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needed for the development of first-order theory of mind than the development 
of second-order theory of mind. This is because young children need first to un-
derstand conceptually others’ mental states (e.g., beliefs, intentions) might be 
different from their own mental states. This conceptual change seems to occur 
with the help of pragmatics and semantics components of language. 

After a possible conceptual change, young children still need to overcome the 
complexity of the first-order false belief tasks in terms of executive functions, 
including working memory and cognitive control. They need to have efficient 
reasoning rules to attribute false beliefs to another agent (i.e., from zero-order 
theory of mind reasoning to first-order theory of mind reasoning), thus they 
need to overcome a possible serial processing bottleneck of working memory. Daily 
life tasks that involve working memory strategies together with cognitive con-
trol contribute to having the efficient reasoning rules (Chapter 5 and Chapter 6). 
Moreover, the syntactic component of language helps chunking of information 
that can pass through a working memory bottleneck. Finally, children need expe-
rience and feedback (i.e., verbal or nonverbal) to understand that first-order the-
ory of mind reasoning strategy is needed in a given task or situation.

After having first-order false belief understanding, children again need to 
overcome the complexity of the second-order false belief tasks in terms of lan-
guage and working memory strategies. Syntactic recursion in the language do-
main is a right representational tool to help them to have efficient reasoning 
rules to process hierarchical embedded beliefs in a linear way, in order to pass the 
serial processing bottleneck of working memory (Chapter 4).

After being able to deal with the complex working memory strategies, chil-
dren still need experience in second-order false belief reasoning in order to revise 
their wrong first-order reasoning strategy to the correct second-order reasoning 
strategy (Chapter 2 and Chapter 3). This experience can be gained through read-
ing narrative fiction and playing games that require second-order theory of mind 
as well as through social communication with parents, friends and siblings.

Samenvatting

Wat zou ik moeten schrijven om uw aandacht te trekken, en u er van te over-
tuigen om dit hele proefschrift te lezen, of in ieder geval tot het einde van deze 
samenvatting? Om dit doel te bereiken zou ik allereerst in uw schoenen moeten 
stappen door na te denken over uw achtergrond. Daarna zou ik een manier moe-
ten vinden om u genoeg informatie te geven om de inhoud van dit proefschrift te 
begrijpen, zonder u daarbij van verveling in slaap te laten vallen. In andere woor-
den, ik zou mijn theory of mind (Premack & Woodruff, 1978) moeten gebruiken, 
en me realiseren dat u misschien andere kennis, ideeën en doelen heeft dan ik. 

Misschien denkt u dat ik geloof dat ik een manier heb gevonden om uw aan-
dacht te trekken, maar denkt u ook dat ik me daarin vergis. Wanneer ik nadenk 
over het feit dat “u denkt dat ik het mis heb”, maak ik gebruik van eerste-orde the-
ory of mind, door een mentale toestand aan u toe te schrijven. Daarnaast maak ik 
gebruik van tweede-orde theory of mind wanneer ik nadenk over het feit dat “u 
denkt dat ik geloof dat ik een manier heb gevonden”, door aan u een gedachte toe 
te schrijven die gaat over een mentale toestand van mij. Het toeschrijven van dit 
soort mentale toestanden van de tweede orde is belangrijk in vele sociale situa-
ties, waaronder het begrijpen van idiomen (Caillies & Le Sourn-Bissaoui, 2013), 
het volhouden van een leugen (Hsu & Cheung, 2013), en het begrijpen van iro-
nie (Filippova & Astington, 2008). Dit speelt bijvoorbeeld een rol wanneer John 
zegt “Je bent een geweldige onderzoeker”, terwijl John niet de bedoeling heeft dat 
 Stefan denkt dat hij een goede onderzoeker is.

Deze dissertatie is onderdeel van een project genaamd “Cognitive systems in 
interaction: Logical and computational models of higher-order social cognition”, 
dat is toegekend aan mijn eerste begeleider Rineke Verbrugge. Het overkoepe-
lende doel van dit project is om een beter begrip te verkrijgen voor hogere-orde 
theory of mind ten behoeve van cognitiewetenschappers, logici en informatici. 
In de nabije toekomst zullen mensen in hun dagelijkse leven samenwerken met 
kunstmatige agents. Door de onderliggende mechanismen en beperkingen van 
het hogere-orde redeneren van mensen te onderzoeken, kunnen we systemen 
bouwen voor effectievere communicatie, samenwerking en onderhandelingen 
tussen mens en machine. Ik heb me gericht op de manier waarop tweede-orde 
theory of mind zich ontwikkelt in kinderen, in termen van het maken van beslis-
singen, transfer of skills, cognitieve controle, werkgeheugen en taal.

Naast de bijdrage die het levert aan ontwikkelingspsychologie en cognitie-
wetenschappen in het algemeen, kan onderzoek naar het ontwikkelpatroon 
van theory of mind in kinderen bijdragen aan het nieuwe veld van kind-robot- 
interacties. Kind-robot-interacties zijn bedoeld om de gezondheidszorg en edu-
catie van kinderen te verbeteren met behulp van interactieve robots. Aangezien 
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Het voornaamste verschil tussen deze twee leermechanismen geeft aan waar 
en hoe strategieselectie plaatsvindt. In het model met instance-based leren wor-
den redeneerstrategieën (d.w.z. nulde-orde, eerste-orde, tweede-orde theory of 
mind) gerepresenteerd als chunks in het declaratieve geheugen. Strategieselectie 
en –revisie zijn daarom gebaseerd op de activatie van deze strategie-chunks. In 
het model met reinforcement leren, daarentegen, zijn strategieselectie en –revi-
sie gebaseerd op utilities van de strategieën, die zijn gerepresenteerd als procedu-
rele kennis.

Wat betekent dit verschil tussen de twee modellen? In het model van 
 instance-based leren geldt dat wanneer er een beslissing gemaakt moet worden, 
de meest actieve ervaring in het geheugen (d.w.z. de chunk met de hoogste acti-
vatie) de basis is voor de beslissing. Wanneer deze beslissing wordt gevolgd door 
de feedback “Fout”, past het instance-based leermodel de strategie naar de strate-
gie2 die één orde theory of mind hoger is. Bij de feedback “Correct” stabiliseert het 
gebruik van de gekozen strategie zich. Strategieselectie en –revisie zijn daarom 
expliciet. Daarentegen wordt in het reinforcement leermodel een beloning of 
straf teruggevoerd naar de regels die ten grondslag lagen aan de beslissing die 
leidde tot deze beloning of straf. Dit mechanisme van beloningen en straffen past 
de utilities van deze regels aan, waardoor het model uiteindelijk leert de juiste 
strategie te hanteren. In het reinforcement leermodel zijn strategieselectie en –
revisie daarom impliciet. Het verschil tussen impliciete en expliciete strategiese-
lectie leidt tot voorspellingen die verschillen voor de twee modellen (Figuur 2.2 
en Figuur 2.3). In tegenstelling tot het reinforcement leermodel, voorspelt het 
instance-based leermodel dat kinderen die een fout antwoord geven in de twee-
de-orde false-belief-taak een antwoord geven op basis van eerste-orde theory of 
mind redeneren, als ze hierin voldoende ervaring hebben opgedaan. Deze voor-
spelling is door ons bevestigd in empirisch onderzoek met 72 kinderen in de leef-
tijd van vijf tot zes jaar oud. De resultaten laten zien dat 17% van de antwoorden 
correct waren tegen 83% foute antwoorden. In lijn met onze voorspelling werd 
in 65% van de foute antwoorden een antwoord gegeven dat overeenkomt met 
de eerste-orde theory of mind strategie, terwijl 29% overeenkomst met de nul-
de-orde theory of mind strategie. De overige 6% van de antwoorden was “Ik weet 
het niet”.

Beide modellen voorspellen dat het mogelijk is om de ontwikkeling van twee-
de-orde theory of mind te versnellen in kinderen van vijf jaar oud door de feed-
back “Fout” te geven zonder de reden aan te geven waarom het antwoord van het 
kind incorrect is. Deze voorspelling is in tegenstelling met eerdere resultaten in 
de ontwikkeling van eerste-orde theory of mind in kinderen, waaruit blijkt dat het 

2 Zie ook het “zo simpel mogelijk en zo complex als noodzakelijk” argument in Hoofdstuk 2 voor de reden waarom 
de strategie één orde theory of mind wordt verhoogd in plaats van twee of meer.

kinderen robots niet zien als programma’s, maar eigenschappen van levende 
wezens toeschrijven aan robots (Belpaeme et al., 2013), is het belangrijk dat de 
robots die met kinderen interacteren “weten” wat de beperkingen zijn van de 
theory of mind van een kind gegeven de leeftijd van dat kind, maar ook wat de 
onderliggende mechanismen zijn voor deze beperkingen. Daarnaast is het voor 
de sociale en cognitieve vaardigheden van de robot belangrijk dat de robot effec-
tieve manieren “weet” om kinderen te stimuleren in hun theory of mind. Deze 
dissertatie heeft als doel om bij te dragen aan alle bovengenoemde onderzoeks-
gebieden door nieuwe inzichten te presenteren over de ontwikkeling van twee-
de-orde theory of mind in kinderen.

Eerder onderzoek naar de ontwikkeling van theory of mind in kinderen heeft 
aangetoond dat kinderen rond hun vierde1 jaar beginnen te slagen in de eer-
ste-orde false-belief-taak (Wellman et al., 2001). Het kost kinderen echter nog en-
kele jaren voordat ze ook slagen in de tweede-orde false-belief-taak, waarin kin-
deren hun theory of mind recursief moeten toepassen (Perner & Wimmer, 1985; 
 Sullivan et al., 1994). Omdat tweede-orde theory of mind belangrijk is in verschil-
lende aspecten van menselijke sociale cognitie is het essentieel om de onderlig-
gende mechanismen van de ontwikkeling van theory of mind in kinderen te be-
grijpen en om efficiënte manieren te vinden om deze ontwikkeling te versnellen. 
Het hoofddoel van deze dissertatie is om de onderliggende mechanismen te on-
derzoeken die de tijd verklaren tussen de ontwikkeling van eerste-orde theory of 
mind en tweede-orde theory of mind en om te bepalen welke rol feedback speelt 
in het versnellen van de ontwikkeling van tweede-orde theory of mind in kinde-
ren. Er is nog weinig aandacht geweest voor deze vragen. Daarnaast onderzoeken 
we ook hoe werkgeheugen en cognitieve controle bijdrage aan de ontwikkeling 
van eerste-orde theory of mind in kinderen. Hiervoor maken we gebruik van een 
combinatie van computationele cognitieve modellen en empirisch onderzoek.

In Hoofdstuk 1 introduceer ik de methodologie en de onderzoeksvragen in 
dit proefschrift (zie Figuur 1.3). In navolging van deze methodologie presenteert 
Hoofdstuk 2 twee computationele cognitieve modellen die ik heb gebouwd aan de 
hand van eerder onderzoek en theorieën over de ontwikkeling van tweede-orde 
theory of mind in kinderen. Het doel van deze modelleeraanpak was, naast het 
doen van exacte voorspellingen die empirisch getest kunnen worden, om een 
procedurele verklaring te geven voor de onderzoeksvraag “Gebruiken kinderen 
van vijf jaar oud die niet slagen in de tweede-orde false-belief-taak voornamelijk 
nulde-orde of eerste-orde theory of mind?” Om deze vraag te beantwoorden zijn 
computationele cognitieve modellen gebouwd met behulp van de twee mogelijke 
leermechanismen in ACT-R, te weten instance-based leren en reinforcement leren.

1 Setoh, Scott, & Baillargeon (2016) presenteren daarentegen aanwijzingen dat kinderen van twee-en-een-half jaar 
oud expliciete eerste-orde false-belief-taken kunnen doen wanneer de taken laagdrempeliger zijn.
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om de mogelijke rol van syntactische recursie in het taaldomein en van werkge-
heugen in het domein van executive functie op de ontwikkeling van tweede-orde 
theory of mind in kinderen te onderzoeken.

De reden voor het gebruik van syntactische recursie is gebaseerd op eerder 
onderzoek dat laat zien dat de syntactische component van taal gerelateerd 
is aan de ontwikkeling van eerste-orde theory of mind in kinderen in termen 
van hiërarchische inbeddingsstructuur (de Villiers, 2005; de Villiers, 2007; 
 Hollebrandse & Roeper, 2014) en aan de ontwikkeling van tweede-orde theory of 
mind in termen van recursie (de Villiers et al., 2014; Hollebrandse et al., 2008). 
In tegenstelling tot deze eerdere onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van 
tweede-orde bijvoeglijke bijzinnen3 om hun relatie met tweede-orde false- belief-
taken te onderzoeken. Omdat we tweede-orde bijvoeglijke bijzinnen gebruiken 
in plaats van tweede-orde zelfstandige bijzinnen4 kunnen we ons specifiek rich-
ten op structurele parallellen tussen tweede-orde recursie in het taaldomein en 
het mentale domein door de rol van waarheid van de bijzinnen uit te sluiten.

Om de rol van werkgeheugen in de ontwikkeling van tweede-orde theory of 
mind te onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van de serial processing bott-
leneck hypothese (Verbrugge, 2009), die een procedurele beschrijving geeft van 
de rol van complexe werkgeheugenstrategieën in de ontwikkeling van twee-
de-orde theory of mind. Waar simpele werkgeheugenstrategieën mensen alleen 
helpen met het opbouwen van een representatie van een lijst informatie en hier-
over te rapporteren, kunnen mensen met behulp van complexe werkgeheugen-
strategieën informatie op een efficiëntere manier verwerken door verschillende 
stappen in de informatieverwerking te combineren. De serial processing bottleneck 
hypothese is gebaseerd op het resultaat dat werkgeheugen een beperkende factor 
is in het verwerken van informatie, doordat mensen slechts één chunk informa-
tie tegelijk kunnen verwerken (Borst et al., 2010). Deze hypothese neemt aan dat 
kinderen een tijdslimiet hebben voor het uitvoeren van een bepaalde taak, en 
suggereert dat kinderen complexe werkgeheugenstrategieën nodig hebben om 
ervoor te zorgen dat hogere-orde5 mentale toestanden kunnen worden verwerkt 
binnen deze tijdslimiet.

Vanwege de beperking in het werkgeheugen moet tijdens elke stap in het rede-
neerproces informatie van het werkgeheugen worden opgeslagen in het langeter-
mijngeheugen om later, indien nodig, weer opgehaald te worden. Informatie op-
halen uit het langetermijngeheugen kost tijd en verhoogt de kans dat informatie 

3 bijv., “Je wijst naar de aap [die duwt tegen het schaap [die duwt tegen een aap]].”

4 bijv., “John zei [dat Mary zei [dat er een vlieg in haar soep zat]]. Maar er zat een spin in haar soep.”

5 Hoewel we de serial processing bottleneck hypothese in termen van hogere-orde mentale toestanden beschrijven, 
kan dit worden gegeneraliseerd naar eerste-orde en hogere-orde theory of mind. In de eerste-orde false-belief-ta-
ak hebben kinderen als taak om te onthouden wat een andere agent denkt dat de situatie is, ook als het kind er 
zelf anders over denkt.

niet mogelijk is om de ontwikkeling van eerste-orde theory of mind in kinderen 
te versnellen door feedback zonder uitleg te geven in de eerste-orde false- belief-
taak (Clements et al., 2000; Melot & Angeard, 2003). 

Daarnaast voorspelt het instance-based leermodel dat het geven van feedback 
met uitleg de kansen vergroot om de juiste tweede-orde theory of mind strategie 
te selecteren omdat strategierevisie expliciet is. Dat wil zeggen, kinderen hebben 
er baat bij om uitleg te krijgen voor het feit dat ze de feedback “Fout” hebben ge-
kregen. Het reinforcement leermodel doet daarentegen geen uitspraken over uit-
leg van feedback omdat strategieselectie impliciet is.

Om deze voorspellingen in Hoofdstuk 3 te testen hebben we 106 kinderen 
van 5 jaar oud getraind met 12 verschillende tweede-orde false-belief-taken in de 
volgende condities: (i) Feedback met uitleg; (ii) Feedback zonder uitleg; (iii) Geen 
feedback (Figuur 3.1). In de actieve controleconditie werden kinderen getraind 
met neutrale verhalen waarvoor geen theory of mind nodig was. De resultaten 
laten zien dat kinderen significant vaker correcte antwoorden geven in de post-
test dan de pre-test in de ‘feedback zonder uitleg’ conditie (van 25% naar 49%), 
en bevestigen daarmee de voorspellingen van onze instance-based en reinforce-
ment leermodellen. Zoals voorspeld door het instance-based leermodel hadden 
kinderen daarnaast baat bij extra uitleg wanneer ze de feedback “Fout” ontvin-
gen (van 31% naar 68%). Verrassenderwijs gaven kinderen ook vaker het juiste 
antwoord in de ‘geen feedback’ conditie (van 33% naar 55%). Zoals verwacht 
gaven kinderen niet significant vaker het juiste antwoord in de actieve contro-
leconditie (van 29% naar 35%). Deze vooruitgang na training met tweede-orde 
false-belief-taken kan niet worden verklaard aan de hand van de leeftijd, verbale 
vermogen of de scores op simpele werkgeheugentaken. Daarnaast konden de 
kinderen het effect van hun training generaliseren naar een ander type twee-
de-orde false-belief-taak waar ze niet op waren getraind. Dit trainingseffect was 
stabiel bij een vervolgsessie, 4 maanden na de pre-test.

In Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 hebben we niet gekeken naar de mogelijke 
rol van executive functies en taal in de ontwikkeling van tweede-orde theory of 
mind in kinderen. De aanname was dat kinderen voldoende vaardigheden op het 
gebied van executive functies en taal hebben om te slagen in tweede-orde false- 
belief-taken. Eerder onderzoek laat echter zien dat taal en executive functies ef-
fect kunnen hebben op de ontwikkeling van theory of mind in kinderen (Carlson 
& Moses, 2001; Carlson, Moses, & Breton, 2002; Carlson, Claxton, & Moses, 2014; 
Davis & Pratt; 1995, de Villiers & Pyers, 2002; de Villiers, 2005; de Villiers, 2007; 
Gordon & Olson, 1998; Keenan et al., 1998; Peterson & Siegel, 2000; Ruffman et 
al., 2002; Slade & Ruffman, 2005). In Hoofdstuk 4 presenteren we daarom een 
transversaal onderzoek met 89 kinderen, verdeeld over twee leeftijdsgroepen, 
een jongere groep (4;6 – 6;5 jaar oud) en een oudere groep (6;7 – 8;10 jaar oud), 
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verantwoordingsscores (d.w.z. antwoorden op de vraag “Waarom?”) van zowel 
de jongere als de oudere leeftijdsgroep verre van perfect en lager dan de onuit-
gelegde antwoordscores op de tweede-orde false-belieftaak. Voor beide leeftijds-
groepen waren correcte verantwoordingen voornamelijk van de vorm van impli-
ciete tweede-orde antwoorden (bijv. “Omdat ze niet weet dat Murat het zag”), en 
waren er geen expliciete tweede-orde verantwoordingen (bijv. “Omdat ze denkt 
dat Murat niet weet dat de chocola in de doos zit”), met uitzondering van één 
kind in de oudere leeftijdsgroep.

Naast het significante effect van de complexe werkgeheugentaak, verklaart 
de prestatie op de simpele werkgeheugentaak een significante deel van de va-
riatie in de verantwoordingsscores van jongere kinderen (4 – 6 jaar oud). Deze 
significante correlatie met de prestaties op de simpele werkgeheugentaak ver-
dwijnt voor de oudere kinderen, voor wie alleen de prestaties op de complexe 
werkgeheugentaak variatie in de verantwoordingsscores verklaart. Bovendien 
laten we zien dat de prestaties op de complexe werkgeheugentaak voor de ou-
dere leeftijdsgroep alleen de verantwoordingsscores significant verklaart, maar 
niet de scores op de tweede-orde false-belieftaak. De reden hiervoor is dat er 
weinig variatie is in de onuitgelegde antwoordscores op de false-belieftaak in 
deze leeftijdsgroep, terwijl er nog wel variatie is in der verantwoordingsscores. 
Verantwoording van antwoorden lijkt daarom een belangrijke variabele te zijn, 
omdat het een betere scheiding geeft van de tweede-orde redeneervaardigheden 
van kinderen. Hoewel oudere kinderen correcte antwoorden kunnen geven in de 
tweede-orde false-belieftaak, ontwikkelen deze kinderen zich nog steeds op het 
gebied van de verantwoording van hun antwoorden.

Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 gaan door op de rol van executive functies, maar 
verschuiven de aandacht van de ontwikkeling die kinderen doormaken op het 
gebied van de tweede-orde false-belieftaak naar de ontwikkeling die ze doorma-
ken op het gebied van de eerste-orde false-belieftaak. In Hoofdstuk 5 staat de on-
derzoeksvraag “Welk soort cognitieve vaardigheden helpt kinderen in het slagen 
in de expliciete eerste-orde false-belieftaak?” centraal. Hiervoor onderzochten 
we de rol van simpele en complexe werkgeheugenstrategieën op de ontwikkeling 
van kinderen op gebied van de eerste-orde false-belieftaak. Ons doel was om te si-
muleren hoe de cognitieve vaardigheden van kinderen in termen van simpele en 
complexe werkgeheugenstrategieën bijdragen aan het succes in de eerste-orde 
false-belieftaak door het bouwen van een computationeel cognitief model.

Om de mogelijke bijdrage van werkgeheugenstrategieën aan eerste-orde the-
ory of mind redeneren te simuleren hebben we drie computationele cognitieve 
modellen gebouwd in de cognitieve architectuur PRIMs, die speciaal gebouwd is 
om dit soort bijdrages te verklaren (Taatgen, 2013). In plaats van werkgeheugen-
taken te modelleren die kinderen testen in een laboratoriumomgeving, hebben 

wordt vergeten of dat verkeerde informatie wordt opgehaald (Anderson & Schoo-
ler, 2000). Hieruit volgt dat een proces dat bestaat uit meerdere inefficiënte regels 
vaker tot fouten leidt en meer tijd kost dan een proces dat slechts één efficiënte 
regel heeft (Anderson et al., 2004; Taatgen & Anderson, 2002). 

De serial processing bottleneck hypothese wordt bevestigd door resultaten uit 
verschillende cognitieve domeinen, zoals taal en executive functies. Van Rij et al. 
(2010) richtten zich op moeilijkheden die kinderen ondervinden bij het produ-
ceren van voornaamwoorden door een computationeel model te bouwen. De 
modelvoorspelling was dat als kinderen meer tijd zouden hebben om voornaam-
woorden te interpreteren, hun prestaties op het begrip van voornaamwoorden 
zouden moeten verbeteren. Deze voorspelling hebben ze gevalideerd door voor-
naamwoorden te presenteren op normale spreeksnelheid en op een vertraagde 
spreeksnelheid. Empirische ondersteuning komt ook vanuit het onderzoek 
van Diamond et al. (2002). Ze testten de vaardigheden op gebied van executive 
functies van 96 kinderen van 4 jaar oud door middel van de dag-nacht taak. In 
deze taak, die vergelijkbaar is aan de Stroop taak, moesten kinderen “dag” zeg-
gen wanneer ze een afbeelding van de maan zagen, en “nacht” zeggen als ze een 
afbeelding van de zon zagen. Ze dwongen een aantal seconden pauze af tussen 
stimulus en respons door een kort liedje te spelen dat zei “Denk na over het ant-
woord, zeg het nog niet”. Deze manipulatie zorgde voor een verbetering in de 
prestaties van kinderen (van 56% naar 86% juiste responses). In recenter werk 
onderzochten Ling et al. (2016) of deze verbetering een gevolg was van de extra 
tijd, waardoor kinderen kun fouten konden herstellen, of door de zin “Denk na 
over het antwoord”. Ling et al. testten 72 kinderen van 4 jaar oud in twee condi-
ties. In de eerste conditie gaf het liedje informatie over de taak door de zin “Denk 
na over het antwoord, zeg het nog niet”, terwijl het liedje in de andere conditie de 
tekst “Ik hoop dat je je vermaakt, ik vind je aardig” was. De resultaten lieten geen 
verschil zien tussen de tekst die relevant was voor de taak (83%) en tekst die niet 
relevant was (50%). Beide versies waren significant beter dan de standaardversie 
van de taak (51%).

Om de voorspellingen van de serial processing bottleneck hypothese op het ge-
bied van de ontwikkeling van tweede-orde theory of mind in kinderen te testen, 
hebben we 89 kinderen in twee leeftijdsgroepen, een jongere (4;6 – 6;5 jaar) en 
een oudere (6;7 – 8;10 jaar), getest met een simpele werkgeheugentaak en een 
complexe werkgeheugentaak naast een test op hun begrip van tweede-orde bij-
voeglijke bijzinnen. De analyses laten zien dat, hoewel tweede-orde syntacti-
sche recursie significant correleert met redeneren aan de hand van tweede-orde 
theory of mind, de prestatie op de complexe werkgeheugentaak een betere 
voorspelling doet over het al dan niet slagen van kinderen in de tweede-orde 
false-belieftaak. Daarnaast waren, in lijn met bevindingen in de literatuur, de 
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cognitieve architectuur PRIMs. PRIMs theorie claimt dat trainen op een taak kan 
bijdragen aan het succes op een andere taak wanneer in beide taken succes af-
hangt van het gebruik van dezelfde onderliggende strategie (bijv. een proactieve 
strategie) in het declaratief geheugen. Trainen op de ene taak kan dan voorko-
men dat een simpelere strategie (bijv. een reactieve strategie) wordt geselecteerd 
om de andere taak uit te voeren. Ons model laat zien dat de Dimensional Card 
Sorting taak en de eerste-orde false-belieftaak een gezamenlijke onderliggende 
structuur hebben, waarin twee strategieën met elkaar in competitie zijn, waar-
van slechts één leidt tot het juiste antwoord (Figuur 5.2). De resultaten van ons 
modellen passen goed bij de data van Kloo en Perner (Figuur 5.4). Op basis van 
deze modellen concluderen we dat, in tegenstelling tot wat Kloo en Perner be-
weren, de competitie tussen strategieën, waarvan slechts één leidt tot het juiste 
antwoord, het gemeenschappelijke element is in de twee taken. Door kinderen 
expliciet feedback te geven worden ze getraind in het gebruik van de contro-
lestrategie die leidt tot het juiste antwoord, in plaats van te vertrouwen op een 
simpelere reactieve strategie.

Discussie

In de vorige sectie heb ik de resultaten van dit proefschrift samengevat. In deze 
sectie voeg ik de delen samen en bekijk het geheel in het licht van de theorieën 
uit Hoofdstuk 1 over de ontwikkeling van eerste-orde en tweede-orde theory of 
mind in kinderen, namelijk nieuw inzicht en complexiteit. Ik noem ook mogelijk-
heden voor vervolgonderzoek die meer licht zouden kunnen werpen over de ont-
wikkeling van de theory of mind van kinderen.

Nieuw inzicht

De nieuwe inzicht verklaring claimt dat kinderen alleen kunnen slagen voor de 
tweede-orde false-belieftaak wanneer ze zich realiseren dat mentale toestanden 
zoals overtuigingen bestaan, dat iemand overtuigd kan zijn van iets dat niet waar 
is, en dat ze deze concepten recursief kunnen toepassen (Miller 2009; 2012). 

Zoals we hebben opgemerkt in Hoofdstuk 3, zijn onze resultaten dat kinderen 
die feedback zonder extra uitleg krijgen sneller leren te slagen in de tweede-orde 
false-belieftaak in tegenstelling met de literatuur die aantoont dat training in de 
eerste-orde false-belieftaak niet helpt kinderen van 3 jaar oud sneller te laten sla-
gen voor de eerste-orde false-belieftaak, tenzij ze feedback en extra uitleg krijgen. 
Daarnaast verbeterden de scores op de tweede-orde false-belieftaak ook in de 

we ervoor gekozen om twee taken te modelleren die kinderen in het dagelijkse 
leven zouden kunnen tegenkomen voordat ze vier jaar oud zijn. De eerste taak 
hebben we de ‘potloodtaak’ genoemd, waarin het doel is om het totaal aantal 
gele en groene potloden te tellen in een groep van blauwe, rode, gele en groene 
potloden (Figuur 5.2). Het doel van de tweede taak, genaamd de ‘knikkertaak’, is 
om twee zakken te vinden waarin hetzelfde aantal knikkers van dezelfde kleur zit 
(Figuur 5.3). Waar de potloodtaak alleen om simpele werkgeheugenstrategieën 
vraagt, zijn voor de knikkertaak ook complexe werkgeheugenstrategieën nodig. 
Als derde taak hebben we een eerste-orde false-belieftaak gemodelleerd. Onze 
hypothese was dat ervaring met de knikkertaak meer zou bijdragen aan succes in 
de eerste-orde false-belieftaak dan ervaring met de potloodtaak.

De simulatieresultaten laten zien dat ervaring met taken die vragen om zowel 
simpele als complexe werkgeheugenstrategieën bijdragen aan succes in de eer-
ste-orde false-belieftaak. Daarnaast is onze hypothese bevestigd door het feit dat 
het model de eerste-orde false-belieftaak veel sneller leerde wanneer het werd 
getraind met de knikkertaak, waarvoor complexe werkgeheugenstrategieën 
nodig zijn, dan wanneer het werd getraind met de potloodtaak.

In Hoofdstuk 6 onderzoeken we een andere belangrijke component van exe-
cutive functies, namelijk cognitieve controle, in relatie tot de ontwikkeling van 
eerste-orde theory of mind redeneren in kinderen. Eerder onderzoek heeft aan-
getoond dat cognitieve controle en eerste-orde theory of mind redeneren zich 
rond dezelfde leeftijd ontwikkelen in kinderen (Perner & Lang, 1999; Müller et al., 
2005; Henning et al., 2011). Om te bepalen of kinderen eerst cognitieve controle 
ontwikkelen en daarna eerste-orde theory of mind redeneren of vice versa, voer-
den Kloo en Perner (2003) een trainingsstudie uit, waarin kinderen van drie jaar 
oud werden getraind op de Dimensional Card Sorting taak, waarvoor cognitieve 
controle nodig is, of de eerste-orde false-belieftaak. In beide condities werd ex-
pliciete feedback gegeven met uitleg over het juiste antwoord. De resultaten van 
Kloo en Perner laten zien dat er wederzijds een bijdrage is van de score op de 
Dimensional Card Sorting taak enerzijds en de eerste-orde false-belieftaak an-
derzijds, wat betekent dat kinderen die worden getraind op één van beide taken 
significant beter scoren op de andere taak. Op basis van deze bevindingen con-
cludeerden Kloo en Perner dat kinderen van 3 jaar oud mogelijk problemen on-
dervinden om de representatie van een object of situatie te veranderen, en dat 
trainen met expliciete feedback kinderen helpt te begrijpen dat een object of si-
tuatie verschillend kan worden beschreven, afhankelijk van het perspectief. Kloo 
en Perner merkten echter ook op dat de exacte bijdrage van de ene taak op de 
andere taak nog onbekend is.

Ons doel in Hoofdstuk 6 is om een verklaring te geven voor de resultaten 
van Kloo en Perner door een computationeel cognitief model te bouwen in de 
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functies te beperken om bijzinnen zoals in “Zij denkt dat hij denkt dat de sleutel in 
de auto ligt” te verwerken. Om dit soort zinnen te verwerken moeten kinderen de 
ingebedde mentale toestanden serieel verwerken, waarvoor kinderen vanwege 
de serial processing bottleneck complexe werkgeheugenstrategieën nodig hebben 
(Verbrugge, 2009), zoals besproken in Hoofdstuk 4.

Wat zou de rol van taal kunnen zijn in de ontwikkeling van tweede-orde the-
ory of mind redeneren in kinderen? Volgens ons helpt syntactische recursie met 
het verdelen van hiërarchisch ingebedde mentale toestanden in chunks door 
ze serieel te maken aan de hand van een efficiënte redeneerregel die makkelijk 
door de serial processing bottleneck gaat (zie ook Hollebrandse & Roeper, 2014 
voor een vergelijkbaar argument). Dit wordt ondersteund door onze resultaten, 
die laten zien dat er een hoge correlatie is tussen het begrip van tweede-orde bij-
voeglijke bijzinnen en de score op de complexe werkgeheugentaak (Hoofdstuk 4).

De instance-based en de reinforcement leermodellen uit Hoofdstuk 2 bevatten 
complexe en gespecialiseerde redeneerregels in de vorm van ALS-DAN regels. 
Het is echter onwaarschijnlijk dat kinderen deze complexe en gespecialiseerde 
regels expliciet gebruiken om een specifiek antwoord te geven in de false-belief-
taak. De computationele cognitieve modellen die we hebben geïntroduceerd in 
Hoofdstuk 5 laten zien dat complexe werkgeheugenstrategieën die een element 
van cognitieve controle bevatten bij kunnen dragen aan het slagen van kinde-
ren in de eerste-orde false-belieftaak. Op basis van deze resultaten stellen we 
dat de ervaring die kinderen in het dagelijks leven opdoen met werkgeheugen-
strategieën één van de belangrijke bronnen zou kunnen zijn van deze complexe 
en gespecialiseerde productieregels. Om deze verklaring en de serial processing 
bottleneck hypothese te testen is meer onderzoek nodig, mogelijkerwijs een trai-
ningsstudie waarin kinderen getraind worden met een complexe werkgeheu-
gentaak in de ene conditie en met een simpele werkgeheugentaak in de andere 
conditie, waarbij hun vooruitgang op het gebied van tweede-orde theory of mind 
redeneren van pre-test tot post-test wordt geëvalueerd.

In Hoofdstuk 6 liet onze modelleeraanpak zien dat het geven van expliciete 
feedback in de Dimensional Card Sorting taak en de eerste-orde false-belieftaak 
kinderen traint om flexibeler te zijn in hun gedrag in termen van de huidige doe-
len van een taak. Omdat de meeste kinderen slagen in de eerste-orde false-be-
lieftaak rond het vierde levensjaar, vermoeden we dat kinderen dan cognitieve 
controle beginnen uit te oefenen, wat betekent dat ze leren om flexibel hun ge-
drag aan te passen aan hun huidige doel. Om te bepalen of er ook een bijdrage 
is van complexe werkgeheugenstrategieën aan het slagen in de tweede-orde 
false-belieftaak (far transfer) is meer onderzoek nodig. Op basis van onze resul-
taten in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 voorspellen we dat de prestaties van kin-
deren op de tweede-orde false-belieftaak verbeteren door training met complexe 

conditie waarin ze geen feedback kregen. Dit resultaat was opmerkelijk gegeven 
onze modelvoorspellingen. We veronderstellen dat door blootstelling aan twee-
de-orde false-beliefverhalen en door tweede-orde theory of mind vragen te stel-
len met de verantwoordingsvraag “Waarom?”, kinderen worden gestimuleerd 
om na te denken over hun eigen antwoorden. Dat wil zeggen, door de verant-
woordingsvraag te stellen worden kinderen gestimuleerd om hun incorrecte eer-
ste-orde redeneerstrategie te corrigeren naar een tweede-orde redeneerstrategie.

De verbetering in prestatie die we zien in de conditie ‘feedback zonder verkla-
ring’ en de conditie ‘geen feedback’ suggereert dat een nieuw inzicht niet de enige 
verklaring kan zijn, omdat we geen tweede-orde inbedding hebben gebruikt voor 
mentale toestanden in de verhalen of in de trainingssessies. Natuurlijk kunnen 
we niet uitsluiten dat kinderen nieuw inzicht verkrijgen over het recursief redene-
ren over mentale toestanden als ze drie en vijf jaar oud zijn (zie ook Mahy, Moses, 
& Pfeifer, 2014 voor een review die claimt dat het moeilijk is om de mogelijkheid 
van nieuw inzicht uit te sluiten, zowel op gedragsniveau als op neuraal niveau). 

Gezien de resultaten van onze computationele modelleeraanpak van Hoofd-
stuk 2, stellen we dat zelfs als kinderen een nieuw inzicht verkrijgen nadat ze sla-
gen in de eerste-orde false-belieftaak, ze ook dan nog ervaring moeten krijgen 
in tweede-orde theory of mind redeneren om hun eerste-orde redeneerstrategie 
te verbeteren tot een tweede-orde redeneerstrategie. Daarnaast duiden de twee 
bevestigde voorspellingen van ons instance-based leermodel er op dat kinderen 
hun redeneerstrategieën expliciet selecteren en aanpassen.

Waar komen deze redeneerstrategieën vandaan? Een mogelijk antwoord is dat 
het ontwikkelen van theory of mind gerelateerd is aan het leren van algemene re-
gels over gedrag. Heyes en Frith (2014) stellen dat expliciete theory of mind wordt 
doorgegeven in de cultuur, en dat kinderverhalen en “causaal- verklarende” uit-
spraken mogelijke bronnen zijn van algemene kennis over gedrag van mensen.

In de volgende sectie bespreek ik de complexiteitsverklaring in termen van 
taal en executive functies.

Complexiteit

De complexiteitsverklaring claimt dat voor de complexere tweede-orde false- 
belieftaak een grotere vaardigheid op het gebied van executive functies en 
complexe taal nodig is vergeleken met de eerste-orde false-belieftaak (Miller, 
2009; 2012).

Onze resultaten laten zien dat het begrip dat woorden die mentale toestanden 
beschrijven recursief kunnen worden gebuikt, in tegenstelling tot wat de nieu-
we-inzichtverklaring beweert, niet genoeg is om de extra vraag naar executive 



Conclusies Conclusies 188187

werkgeheugentaken, die niet alleen bestaan uit het herinneren van een lijst maar 
waarvoor ook cognitieve controle nodig is.

Zoals we echter hebben laten zien in Hoofdstuk 6, is werkgeheugen alleen 
niet genoeg. Kinderen hebben ook cognitieve controle nodig om een juist ant-
woord te geven. Voor eerste-orde theory of mind redeneren is het belangrijk om 
kinderen feedback te geven met een verklaring, zodat ze begrijpen dat cognitieve 
controle nodig is. Voor tweede-orde theory of mind redeneren is het daarentegen 
belangrijk dat kinderen voorbeelden zien waarmee ze hun incorrecte strategie 
kunnen corrigeren naar een tweede-orde theory of mind strategie.

Conclusies

In dit proefschrift hebben we computationele cognitieve modellen gecombineerd 
met empirisch onderzoek om de ontwikkeling van tweede-orde theory of mind 
in kinderen te onderzoeken. Na eerdere theorieën te hebben bestudeerd hebben 
we op basis van deze theorieën computationele cognitieve modellen gebouwd. 
Het bouwen van deze modellen stelde ons ertoe in staat om cognitieve modellen 
en cognitieve concepten precies te implementeren in plaats van deze concepten 
te gebruiken zonder onderscheid te maken in hun onderliggende componenten. 
De simulatieresultaten van de modellen brachten nieuwe voorspellingen aan 
het licht die we empirisch hebben getest. Bovendien hebben we de computatio-
nele modelleeraanpak gebruikt om mechanismen te begrijpen die ten grondslag 
lagen aan beschikbare data in de literatuur. Op basis van onze modellen en em-
pirische resultaten en samen met de bestaande literatuur, zou ik een chronologie 
willen voorstellen voor de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van twee-
de-orde theory of mind in kinderen, die is weergegeven in Figuur 7.1

De ontwikkeling van eerste-orde theory of mind is een noodzakelijke voor-
waarde voor de ontwikkeling van tweede-orde theory of mind. Het lijkt waar-
schijnlijker dat er een nieuw inzicht nodig is voor de ontwikkeling van eerste-orde 
theory of mind dan voor de ontwikkeling van tweede-orde theory of mind. Dit 
komt doordat jonge kinderen eerst het inzicht moeten krijgen dat anderen men-
tale toestanden kunnen hebben (bijv. overtuigingen, intenties) die mogelijk an-
ders zijn dan hun eigen mentale toestanden. Dir inzicht lijkt zich te ontwikkelen 
met behulp van pragmatiek en semantische componenten van de taal.

Na een mogelijk nieuw inzicht kampen jonge kinderen nog steeds met de 
complexiteit van eerste-orde false-belieftaken op het gebied van executive func-
ties zoals werkgeheugen en cognitieve controle. Ze hebben efficiënte redeneer-
regels nodig om te representeren dat de overtuigingen van een ander incorrect 
zijn (d.w.z., van nulde-orde theory of mind redeneren naar eerste-orde theory of 
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Figuur 7.1. Een chronologie voor de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van tweede- 
orde theory of mind in kinderen.




