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Samenvatting (Summary in Dutch)

Algemeen
Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling zijn er veel theorieën, die op basis van het bestaan van verschillende strategieën kwalitatieve verschillen in het
gedrag voorspellen. Heterogeniteit door kwalitatieve verschillen in het gedrag
vormt een probleem voor gebruikelijk toegepaste analysemethodes die op de aanname van homogeniteit gebaseerd zijn. In mixture modellen, die worden gebruikt
in bijvoorbeeld latente klassenanalyse en latente proﬁelanalyse, wordt er rekening
gehouden met kwalitatieve verschillen in de data. Een uitbreiding van mixture
modellen voor herhaalde metingen zijn Markov modellen, waarmee ook de overgangen tussen de kwalitatief verschillende toestanden of strategieën onderzocht
kunnen worden.
In dit proefschrift zijn Markov modellen toegepast in twee onderzoeksgebieden in de cognitieve ontwikkeling: discriminatie (shift) leren (hoofdstukken
2 t/m 5) en conservatie van een continue hoeveelheid (hoofdstuk 6). Met behulp
van de Markov modellen was het mogelijk om latente groepen op te sporen, om
eigenschappen van de latente groepen te onderzoeken, en om overgangen tussen
strategieën in de ontwikkeling in kaart te brengen. De modellen zijn toegepast
op multivariaat normaal verdeelde data (hoofdstuk 6), en op dichotome data
(hoofdstukken 3 t/m 5). In hoofdstuk 2 is een bivariaat model gebruikt, waarin
dichotome en normaal verdeelde data geı̈ntegreerd geanalyseerd zijn. De parameters van de modellen, bijvoorbeeld de proporties van de latente groepen in
verschillende leeftijdsgroepen, zijn in grote steekproeven geschat door middel van
maximum likelihood schatting (software zie: Visser, 2005 en Neale et al., 2003).
Zoals in alle statistische modellen, is het ook in de huidige modellen belangrijk,
dat alle parameters geı̈dentiﬁceerd zijn. Dat wil zeggen, dat het mogelijk is om
de parameterwaardes uit de data af te leiden. In hoofdstuk 7 is een methode om
parameter identiﬁcatie te onderzoeken toegepast op de brede klasse van multinomial processing tree modellen (MPT; Batchelder & Riefer, 1999). Deze methode
is eerder gebruikt door Catchpole and Morgan (1997) in de context van capturerecapture modellen en door Bekker et al. (1994) in de context van structurele
vergelijkingsmodellen. In hoofdstuk 7 is beschreven hoe deze methode ook bij
MPT modellen toegepast kan worden en nuttige informatie oplevert over param-
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eterrestricties en geneste modellen. Deze methode is echter niet toepasbaar op de
modellen die in dit proefschrift zijn gebruikt, omdat suﬃcient summary statistics hiervoor nodig zijn. Waar nodig is de parameteridentiﬁcatie van de huidige
modellen onderzocht met behulp van minder eﬃciënte, maar verder geschikte
simulatiemethodes.
Het grootste gedeelte van dit proefschrift heeft de ontwikkeling van het leren
van simpele discriminaties als onderwerp. In een simpele discriminatietaak leren
proefpersonen een classiﬁcatie van een aantal stimuli op basis van een regel die
op één bepaalde eigenschap van de stimuli is gebaseerd, bijvoorbeeld op kleur.
Volgens de klassieke theorie van Kendler (1979) vindt er tijdens de ontwikkeling
een overgang plaats van een langzame, incrementele, leervorm naar een snelle,
rationele leervorm, die gebaseerd is op het testen van hypotheses. Ook in de
recentere veelomvattende theorie van Ashby et al. (1998) worden er twee, morfologisch gescheiden, interacterende leersystemen verondersteld: een impliciet leersysteem en een verbaal leersysteem. In de hoofdstukken 2, 3, en 5 is het bestaan
van verschillende vormen van het leren van een simpele discriminatie onderzocht
door middel van mixture Markov analyses van de sequentiële leerdata van grote
steekproeven kinderen en jongvolwassenen in het leeftijdsbereik van 4 tot 20
jaar. Elke component in het mixture Markov model bestond uit een wiskundig
leermodel (gespeciﬁceerd als Markov model). De resultaten in dit proefschrift
steunen sommige, maar niet alle aspecten van Kendler’s theorie. Steun werd
gevonden voor het bestaan van twee vormen van leren, die verschillen in de snelheid of eﬃciëntie van het leerproces, en die allebei leidden tot een bijna perfecte
beheersing van de te leren discriminatie. Zoals voorspeld door beide theorieën
nam de kans om snel te leren toe met de leeftijd, en kon de snelle leervorm
geı̈nterpreteerd worden als hypothesetoetsend leren. Echter, in tegenspraak met
Kendler’s theorie werd ook in de langzame leervorm een sprongsgewijs leerproces gedetecteerd, in plaats van de voorspelde incrementele toename in de kans
op een correct antwoord. Op basis van de resultaten lijkt het waarschijnlijk dat
de langzaam lerende kinderen een ineﬃciënte rationele strategie toepassen, bijvoorbeeld door na negatieve feedback geen nieuwe hypothese te selecteren, door
irrelevante hypotheses op grond van voorkeuren voor stimuluseigenschappen met
een hogere kans te selecteren, of door de verzameling van gehanteerde hypotheses
uit te breiden met niet geschikte, complexe hypotheses (informele interviews, zie
ook Phillips & Levine, 1975; Kemler, 1978).
In hoofdstuk 4 ligt de focus op de ontwikkeling van het leren van een reversal
shift, waarbij de classiﬁcatie van de stimuli precies omgekeerd wordt, nadat een
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proefpersoon de initiële simpele discriminatie heeft geleerd. Zoals in de initiële
leerfase (hoofdstukken 2, 3, en 5) zijn er ook in de shift leerfase meerdere leervormen gevonden. Negatieve transfer (langzaam shift leren na snel initiëel leren)
was vooral in de jongere leeftijdsgroepen aanwezig. De kans op positieve transfer (snel de shift leren na langzaam initiëel leren) nam toe met de leeftijd. De
mate van perseveratie in de initiële discriminatie verschilde niet over de leeftijdsgroepen. Dit laatste resultaat is onverwacht gegeven de signiﬁcante afname
van perseveratie fouten in de Wisconsin Card Sorting Task (WCST; Heaton et
al., 1993), die in ontwikkelingsstudies is gevonden (bijvoorbeeld Chelune & Baer,
1986). Een mogelijke verklaring hiervoor is het verschil in het type shift tussen
de twee taken: de WCST vereist extradimensionele shifts in plaats van de intradimensionele reversal shifts. Naast de leeftijdsverschillen in het gebruik van
de leervormen in de twee leerfases zijn er leeftijdsverschillen gevonden in de accuratesse waarmee de geleerde reversal shift werd toegepast. Terwijl de accuratesse
na het leren van de initiële discriminatie niet verschilde over de leeftijdsgroepen,
presteerden de 4- tot 9-jarige kinderen na het leren van de reversal shift gemiddeld
slechter dan de oudere kinderen. In de jongste leeftijdsgroepen worden dus meer
fouten gemaakt in de toepassing van de nieuwe classiﬁcatie regel. Een mogelijke
verklaring hiervoor is interferentie van de in de initiële leerfase geleerde discriminatie. Deze verklaring is consistent met recente theorieen over de ontwikkeling
van executieve functies (zie bijvoorbeeld Zelazo & Frye, 1998, Diamond, 2006).
Een traditionele manier om het moment van leren vast te stellen is het gebruik
van een leercriterium, bijvoorbeeld 9 correcte antwoorden binnen 10 opeenvolgende trials. Echter, het percentage fouten dat er door de kinderen in de jongste
leeftijdsgroepen wordt gemaakt in de toepassing van de nieuwe classiﬁcatieregel
is zodanig, dat er met een gebruikelijk leercriterium het leermoment van een kind
te laat zou worden vastgesteld.
In hoofdstuk 5 wordt een empirische studie beschreven waarin de samenhang
is onderzocht tussen de leervorm en twee executieve functies werkgeheugen en
aandachtscontrole. Daarnaast is het eﬀect van voorkeuren voor een stimuluseigenschap of dimensie op het leerproces onderzocht. De 4- tot 5-jarige kinderen
zonder een voorkeur presteerden signiﬁcant beter dan de 4- tot 5-jarigen, die een
discriminatie op basis van een niet-voorkeurs dimensie moesten leren. De betere
prestatie kwam tot uiting in een kleinere percentage van kinderen dat de discriminatie helemaal niet leerden, en in het feit dat een subgroep van de kinderen
zonder voorkeur snel leerde via een eﬃciënte vorm van hypothesetoetsen. Maten
voor de werkgeheugencapaciteit en de aandachtscontrole voorspelden de a pos-
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teriori berekende leervormkansen, na het corrigeren voor leeftijd. Dit resultaat
suggereert dat een onvoldoende werkgeheugencapaciteit en een onvermogen om
interferenrende irrelevante informatie te weerstaan hinderlijk zijn voor de toepassing van een eﬃciënte hypothesetoetsende strategie in de discriminatieleertaak.
Ashby et al. (1998) voorspelden een slechtere prestatie van kinderen ten
opzichte van volwassenen op regel-gebaseerde taken, zoals de discriminatieleertaak. Er werd geen uitspraak gedaan over het verwachtte leersysteem: impliciet of
verbaal. De observatie van sprongsgewijs langzaam leren impliceert niet noodzakelijkerwijs dat de langzame leervorm niet alleen op eenvoudige stimulus-response
associaties is gebaseert (Gallistel et al., 2004; Restle, 1965; Ell & Ashby, 2004;
Ashby et al., 1998). Maar het lijkt wel minder waarschijnlijk dat de langzame
leervorm gebaseerd is op alleen stimulus-response associaties. Op basis van de
resultaten in hoofdstukken 2 t/m 5 lijkt het waarschijnlijker dat de langzaam
lerende en de niet-lerende kinderen ineﬃciënte hypothesetoetsende strategieën
gebruiken.

Conclusie
De in dit proefschrift gebruikte varianten van Markov modellen waren geschikt om
categorisch verschillende vormen van gedrag in twee deelgebieden op het gebied
van de cognitieve ontwikkeling op te sporen, en om overgangen tussen de verschillende vormen van gedrag in de ontwikkeling te onderzoeken. De resultaten op
het gebied van het discriminatieleren steunen het bestaan van twee vormen van
leren, waarvan er één als een eﬃciënte vorm van hypothese toetsen kan worden
geı̈nterpreteerd. De kans om deze eﬃciënte leervorm te gebruiken neemt toe met
de leeftijd. In de langzame leervorm vonden wij aanwijzingen voor een sprongsgewijs leerproces in plaats van een incrementeel leerproces. De interpretatie van
deze leervorm blijft onzeker, en op basis van de resultaten wordt er getwijfeld
aan de homogeniteit van deze leervorm. Het lijkt waarschijnlijk, dat de langzame
leervorm gebaseerd is op een ineﬃciënt gebruik van het onrijpe verbale leersysteem (Ashby et al., 1998), waarschijnlijk gelimiteerd door werkgeheugencapaciteit
en aandachtscontrole. Het bestaan van discrete verschillen in cognitief gedrag
binnen leeftijdsgroepen, dat wij in twee zeer uiteenlopende onderzoeksgebieden
hebben gevonden, representeert een fundamenteel probleem voor een vergelijking
van gemiddelde prestaties van verschillende leeftijdsgroepen. Het gebruik van
mixture modellen vormt een uitkomst om ontwikkeling te onderzoeken.

