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Het concept oefening (practice in het Engels) is voor veel taalleerders en taalon-
derwijzers een noodzakelijke voorwaarde voor het leren van een vreemde taal. 
Dit concept is echter tot nu toe relatief zelden besproken op basis van bestaan-
de theorieën. In het verleden werd het Engelse tijdensysteem in les-verband 
grotendeels aan de hand van driloefeningen geoefend, die gericht waren op 
output en waarvoor de taalleerders grammaticaal correcte vormen dienden te 
produceren. Deze aanpak wordt ook gebruikt in hedendaagse taallessen en is ze-
ker bruikbaar gebleven op zijn eigen manier, maar het output-gebaseerde oefe-
nen (output practice) wordt in het hedendaagse lesmateriaal gecomplementeerd 
met andere oefeningsvormen. Zo is het lesmateriaal dat is opgesteld voor expli-
ciete instructie over het Engelse tijdensysteem veranderd door bijvoorbeeld de 
integratie van input-gebaseerd oefenmateriaal (input practice), dat van taalstuden-
ten vraagt dat ze oefenen met input zonder vormen te produceren. 

Dit doctoraal proefschrift behandelt het concept practice door de effecten te 
onderzoeken van input practice en output practice op de verwerving van het Engelse 
tijdensysteem door Nederlandstaligen. In hoofdstuk 1, 2 en 3 wordt theoreti-
sche achtergrondinformatie gegeven over de doelstructuren die geselecteerd 
werden voor het onderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 4, 5 and 6 aan de 
hand van drie computergestuurde leerexperimenten twee aanpakken tot twee-
de-taalverwerving (T2-verwerving) vergeleken, die verschillende rollen toeken-
nen aan practice. Tenslotte worden de belangrijkste punten van al deze hoofd-
stukken samengebracht in een algemene bespreking van de experimentele gege-
vens in hoofdstuk 7. 

Hoofdstuk 1, Tense and linguistics, bestaat uit een linguïstische inleiding van  
de onderzochte doelstructuren. Deze doelstructuren zijn de onvoltooid verle-
den tijd (past) en de voltooid tegenwoordige tijd (present perfect), die worden ge-
bruikt om zogenaamde bygone situations te beschrijven. Declerck (1991, 2003, 
2006) definieert bygone situations als situaties die zich hebben voorgedaan vóór 
het temporele referentiepunt. Het doel van dit eerste hoofdstuk is drievoudig: 
(1) de grammaticale categorie tempus definiëren en contextualiseren, (2) tempus 
conceptualiseren door gebruik te maken van Declercks descriptieve theorie van 
het Engelse tijdensysteem en (3) de verschillende manieren vergelijken waarop 
de past en de present perfect worden gebruikt in het Engels, met aandacht voor de 
verschillen tussen deze twee typologisch sterk verwante talen. Wanneer men 
bestaande definities van tempus met elkaar vergelijkt, is het duidelijk dat er 
steeds specifieke items terugkeren waarover onderzoekers het eens of oneens 
zijn. Linguïsten zijn het er bijvoorbeeld over eens dat er een zeker verband 
bestaat tussen tempus en tijd. Er is echter geen consensus over de morfologi-
sche aard van tempus. Sommige linguïsten beweren dat tempus uitsluitend 
synthetisch kan worden uitgedrukt (m.a.w. door gebruik te maken van gebon-
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den morfemen) en dat analytische vormen in een tijdensysteem (bv. vormen 
zoals de Engelse voltooid tegenwoordige tijd en de toekomstige tijd met will, 
die gevormd worden door combinaties van vrije morfemen) niet als tijdsvor-
men kunnen worden aanvaard op basis van hun morfologisch analytische aard. 
Na de bespreking van deze onderwerpen wordt bewust de beslissing genomen 
om Declercks descriptieve theorie van het Engelse tijdensysteem te volgen. 
Deze theorie aanvaardt dat bepaalde analytische werkwoordsvormen (bv. present 
perfect) daadwerkelijk tijden zijn, aangezien ze een temporele structuur hebben 
die uniek is en niet in andere werkwoordsvormen kunnen worden teruggevon-
den. 

Hoofdstuk 2, Tense and complexity, vormt een brug tussen de puur linguïsti-
sche aspecten van tempuscomplexiteit en de uitdagingen waarmee taalleerders 
van het Engels, waaronder ook Nederlandstalige taalleerders, worden gecon-
fronteerd bij  het verwerven van het Engelse tijdensyteem. De essentie van dit 
hoofdstuk bestaat uit het conceptualiseren van de term temporal SLA verb-phrase 
complexity, meer specifiek de complexiteit bij het verwerven van het onderzochte 
past/present perfect-onderscheid. Een uitvoerige definitie van SLA verb-phrase com-
plexity wordt aan het begin van het hoofdstuk gegeven. Vervolgens worden 
belangrijke aspecten van de definitie gedetailleerd toegelicht met verwijzingen 
naar linguïstiek en tweede-taalverwerving. De hoofdidee waarop de definitie is 
gebaseerd, is dat de complexiteit die onderzocht wordt een concept is dat uit 
verschillende facetten bestaat en dat inzichten van verschillende subdisciplines 
vereist zijn om deze complexiteit te analyseren. Tegenovergestelde concepten 
zoals absolute versus relatieve linguïstische complexiteit, globale versus lokale 
linguïstische complexiteit, complexiteit als een afhankelijke of onafhankelijke 
variabele worden in dit hoofdstuk toegelicht aan de hand van concrete tempus-
gerelateerde voorbeelden van de werkwoordelijke groep in het Engels. De twee 
onderwerpen die in alle delen van dit hoofdstuk terugkomen, zijn de definitie 
van complexiteit die aan het begin van het hoofdstuk wordt gegeven en De-
Keysers (2005) bespreking van wat het leren van T2-grammatica moeilijk 
maakt. De gedetailleerde bespreking van temporele SLA verb-phrase complexity – 
meer bepaald de complexiteit van het onderscheid tussen de past en de present 
perfect in gevallen waar ze worden gebruikt voor de beschrijving van bygone situa-
tions – houdt rekening met vorm-, betekenis- en gebruiksgerelateerde complexi-
teit. Bovendien wordt de complexiteit van het verbinden van vorm, betekenis 
en gebruik, ook wel mapping complexity genoemd, besproken aangezien de ver-
werving van vorm-betekenis-gebruik-mappings het eigenlijke doel van T2-
verwerving is. De conclusie is dat temporal SLA verb-phrase complexity op een in-
gewikkelde wijze verstrengeld is met een hele reeks factoren die betrekking 
hebben op de T2-doelstructuren en op het T2-verwervingsproces zelf. Een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen universele en specifieke factoren die 
de complexiteit van (grammaticale) doelstructuren bepalen: universele factoren 
(bv. vorm-, betekenis-, gebruiksgerelateerde complexiteit) zijn aspecten die 
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door de meeste, al dan niet door alle, taalleerders van het Engels als complex 
worden ervaren, terwijl specifieke factoren aspecten zijn die typerend zijn voor 
bepaalde taalleerders en/of onderzoeksontwerpen (bv. T1-invloed, outcome mea-
sures). Ondanks het feit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen deze facto-
ren, kan er een wisselwerking plaatsvinden tussen beide soorten, wat het 
onderscheid van de twee soms ingewikkeld maakt. 

In hoofdstuk 3, Tense and instructed SLA, ligt het accent op de grammaticale 
categorie tempus in de context van gestuurde T2-verwerving. Het eerste gedeel-
te van hoofdstuk 3 is gewijd aan de studie van temporaliteit in T2-verwervings-
gerelateerd onderzoek, dat incidenteel is ontstaan maar zich heeft ontwikkeld 
tot een goed gestructureerd, systematisch en methodologisch ontwikkeld on-
derzoeksgebied met verschillende vormen van onderzoek. Over het algemeen 
worden twee benaderingen gebruikt om T2-temporaliteit te onderzoeken: (1) 
een vormgeoriënteerde benadering en (2) een betekenisgeoriënteerde benade-
ring. De lezer krijgt een inleidend overzicht van beide aanpakken, die afzonder-
lijk en contrastief worden besproken. Bovendien worden de drie experimenten 
die werden uitgevoerd voor het experimentele onderzoek van dit proefschrift 
geplaatst in het kader van de twee benaderingen tot T2-temporaliteit. In het 
tweede gedeelte van hoofdstuk 3 wordt de focus geplaatst op gestuurde T2-
verwerving, meer specifiek op form-focused instruction (FFI), instructie die gericht 
is op vorm, en op twee bekende aanpakken tot T2-verwerving die practice-
gebaseerde instructie integreren als een wezenlijk onderdeel van het T2-verwer-
vingsproces: (1) input processing en (2) skill acquisition theory. Een beschrijving van 
de kenmerken van deze twee aanpakken en een bespreking van de rol van practi-
ce in beide benaderingen zorgen ervoor dat de lezer de noodzakelijke achter-
grondinformatie krijgt om het experimentele onderzoek, dat beschreven wordt 
in hoofdstukken 4, 5 and 6, te beoordelen. De rol van practice is in beide aan-
pakken verschillend en een van de grote verschillen is de aanwezigheid of afwe-
zigheid van practice-gerelateerde vaardigheidsspecificiteit (skill specificity). Input 
processing beschouwt de verwerving van taalvaardigheden niet als vaardigheid-
specifiek. Dit betekent dat de focus van deze benadering (input en input practice) 
de T2-verwerver zal helpen bij het verwerven van zowel receptieve als produc-
tieve vaardigheden. Skill acquisition theory daarentegen beschouwt de verwerving 
van taalvaardigheden wel als vaardigheidsspecifiek. Vanuit het standpunt van 
skill acquisition theory zal input practice de T2-verwerver helpen bij het verwerven 
van receptieve vaardigheden en output practice bij het verwerven van productieve 
vaardigheden. Dit grote verschil wordt aangekaart in de onderzoeksvragen in 
hoofdstuk 4, 5 en 6. 

Hoofdstuk 4, Study 1, is het eerste van drie experimentele hoofdstukken. 
Study 1 werd opgesteld met treatment als between-groups-variabele waarin drie ni-
veaus (input only, input practice, output practice) werden gedifferentieerd. Er namen 
70 studenten Engels deel aan het onderzoek. We gingen ervan uit dat expliciete 
FFI daadwerkelijk een effect zou hebben op de prestaties van de deelnemers bij 
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een tempusgerelateerde test. Bijgevolg lag de nadruk niet op de vraag of FFI 
wel of geen effect zou hebben, maar op de vraag of er verschillende effecten 
konden worden vastgesteld met betrekking tot de drie vormen van instructie 
die werden gegeven. Bovendien waren we ook geïnteresseerd in de vraag of er 
enige vorm van interactie was tussen de vorm van instructie en de soorten ef-
fecten (skill specificity). Gebruik makend van hoofdzakelijk kwantitatieve metho-
den van dataverzameling, werden de volgende drie within-groups-variabelen on-
derscheiden: (1) tijd (pretest, posttest), (2) modaliteit (receptief, productief) en 
(3) outcome measure (grammaticality judgement, selected response, constrained constructed 
response, translation). De drie vormen van instructie werden vervolgens geoperati-
onaliseerd. Uit de analyse van de data bleek een kleine toename van pretest- 
naar posttestprestatie (ongeveer 1,5 op een maximumscore van 24), maar dit 
effect van tijd was niet het gevolg van treatment, modaliteit of outcome measure. 
Met andere woorden, de drie treatment-groepen vertoonden alle drie een geringe 
vooruitgang wat hun prestatie op de pretest en posttest betrof. Het was echter 
onmogelijk om vast te stellen of deze toename het gevolg was van treatment, 
aangezien we beslist hadden geen controlegroep te integreren in het onderzoek. 
Ten gevolge van deze resultaten werden vier veranderingen voor het onder-
zoeksdesign en de -methodologie geformuleerd. De bedoeling hiervan was een 
tweede, verbeterd experiment te kunnen uitvoeren. Ten eerste werd het aantal 
treatments verminderd van drie (input only, input practice, output practice) naar twee 
(input practice, output practice). Ten tweede werden de input practice en de output 
practice waaraan de deelnemers werden blootgesteld, toegespitst op de outcome 
measure van de pretest en posttest. Ten derde werd het aantal testitems ver-
hoogd met acht items, wat het totaal aantal testitems op 32 bracht. En ten vier-
de werden uitsluitend tempusgerelateerde vragen gesteld op de tests. 

Hoofdstuk 5, Study 2, rapporteert over het tweede experiment, dat één jaar 
na het eerste werd uitgevoerd. Er werd gewerkt met compleet nieuwe deelne-
mers, maar de onderzoeksvragen waren in wezen dezelfde als de onderzoeks-
vragen geformuleerd voor Study 1. Na de implementatie van de vier verande-
ringen vermeld in de vorige alinea, werden de data van de 71 deelnemers on-
derworpen aan kwantitatieve analyses. Deze keer brachten de analyses een grote 
vooruitgang met betrekking tot pretest- en posttestprestaties aan het licht (on-
geveer 4,5 op een maximumscore van 32). Alhoewel een grote toename werd 
vastgesteld, was het nog steeds onmogelijk om vast te stellen of deze toename 
het gevolg was van treatment. We hadden immers beslist om ook nu geen con-
trolegroep op te nemen in het onderzoek. Aangezien de toename deze keer 
groot was, werd de beslissing genomen een derde experiment uit te voeren. 

Hoofdstuk 6, Study 3, is gewijd aan het derde en laatste experiment dat is 
uitgevoerd. Study 3 was in principe een herhaling van Study 2 maar er werden 
twee zaken toegevoegd: (1) een controlegroep om het effect van treatment te on-
derzoeken en (2) een uitgestelde posttest om de duurzaamheid van mogelijke 
effecten te bestuderen. Study 3 is één jaar na Study 2 uitgevoerd, met 75 deelne-
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mers. De onderzoeksvragen waren dezelfde als de onderzoeksvragen geformu-
leerd voor Study 1 en Study 2. Door de toevoeging van een uitgestelde posttest 
hebben we beslist een vierde onderzoeksvraag te formuleren om zo de duur-
zaamheid van mogelijke treatment-effecten te onderzoeken. Het aantal treatments 
uit Study 2 werd behouden (input practice, output practice). De controlegroep kreeg 
echter ook een vorm van treatment (die geen verband hield met tempus, maar 
met de grammaticale categorie getal). Aangezien deze vorm van treatment niets 
met tempus had te maken, was de eigenlijke aard van treatment in de controle-
groep niet belangrijk voor de onderzoeksvragen. Ook in dit experiment werd 
weer een grote toename van pretest- naar posttestprestatie gevonden (ongeveer 
3,5 op een maximumscore van 32). De analyse toonde significante toenames in 
testprestatie (van pretest naar onmiddellijke posttest) voor zowel de input practi-
ce- als de output practice-groep. Er werden echter geen significante toenames 
waargenomen voor de controlegroep. Een vergelijking van de data van de input 
practice- en de output practice-groep wees niet op significante verschillen tussen 
beide groepen. Uit de analyse van de data van de uitgestelde posttest bleek dat 
het treatment-effect duurzaam was ondanks een kleine afname met betrekking 
tot de prestaties op de uitgestelde posttest.  

In hoofdstuk 7, General discussion, wordt een overzicht gegeven van de con-
clusies van alle drie experimenten. Hoofdstuk 7 brengt dus de theoretische en 
experimentele hoofdstukken samen door zowel een samenvatting als een meer 
gedetailleerde bespreking van de conclusies van de drie experimenten te bezor-
gen. De expliciete FFI die aan de deelnemers werd gegeven, bracht daadwerke-
lijk significante toenames tot stand in de posttestprestaties van de deelnemers 
en dit met betrekking tot de complexe, temporele vorm-betekenis-gebruik-
mappings die onderzocht werden. Ondanks het feit dat de toename in Study 1 
relatief klein was, leidde practice die was toegespitst op de outcome measures tot 
grote toenames in Study 2 en Study 3. Bovendien bleken in Study 3 de toenames 
in testprestaties van duurzame aard te zijn wanneer we de prestaties op de pre-
test, onmiddellijke posttest en uitgestelde posttest vergeleken. In de drie expe-
rimenten werden geen verschillende effecten vastgesteld tussen deelnemers die 
input practice hadden ontvangen en deelnemers die output practice hadden ontvan-
gen. Daarenboven werden er geen interacties gevonden tussen de vorm van 
practice (input practice, output practice) en de modaliteit van de outcome measures (re-
ceptief, productief). Een van de hoofdzaken die onderzocht werden, was even-
tuele skill specificity bij het verwerven van taalvaardigheden. Volgens 
voorspellingen van input processing is de verwerving van T2-doelstructuren niet 
vaardigheidsspecifiek. Dit staat in contrast met de voorspellingen van skill acqui-
sition theory, waar overgang van de ene ontwikkelingsfase naar de volgende wel 
vaardigheidsspecifiek is. Met andere woorden, input practice leidt tot toenames 
voor receptieve vaardigheden (outcome measures) terwijl output practice leidt tot 
toenames voor productieve outcome measures. De voorspellingen die gebaseerd 
zijn op practice (volgens beide aanpakken) werden niet bevestigd in de drie expe-
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rimenten. Een mogelijke verklaring voor deze resultaten zou kunnen gevonden 
worden als een meer genuanceerde conceptualisatie van skill specificity wordt 
gebruikt. In plaats van te focussen op de twee uiteindes van het continuüm 
voor skill specificity, moeten we misschien kijken naar mogelijke plaatsen tussen 
vaardigheidsspecifiek en niet-vaardigheidsspecifiek. Interactie met andere facto-
ren (bv. de open/gesloten aard van vaardigheden) zou kunnen leiden tot een 
nauwkeuriger afgestemd beeld van hoe taalvaardigheden in bepaalde contexten 
worden geleerd. Daar er geen experimenten bestaan die deze mogelijke interac-
tie onderzoeken, werden er geen zekere claims gemaakt. Naast een gedetailleer-
de bespreking van de resultaten biedt hoofdstuk 7 ook een bespreking van de 
sterkte punten en beperkingen van het experimentele onderzoek. Sterkte pun-
ten zoals designgerelateerde en methodologische grondigheid en consistentie, 
het innoverende karakter van de onderzoeksfocus toegepast op T2-Engels en 
de leeromgeving die computerondersteunend leren van taal promootte voor alle 
drie experimenten droegen alle bij tot de kwaliteit van het onderzoek. Er waren 
echter ook beperkingen in de vorm van het hoge niveau van reductionisme, de 
moeilijke aard van de complexe doelstructuren voor instructie, en de aard van 
de instructie die in de experimenten werd gegeven. Hoofdstuk 7 bespreekt ook 
de implicaties van de resultaten voor taalpedagogie. Het hoofdstuk wordt afge-
rond met voorstellen voor toekomstig onderzoek, waarbij rekening wordt ge-
houden met de sterktes en beperkingen die reeds beschreven zijn. De 
uiteindelijke conclusie is dat oefening misschien geen perfecte kunst baart, maar 
zolang oefening T2-verwervers helpt op weg naar vorm-, betekenis-, en ge-
bruiks-gerelateerde linguïstische perfectie,  zouden T2-onderzoekers en docen-
ten al het mogelijke moeten doen om inzichten in practice-gebaseerde instructie 
te verschaffen om zo voorbeelden van perfecte practice te creëren en op die 
manier het T2-verwervingproces te optimaliseren. 




