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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de effecten van cognitieve taakcomplexiteit en interactie op de mondelinge

prestaties van Turkse en Marokkaanse leerders van het Nederlands als tweede taal (NT2) binnen het

kader van de taakgerichte aanpak.

Hoofdstuk 1: Theoretisch kader

Hoofdstuk 1 geeft het theoretisch kader van dit proefschrift. Het begint met een algemene uitleg over

de taakgerichte aanpak van onderzoek naar het leren van een tweede taal (T2) maar richt zich in

het bijzonder op de cognitieve tak van taakgericht onderzoek. Het hoofdstuk mondt uit in een uit-

gebreide bespreking van de Cognitiehypothese van Robinson (2001a, b, 2003b, 2005) aangezien dit

proefschrift een aantal specifieke stellingen van deze theorie onderzoekt. Eerst worden de noties cog-

nitieve capaciteit en aandachtsverdeling tijdens taakprestaties besproken. Daarna gaat het hoofdstuk

dieper in op twee factoren die volgens Robinson van invloed zijn op de verdeling van aandacht tijdens

taakgerichte T2-productie: cognitieve factoren van taakcomplexiteit en interactieve factoren van taak-

conditie (vgl. ook het Triadic Componential Framework op p. 23).

De Cognitiehypothese voorspelt dat zogenaamde ’resource-directing’ factoren van taakcomplexiteit

de aandacht van een T2-leerder op de talige vorm van een taakprestatie richten (Robinson 2001a, b,

2003b, 2005). Een complexe taak, waarin je veel elementen moet beschrijven, vraagt bijvoorbeeld om

specifieke woorden en veel verschillende structuren om alle elementen van elkaar te kunnen onder-

scheiden. In een taak met bijvoorbeeld alleen twee elementen zou je kunnen volstaan met ‘de één en

de ander’. In een complexe taak met bijvoorbeeld zes elementen moet je vaker zinnen gebruiken als

‘die ééne links boven naast die ander onder in de hoek’. Robinson voorspelt dat in een cognitief com-

plexe taak leerders ook linguı̈stisch complexere structuren en een uitgebreidere woordenschat moeten

gebruiken. Hierdoor richten ze hun aandacht op de vorm zodat ze ook minder fouten maken. Dit alles

gaat wel ten koste van de vloeiendheid, d.w.z. ze worden langzamer dan in cognitief simpele taken.

Ook interactieve taken richten de aandacht van leerders op de vorm. Immers is onderling begrip

in interactieve taken cruciaal. Hierdoor letten T2-leerders meer op de talige vorm en gaan minder

fouten maken. Door onderbrekingen, vragen om opheldering en ander beurtwisselingsgedrag wordt de
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linguı̈stische complexiteit in interactieve taken naar verwachting lager dan als mensen in hun eentje te

werk gaan. Robinson voorspelt dat de verhoogde aandacht voor de vorm ten koste van de vloeiendheid

werkt, zodat deze daalt in interactieve taken.

Een interessante voorspelling maakt de Cognitiehypothese met betrekking tot een combinatie van

de twee factoren, cognitieve taakcomplexiteit en interactie. Wat gebeurt er als twee T2-leerders cognitief

complexe taken in interactie vervullen? Robinson voorspelt dat T2-leerders minder fouten maken dan

in simpele interactieve taken of elke vorm van monologische taak. Immers dragen allebei de factoren

bij tot een verhoogde accuratesse – ten koste van de vloeiendheid die daalt in complexe interactieve

taken. Met betrekking tot linguı̈stische complexiteit verwacht Robinson dat complexe taken meer vra-

gen opwerpen dan hun simpele tegenhangers. Dit resulteert in meer interactie, zodat de linguı̈stische

complexiteit daalt.

Deze voorspellingen van Robinson worden in het onderhavige proefschrift onderzocht. Dit hoofdstuk

wijdt een sectie aan de maten waarmee de taalproductie van tweedetaalleerders gescored worden. De

traditionele maten van productie linguı̈stische complexiteit, accuratesse en vloeiendheid/fluency (in het

kort CAF-maten) staan de afgelopen jaren ter discussie (zie bijvoorbeeld Housen en Kuiken 2009).

Vooral met het oog op de evtentuele meerwaarde van zogenaamde taakspecifieke maten (Robinson en

Gilabert 2007, Cadierno en Robinson 2009) levert het onderhavige proefschrift een bijdrage aan deze

discussie .

Het eerste hoofdstuk besluit met een bespreking van eerder onderzoek naar effecten van cognitieve

taakcomplexiteit en interactie op de talige prestaties van T2-leerders. Hierbij ligt de focus op open

vragen die de aanleiding gaven voor het onderzoek in dit proefschrift. Bijvoorbeeld wordt er op ingegaan

dat er tot noch toe nauwlijks onderzocht is hoe de talige prestatie in de moedertaal (T1) beı̈nvloed wordt

door cognitieve taakcomplexiteit en interactie.

Hoofdstuk 2: Het onderhavig onderzoek in dit boek

Het tweede hoofdstuk geeft een gedetailleerde beschrijving van het empirische werk dat in dit proef-

schrift gepresenteerd wordt. Hier komen ook de onderzoeksvragen en hypotheses aan de orde (zie de

tabel op p. 39 en de uitleg op p. 40). De focus ligt op de twee daadwerkelijk te manipuleren variabe-

len: de resource-directing cognitieve factor van taakcomplexiteit ‘± weinig elementen’ en de interactieve

factor van taakconditie ‘one-way versus two-way flow of information’ die in dit proefschrift omgevormd

wordt tot de factor ‘± monoloog’.

De hypotheses volgen Robinsons Cognitiehypothese zoals hier boven beschreven maar wijken in

een paar cruciale punten af aangezien zij uitgaan van een alternatieve visie op het effect van de inter-

actieve factor ‘± monoloog’. Ook een eventueel gecombineerd effect van cognitieve taakcomplexiteit

en interactie wijkt af von Robinsons visie. Baserend op psycholinguı̈stisch onderzoek in het kader
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van de Alignmenthypothese (Costa et al. 2008, Pickering en Garrod 2004) een taakgericht onderzoek

van Tavakoli and Foster (2008) stelt het onderhavige proefschrift dat dialogische taken cognitief sim-

peler zouden kunnen zijn dan monologische taken. Een gevolg van deze aanname zou zijn dat in

interactie de talige productie van T2-leerders op accuratesse en vloeiendheid vooruit gaat, terwijl align-

ment en talige routines tussen twee sprekers in dialoog ervoor zorgen dat de linguı̈stische complexiteit

daalt. Aangezien er bovendien aangenomen wordt dat het effect van interactie sterker is dan dat van

cognitieve taakcomplexiteit, zal ook in complexe interactieve taken de vloeiendheid (anders dan door

Robinson voorspelt) verhoogd worden ten opzichte van simpele interactieve taken of elke vrom van

monologische taak.

Dit proefschrift voorspelt m.b.t. een taakspecifieke maat voor argumentatieve taken dat een com-

plexe taak een hogere frequentie en voorkomen van connectieven zal oproepen in het talige gedrag

van T2-leerders. Terwijl taakcomplexiteit verwacht wordt nauwelijks van invloed te zijn op het talige

gedrag van T1-sprekers zal interactie vergelijkbare effecten vertonen als in T2-leerders.

Het vervolg van hoofdstuk 2 beschrijft nauwkeurig de opzet en de uitvoering van het empirische

werk in de daaropvolgende hoofdstukken.1 Ten slotte wordt in dit hoofdstuk uiteengezet hoe de ver-

schillende studies bij elkaar aansluiten en waarom welke aanpassingen (bijvoorbeeld m.b.t. de maten)

in het design van de chronologisch op elkaar volgende empirische onderzoeken gemaakt zijn.

Hoofdstuk 3: Het effect van cognitieve taakcomplexiteit in monologische versus

dialogische taken in het Nederlands als T2 (studie 1)

Hoofdstuk 3 beschrijft een eerste studie naar de effecten van taakcomplexiteit en interactie op het talige

gedrag van T2-leerders. 46 hoog opgeleide NT2-leerders van Turkse en Marokkaanse komaf met een

gemiddelde taalvaardigheid in het Nederlands presteerden op cognitief simpele en complexe taaltaken.

Zij kregen de opdracht om een vriend te adviseren over de keuze voor een electronisch apparaat,

bijvoorbeeld de beste mobiele telefoon. In navoling van de Cognitiehypothese was taakcomplexiteit

gemanipuleerd m.b.t. de resource-directing factor ± weinig elementen, d.w.z. de simpele taak gaf twee

apparaten ter keuze, de complexe taak zes (zie Appendix A.4). De helft van de deelnemers deed de

taak in zijn of haar eentje (monoloog) de andere helft werkte in duo’s (dialoog). In dit 2×2 design werden

cognitieve taakcomplexiteit en interactie gecounterbalanced aangeboden.

De 92 monologische en dialogische taalprestaties van hoge en lage complexiteit zijn getranscribeerd

en gecodeerd op 12 globale maten van linguı̈stische complexiteit, accuratesse en vloeiendheid (zie

tabel p. 55). Een variantieanalyse controlleerde voor effecten van allebei de factoren, taakcomplexitiet

en interactie, apart en in combinatie. Hieruit bleek dat complexe taken zoals voorspeld een hogere
1Aangezien de empirische hoofdstukken 3, 4 en 5 als aparte artikelen of boekhoofdstukken elders gepubliceerd worden of

zijn, is er in de betreffende hoofdstukken zelf relatief weinig plek om alle achtergrondinformatie te bespreken. Een ander gevolg
van deze prepublicaties is dat de er enige overlap en redundantie is m.b.t. de uitleg van de Cognitiehypothese aangezien deze
voor alle drie de empirische studies de basis vormt.
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linguı̈stische complexiteit (op een lexicale maat), een hogere accuratesse (op het totaal aantal fouten)

en een lagere vloeiendheid (in syllabes per minuut) scoorden. Deze effecten werden echter alleen voor

telkens één maat per CAF-construct gevonden (in totaal dus op 3 van de 12 maten). Alle andere maten

waren niet significant door taakcomplexiteit beı̈nvloed.

Interactie had een statistisch relevant effect op allebei de syntactische maar geen van de lexicale

maten van linguı̈stische complexiteit (monologen waren syntactisch complexer dan dialogen), op drie

maten van accuratesse (die was hoger in dialogen dan monologen) en op alle drie de vloeiendheids-

maten (monologen veroorzaakten langzamere spraak met meer pauzes dan dialogen).

Alleen accuratesse liet een significant gecombineerd effect van taakcomplexiteit en interactie zien:

het gevonden verhogende effect van taakcomplexiteit op accuratesse in monologische taken verdween

in dialogische taken.

De discussie legt uit dat de data m.b.t. syntactische complexiteit, acuratesse en vloeiendheid ten

dele in lijn zijn met de verwachtingen van de Cognitiehypothese al is de bevestiging (op drie maten

van de twaal) niet erg sterk. Bovendien worden er geen bevestigende gecombineerde effecten gevon-

den. Interactie vertoonde daarentegen de voorspelde bevorderende effecten op accuratesse en had

verlagende effecten op (syntactische) complexiteit. Er was een onverwachts bevorderend effect op

vloeiendheid. Aangezien dit het eerste onderzoek is dat systematisch kijkt naar (gecombineerde) ef-

fecten van taakcomplexiteit en interactie pleit dit hoofdstuk voor nieuw empirisch werk dat probeert een

duidelijker beeld te krijgen met betrekking tot deze twee factoren - elk apart en in combinatie. Boven-

dien stelt het voor om in toekomstig taakgericht onderzoek ook baseline data van moedertaalsprekers

te verzamelen om zo de data van T2-leerders beter te kunnen interpreteren.

Hoofdstuk 4: Effecten van taakcomplexiteit en interactie op prestaties in de T2

(studie 2a)

Het vierde hoofdstuk doet verslag van een tweede empirisch onderzoek naar effecten van taakcom-

plexiteit en interactie op de talige prestaties van T2-leerders. Deze keer werkten in totaal 64 Turkse

en Marokkaanse NT2-leerders mee die wederom een gemiddeld taalniveau in het Nederlands bereikt

hadden. Bovendien werkten 44 moedertaalsprekers van het Nederlands mee. Alle deelnemers waren

hoog opgeleid.

Aangezien de taken van de eerste studie soms maar weinig spraak opleverden, werd en tweetal

nieuwe taken ontworpen (de ‘studie’ en de ‘dating’ taak, zie Appendix B.4) die meer spraak zouden

moeten oproepen. Deelnemers werden gevraagd om de beste combinatie van twee mensen te kiezen

(een studiekoppel in de studietaak en een liefdesstel in de datingtaak). Het verschil in complexiteit was

verhoogd (met betrekking tot de taken in de eerste studie) door in de simpele taak om een afweging

te vragen tussen vier mogelijke combinaties terwijl de complexe taak negen mogelijke stellen presen-
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teerde. Wederom was het een 2×2-design, d.w.z. alle deelnemers deden een simpele en een complexe

taak in een counterbalancede volgorde. De ene helft deed allebei de taken in hun eentje in een mono-

logische conditie en de andere helft werkte telkens met zijn tweeën in de dialogische conditie.

Alle 216 spraaksamples werden getranscribeerd en gecodeerd op maten van linguı̈stische com-

plexiteit, accuratesse en vloeiendheid. Naar aanleiding van de eerste studie zijn wat onzuiverheden

m.b.t. de maten aangepast zodat er deze keer twee syntactische en één lexicale maat van complex-

iteit gebruikt werden, er voor accuratesse gecodeerd werd met het oog op lexicale, morfosyntactische

en lidwoordfouten en voor vloeiendheid twee maten van snelheid, één van pauzegedrag en twee van

verbetering onderzocht werden.

De statistische bewerking omvatte aparte variantieanalyses voor elk CAF-construct apart en voor

elke taalgroep (T2 versus T1) apart met cognitieve taakcomplexiteit en interactie als factoren. De re-

sulaten geven in allebei de taalgroepen één enkel statistisch significant effect op de lexicale maat van

linguı̈stische complexiteit (die was hoger in complexe taken). Geen enkele andere maat liet verder een

effect zien van taakcomplexiteit. Voor T2-sprekers zijn er ook geen gecombineerde significante effecten

van taakcomplexiteit en interactie. T1-sprekers laten echter een gecombineerd effect zien: in monolo-

gen heeft taakcomplexiteit geen invloed op de vloeiendheid van T1-sprekers maar in dialogen zijn ze in

de complexe taken langzamer dan in simpele taken.

De effecten van interactie zijn in allebei de taalgroepen veelvuldig en sterk (zoals te zien is aan

effectgroottes, bijvoorbeeld tabel 4.7 op p. 81). T2-leerders zijn in dialogen syntactisch minder complex

maar lexicaal complexer, accurater op alle drie de maten, en vloeiender op alle maten. T1-sprekers

laten een vergelijkbaar beeld zien al zijn zij niet op alle maten even sterk beı̈nvloed. Interessant is dat

in dialogische taken ook hun accuratesse vooruit gaat terwijl de lexicale maat van complexiteit daalt (in

tegenstelling tot T2-leerders).

Deze studie levert als totaal nauwelijks bevestiging voor Robinsons Cognitiehypothese (zie ook de

samenvattende tabel 4.12 op p. 86 die laat zien welke voorspelde effecten door de data bevestigd

worden). Het enkele effect van taakcomplexiteit (op lexicale complexiteit) kan eventueel verklaard wor-

den door de extra hoeveelheid spraak die de complexe taken opleverden en door het grotere aantal

woorden in de input. Aangezien ook moedertaalsprekers dit effect laten zien, is de conclusie dat een

complexe taak gemanipuleerd op de factor ± weinig elementen geen kwalitatief andere taalprestatie

teweeg brengt. Het lijkt erop dat we alleen een kwantitatief effect vinden: complexe taken leveren meer

spraak op en laten dus een grotere lexicale complexiteit zien.

Anders zit het met het effect van interactie. Dialogische taken verhogen de accuratesse, lexicale

complexiteit en vloeiendheid van T2-sprekers. Alleen de syntactische complexiteit neemt af. Aangezien

ook T1-leerders deze invloeden laten zien, lijkt dit een robuust gegeven te zijn. Het feit dat moed-

ertaalsprekers een lagere syntactische en lexicale complexiteit vertonen, duidt erop dat een lagere

linguı̈stische complexiteit een ’natuurlijk’ gevolg van interactie is. De discussie vermoedt dat in lijn met
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de Alignmenthypothese (Costa et al. 2008, Pickering and Garrod 2004) en Tavakoli and Foster (2008)

dialogen cognitief simpeler zijn dan monologen waardoor T2-sprekers meer tijd een aandacht hebben

voor hun talige productie. Hierdoor maken ze minder fouten. Bovendien kunnen ze in dialoog van elkaar

profiteren doordat ze elkaars woordenschat overnemen en vloeiender worden.

Dit zijn belangrijke inzichten voor onderwijs en vooral toetsing van T2-leerders. Kennelijk kunnen

leerders in samenwerking meer van hun vermogens laten zien dan als ze alleen te werk gaan. Een

monologische setting geeft wel de mogelijkheid tot het formuleren van complexe syntactische zinnen.

Ten slotte laat deze studie zien hoe waardevol het is om in taakgericht onderzoek baselinedata van

moedertaalsprekers te verzamelen. De interpretatie van de T2-data tegen het licht van de T1-gegevens

resulteerde in interessante inzichten.

Hoofdstuk 5: Het gebruik van connectieven in cognitief simpele en complexe

T2-taken (studie 2b)

Hoofdstuk 5 doet verslag van een vervolgonderzoek van de data van studie 2. In een reactie op kritiek

aan de Cognitiehypothese stelt Robinson dat de maten van linguı̈stische complexiteit, accuratesse en

vloeiendheid wellicht niet gevoelig genoeg zijn om de verschillen te laten zien die een verhoogde taak-

complexiteit veroorzaakt. Onder meer Robinson and Gilabert (2007) pleiten daarom voor het gebruik

van taakspecifieke maten. Maten die gerelateerd zijn aan de specifieke eisen van een taak zelf zouden

de voorspelde effecten wellicht wel laten zien.

Om aan deze oproep te voldoen zijn de data van de T1-sprekers en T2-leerders van de dating- en

studietaak in studie 2 opnieuw gecodeerd. Deze keer is er gekeken naar een specifieke maat voor de

taken die gebruikt werden. Aangezien het om argumentatieve taken ging, zou je kunnen verwachten

dat een complexe taak meer argumentatie oproept. Argumentatie kan gemarkeerd worden door lexicale

elementen zoals connectieven. Op grond van deze redenering is gekozen om de frequentie (het aantal

connectieven per 100 woorden) en het voorkomen (het aantal deelnemers dat een connectief ten minste

één keer gebruikt) van 28 verschillende connectieven te toetsen. Een vijftal connectieven werd in het

bijzonder als relevant voor de voorliggende taken beschouwd omdat zij causale en conditionele relaties

markeren (want, omdat, daarom, daardoor, als. . . dan).

De statistische analyse onderzocht alleen effecten van taakcomplexiteit omdat connectieven taak-

specifiek zijn voor deze factor maar niet voor een verschil in interactie. De resultaten van multivariate

variantieanalyses laten geen effecten van taakcomplexiteit zien voor de frequentie en het voorkomen

van alle 28 connectieven. Ook de Wilcoxon Signed Ranks tests voor de vijf specifiek taakrelevante con-

nectieven liet geen significanties zien die de hypothese bevestigen. Er waren slechts twee significante

effecten: het voorkomen van ‘omdat’ in de T2-data en de frequentie van ‘daarom’ in de T1-data waren

hoger in simpele dan complexe taken.
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Afsluitend stelt dit hoofdstuk de gebruikte maten ter discussie en bespreekt de voors en tegens

van globale CAF-maten tegenover taakspecifieke maten. Deze studie levert geen onderbouwing voor

Robinsons claim dat taakspecifieke maten een beter beeld schetsen dan globale CAF-maten. In dit on-

derzoek wijzen de resultaten van globale en taakspecifieke maten allemaal dezelfde kant op. Kennelijk

richten cognitief complexe taken, die gemanipuleerd zijn op de factor ± weinig elementen, de aandacht

tijdens de taakprestatie niet op taal zodat T2-leerders (of T1-sprekers) een ander taalgebruik vertonen.

Dit geldt voor algemene maten (vgl. hoofdstuk 4) en voor het gebruik van connectieven. Dit onderzoek

pleit er daarom voor om in plaats van meer een specifieke maten te gaan gebruiken eerder te proberen

om communicatieve adequaatheid te laten beoordelen (zoals bijvoorbeeld in de Jong et al. 2007, Kuiken

et al. 2010). Een andere optie is om de globale maten te interpreteren in het licht van een T1-data zoals

gedaan is in het voorliggende proefschrift.

Hoofdstuk 6: Samenvatting, discussie, en praktische implicaties

Het besluitende hoofdstuk geeft een samenvatting van de drie empirische studies zoals besproken in

de hoofdstukken 3, 4 en 5 en bespreekt de data in het licht van het theoretisch kader zoals geschetst

in hoofdstuk 1 en in relatie tot de hypotheses zoals geformuleerd in hoofdstuk 2.

Tabel 6.1 op p. 123 geeft een overzicht van de resultaten van de empirische studies. Samenvattend

geven in studie 1 drie van de twaalf maten, in studie 2a alleen één maat van de tien, en in studie 2b

geen enkele van de taakspecifieke maten bevestiging voor de Cognitiehypothese. Dit geldt zowel voor

het effect van cognitieve taakcomplexiteit apart als ook voor taakcomplexiteit en interactie in combinatie.

De voorliggende studies vormen daarom geen onderbouwing voor Robinsons theorie.

Dit samen leidt tot de conclusie dat de factor ± weinig elementen, zoals hij gemanipuleerd is in het

voorliggende proefschrift, nauwelijks een effect heeft op de aandacht van T2-leerders (en T1-sprekers)

tijdens taakgerichte productie. De discussie bespreekt verschillende mogelijke redenen voor de resul-

taten. Ten eerste valt het enige robuste effect dat gevonden werd (een verhoogde lexicale complexiteit)

wellicht terug te brengen op de langere spreeksamples en de input in complexe taken. Ten tweede

zou het kunnen dat in eerder onderzoek, dat wel bevestinging voor de Cognitiehypothese gevonden

heeft, dit komt door de factor ± redeneren en niet de factor ± weinige elementen. Ten derde stelt de

discussie een mogelijke circulariteit bij het bepalen van taakcomplexiteit vast (Norris en Ortega 2009a).

Ten vierde wordt uitgesloten dat de data een bevestiging zouden kunnen leveren voor een model dat uit

gaat van beperkte capaciteit van aandacht (Skehan 1996).

Het voorliggende onderzoek geeft ruime onderbouwing voor de hypotheses met betrekking tot ef-

fecten van interactie, d.w.z. manipulaties van de factor ± monoloog. Zowel in studie 1 als in studie 2a

heeft interactie een verhogend effect op acuratesse en vloeiendheid en een verlagend effect op syntac-

tische complexiteit. In studie 2a gaat ook de lexicale complexiteit omhoog in dialogen. Dit plaatje wordt
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met uitzondering van de lexicale complexiteit door T1-sprekers bevestigd.

Aldus geven monologen de mogelijkheid tot het bouwen van complexe syntactische structuren terwijl

dialogen T2-leerders in staat stellen om veelvuldig van elkaar te profiteren en meer van hun competen-

ties laten zien m.b.t. lexicale complexiteit, accuratesse en vloeiendheid.

De discussie brengt een mogelijke onderliggende reden ter sprake. Het zou kunnen zijn dat de factor

±monoloog juist wel een invloed heeft op de aandacht van T2-leerders. De Alignmenthypothese (Costa

et al. 2008, Pickering en Garrod 2004) vermoedt dat dialogen cognitief simpeler zijn omdat priming en

alignmnet ertoe leiden dat er minder cognitieve capaciteit en dus aandacht voor de onderliggende

taalproductieprocessen nodig is. (Tavakoli en Foster 2008) voorspellen bovendien dat er in een dialoog

tijdens de spreekbeurt van de partner planningtijd is om de eigen beurt voor te bereiden. Ook dit leidt

ertoe dat er in dialogen meer cognitieve capaciteit en dus aandacht is voor taal. Tot besluit, lijkt het

erop dat naast de interactieve aspecten die door bijvoorbeeld de Cognitiehypothese (Robinson 2005)

en Interactiehypothese (Long 1989) voorspeld worden de factor ± monoloog ook cognitieve aspecten

van taakprestaties beı̈nvloedt. Zie tabel 6.2 op p. 135 voor een samenvatting van deze discussie.

Met betrekking tot de gebruikte maten noemt de discussie de waarde van globale CAF-maten – die

in dit onderzoek dezelfde informatie opleveren als de taakspecifieke maat – en volgt er een pleidooi voor

een controlegroep van moedertaalsprekers die veel nuttige informatie brengt als het om de interpretatie

van T2-data gaat.

Tot besluit gaat dit hoofdstuk kort in op praktische implicaties van dit onderzoek. Met de focus op de

twee factoren ± weinig elementen en ± monoloog springen er twee belangrijke punten uit. Ten eerste,

ook al leverde een verhoogde taakcomplexiteit met behulp van meer elementen niet de verwachte

effecten op accuratesse, er waren ook geen nadelige effecten te bekennen. Aangezien een complexe

taak met meer elementen naar verwachting uitdagender is dan een simpele taak, is het advies voor de

praktijk om vooral taken te gebruiken met meer elementen die om redeneerprocessen vragen. Uit dit

onderzoek blijkt dat T2-leerders dan meer spraak produceren wat de mogelijkheid tot uptake en intake

van informatie verhoogt die nodig is voor de taakprestatie.

Ten tweede blijkt, dat in monologische taken T2-leerders complexere zinsstructuren gebruiken ter-

wijl alle andere gemeten aspecten van taal (lexicale complexiteit, accuratesse en vloeiendheid) juist

toenemen in dialogen. Voor de praktijk is het belangrijk om dit verschil in het achterhoofd te houden.

Met name als het gaat om toetsen, waar T2-leerders meestal in hun eentje aan de slag moeten, is het

een idee om erover na te denken of het toetsten van twee leerders tegelijkertijd wellicht niet meer recht

doet aan hun competenties, aangezien ze bij het samenwerken meer van hun kunnen lieten zien.

Voor de lespraktijk in de T2-klas is er het idee om taken cyclisch aan te bieden en daarbij de factoren

± weinig elementen en ± monoloog systematisch te manipuleren. Zo kunnen verschillende aspecten

van taakprestatie gestuurd gestimuleerd worden. Hierbij is het belangrijk om m.b.t. interactie met zowel

de interactieve als de cognitieve aspecten van deze factor rekening te houden.
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Conclusie

In de laatste alinea’s wordt nog eens stil gestaan bij de conclusie dat de studies in het onderhavige

proefschrift geen onderbouwing leveren voor de voorspellingen van de Cognitiehypothese (Robinson

2005) met betrekking tot de factor ± weinig elementen. In de taakprestaties van T2-leerders en T1-

sprekers zijn geen effecten van verhoogde aandacht voor de taal te vinden als gevolg van een hoger

aantal elementen en de daaraan gerelateerde voorspelde hogere cognitieve taakcomplexiteit.

Met betrekking tot de factor ± monoloog hebben de voorliggende studies echter laten zien dat in-

teractieve taken T2-leerders ertoe aanzetten om hun lexicale complexiteit, accuratesse en vloeiendheid

te verhogen, terwijl monologen het gebruik van complexe syntactische zinsstructuren bevorderen. Het

zou kunnen dat dit een gevolg van aandachtsverdeling is tijdens interactieve taken. In ieder geval lijkt

het erop dat de factor ± monoloog zowel interactieve als cognitieve aspecten van taakprestaties van

tweede taalleerders en moedertaalsprekers beı̈nvloedt.






