn. Zo was er namelijk geen sprake 

van een random steekproef. Hierdoor is het mogelijk dat de resultaten van de analyses 

niet voor de volledige populatie van het huidige onderzoek gelden, wat betekent dat de 

externe validiteit in acht genomen moet worden. Tevens was bij de analyse betreffende 

de mogelijke moderator leeftijd sprake van een schendig van de assumpties van de 

normaalverdeling en homoscedasticiteit. Dit kan mogelijk komen door een te kleine 

steekproef. De groep ‘oud’ zorgde er namelijk voor dat er geen sprake was van 

robuustheid. Daarnaast is er bij de TAK alleen gebruik gemaakt van de subtest 

‘woordvorming’ met enkel 24 opgaven. Eveneens is de tekentest alleen op één item 

gebaseerd, de aanpassingen in de niet-bestaande bloem. Dit is beperkte data om een 

generaliseerbare conclusie op te baseren voor de volledige populatie. Vandaar dat de 

huidige studie op basis van tekortkomingen in het onderzoeksdesign een mogelijk 

toekomstig vervolgonderzoek adviseert om gebruik te maken van een grotere steekproef 

die at random getrokken is. Zo kunnen mogelijke schendingen van assumpties 

voorkomen worden en zal het de externe validiteit vergroten. Overigens zou een 

vervolgonderzoek de data die gebruikt wordt voor de analyses kunnen uitbreiden met de 

Wug. Binnen de huidige studie is er bewust gekozen om dit meetinstrument achterwege 

te laten, omdat deze op het moment van analyseren niet essentieel bleek te zijn voor het 

antwoord dat er getracht werd te vinden op de hoofd- en deelvragen. Desalniettemin is 

het voor vervolgonderzoek mogelijk van meerwaarde om de data uit te breiden door 

gebruik te maken van deze twee verschillende tests binnen de analyses. 

 De huidige studie heeft ook gekeken naar mogelijke moderators sekse en leeftijd. 

Op basis van verschillende studies werd er verwacht dat zowel sekse als leeftijd een 

moderator zou zijn. De meerweg ANOVA voor beide moderators liet echter geen 

significantie zien, waardoor de nulhypothesen niet verworpen zijn. Zowel bij sekse als bij 

leeftijd was er geen verschil tussen de mate van het effect van cognitieve flexibiliteit op 

morfologisch bewustzijn. Desondanks deze conclusie, waren de resultaten voor de 

deelvragen nader bekeken aan de hand van spreidingsdiagrammen. De diagrammen 

lieten wel degelijk een verschil zien tussen de verschillende groepen. Zo was het effect 

van cognitieve flexibiliteit op morfologisch bewustzijn voor jongens sterker dan voor 

meisjes, en voor de groep ‘jong’ sterker dan voor de groep ‘midden’ en de groep ‘oud’. 

Op basis van deze spreidingsdiagrammen kan de huidige studie geen conclusies trekken, 

maar toekomstig vervolgonderzoek zou zich hier verder in kunnen verdiepen. 

 De huidige studie concludeert dat er geen significant effect is van cognitieve 

flexibiliteit op morfologisch bewustzijn. Tevens bleken geslacht en leeftijd geen 

moderators op dit effect te zijn. 
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Bijlage A 
Deel 1: Meervoud 

Instructie 

Je krijgt zo steeds twee plaatjes te zien. Ik zeg iets bij het eerste plaatje. En daarna zeg 

ik iets bij het tweede plaatje, maar dan moet jij de zin afmaken. Dat gaan we eerst even 

oefenen! 

 

Voorbeelden 

A. Kijk eens! Dit is één kraan… en dat zijn twee … (kranen) 

B. Dit is één sleutel, dat zijn drie …    (sleutels) 

C. Dit is één schip, dat zijn twee …    (schepen) 

 

Ga vervolgens verder met de testopgaven, maar verbeter het kind dan niet meer. 

 

Opgave 

1. Dit is één bril, dat zijn twee …   (brillen) 

2. Dit is één vlinder, dat zijn twee …  (vlinders) 

3. Dit is één weg, dat zijn twee …   (wegen) 

4. Dit is één oor, dat zijn twee …   (oren) 

5. Dit is één lepel, dat zijn twee…   (lepels) 

6. Dit is één dak, dat zijn veel …   (daken) 

7. Dit is één krant, dat zijn een heleboel … (kranten) 

8. Dit is één emmer, dat zijn drie …  (emmers) 

9. Dit is één slot, dat zijn drie …   (sloten) 

10. Dit is één oog, dat zijn twee …   (ogen) 

11. Dit is één trommel, dat zijn twee …  (trommels) 

12. Dit is één gat, dat zijn drie …   (gaten) 

 

Deel 2: Voltooid Deelwoord 

Instructie 

Je krijgt zo steeds een plaatje te zien.  Ik zeg daar dan iets over, maar dan moet jij de 

zin afmaken. Dat gaan we eerst even oefenen! 

 

Voorbeelden 

D. Rosita is een bal aan het gooien.  

Gisteren heeft zij ook al een bal …   (gegooid) 

E. Hier is vader een plank aan het breken. 

Gisteren heeft hij ook al een plank …   (gebroken) 
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F. Hier is Thomas zijn broertje aan het slaan. 

Gisteren heeft hij zijn broertje ook al …   (geslagen) 

 
Ga vervolgens verder met de testopgaven, maar verbeter het kind dan niet meer.  
Let op: Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in de instructie ge- vóór te zeggen. 
 
Opgave 

13. Hier is Samira soep aan het koken. 

Gisteren heeft zij ook al soep …     (gekookt) 

14. Hier zie je Paul op de bank zitten. 

Gisteren heeft hij ook al op de bank …   (gezeten) 

15. Hier zie je Farid een pan naar de keuken brengen. 

Gisteren heeft hij ook al een pan naar de keuken … (gebracht) 

16. Hier is Esma een plaatje aan het plakken. 

Gisteren heeft zij ook al een plaatje …   (geplakt) 

17. Hier is Kuifje aan het vliegen.  

Gisteren heeft hij ook al …     (gevlogen) 

18. Dennis is zijn hond aan het zoeken. 

Gisteren heeft hij zijn hond ook al …   (gezocht) 

19. Hier zit Hans in het zand te spelen. 

Gisteren heeft hij ook al in het zand …    (gespeeld) 

20. Hier staat Guus uit het raam te kijken.  

Gisteren heeft hij ook al uit het raam …    (gekeken) 

21. Roy is hier zijn hoed aan het verliezen. 

Gisteren heeft hij zijn hoed ook al …   (verloren) 

22. Hier is Achmed aan het fietsen. 

Gisteren heeft hij ook al …     (gefietst) 

23. Jan is melk aan het drinken. 

Gisteren heeft hij ook al melk …    (gedronken) 

24. Josje wil een ballon kopen. 

Gisteren heeft zij ook al een ballon …   (gekocht) 

 

 

 


