UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek
voor jonge tweede-taalverwervers
Bacchini, S.
Publication date
2012
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Bacchini, S. (2012). Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar
woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers. [, Universiteit van Amsterdam].
Uitgeverij BOXPress.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:06 Jan 2023

EERSTE HULP BIJ TWEEDE TAAL
Experimentele studies naar woordenschatdidactiek
voor jonge tweede-taalverwervers
Schoolsucces hangt voor een groot deel samen met taalvaardigheid. Kinderen met
een goede Nederlandse taalvaardigheid hebben meer kans hun schoolcarrière
zonder problemen te doorlopen dan kinderen met een beperkte beheersing van het
Nederlands. De omvang van de woordenschat speelt daarbij een belangrijke rol. Een
grote woordenschat stelt kinderen in staat meer te profiteren van het onderwijs en
ook snel weer nieuwe woorden te leren. Voor het voorkomen van een leerachterstand
is vergroting van de woordenschat dus van groot belang. Anderstalige kinderen
zouden daarom al in een vroeg stadium adequate hulp moeten krijgen om hun
Nederlandse woordenschat op hetzelfde peil te brengen als dat van hun van huisuit-Nederlandstalige leeftijdgenoten.
Het is echter nog niet duidelijk op welke manier de woordenschat van
jonge tweede-taalverwervers vergroot kan worden en vooral hoe het tempo van de
verwerving verhoogd kan worden. In het kader van een promotieonderzoek aan de
Universiteit van Amsterdam zijn in de jaren 2006-2011 drie onderwijsexperimenten
uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren de Nederlandse woordenschatgroei bij
jonge kinderen kunnen bevorderen. In het eerste experiment werd onderzocht hoe
vaak woorden in het taalaanbod moeten voorkomen en is gekeken naar de manier
van aanbieden van woorden. In het tweede experiment werd het leren van woorden
binnen een handelingssituatie vergeleken met het voorlezen van een verhaal. Het
derde experiment was gericht op de mogelijke invloed van het toetsformat op de
scores van de kinderen.
Uit deze experimenten komt naar voren dat het voor jonge tweedetaalleerders van belang is nieuwe woorden zeer vaak te herhalen en deze woorden
ook als losse woorden te laten horen. Voor de stimulering van de woordenschatgroei
bleek het aanbieden van woorden via een voorleesverhaal even effectief als het
aanbieden via handelingen. Het belang van herhaling door gebruik te maken van de
computer wordt in dit onderzoek bevestigd.
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Voorwoord
De afgelopen zes jaar waarin ik aan mijn dissertatie werkte, waren mooie, interessante,
inspirerende, maar ook zware jaren. Ik had dit proefschrift daarom nooit kunnen
voltooien als niet velen mij de helpende hand hadden geboden. Degenen die ik het eerste
wil noemen zijn mijn promotor Folkert Kuiken en mijn copromotores Rob Schoonen
en Dorian de Haan. Ik ben hun zeer erkentelijk voor hun vriendelijke en vasthoudende
begeleiding. Hun scherpzinnige en kritische commentaar op eerdere versies hebben mij
behoed voor talrijke valkuilen. Folkert Kuiken wil ik nog speciaal bedanken, omdat hij
vanaf het allereerste begin vertrouwen stelde in de goede afloop van mijn onderzoek en
Dorian de Haan voor het feit dat zij mij de ruimte gaf mijn proefschrift te voltooien toen
de vier jaren van facilitering voorbij waren. Rob Schoonen ben ik erkentelijk voor zijn
nauwgezette hulp bij methodologische vragen. Ondanks hun drukke agenda’s vonden
mijn begeleiders de tijd voor frequente besprekingen en brachten ze het geduld op om
op mijn vragen en uitweidingen in te gaan. Hun medeleven bij het overlijden van mijn
moeder heb ik zeer gewaardeerd.
In de beginfase heeft Marianne Boogaard een belangrijke impuls gegeven aan het
opstarten van mijn onderzoek en zij stond ook tijdens het hele proces klaar met hulp en
advies, wanneer ik er maar om vroeg. Hiervoor en voor haar bereidheid als mijn paranimf
op te treden wil ik haar hartelijk bedanken.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn toetsassistentes Laura Quintus Bosz, Nanda
Bakker, Jente Timmer en Lieselore Maes. Zij hebben mij tijdens de experimenten met veel
inzet geholpen bij het toetsen en daarbij ook de kinderen steeds met warmte en begrip
opgevangen. Lucinda van de Pol en Anne van den Bosch bedank ik voor hun bijdragen
aan het onderzoek.
Tijdens het ontwerpen en uitvoeren van het computerprogramma voor dit onderzoek
hebben mijn collega’s en ex-collega’s van de Pabo in Haarlem belangeloos hun
medewerking gegeven. In dit verband wil ik allereerst Peter Spronk bedanken voor zijn
onmisbare hulp bij de realisering van het computerprogramma waaraan hij vele uren heeft
besteed. Dankzij zijn vernuft en geduld is het precies dat computerprogramma geworden
wat ik voor ogen had. Bij andere onderdelen van het programma hebben Bart de Haan en
zijn dochter Anna Deborah, Judith Kat en Yvonne van Rijk belangrijke bijdragen geleverd.
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Hella Poldervaart heeft samen met Yvonne van Rijk geholpen de toets voor het derde
experiment op te zetten. Bij Marianne Fleers kon ik terecht voor vragen over materialen.
Sacha van der Griendt was steeds bereid voorkomende installatieproblemen direct op te
lossen en Ankie Mantel was nooit te beroerd om me bij mijn Engels te helpen. Het ligt echt
niet aan haar dat ik nog steeds moeite heb met de uitspraak van vocabulary. Jan Starken
steunde mij met begrip en praktische oplossingen. Al deze inspanningen waren voor mijn
onderzoek van groot belang en ik wil mijn collega’s hierbij heel hartelijk bedanken voor
hun bijdragen. Niet alleen deze praktische hulp, maar ook de vele enthousiaste blijken
van belangstelling voor mijn onderzoek en mijn vorderingen daarbij van mijn collega’s
in Haarlem en andere vestigingen van de lerarenopleidingen van Inholland vormden voor
mij een grote stimulans om door te zetten.
Ook de voortdurende interesse van de leden van de Kenniskring Ontwikkelingsgericht
Onderwijs was voor mij een steun in de rug. Tijdens het hele onderzoeksproces kon ik mijn
vragen aan hen kwijt en ik heb veel gehad aan hun adviezen en tips. Veel dank hiervoor!
Tijdens de laatste jaren van mijn onderzoek heb ik deelgenomen aan de intervisiegroep
van Inholland voor promovendi onder begeleiding van Alard Joosten. Ze hielpen me over
een aantal hobbels heen die ik op mijn weg vond en deze extra begeleiding heb ik zeker
in de eerste periode erg gemist. Ook hun ben ik erkentelijk voor hun steun.
De directies en teams van de deelnemende scholen wil ik heel hartelijk bedanken
voor hun medewerking. Ik had mijn experimenten niet kunnen uitvoeren zonder hun
ruimhartige hulp. Ik realiseer me dat het basisonderwijs drukke roosters heeft en veel
opzij moet zetten om aan wetenschappelijke onderzoeken mee te doen. Juist daarom
heb ik hun participatie, waarbij de leerkrachten hun gewone routine soms moesten
doorbreken voor mijn activiteiten, zeer op prijs gesteld.
Mijn werkgever, de Hogeschool Inholland ben ik erkentelijk voor de facilitering van
twee dagen per week die ik gedurende vier jaar aan mijn onderzoek kon besteden. De
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil ik danken voor de
vervangingsbeurs die zij mij voor het schrijven van het proefschrift hebben toegekend.
Mijn familie en vrienden zijn mijn belangrijkste steun geweest, want zij vormden de
omringende opvang zonder welke ik dit werk niet had kunnen doen. Ze hielpen me
op praktische wijze, vroegen naar mijn vorderingen en stonden klaar met opbeurende
gesprekken als ik die nodig had. Bovenal gaat mijn dank uit naar mijn dochter Liesje voor
haar lieve hulp, het vele meelezen en haar enthousiasme.
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En zo is, na een jarenlang gekoesterde wens, dit proefschrift werkelijkheid geworden. Om
met de dichter te spreken:
Eerst als het is is het ernst.
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1.

INLEIDING

1.1

Algemene achtergrond

1.1.1

Jonge tweede-taalleerders

Schoolsucces hangt voor een groot deel samen met taalvaardigheid. Anderstalige
kinderen die hun schoolcarriere beginnen met een geringe Nederlandse taalvaardigheid,
hebben grote kans binnen korte tijd een leerachterstand op te lopen. De afgelopen
decennia heeft de overheid dan ook ingezet op het verminderen van de achterstand in
Nederlandse taal en het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen die van huis uit
een andere moedertaal spreken. De maatregelen op dit gebied hebben deels hun vruchten
afgeworpen, maar de taalachterstand ten opzichte van Nederlandstalige kleuters is nog
steeds aanzienlijk.
Uit de Jaarrapportage Integratie 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Gijsberts,
Huijnk & Dagevos 2012) blijkt dat kleuters van Turkse en Marokkaanse afkomst op de
Begripsvaardighedentoets en de toets Ordeningsvaardigheden (onderdelen van de
toets Taal voor Kleuters van het Cito) in 2007-2008 iets hoger scoren dan op dezelfde
toetsen in het schooljaar 2002-2003. Op het gebied van begrijpend lezen laten de
prestaties van leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst in groep acht eveneens
een stijgende lijn zien vergeleken met voorgaande jaren. Niettemin blijven de kinderen
uit migrantengezinnen nog achter bij het niveau van eentalige Nederlandse leerlingen.
Vooral op het gebied van taal zijn de verschillen groot en gaapt er nog een kloof met het
niveau van de van huis uit Nederlandstalige groep. De achterstand is het grootst in de
kleuterbouw en deze startachterstand vertaalt zich ook in achterblijvende eindniveaus.
Hoewel de scores van de kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst op de Cito
Eindtoets sinds 1994-1995 voortdurend stijgen, is er in 2007-2008 nog een aanzienlijk
verschil met de Nederlandse groep (Gijsberts, Huijnk & Dagevos 2012). De achterstand
in Nederlandse taalvaardigheid die de kinderen aan het begin van het basisonderwijs
hebben, is dus aan het eind wel in enige mate ingelopen, maar blijft groot en dit heeft
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negatieve gevolgen voor de ontplooiingskansen van de kinderen en voor de mate waarin
de maatschappij hun talenten kan benutten.
Door deze grote startachterstand profiteren deze kinderen onvoldoende van het
onderwijsaanbod in de eerste jaren van de basisschool. Het basisonderwijs lijkt nog
niet in staat de kinderen in groep 1 tot en met 4 voldoende te helpen met hun tweedetaalverwerving. In de eerste jaren van de onderbouw zou dus meer gedaan moeten
worden en ook meer specifieke hulp gegeven moeten worden, om deze startachterstand
weg te werken. In de hogere bouwen heeft het basisonderwijs wel meer greep gekregen
op de taalachterstand, maar het tempo waarin dit gebeurt is nog niet erg hoog. Dit wijst
erop dat de aandacht voor de taalstimulering in de eerste jaren van het basisonderwijs
nog te weinig vruchten afwerpt voor het vervolg van de schoolloopbaan.
De overheidsinitiatieven hebben zich daarom recentelijk gericht op verbetering van de
opvang en educatie van jonge kinderen (peuters en kleuters). Het beleid voor de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) heeft onder andere als doel de Nederlandse taalverwerving
van jonge anderstalige kinderen te versnellen, zodat ze met een betere uitgangspositie
beginnen aan het onderwijs in groep 3. Hiervoor was het nodig het percentage peuters
dat deelnam aan peuterspeelzalen met een VVE-programma te doen toenemen. Dit
heeft ertoe geleid dat er in 2007-2008 veel meer kinderen uit migrantengezinnen naar
peuterspeelzalen gaan dan in voorgaande jaren en deze kinderen nemen ook vaker deel
aan een VVE-programma. Ook zijn er meer basisscholen gekomen die in de kleuterbouw
werken met een van de VVE-programma’s (Gijsberts, Huijnk & Dagevos 2012).
In hoeverre dit ook heeft geresulteerd in een afname van de achterstand in
Nederlandse taalvaardigheid is echter niet duidelijk. Voor de effectiviteit van VVEprogramma’s is tot nu toe weinig evidentie. Bovendien valt sinds 2006 de voorschoolse
educatie onder het beleid van de gemeenten en is de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2
van het basisonderwijs) toegewezen aan de zelfstandige schoolbesturen. De gemeenten
hebben hierbij veel vrijheid gekregen voor eigen invulling van het VVE-beleid en dit heeft
geleid tot een grote variatie aan uitvoeringen van VVE-programma’s met daarbij vele
plaatselijke aanpassingen. In hoeverre deze aanpassingen effectief zijn, is uit onderzoek
niet op te maken (Driessen 2012). Daarnaast is het niet altijd duidelijk welke criteria
de gemeenten hanteren voor het bepalen van de doelgroepen van het VVE-beleid en is
de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten waarmee vooruitgang gemeten
wordt twijfelachtig (Driessen 2012). In een onderzoek van De Haan, Leseman en Elbers
(2011) werd aangetoond dat peuterspeelzalen en basisscholen die VVE-programma’s
aanboden, geen betere resultaten behaalden op het gebied van woordenschat en
ontluikende geletterdheid dan peuterspeelzalen en basisscholen die niet met VVE-
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programma’s werkten. Een van de verklaringen hiervoor was dat de uitvoering van de
VVE-programma’s niet optimaal was. Er vonden te weinig begeleide taalactiviteiten
in kleine groepen plaats. Met name de mate waarin de leidsters en leerkrachten deze
stimulerende activiteiten aanboden, bepaalde of de kinderen een snellere ontwikkeling
in woordenschat en ontluikende geletterdheid doormaakten. Leidsters en leerkrachten
die niet met VVE-programma’s werkten, zorgden net zo goed voor het begeleiden van
taalontwikkelende activiteiten als de leidsters en leerkrachten in VVE-instellingen en
deden dit soms nog beter. Deze problemen bij de uitvoering verklaren waarschijnlijk de
beperkte opbrengsten van de VVE-programma’s.
1.1.2

De betekenis van woordenschatvergroting

Voor het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van jonge anderstalige kinderen
is vooral de groei van de woordenschat van belang. Kinderen die het Nederlands als
tweede taal leren, blijven ten opzichte van eentalige Nederlandse kinderen achter in
woordenschat. De verwerving van een grote woordenschat blijkt de grote voorspeller
voor schoolsucces (Verhoeven & Vermeer 2005). Hoe groter de Nederlandse woordenschat
bij aanvang van het onderwijs is, hoe beter de kinderen ook het taalaanbod in de
kleuterklas en later in groep 3 zullen begrijpen. Een grote woordenschat zal ze in staat
stellen meer te profiteren van het geboden onderwijs en ze zullen ook sneller weer nieuwe
woorden leren (De Temple & Snow 2003). Bovendien is de omvang van de woordenschat
mede bepalend voor het (begrijpend) leren lezen (Nation 1993; Beck & McKeown 2007;
Kendeou, Van den Broek, White & Lynch 2009). Dit geldt voor moedertaalsprekers, maar
nog meer voor tweetalige leerlingen. De omvang van hun Nederlandse woordenschat
heeft een rechtstreekse invloed op hun prestaties op het gebied van begrijpend lezen in
de middenbouw (Droop & Verhoeven 2003). De niet-Nederlandstalige kinderen zouden
dus adequate hulp moeten krijgen om hun Nederlandse woordenschat al in een vroeg
stadium op een hoger peil te brengen.
Gezien de concentratie van immigranten in bepaalde buurten in de grote steden
(Gijsberts, Huijnk, & Dagevos 2012), mogen we aannemen dat de kinderen uit deze
gezinnen in hun woonomgeving niet veel Nederlands taalaanbod krijgen. Ze moeten
het Nederlands daarom in de eerste plaats leren op school en dit betekent dat er
extra eisen gesteld worden aan de deskundigheid en het didactisch vermogen van de
leerkrachten. Daarom zouden deze leerkrachten geëquipeerd moeten worden met een
didactiek die is toegesneden op het vergroten van de Nederlandse woordenschat van
jonge kinderen. Hoe deze didactiek eruit moet zien en welke elementen met name de
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tweede-taalverwerving zullen versnellen, is nog onvoldoende onderzocht (Justice,
Meier & Walpole 2005; August, Carlo, Dressler & Snow 2005). Ondanks de toenemende
belangstelling voor het woordenschatonderwijs is er niet veel experimenteel onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van programma’s voor tweede-taalonderwijs (Appel &
Kuiken 2006). De vraag op welke manier jonge anderstalige kinderen het beste geholpen
kunnen worden bij de groei van hun woordenschat is nog niet systematisch onderzocht
(Vallen 2000; Snow & Kim 2007). Wel is duidelijk dat de programma’s die tot nu toe
zijn ingezet voor de voor- en vroegschoolse educatie nog te weinig gericht waren op
de beginnende tweede-taalverwervers. Ze gaan uit van een te hoog beginniveau van
mondelinge taalvaardigheid van deze kinderen (Teunissen & Hacquebord 2002; Pot 2006).
Om meer op deze doelgroep in te spelen zijn empirische gegevens nodig over de
manier waarop de Nederlandse woordenschat van deze kinderen gestimuleerd kan
worden en welke factoren een positieve invloed uitoefenen. Deze factoren zouden het
liefst binnen het bereik van de normale instructie en didactiek van de basisschool moeten
liggen, zodat het onderwijs er zonder al te veel ingewikkelde ingrepen gebruik van kan
maken.
1.1.3

Didactische middelen voor woordenschatvergroting

Het feit dat kinderen uit immigrantengezinnen nog steeds in Nederlandse woordenschat
achter blijven lopen bij de kinderen die van huis uit Nederlands spreken, stelt ons
voor de vraag of de aanpak die in het onderwijs gebruikelijk is, voldoende effectief
is. Is het taalaanbod en de didactiek voldoende toegesneden op het versnellen van de
woordenschat? Zal er misschien meer winst te behalen zijn als er andere didactische
middelen worden ingezet?
De term didactiek kan associaties oproepen met strak gereguleerde lessen die
niet passen bij kleuters. Indien we echter de term breder opvatten, omvat deze de
gestructureerde en geplande wijze van werken die we in de opvang van en het onderwijs
aan jonge kinderen kunnen toepassen voor het vergroten van de woordenschat.
Natuurlijk zijn jonge kinderen nog niet toe aan formele lessen, maar dat laat onverlet
dat de volwassene met overleg en planning het taalaanbod aan deze kinderen moet
verzorgen. Gezien de leeftijd van de kinderen zal dit taalaanbod ingebed moeten zijn in
speelse en afwisselende activiteiten (Muñoz 2007; Philp, Mackey & Oliver 2008) die niet
alleen geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep, maar ook resultaat opleveren, in die zin
dat de woordenschatgroei van de kinderen erdoor versneld wordt. Bij deze didactische
activiteiten moet bovendien rekening gehouden worden met het feit dat de kinderen niet
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kunnen lezen en schrijven. Alle taalaanbod is mondeling en ook dit stelt bijzondere eisen
aan de didactische vaardigheden van de volwassenen.
Om de factoren te onderzoeken die een dergelijke didactische aanpak kunnen
kenmerken, is het onderzoek opgezet waarover in deze dissertatie verslag wordt gedaan.
In dit onderzoek is nagegaan welke didactiek de beste resultaten geeft bij het leren van
woorden. Didactiek wordt in dit verband opgevat als de geplande en gestructureerde
wijze waarop het Nederlands aan jonge kinderen wordt aangeboden, zodanig dat zij
daarvan het meeste profijt hebben en zonder dat dit het karakter krijgt van strakke
lessen.

1.2

Het onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop leerkrachten
de woordenschat van niet-Nederlandstalige kinderen zo snel mogelijk kunnen vergroten.
Het onderzoek richt zich dus op de vraag hoe de verwerving van nieuwe woorden door
jonge kinderen versneld kan worden. De doelgroep van het onderzoek zijn beginnende
tweede-taalverwervers, aangezien deze kinderen met een grote startachterstand aan
het basisonderwijs beginnen en hun Nederlandse woordenschat zo snel mogelijk op een
aanvaardbaar peil moeten brengen. Onder beginnende tweede-taalverwervers verstaan
we de kinderen die bij aanvang van groep 1 niet meer dan ongeveer tweeduizend
Nederlandse woorden passief beheersen.
De onderzoeksvragen die voor dit onderzoek zijn geformuleerd, betreffen de factoren
die de woordenschatgroei kunnen stimuleren. De volgende factoren zijn daarvoor nader
onderzocht:
- de frequentie waarmee de te leren woorden in het taalaanbod aan de kinderen
voorkomen;
- de wijze waarop de woorden aangeboden worden;
- de context waarbinnen de woorden aangeboden worden
- en de mate waarin de woorden over een bepaalde periode herhaald worden.
Het onderzoek behelst drie experimenten die in groep 1 van de basisschool zijn
uitgevoerd met vierjarige kleuters die het Nederlands nog slechts in geringe mate
beheersen. De experimenten hadden de volgende opzet: voormeting, experimenteel
programma, eerste nameting, tweede nameting. Aan het onderzoek hebben in totaal 268
leerlingen van elf basisscholen in gemeenten in het westen van ons land deelgenomen.
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De dataverzameling vond plaats in 2006-2007, in 2007-2008 en in 2010-2011. Het eerste
experiment telde 86 deelnemers, het tweede 106 en het derde 73.
De kinderen kregen twintig Nederlandse woorden aangeboden. In het eerste en
het derde experiment zijn deze woorden door middel van een computerprogramma
aangeboden. In het tweede experiment hebben de leerkrachten van de kinderen de
woorden in twee verschillende activiteiten aangeboden. Een deel van de kinderen kregen
daarna nog eens twee keer een herhaling van het computerprogramma aangeboden. In
het eerste en het derde experiment werden de kinderen willekeurig toegewezen aan een
van de condities. In het tweede experiment voerden de leerkrachten naar eigen voorkeur
een van de activiteiten uit. De leerlingen werden vervolgens willekeurig verdeeld over de
conditie met en de conditie zonder herhaling.

1.3

Overzicht van de hoofdstukken

Om zicht te krijgen op de factoren die woordenschatgroei gunstig beïnvloeden, is de
literatuur over het leren van woorden onderzocht. Een overzicht hiervan is in het tweede
hoofdstuk te vinden. De onderzoeken over het leren van woorden in een onderwijssetting
worden eerst besproken. Dit ligt in de lijn van de experimenten die ook uitgevoerd werden
met het oog op verbetering van het woordenschatonderwijs. De onderzoeken betreffen
studies naar woordenschatvergroting door zowel eentalige als meertalige kinderen. De
nadruk ligt hierbij op het leren van woorden door jonge kinderen, maar ook onderzoeken
die zich richtten op oudere kinderen zijn besproken, alsmede enkele onderzoeken naar de
woordenschatverwerving van volwassen tweede-taalleerders, voor zover we de inzichten
die hieruit voortvloeien relevant achten voor het huidige onderzoek.
De laatste decennia zijn onder andere door middel van gedragsonderzoek veel
gegevens over de eerste fases van de moedertaalverwerving verzameld en geanalyseerd.
Deze onderzoeken, die uiteraard niet in onderwijssituaties zijn verricht maar in
huiselijke situaties of in laboratoriumopstellingen, hebben nieuwe inzichten opgeleverd
in de taalontwikkeling in de eerste levensjaren van kinderen en in de belangrijke rol van
het taalaanbod van moeders en andere verzorgers. Deze inzichten kunnen ook voor het
verbeteren van het woordenschatonderwijs aan jonge tweede-taalleerders van belang
zijn. Vandaar dat in het tweede deel van het literatuurhoofdstuk ingegaan wordt op de
onderzoeken naar het leren van de eerste woorden in de moedertaal. Aan het slot van
dit hoofdstuk worden conclusies getrokken over de kenmerken van het taalaanbod aan
jonge tweede-taalleerders die de woordenschatgroei mogelijk versnellen.
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Na het hoofdstuk over de onderzoeksliteratuur komen in hoofdstuk drie tot en met zes
de drie experimenten aan de orde. Het derde hoofdstuk bevat het verslag van het eerste
experiment, dat gericht was op de frequentie van voorkomen van woorden en de wijze
waarop nieuwe woorden aangeboden worden. In het vierde hoofdstuk is het tweede
experiment beschreven waarbij twee verschillende leerkrachtactiviteiten centraal staan.
Ook is in het tweede experiment de rol van herhaling van woorden over een periode van
drie weken onderzocht. In het vijfde hoofdstuk doen we verslag van een vergelijkende
analyse naar de resultaten van het computerprogramma van het eerste experiment en
van de leerkrachtactiviteiten van het tweede experiment. In het zesde hoofdstuk komt
het derde experiment aan de orde. Hierin zijn we nagegaan of de overeenkomst in format
tussen het experimentele computerprogramma en de gebruikte woordenschattoets van
invloed is op de scores van de kinderen en als mogelijk artefact voor de resultaten van
experiment 1 en 2 kan worden uitgesloten.
Ten slotte kijken we in het zevende en laatste hoofdstuk terug op de drie experimenten.
Na een samenvatting van deze experimenten gaan we in op de consequenties van de
uitkomsten van dit onderzoek voor de woordenschatverwerving van jonge tweetalige
kinderen. We geven suggesties voor verder onderzoek en sluiten af met enige
aanbevelingen voor de didactiek van het woordenschatonderwijs aan jonge kinderen.
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2.

DE VERWERVING VAN DE EERSTE WOORDEN

2.1

Inleiding

Het in dit hoofdstuk opgenomen literatuuroverzicht over het leren van woorden is opgezet
vanuit de vraag welke ondersteuning jonge tweede-taalleerders de beste kansen geeft op
een snelle woordenschatgroei. Deze vraag geeft ook aan vanuit welk theoretisch kader
deze dissertatie is opgezet, want de onderliggende veronderstelling is dat het taallerende
kind geholpen kan worden en dat het leren van woorden niet alleen uitgaat van het kind
zelf, maar ook van de mensen om het kind heen. Dit houdt in dat het taalaanbod aan het
kind zodanig vorm kan worden gegeven dat het kind sneller tot een grote woordenschat
komt.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 richt deze dissertatie zich op jonge kinderen, die nog
slechts een geringe vaardigheid in hun tweede taal hebben bereikt. De literatuur die in dit
hoofdstuk besproken wordt, betreft daarom in de eerste plaats de onderwijsinterventies
die de woordenschat van jonge kinderen beogen te vergroten. Het gaat dan om
antwoorden op vragen als: Welke activiteiten voor jonge kinderen ondersteunen het
leren van woorden, bij welke frequentie, wijze van aanbieden, uitleg en instructie
hebben kinderen baat? De literatuur over deze vragen heeft vaak betrekking op de eerste
taalverwerving. De onderzoeksliteratuur over jonge tweede-taalleerders op dit punt is
nog niet zo omvangrijk. De inzichten die uit het onderzoek naar oudere kinderen of jonge
eentalige kinderen voortkomen, kunnen echter ook relevant zijn voor de vraag welke
interventies de woordenschat van jonge tweede-taalverwervers vergroten. Daarom is de
zoektocht ruimer opgezet en komen ook onderzoeken naar woordenschatonderwijs aan
kinderen in het algemeen aan de orde.
Woordenschatonderwijs vormt vaak een onderdeel van pogingen de algemene
taalvaardigheid van kinderen te vergroten en een werkwijze die hierbij gebruikt wordt,
is het voorlezen van prentenboeken; om die reden gaan we ook in op onderzoeken naar
verschillende manieren van voorlezen. Verder is de literatuur over woordenschatgroei van
volwassen tweede-taalleerders meegenomen voor zover de verkregen inzichten relevant
zijn voor deze dissertatie. Daarbij is de richtvraag welke instructiewijze resultaat geeft
en hoe vaak woorden aangeboden en geoefend moeten worden. Een probleem bij de
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resultaten van het onderzoek met volwassen tweede-taalleerders is dat voor volwassenen
schriftelijke aanbieding en oefening van woorden geschikt is, maar voor jonge kinderen
niet, omdat ze nog niet kunnen lezen en schrijven. Verder kunnen volwassenen oefenen
met woorden in formele lessituaties die voor jonge kinderen niet geëigend zijn. Om meer
te weten te komen over de wijze waarop mondelinge verwerving van nieuwe woorden
tot stand komt in situaties waarin geen sprake is van formele lessen, is ook literatuur
naar de eerste-taalverwerving bekeken. De allereerste fasen van moedertaalverwerving
zijn hierbij centraal gesteld, omdat in dit dissertatieonderzoek jonge beginnende tweedetaalleerders de doelgroep vormen.
In het eerste deel van dit hoofdstuk bespreken we resultaten van onderwijsinterventies.
Het tweede deel richt zich op onderzoek naar eerste-taalverwerving dat in thuissituaties
of in laboratoria werd verricht. We beginnen met een overzicht van de onderzoeken die
in de jaren tachtig en jaren negentig van de vorige eeuw zijn uitgevoerd naar het leren
van woorden door kinderen (paragraaf 2.2.1). De onderzoekers richtten zich in eerste
instantie op basisschoolleerlingen vanaf zeven jaar. Daarna nam de belangstelling voor
de woordenschatvergroting van jongere kinderen toe vanuit het idee dat kinderen met
een geringe woordenschat al in een vroeg stadium door het onderwijs ondersteund
moeten worden. In de besproken onderwijsexperimenten worden diverse werkwijzen
toegepast voor het vergroten van de woordenschat. Hierbij werd aanvankelijk vooral
het voorlezen gepropageerd als middel om kinderen te helpen bij het leren van nieuwe
woorden. In hoeverre voorlezen inderdaad effectief is, zal bij de bespreking van deze
onderzoeken aan de orde komen (paragraaf 2.2.2). Ook gaan we in op het voorlezen via
de computer door middel van zogenaamde “sprekende prentenboeken” (paragraaf 2.2.3).
Daarna bespreken we de recentere onderzoeken naar woordenschatvergroting, waarin
het accent is verschoven naar de didactische aanpak voor het uitleggen en consolideren
van nieuwe woorden (paragraaf 2.2.4). Vervolgens zullen enkele onderzoeken over
volwassen tweede-taalleerders de revue passeren waarbij we vooral gekozen hebben
voor onderzoeken over het leren van woorden vanuit mondeling taalaanbod (paragraaf
2.2.5).
In paragraaf 2.3 van dit literatuuroverzicht bespreken we het leren van woorden
bij eerste-taalverwerving en de wijze waarop ouders hun taalaanbod afstemmen op de
taalvaardigheid van hun kinderen. We gaan daarbij onder andere in op de verwerving
van het klanksysteem, het segmenteren van lopende spraak en het belang hiervan voor
het leren van de eerste woorden.

26

De verwerving van de eerste woorden

Ten slotte zullen we in paragraaf 2.4 concluderen welke factoren de woordenschatgroei
van jonge tweede-taalleerders gunstig kunnen beïnvloeden.

2.2

Woorden leren in een onderwijssetting

2.2.1

Woordenschatvergroting van basisschoolleerlingen

Pogingen om door onderwijs de woordenschat van kinderen te vergroten waren in de
jaren tachtig van de vorige eeuw vooral gericht op het verbeteren van het leesbegrip van
leerlingen. Een te kleine woordenschat zou leiden tot problemen in de hogere klassen
bij het begrijpen van langere teksten met een zakelijke inhoud (Nation 2006). Om de
kinderen tot betere lezers te maken moest hun woordenschat vergroot worden. Nagy en
Herman (1987) stelden echter dat het onmogelijk is door instructie de woordenschat zo
te laten groeien dat er sprake is van een aanzienlijke toename, aangezien volgens hen
de meeste woorden geleerd worden door indirecte verwerving via het lezen van teksten.
Daarom zou de woordenschatgroei niet door onderwijs tot stand kunnen komen, maar
alleen als de kinderen veel zouden lezen.
Andere onderzoekers, zoals Beck, McKeown en collega’s gingen wel uit van het nut van
woordenschatonderwijs en probeerden via experimenten te achterhalen welke frequentie
en welke manier om woordbetekenis uit te leggen tot de grootste woordenschatgroei
leiden (McKeown, Beck, Omanson & Pople 1985; Beck, McKeown & Omanson 1987). Zij
onderzochten het effect van vier typen instructie bij de uitleg van woorden, namelijk 1.
alleen het geven van een definitie; 2. een rijke uitleg met veel extra informatie en uitwerking;
3. dezelfde rijke uitleg maar dan niet alleen door leerkrachten uitgevoerd, maar ook door
ouders in de thuissituatie en 4. geen uitleg. De factor frequentie werd onderzocht door de
woorden in twee frequenties aan te bieden, namelijk twaalf keer (hoog frequent) en vier
keer (matig frequent). De onderzoeksgroep bestond uit moedertaalsprekers van groep
6 van de basisschool uit stedelijke, laag sociaaleconomische milieus. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat de rijke, uitgebreide manier van onderwijzen het meest effectief is
voor het verwerven van accurate woordkennis en voor het snel uit het geheugen kunnen
ophalen van de woorden. Bij alle typen instructie was de frequentie van belang, in de zin
dat de hoogfrequente woorden het beste werden onthouden, los van de manier waarop
ze onderwezen waren.
Een veel geciteerd onderzoek is dat van Elley (1989), die in twee experimenten in
Nieuw-Zeeland de woordenschatgroei vergeleek van zeven- en achtjarige leerlingen in
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een conditie met en zonder uitleg over de betekenis van nieuwe woorden die in een
voorleesverhaal voorkwamen. Bij het eerste experiment ging het om kinderen met
Engels als moedertaal en de aangeboden taal was ook het Engels. Het tweede experiment
betrof eveneens achtjarige kinderen waarvan een deel Engels als tweede taal leerde. De
groep die zonder enige uitleg het verhaal hoorde, leerde vijftien procent van de nieuwe
woorden, terwijl de groep die wel uitleg kreeg, veertig procent van de nieuwe woorden
leerde. Follow-up tests toonden aan dat deze groei behouden blijft en dat er geen verschil
in vooruitgang op woordkennis is tussen qua taalvaardigheid laag- en hoog-presterende
kinderen. De kenmerken van het woordenschataanbod dat de meeste leerwinst
voorspelde, zijn: frequentie van voorkomen in de tekst, afbeelding van het woord in
illustraties en de hoeveelheid extra informatie (abundancy) in de omringende tekst.
Coady (1997) concludeerde op grond van onder andere eerder genoemde onderzoeken
dat, ondanks het feit dat veel moedertaalsprekers ook zonder extra lessen genoeg
woorden lijken te leren, het empirische bewijs geleverd was dat woordenschatonderwijs
effect heeft. Een van de factoren die daarbij helpen, met name voor tweede-taalleerders,
is een hoge frequentie van de aan te leren woorden in het aanbod.
De onderzoeken die hierboven beschreven zijn, waren gericht op kinderen in de
leeftijdsgroep vanaf zeven jaar en betroffen niet altijd tweede-taalverwerving. Daarna
kwam er ook belangstelling voor de woordenschatgroei van kinderen in de kleuterleeftijd
of nog jonger. De deelnemers aan het onderzoek van Appel en Vermeer (1996, 1997)
waren jonge kinderen (groep 1 tot en met 4 van de basisschool) die het Nederlands als
tweede taal leerden. Bij dit longitudinale onderwijsexperiment waren 110 leerlingen
betrokken, namelijk 57 van proefscholen en 53 van controlescholen. Op de proefscholen
werd een experimenteel onderwijsprogramma uitgevoerd waarbij de kinderen vier
dagen in de week gedurende minimaal een half uur woordenschatonderwijs kregen met
behulp van bestaande materialen voor Nederlands als tweede taal (NT2), aangevuld met
prentenboeken. Daarnaast gingen de leerlingen elke dag individueel aan de slag met
spelletjes en audio-opnames van verhaaltjes en rijmpjes.
De resultaten lieten zien dat op de programma-afhankelijke toetsen de kinderen
van de proefscholen in groep 1, 3 en 4 significant meer vooruitgingen dan die van de
controlescholen. Ook op de curriculum-onafhankelijke toetsen (onder andere de Taaltoets
voor alle kinderen, TAK) presteerden de kinderen van de proefscholen beter dan de kinderen
van de controlescholen. Dit betekende dat het experimentele onderwijsprogramma een
positief effect had gehad op de totale woordenschat van de kinderen en niet alleen op de
onderwezen woorden. Daarnaast bleek uit de scores op de tekstleestaak die aan het eind

28

De verwerving van de eerste woorden

van het experiment in groep 4 werd afgenomen, dat het experimentele programma op
de lange termijn ook van positieve invloed was op de leesvaardigheid van de leerlingen.
Hoewel de deelnemers een jaar op hun achterstand op Nederlandssprekende leerlingen
hadden ingelopen en hun woordenschatgroei door het onderwijsprogramma een grote
impuls had gekregen, werd het hoofddoel van het experiment, namelijk dat de kinderen
in vier jaar hun gehele achterstand zouden wegwerken, niet bereikt (Appel & Vermeer
1997). De auteurs meenden dat een van de belangrijkste oorzaken hiervan was dat de
deelnemende scholen niet altijd genoeg tijd inruimden voor het onderwijsprogramma,
het programma niet altijd uitvoerden zoals bedoeld, kampten met gebrek aan (extra)
personeel en zodoende de noodzakelijke herhaling van de te leren woorden niet konden
garanderen.
De kinderen kregen de woorden vooral in de context van voorleesverhalen
gepresenteerd, niet alleen omdat er van prentenboeken gebruik werd gemaakt, maar ook
omdat in het NT2-materiaal zelf verhalen centraal stonden. De auteurs gaven aan dat de
context van de verhalen en de illustraties bij sommige woorden onvoldoende de betekenis
verduidelijkten (Appel & Vermeer 1997, p. 87) en zij merkten hierover op dat zich hier
ook het feit wreekt dat de prentenboeken niet bedoeld waren om de taalverwerving van
kinderen te bevorderen (op.cit. p. 83). Dat de achterstand van de tweetalige leerlingen
in vier jaar niet geheel werd ingelopen, kan dus ook hebben gelegen aan het te kort
schietende didactische materiaal.
2.2.2

Woorden leren door voorlezen

Voorlezen is een gebruikelijke activiteit in veel kleuterklassen. In didactische boeken
voor het woordenschatonderwijs wordt het voorlezen van prentenboeken voor het
verbeteren van de taalvaardigheid aanbevolen, maar daarbij raadt men wel aan om een
prentenboekverhaal meer dan één keer voor te lezen en daarbij ook uitleg van moeilijke
woorden te geven (Verhallen & Verhallen 1994; Janssen-Vos 1998; Kienstra 2003). Alleen
voorlezen zonder andere activiteiten wordt gezien als te weinig effectief voor het
vergroten van de woordenschat. Dit wordt ook onderstreept door De Temple en Snow
(2003), die naar voren brengen dat voorlezen het leren van woorden faciliteert doordat
tijdens het voorlezen de volwassene met het kind praat over zaken die niet verbonden
zijn met de dagelijkse ervaringen van het kind en niet op dat moment zelf plaatsvinden
(non-immediate talk).
In de Verenigde Staten ontwierpen Whitehurst en collega’s het zogenaamde ‘dialogic
reading’ (Arnold, Lonigan, Whitehurst & Epstein 1994). Deze manier van voorlezen had
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ten doel jonge kinderen meer te betrekken bij het verhaal en taaluitingen aan hen te
ontlokken om zodoende de kinderen van passieve luisteraars tot actieve vertellers te
maken. Hun onderzoeken vonden plaats op kinderdagverblijven in een arme buurt
van New York en betroffen drie- tot vierjarige kinderen die in hun taalontwikkeling
achterliepen bij het gemiddelde niveau. Bij het eerste onderzoek (Whitehurst, Arnold,
Epstein, Angell, Smith & Fischel 1994) werden drie condities met elkaar vergeleken: 1. de
controlegroep kreeg alleen de gebruikelijke activiteiten aangeboden zonder voorlezen;
2. de kinderen werden voorgelezen op het kinderdagverblijf met dialogic reading; 3. de
kinderen werden voorgelezen op het kinderdagverblijf en thuis, waarbij ook de moeders
getraind waren in het dialogic reading en de prentenboeken dezelfde waren als die op
het kinderdagverblijf. Bij het tweede onderzoek (Lonigan & Whitehurst 1998) werd een
vierde conditie meegenomen waarin alleen thuis aan de kinderen werd voorgelezen.
De resultaten van beide studies lieten zien dat de kinderen van de experimentele
groepen op de toets van de woorden die via de prentenboeken aangeboden waren, een
twee keer zo hoge score behaalden als de kinderen van de controlegroep. De kinderen
in de kinderdagverblijven waar zowel de moeders als de leidsters geregeld voorlazen
en de leidsters zich grotendeels aan het programma hielden, leerden meer woorden
dan de kinderen in de andere interventiegroep waar het programma niet volledig werd
uitgevoerd. De bedoeling van de onderzoekers was dat er op de kinderdagverblijven
elke dag gedurende zes weken tien minuten zou worden voorgelezen. Deze frequentie
kwam echter gedurende de uitvoering in de knel, er werd niet elke dag voorgelezen en
ongeveer de helft van de leidsters voerde het programma niet uit zoals bedoeld. Op de
kinderdagverblijven waar de medewerking van de leidsters minimaal was, profiteerden de
kinderen minder van het interactieve voorlezen, omdat dit niet vaak genoeg plaatsvond.
Hieruit concludeerden de onderzoekers dat de frequentie van het dialogic reading een
belangrijke factor vormt bij woordenschatvergroting. De ervaring van Whitehurst en
collega’s was dus dat bij dergelijke interventieprogramma’s de medewerking van de
leerkrachten en leidsters niet altijd gegarandeerd is. Een van de oorzaken hiervan zien
de onderzoekers in de pedagogische uitgangspunten van veel kinderdagverblijven, die
het overbrengen van bepaalde talige vaardigheden niet als taak voor hun eigen instelling
zien.
Whitehurst en collega’s stellen op grond van deze reeks onderzoeksresultaten dat
zowel leidsters als ouders belangrijke veranderingen teweeg kunnen brengen in de
ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheden van jonge kinderen. Hiermee stellen
Whitehurst en collega’s zich op tegenover degenen die juist heel weinig effect van
voorlezen verwachten (zie Scarborough & Dobrich 1994). De effect size op de meeste door
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Whitehurst en collega’s gebruikte gestandaardiseerde toetsen kon gekenmerkt worden
als middelmatig (medium volgens Cohen 1988). Ze concludeerden daaruit dat voorlezen
dus wel van invloed is op de mondelinge taalontwikkeling van kinderen, maar dat het
er dan om gaat een vorm van zogenaamde ‘shared-reading activities’ toe te passen. Dit
zogenaamde ‘shared- reading’ impliceert dat niet alleen de volwassene, maar ook het kind
actief met de tekst van het boek bezig is.
Ook Sénéchal heeft in samenwerking met andere onderzoekers het effect van deze
manier van voorlezen op het vergroten van de woordenschat onderzocht (Sénéchal 1997;
Hargrave & Sénéchal 2000). Een passieve manier van voorlezen waarbij de afzonderlijke
woorden niet toegelicht werden, bleek weinig resultaat op te leveren, ook als er herhaald
voorgelezen werd in een één-op-één situatie. Ook Sénéchal trainde leerkrachten in het
dialogic reading van Whitehurst en zij verkreeg daardoor hogere scores op de toetsen
voor productieve woordkennis dan met het gewone, passieve voorlezen. De kinderen
liepen wat betreft hun productieve kennis in vier weken hun woordenschatachterstand
van gemiddeld dertien maanden in met vier maanden. Hoewel Sénéchal en collega’s in
tegenstelling tot Whitehurst et al. de leerkrachten lieten voorlezen voor grote groepen
en in een korte interventieperiode, bleek deze wijze van voorlezen de woordenschatgroei
van jonge kinderen te bevorderen.
Brabham en Lynch-Brown (2002) onderzochten het effect van voorlezen door een
passieve manier van voorlezen te vergelijken met twee wijzen van voorlezen waarbij
meer interactie plaatsvond en de leerkracht extra informatie gaf, hetzij vooraf en achteraf,
hetzij tijdens het voorlezen. De deelnemers waren 246 kinderen in de leeftijd van zes
en zeven jaar (first graders) en in de leeftijd van acht en negen jaar (third graders). Er
werden vooraf schriftelijke toetsen afgenomen voor het meten van de kennis van twintig
laagfrequente woorden en voor verhaalbegrip; de prentenboeken werden drie keer
voorgelezen en achteraf legden de kinderen dezelfde toetsen af. Van de drie manieren van
voorlezen bleek het ‘interactieve voorlezen’ waarbij de leerkracht vragen stelt tijdens
het voorlezen, uitleg geeft van onbekende woorden en de kinderen aanmoedigt zelf met
vragen en commentaar te komen de meeste leerwinst op te leveren voor de woordkennis.
De kinderen uit deze groep leerden gemiddeld 5,24 woorden van de twintig, terwijl
de kinderen die de tekst alleen voorgelezen kregen gemiddeld 1,73 woorden leerden.
De groei in woordenschat bleek zowel voor de jongere kinderen als voor de oudere
kinderen bij het interactieve voorlezen het grootst. De onderzoekers concludeerden dat
deze resultaten nogmaals de uitkomst van het onderzoek van Elley (1989) bevestigen,
namelijk dat uitleg van woorden tot een grotere woordenschat leidt dan alleen voorlezen
(Brabham & Lynch-Brown 2002).
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Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar het effect van een meer interactieve wijze
van voorlezen op de groei van de woordenschat. In het onderzoek van Corvers, Aarnoutse
en Peters (2004) werden aan een experimentele groep (29 kinderen) drie prentenboeken
op een interactieve manier voorgelezen en aan een controlegroep (35 kinderen) dezelfde
prentenboeken op een traditionele manier, dat wil zeggen door de kinderen alleen passief
te laten luisteren. Hoewel niet voor alle toetsen significante effecten gevonden werden,
concludeerden de onderzoekers dat de interactieve manier van voorlezen in de meeste
gevallen een groter effect op de passieve en actieve beheersing van nieuwe woorden
opleverde dan passief voorlezen (Corvers et al. 2004, p. 319).
Droop, Peters, Aernoutse en Verhoeven (2005) stelden ook het voorlezen van
prentenboeken centraal, maar maakten daarnaast gebruik van verschillende didactische
middelen, waaronder auditieve materialen en educatieve spelletjes. Zij onderzochten in
twee studies het effect van een stimuleringsprogramma in groep 2 op onder andere de
groei van de woordenschat. De eerste studie omvatte een stimuleringsprogramma van
zestien weken, waarbij leerkrachten dagelijks een uur aan het programma besteedden
en iedere week een prentenboek behandelden. Verder maakten ze onder andere
gebruik van liedjes, letterklankoefeningen, schrijfactiviteiten, muren met het alfabet en
woordenschatactiviteiten. De tweede studie duurde twintig weken en volgde hetzelfde
programma, maar hier stond het prentenboek twee weken lang centraal. Er werd
vergeleken tussen een controlegroep (N=130) en een experimentele groep (N=133) en
daarbinnen tussen anderstalige leerlingen en van huis uit Nederlandstalige leerlingen.
De woordenschatgroei werd gemeten met de passieve en de actieve woordenschattaak
van de TAK. De eerste studie liet bij de passieve woordenschat geen significante
verschillen zien tussen de experimentele en de controlegroep, terwijl bij de actievewoordenschattoetsen de achterstand van de anderstalige leerlingen ten opzichte van de
Nederlandstalige leerlingen zelfs nog was toegenomen. Omdat bij het eerste experiment
de onderzoekers hadden ervaren dat het programma niet altijd werd uitgevoerd zoals de
bedoeling was en één week per prentenboek onvoldoende leek, kregen de leerkrachten
bij het tweede experiment uitgebreidere instructie en werd er twee weken in plaats
van één week aan een prentenboek besteed. De tweede studie liet zien dat door deze
manier van werken de anderstalige leerlingen van de experimentele groep op de passieve
woordenschat wel vooruit waren gegaan ten opzichte van de Nederlandstalige leerlingen
van de controlegroep.
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2.2.3

Woorden leren via de computer

Er is niet alleen onderzoek naar het effect van voorlezen door leerkrachten gedaan, ook het
voorlezen via videofilms en via de computer, de zogenaamde sprekende of elektronische
prentenboeken, is onderzocht. Terrell en Daniloff (1996) vergeleken het leren van woorden
via een voorleesverhaal in drie condities, één waarin een volwassene in een individuele
setting het prentenboek voorlas, één waarin de kinderen keken naar een videofilm met
hetzelfde verhaal, afgespeeld op videoafspeelapparatuur met achtergrondmuziek en één
waarbij het verhaal via een computerscherm met stilstaande beelden werd voorgelezen.
In alle condities kwamen de te leren woorden drie keer voor in de tekst en werden
dezelfde foto’s als visuele context gebruikt. De deelnemers waren vijfjarige kleuters die
willekeurig werden toegewezen aan een van de condities. Uit de resultaten kwam naar
voren dat de groep die voorgelezen was door de leerkracht de beste resultaten behaalde
ten opzichte van de twee andere groepen op de receptieve toetsen, terwijl er op de
productieve toetsen geen verschil werd gevonden. Van de geselecteerde woorden werden
de zelfstandige naamwoorden het beste verworven.
Johnston (1997) deed onderzoek naar het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid
van kleuters via een interactief voorleesprogramma op de computer. De duur van het
experiment was zeven weken waarin de kinderen zelfstandig naar een prentenboek
luisterden. Ze hadden de geschreven tekst voor zich op het scherm met daarbij
verschillende interactiemogelijkheden. Ze konden bijvoorbeeld op een woord in de tekst
klikken dat eruit ‘gelicht’ werd en vervolgens uitgesproken en mondeling toegelicht,
soms vergezeld van plaatjes. De bedoeling was dat de kinderen drie keer per week naar
het prentenboek zouden luisteren en elke week een ander prentenboek zouden horen.
Deze opzet werd echter niet op deze manier uitgevoerd in de groepen; na afloop bleek
dat er veel kinderen waren die minder dan 300 minuten achter de computer hadden
doorgebracht. Toen deze kinderen verwijderd werden uit de experimentele groep, bleef er
een groep van 25 kinderen over die 300 tot 450 minuten achter de computer doorgebracht
hadden. De post-test scores lieten zien dat er bij deze groep significante effecten van de
interventie optraden op de zogenaamde ‘verbal abilities’, maar in dit onderzoek werd dit
niet verder gespecificeerd naar woordkennis. De voornaamste reden waarom de kinderen
niet toekwamen aan voldoende minuten achter de computer, was absentie en daarnaast
kwam het ook voor dat de computers uit de klas werden verwijderd, of dat er extra
(buitenschoolse) activiteiten plaatsvonden die in de plaats kwamen van het werken met
het computerprogramma.
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Verhallen, Bus en De Jong (2004) verrichtten een onderzoek waaraan zestig Haagse
kleuters deelnamen die het Nederlands als tweede taal leerden en een geringe Nederlandse
woordenschat hadden. De gemiddelde leeftijd van de kleuters was 67,2 maanden. Ze
kregen een niet-interactief, sprekend prentenboek één keer of vier keer aangeboden met
statische beelden of met beelden met animaties. De verwerving van veertig woorden die
in het prentenboek voorkwamen werd getoetst. De kinderen die het prentenboek vier
keer hadden beluisterd in de versie met animaties, hadden de grootste leerwinst behaald,
namelijk ruim vijftien procent van de te leren woorden. In eerder onderzoek (De Jong &
Bus 2002) was gebleken dat kinderen die een interactief computerprogramma volgen met
veel animaties, hierdoor afgeleid worden en minder van de gesproken tekst opnemen.
Hierbij ging het echter om Nederlandssprekende kleuters die zelf de afbeeldingen
konden aanklikken. Bij het onderzoek met de tweetalige kleuters bleek het animeren van
beelden gunstig te werken. De onderzoekers veronderstellen dat de animaties het voor
de kinderen makkelijker maakten de betekenis van onbekende woorden te achterhalen.
In het onderzoek van Verhallen, Bus en De Jong (2004) is de frequentie van de te leren
woorden niet in de variabelen meegenomen. Wel was duidelijk dat één keer luisteren
naar het verhaal niet voldoende was, want pas nadat de kinderen vier keer het verhaal
mét animaties bekeken hadden, konden ze hun woordkennis substantieel vergroten.
Ook in het onderzoek van Segers, Takke en Verhoeven (2004) werd het voorlezen door
de leerkracht vergeleken met het luisteren naar hetzelfde verhaal op de computer. De
kinderen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en de eerste groep kinderen kreeg
een prentenboek voorgelezen door de leerkracht, terwijl de tweede groep in een andere
ruimte hetzelfde verhaal via de computer volgde. Daarna keek de eerste groep naar een
tweede prentenboek via de computer en kreeg de tweede groep dat boek voorgelezen door
de leerkracht. In de computerversie van het verhaal kregen de kinderen na een bepaalde
episode vragen voorgelegd door de computer, die ze konden beantwoorden door met de
muis te klikken op een afbeelding. De leerkrachten lazen hetzelfde verhaal voor op een
interactieve manier, zoals ze zelf gewend waren. Ze kregen daarvoor dus geen speciale
training aangeboden. Het ging om kinderen in groep 2, met een gemiddelde leeftijd van
69,9 maanden. Een deel van de kinderen had Nederlands als moedertaal en een deel
was afkomstig uit immigrantengezinnen. Een productieve woordenschattoets werd als
voortoets afgenomen en als posttest op dezelfde dag dat het programma afgesloten werd.
De resultaten lieten zien dat het voor de kinderen van Nederlandse ouders geen
verschil maakte of de leerkracht het verhaal voorlas, of dat het verhaal via de computer
aangeboden werd. De tweede-taalleerders behaalden na het voorlezen door de leerkracht
wel hogere scores dan na het afluisteren van het computerprogramma. Alle kinderen
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gingen door het voorlezen in woordkennis vooruit. De onderzoekers vermelden dat
de leerkrachten van anderstalige kinderen aangaven dat ze vaak extra uitleg gaven en
uitgebreid ingingen op een onbekend woord, vooral als ze aan het kind konden zien
dat het een woord niet begrepen had. In dit onderzoek kwam dus naar voren, dat de
leerkrachten zich beter instelden op het taalvaardigheidsniveau van de kinderen dan het
computerprogramma. De onderzoekers stellen dat in het gebruikte computerprogramma
weinig animatie was toegepast en dat het een belangrijke vraag is of het toepassen van
meer animatie betere resultaten zou hebben opgeleverd.
In een eerder onderzoek zijn Segers en Verhoeven (2003) nagegaan in hoeverre
woordspelletjes die via de computer aangeboden worden, een hulp kunnen zijn voor
anderstalige kinderen. De deelnemers waren kinderen van Nederlandse afkomst en
tweede-taalleerders in groep 1 en groep 2 die het computerprogramma aangeboden
kregen in speciale ruimtes onder begeleiding van vrijwilligers of leerkrachten. Ze werkten
vijftien weken lang twee keer per week gedurende vijftien minuten aan de computer.
De controlegroep deed andere computerspelletjes die niet op het vergroten van de
woordenschat gericht waren. Er werd een algemene woordenschattoets afgelegd (passieve
woordenschattaak van de TAK) en een passieve toets die 37 zelfstandige naamwoorden
uit het aangeboden computerprogramma bevatte. Uit de toetsresultaten bleek dat op
de verwerving van de aangeboden woorden het programma een gunstig effect had
gehad, maar niet op de algemene woordenschat. De onderzoekers concludeerden dat het
uitgebreide interventieprogramma van vijftien weken met de inzet van computers niet de
kloof had gedicht tussen de kinderen van Nederlandssprekende gezinnen en de tweedetaalleerders, maar wel de woordenschatgroei van deze laatste groep had bevorderd.
Zij gaven aan dat een computerprogramma niet alleen via zogenaamde sprekende
prentenboeken, maar ook door speciale woordspelletjes de groei van het vocabulaire kan
bespoedigen. Daarom moeten computers gezien worden als een belangrijk hulpmiddel
bij het leren van woorden.
Hoewel Silverman en Hines (2009) niet gebruikmaakten van een computerprogramma,
onderzochten zij wel welk effect het aanbieden van videobeelden had op het verwerven
van nieuwe woorden ten opzichte van voorlezen. Ook bekeken zij of het effect even
gunstig was voor moedertaalsprekers als voor tweede-taalleerders. Aan hun onderzoek
deden 85 kinderen mee, in de leeftijd van vierenhalf tot achtenhalf jaar. Hun programma
duurde twaalf weken, waarin honderd weinig frequente woorden via voorleesboeken
aangeboden werden. In de conditie zonder videoprogramma lazen de leerkrachten
drie dagen per week voor. In de conditie met videoprogramma werd er op twee dagen
voorgelezen en op de derde dag bekeken de kinderen de videofilm twee keer, namelijk een
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keer ononderbroken en een keer met onderbrekingen voor uitleg van de woorden door
de leerkracht. Beide condities omvatten ook herhalingsspelletjes en opdrachten met de
woorden. Om te zorgen voor een betrouwbare uitvoering werkten Silverman en Hines
beide versies van het programma uit in handleidingen voor de leerkrachten.
De kinderen werden vooraf en achteraf getoetst met een toets voor de algemene
woordenschatontwikkeling, de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) en met een toets
die zestig van de honderd geselecteerde woorden bevatte. De analyses van de scores
lieten zien dat tweede-taalleerders meer vooruitgegaan waren in de conditie met het
videoprogramma dan in de andere conditie. Voor deze kinderen maakte het dus uit of
ze de videofragmenten hadden bekeken, maar voor de moedertaalsprekers niet. Dit gold
zowel voor de verwerving van de geselecteerde woorden, als voor de vooruitgang op de
PPVT, de toets voor algemene woordenschatontwikkeling. Bovendien bleek dat voor de
aangeboden woorden de tweede-taalsprekers in de videoconditie op hetzelfde niveau
gekomen waren als de moedertaalsprekers. Het verschil tussen beide groepen bij deze
woorden was dus gedicht. Bij de algemene woorden was het verschil niet verdwenen,
maar wel kleiner geworden door het programma met de videofilms. De onderzoekers
namen aan dat de moedertaalsprekers niet meer profiteerden van de videoconditie dan
van de alleen-voorlezenconditie, omdat hun taalvaardigheid zo vergevorderd was dat zij
al voldoende konden profiteren van het aanbod van de woorden in de voorleesboeken. De
niet-moedertaalsprekers echter hadden aan de minder visuele en meer verbale input in de
alleen-voorlezenconditie te weinig houvast om nieuwe woorden te leren en profiteerden
daarom meer van de videoconditie dan de moedertaalsprekers. De geconstateerde
groei in algemene woordenschat zou dan tot stand zijn gekomen doordat de nietmoedertaalsprekers door de filmfragmenten met een rijke context geconfronteerd werden
en zodoende ook woorden leerden die niet expliciet aangeboden waren. De onderzoekers
merken op dat, anders dan in andere onderzoeken, de informatie van de filmfragmenten
werd aangevuld door verbale ondersteuning en uitleg van de leerkrachten. Dit is een
verschil met het onderzoek van Segers et al. (2004), die vonden dat de tweede-taalleerders
meer vooruit gingen als de leerkracht het verhaal voorlas dan wanneer ze naar de
computerversie keken. In hun onderzoek echter werd er geen extra uitleg bij de beelden
gegeven en bekeken de kinderen de computerversie maar één keer. In het onderzoek van
Verhallen et al. (2004) bleek al dat alleen een herhaalde aanbieding van een gesproken
prentenboek met animatie tot leerwinst leidt bij de tweede-taalleerders.
In bovenstaande onderzoeken is een terugkerend gegeven dat voorlezen met uitleg of
het aanbieden van verhalen via computer of video waarbij door animaties de betekenis
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van woorden wordt overgebracht, meer effect sorteert dan alleen voorlezen of statische
beelden zonder animatie. Men zou daarom kunnen veronderstellen dat het juist om die
uitleg en overdracht van de betekenis gaat en dat kinderen ook zonder de context van
een verhaal nieuwe woorden kunnen leren. Omdat de beschrijving van de uitleg vaak
summier is, wordt niet altijd duidelijk hoe de didactische werkwijze eruit ziet en welke
elementen in de uitleg speciaal van belang zijn.
2.2.4

Onderzoek naar voorlezen met uitgebreide uitleg

In de laatste tien jaar is in woordenschatonderzoeken de aandacht van het voorlezen
verschoven naar de verschillende wijzen van instructie voor het stimuleren van de
woordenschatgroei. Men vergeleek de effectiviteit van een aantal didactische werkwijzen
voor woordenschatvergroting en gaf in de rapportages van deze onderzoeken meer details
over de gevolgde didactiek. Een aantal onderzoeken dat een uitgebreide beschrijving
geeft van de gevolgde instructiewijze wordt hieronder besproken.
Wasik en Bond (2001) boden kinderen op een school in een arme buurt van Baltimore
een programma aan dat niet alleen uitging van voorlezen, maar ook van activiteiten
met voorwerpen, waardoor de leerkrachten de woorden dus ook in een andere context
dan die van een verhaal aanboden. De leerkrachten van de experimentele groep kregen
prentenboeken en kisten met bijbehorende materialen tot hun beschikking en werden
getraind in het verduidelijken van de betekenis van de aan te leren woorden met
behulp van de voorwerpen. Honderd nieuwe woorden werden met de voorwerpen op
demonstratieve wijze aangeboden en in vervolgactiviteiten herhaald. De leerkrachten in
de controlegroep kregen dezelfde boeken als in de experimentele groep, maar ze kregen
geen speciale training en werden evenmin voorzien van alle bijbehorende voorwerpen.
Van de aangeboden woorden werden er 44 getoetst en de kinderen uit de twee
experimentele groepen beheersten er na het programma gemiddeld 38 en de kinderen
van de controlegroep 27,1, een verschil van ruim tien woorden. Voor de scores op de
algemene woordkennis (PPVT) gold bovendien dat de controlegroep niet vooruit was
gegaan en de experimentele groep wel. Dus ook voor het algemene vocabulaire had het
programma van niet meer dan vijftien weken resultaat gehad. Hieruit is de conclusie te
trekken dat het niet alleen om voorlezen, maar vooral ook om de specifieke didactiek voor
het aanbieden van woorden gaat. Uit de tellingen van de door de leerkrachten geuite
woorden bleek dat de leerkrachten die de training hadden gekregen gemiddeld zeven
van de tien woorden herhaalden, terwijl de andere leerkrachten slechts vier van de tien
woorden herhaalden. De onderzoekers concludeerden dat de training het gedrag van de
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leerkrachten had veranderd, met name op het punt van de frequentie waarmee ze de aan
te leren woorden aanboden.
Wasik en Bond betoogden dat met deze speciale didactische middelen de achterstand
in woordenschat van jonge kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus kan worden
ingelopen. Penno, Wilkinson en Moore (2002) betwijfelden of dit mogelijk was en
onderzochten of door middel van gerichte uitleg van woorden tijdens voorleesactiviteiten
het zogenaamde ‘Mattheuseffect’ teniet kon worden gedaan. Onder ‘Mattheuseffect’
wordt in dit verband verstaan dat kinderen met een grote woordenschat meer profiteren
van lessen en activiteiten die bedoeld zijn om de woordkennis te stimuleren dan kinderen
met een kleinere woordenschat en dat gerichte woordenschatlessen de kloof tussen deze
twee groepen daarom alleen kan vergroten en niet verkleinen. De deelnemers aan het
onderzoek van Penno et al. waren gemiddeld zes jaar en zes maanden oud en kregen
twee prentenboeken drie keer voorgelezen, één prentenboek met uitleg van woorden
en één prentenboek zonder uitleg. Er deden twee klassen mee, een met uitsluitend
moedertaalsprekers van het Engels en een klas met ook tweede-taalleerders. Uit de
analyse van de scores bleek dat het geven van uitleg de passieve beheersing van woorden
bevorderde. De klas met uitsluitend Engelse moedertaalsprekers leerde meer woorden
dan de klas die ook niet-moedertaalsprekers had. Ook toonden de resultaten aan dat
kinderen met een grotere woordenschat meer profiteerden van de uitleg dan de kinderen
met een kleinere woordenschat. Dit verschil ging ook op voor de woorden waarvan geen
uitleg was gegeven en voor het aantal keer dat er voorgelezen werd. In dit onderzoek
werd het Mattheuseffect dus niet overwonnen door de onderwijsinterventie.
Ander onderzoek heeft echter wel aangetoond dat lessen die de woordenschat van
kinderen stimuleren, een groter effect hebben op de woordenschatgroei van kinderen
met een kleine woordenschat dan op kinderen met een grote woordenschat en dus ertoe
kunnen leiden dat de kloof tussen beide groepen gedicht wordt. Carlo, August, McLaughlin,
Snow, Dressler, Lippman, Lively en White (2004) verrichtten dergelijk onderzoek bij
tweede-taalleerders van tien tot twaalf jaar oud en toonden aan dat de woordenschat
van deze kinderen door de onderwijsinterventie meer toenam dan die van de andere
deelnemers. Hoewel zowel bij de voor- als bij de nameting de tweetalige leerlingen
toch nog ver onder de moedertaalsprekers scoorden, meenden de onderzoekers dat met
gerichte programma’s het verschil in woordenschat tussen beide groepen uiteindelijk
opgeheven kan worden.
Justice, Meier en Walpole (2005) onderzochten het Mattheuseffect voor jongere
kinderen en vergeleken ook het voorlezen met uitleg van de nieuwe woorden met een
conditie zonder uitleg. In een interventieprogramma dat tien weken duurde, werden tien
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prentenboeken vier keer voorgelezen, waarbij er dertig woorden niet en dertig woorden
wel werden uitgelegd. De uitleg hield in dat de volwassene een omschrijving van het
woord gaf en een voorbeeldzin oplas waarin het woord voorkwam. De deelnemers
waren 57 kleuters van gemiddeld 5,6 jaar oud met voornamelijk ouders met een lage
sociaaleconomische status. De uitkomst was dat de kinderen die aan de voorleesgroepen
hadden deelgenomen meer woorden leerden dan de kinderen van de controlegroep,
namelijk ongeveer vier woorden (van de zestig). De toegelichte woorden werden
beter verworven dan de niet-uitgelegde woorden. Ook dit resultaat suggereert dat het
toch vooral gaat om de uitleg bij de woorden. Wat betreft het effect van de omvang
van de woordenschat, bleek dat kinderen in de experimentele groep met een kleine
woordenschat meer leerwinst boekten met de uitgelegde woorden dan de kinderen
met een grote woordenschat, hetgeen afwijkt van de uitkomst van het onderzoek
van Penno, Wilkinson en Moore (2002). Verder was ook duidelijk dat de kinderen de
woorden die niet uitgelegd waren niet of nauwelijks verworven hadden, ook al waren
de woorden vier keer aangeboden. Justice, Meier en Walpole stellen dat kinderen met
een lage sociaaleconomische achtergrond meer uitleg nodig hebben, maar opperen
ook de mogelijkheid dat andere onderzoeken met incidenteel leren, dus alleen door
voorlezen, meer succes hebben gehad omdat de prentenboeken over een kortere periode
werden voorgelezen dan in hun onderzoek, waarbij elk prentenboek steeds over een
periode van drie tot vier weken werd voorgelezen. Het is dus volgens Justice, Meier en
Walpole mogelijk dat een meer geconcentreerde aanbieding bij kinderen met een lage
woordenschat meer succes heeft. Het kan echter ook gelegen hebben aan de toets die
zij gebruikten, aangezien zij alleen de actieve beheersing van de woorden toetsten
waarbij de kinderen een definitie van het woord moesten geven en dit kan hen voor
extra problemen op cognitief en linguïstisch gebied hebben gesteld. Andere onderzoeken
hebben eenvoudigere toetsen gebruikt, bijvoorbeeld door het kind een meerkeuzetoets
voor te leggen en dit kan het verschil in uitkomst ook hebben veroorzaakt.
In het onderzoek van Biemiller en Boote (2006) werd aanvankelijk alleen voorlezen
met of zonder uitleg ingezet, maar bij een tweede studie gebruikten ze ook intensievere
manieren van werken. In hun eerste experiment werd voorlezen met uitleg van de
woorden vergeleken met alleen herhaald voorlezen zonder uitleg. Ook werd bekeken
of herhaald voorlezen bij jongere kinderen een ander effect sorteerde dan bij oudere
kinderen. Dit laatste bleek inderdaad het geval te zijn. Vier keer voorlezen had voor het
leren van woorden voor jonge kinderen (kleuters en kinderen uit grade 1, dus ongeveer
zes jaar oud) een positief effect, maar voor kinderen in grade 2 (ongeveer zeven jaar oud)
juist een negatief effect. Blijkbaar was herhaling van een voorleesverhaal voor kinderen
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die al verder zijn met hun taalvaardigheid extra vervelend waardoor hun concentratie
afnam en ze minder goed naar de tekst luisterden, zo concludeerden de onderzoekers.
Bij het tweede experiment gingen de onderzoekers na of een intensievere manier van
woorden onderwijzen meer resultaat gaf. Deze manier hield in dat de leerkrachten op vijf
achtereenvolgende dagen de betekenis van de woorden toelichtten bij het voorlezen van
het prentenboek, op elke dag steeds andere woorden. Aan het eind van de dag lazen de
leerkrachten de zinnen uit het boek opnieuw voor en herhaalden de uitleg. Op de laatste
dag van elke week werden de woorden van die week mondeling overhoord en in andere
zinnen geplaatst. In totaal duurde het programma twee weken; de eerste nameting vond
twee weken na het programma plaats en de tweede zes weken na het programma. De
resultaten lieten zien dat de algemene winst nu 41% van de te leren woorden bedroeg.
De onderzoekers meldden dat in het tweede experiment een gemiddelde groei van acht
tot twaalf woorden per week werd bereikt, waarbij de kinderen van grade 1 de meeste
nieuwe woorden leerden. Biemiller en Boote concluderen dat als er op continue basis op
een juiste manier en in een juist tempo nieuwe woorden onderwezen worden, in drie
jaar de woordenschatgroei in totaal 1.000 tot 1.500 woorden kan bedragen, een aantal
waarvan zij inschatten dat dit genoeg zou zijn om de startachterstand van kinderen met
een kleine woordenschat weg te werken (Biemiller & Boote 2006, p. 55).
Ook Beck en McKeown (2007) onderzochten het effect van een uitgebreide uitleg om
aan te tonen dat hiermee de woordenschat van kinderen met een achterstand op dit gebied
aanzienlijk vergroot kan worden. In hun eerste experiment werden voorleesverhalen
aangeboden aan 98 kinderen in de leeftijd van vijf tot acht jaar (kleuters en first graders)
met Engels als moedertaal waarvan 85% een lage sociaaleconomische status hadden.
De interventie bestond uit het voorlezen van prentenboeken, waarbij zowel voor de
kleuters als voor de first-graders 22 minder frequente woorden geselecteerd werden.
Beck en McKeown spreken hierbij over tier 2 woorden en dit zijn woorden die weinig
voorkomen in het gewone dagelijkse taalgebruik, maar wel veel in leesteksten en een
meer genuanceerde of abstracte betekenis hebben. Zij zijn van mening dat kinderen met
een kleine woordenschat behoefte hebben aan uitleg van juist deze woorden, aangezien
ze deze door middel van het gewone taalaanbod niet snel zullen leren. De kinderen van
de experimentele groep kregen na het voorlezen uitleg van de betekenis volgens een
aanpak van acht stappen (Rich Instruction), terwijl aan de controlegroep alleen werd
voorgelezen zonder enige uitleg. Deze stappen betroffen onder andere het geven van een
voorbeeldzin, het laten nazeggen van het woord en het herhalen van het woord in een
andere context dan die van het voorleesverhaal.
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De resultaten lieten zien dat de kinderen in de experimentele groep, zowel de kleuters
als de first graders, meer woorden hadden geleerd dan de alleen-voorleesgroep. Toch
vroegen Beck en McKeown zich af in hoeverre dit resultaat niet verbeterd zou kunnen
worden door ervoor te zorgen dat de woorden vaker aangeboden en geoefend werden.
In eerdere onderzoeken (Beck et al. 1987; McKeown et al. 1985) hadden zij immers
geconstateerd dat de kinderen meer leerwinst behaalden. Aan deze onderzoeken hadden
echter oudere kinderen meegedaan die uitgebreidere oefeningen hadden uitgevoerd.
In een tweede onderzoek pasten Beck en McKeown daarom een instructiewijze toe die
zij More Rich Instruction noemden en waarin sprake was van een herhaalde aanbieding
gespreid over meer dagen. Aan dit tweede onderzoek namen 36 kleuters en veertig
kinderen uit de first grade mee. Ook deze kinderen waren allen moedertaalsprekers van
het Engels en voor een groot deel (81%) afkomstig uit lagere sociaaleconomische milieus.
Zeven boeken werden voorgelezen waaruit steeds zes woorden werden geselecteerd,
waarvan er drie alleen met een Rich Instruction, zoals in het eerste onderzoek, werden
aangeboden. Drie woorden werden daarna nog eens via opdrachten en spelletjes over
drie dagen verspreid binnen een week herhaald aangeboden (de More Rich Instruction).
Deze laatste woorden werden na vier weken en na zeven weken opnieuw herhaald. De
lessen duurden ongeveer twintig minuten en de leerkrachten kregen een workshop van
twee uur aangeboden om hen vertrouwd te maken met de aanpak. De resultaten van
dit tweede experiment lieten zien dat de kinderen bijna twee keer zoveel woorden met
de More Rich Instruction hadden geleerd als met de Rich Instruction. Beck en McKeown
concludeerden hieruit dat het mogelijk was ook kinderen uit laagopgeleide gezinnen
woorden te leren die niet tot het dagelijkse taalgebruik horen. Zij vonden dit met
name van belang voor de latere ontwikkeling van de leesvaardigheid van de kinderen,
omdat kennis van deze woorden noodzakelijk is voor het begrijpen van teksten waar de
kinderen in hun schoolloopbaan mee te maken krijgen. Verder wezen zij erop dat ook
de woorden van de More Rich Instruction niet voor honderd procent geleerd werden. Zij
vergeleken de resultaten van de studie van Elley (1989) waarbij zevenjarige kinderen in
de minst effectieve conditie vier procent van de te leren woorden verwierven, met die
van Biemiller en Boote (2006) die ervoor zorgden dat kleuters 45% van de aangeboden
woorden leerden. Volgens Beck en McKeown had dit verschil te maken met de selectie van
de woorden, want concrete zelfstandige naamwoorden worden sneller verworven dan
woorden die verwijzen naar meer abstracte concepten, zoals de minder frequente tier
2 woorden die zij voor hun onderzoek kozen en die vooral werkwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden omvatten. Naar hun mening zijn onderzoeksresultaten die verkregen
zijn met concrete woorden niet zonder meer van toepassing op de minder frequente
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woorden, omdat deze laatste woorden speciaal voor jonge kinderen met een achterstand
in woordenschat moeilijker te leren zijn.
Ook in de onderzoeken van Silverman (2007a, 2007b) komt de vraag aan de orde
of kinderen met een kleine woordenschat snel nieuwe woorden kunnen leren, zodat
ze hun achterstand met de andere kinderen kunnen inlopen. Zij onderzocht kleuters
met Engels als eerste taal en kleuters met een andere moedertaal die een speciaal
woordenschatprogramma aangeboden kregen, het zogenaamde Multidimensional
Vocabulary Program (MVP), met daarin een aantal stappen die overeenkomst vertonen
met die van Beck en McKeown in hun Rich Instruction. In het programma van Silverman
werden tevens visuele materialen gebruikt om de woorden verder te verduidelijken,
de kinderen werden aangemoedigd om de woorden met elkaar te vergelijken en te
contrasteren en ook het schriftelijke woordbeeld werd aangeboden, waarbij de kinderen
met ondersteuning van de leerkracht de woorden trachtten te spellen. Hiermee wilde zij
bereiken dat de kinderen niet alleen de referentiële betekenis van een woord, maar ook
verschillende andere aspecten van woordbetekenis direct aangereikt kregen. Bij twaalf
voorleesboeken schreef zij handleidingen voor dit programma en ze gaf de leerkrachten
een training van vijf dagdelen. Per week werd een boek voorgelezen, waaruit vijf tot tien
zogenaamde ‘tier 2’ woorden gekozen werden. Bij elkaar duurde het programma veertien
weken en er werd drie dagen per week gedurende dertig tot 45 minuten aan gewerkt, met
aan het eind van de periode twee weken voor herhaling van alle aangeboden woorden.
Zowel de algemene woordenschat als de kennis van de geselecteerde woorden van de
kinderen werd één week voor de interventie, onmiddellijk na afloop van de interventie
en zes weken later getoetst. Voor het evalueren van de beheersing van de geselecteerde
woorden, kregen de kinderen een receptieve toets naar het model van de PPVT voorgelegd
en een toets voor productieve woordkennis, waarbij de kinderen zonder visuele steun
gevraagd werd een definitie van het woord te geven. Bij de algemene woordenschattoets
was bij het begin van het programma de score van de tweede-taalleerdersgroep lager
dan die van de moedertaalsprekers, maar bij de beide nametingen bleken de verschillen
tussen de groepen niet meer significant. Ook bij de door het programma aangeboden
woorden bleken de tweede-taalleerders hun achterstand te hebben ingelopen. Silverman
concludeert daarom dat tweede-taalleerders in staat zijn in dezelfde tijd meer nieuwe
woorden te leren dan moedertaalsprekers, mits het programma speciaal op hen
toegesneden is.
In een tweede onderzoek (2007b) bood Silverman verschillende elementen uit
haar woordenschatprogramma apart aan om na te gaan welke hiervan het meest
effectief was. Zij ontwierp daarvoor drie manieren van uitleg van nieuwe woorden: 1.
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een contextgebonden uitleg, waarbij de instructie gericht was op de context van de
voorleestekst en de leerkracht inging op de associaties van de kinderen op het woord;
2. een zogenaamde ‘analytische’ toelichting waarbij de leerkracht de kinderen wees op
overeenkomsten en verschillen tussen te leren woorden en gevarieerde contexten, anders
dan die van het voorleesverhaal, aanbood; 3. een verankerde uitleg (anchored instruction),
waarbij naast een analytische toelichting ook nog de geschreven vorm van het woord
werd aangeboden en de kinderen werden aangemoedigd de te leren woorden te spellen.
Aan dit onderzoek namen 94 kinderen deel, die een algemene woordenschattoets
aflegden en ook een woordenschattoets voor de aan te leren woorden, met een passieve
en een actieve subtoets. Ook hierbij werd voor elke instructiewijze een handleiding
uitgeschreven en de leerkrachten kregen een individuele training aangeboden. De
resultaten van dit experiment toonden aan dat de kinderen die alleen contextgebonden
uitleg kregen, zowel op de receptieve als op de actieve subtoets minder woorden leerden
dan kinderen in de condities van respectievelijk analytische uitleg en verankerde uitleg,
terwijl tussen deze twee laatste condities geen significant verschil werd vastgesteld.
Aan een retentietoets namen zes maanden later vijftig van de 94 kinderen deel en de
resultaten lieten ook nu weer zien dat de analytische en de verankerde uitleg effectiever
waren dan de contextgebonden uitleg. Er werd nu echter een significant verschil
gevonden ten gunste van de verankerde uitleg die meer leerwinst opleverde dan de
analytische uitleg. Op de algemene woordenschattoets werd er geen significant verschil
gevonden tussen de drie condities. Silverman veronderstelde dat het programma een te
korte duur had en de kinderen te weinig woorden aangeboden had om in een groei van
de algemene woordenschat te resulteren. Hiervoor zou een longitudinaal experiment met
een groter aanbod van woorden en een grotere groep deelnemers nodig zijn.
Ook Collins (2010) bood een programma aan dat uit verschillende stappen bestond.
De deelnemers waren jonge tweede-taalleerders met Portugees als moedertaal in een
Engelstalige omgeving. De kinderen hadden een gemiddelde leeftijd van vier jaar en zes
maanden. Zij selecteerde voor haar onderzoek 56 laagfrequente Engelse woorden die niet
in de voor te lezen boeken voorkwamen en die zij speciaal in de voorleesteksten invoegde.
Haar onderzoeksvraag was gericht op het effect van het voorlezen met een uitgebreide,
stapsgewijze uitleg in vergelijking met alleen voorlezen, waarbij ze niet alleen bekeek
of de grootte van de Engelse woordenschat, maar ook of de omvang van de Portugese
woordenschat van de kinderen een rol speelde bij het leren van nieuwe Engelse woorden.
Uit de analyse van de resultaten sprong het voorlezen met uitleg eruit als faciliterende
factor voor de verwerving van de aangeboden woorden. Collins had via een vragenlijst
bepaald welke ouders thuis veel boeken lazen of voorlazen. Uit de analyses bleek dat het
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frequente gebruik van boeken in de thuissituatie een indirecte rol speelde bij het leren
van Engelse woorden, aangezien deze factor het niveau van de Engelse woordenschat
beïnvloedde en de grootte van de Engelse woordenschat van de kinderen weer van
invloed was op de scores op de toets. De grootte van de Portugese woordenschat maakte
echter geen verschil voor het leren van Engelse woorden.
De kinderen die voorleesverhalen hoorden en daarbij uitleg kregen van de betekenis
van de woorden, leerden iets minder dan vijftig procent van de geselecteerde woorden.
Collins bracht naar voren dat deze uitslag er meer uitspringt dan de resultaten van
eerdere onderzoeken met eentalige kinderen, daarbij onder andere verwijzend naar
die van Beck en McKeown (2007), Penno et al. (2002), Elley (1989) en Sénéchal (1997).
Bovendien, zo concludeerde zij, bewees deze uitslag dat de leerwinst ook behaald kon
worden voor woorden die oorspronkelijk niet in de tekst voorkwamen en geen relatie
hadden met belangrijke scènes of plotwendingen in het verhaal. Daarnaast gaf ze aan
dat er in zeer kleine groepjes was voorgelezen (twee tot drie kinderen) en dat dit ook
de woordenschatgroei had bevorderd. Hierbij kunnen we echter opmerken dat in het
onderzoek van Sénéchal (1997) al werd aangetoond dat ook door voorlezen aan grote
groepen de woordenschatgroei gestimuleerd kan worden (zie paragraaf 2.2.2). Collins
stelde verder dat ook de frequentie van de woorden in de tekst de leerwinst gunstig
beïnvloedde. Alle woorden kwamen zes keer voor in de voorleestekst, maar zij vermeldde
niet hoe groot de frequentie inclusief de uitleg in totaal was. We mogen veronderstellen
dat bij een uitgebreide uitleg de woorden vaker worden genoemd.
Justice (2002) onderzocht voorlezen met verschillende wijzen van uitleg van de
woorden. Zij liet leerkrachten aan kinderen voorlezen onder twee condities waarbij de
frequentie van de woorden hetzelfde was, namelijk twee. De condities waren: 1. voorlezen
waarbij de volwassene zeer duidelijk de referent van het woord aanwees en het woord
noemde (het zogenaamde ‘labelen’) waarbij het woord steeds aan het eind van een korte
zin voorkwam (bijvoorbeeld: “Dit is de merel”) en 2. voorlezen waarbij de volwassene
geen directe aanwijzingen gaf over de betekenis, maar wel vragen stelde over het woord.
Deze laatste conditie werd weer onderscheiden in twee soorten vragen, namelijk vragen
over de uiterlijke kenmerken van de referent en vragen met een meer abstract karakter,
die de kinderen zouden aanzetten tot cognitieve verwerking van de woorden. Aan haar
onderzoek deden 23 kinderen mee in de leeftijd van drie jaar en één maand tot vier jaar
en elf maanden met Engels als moedertaal. De namen van twaalf vogels en vijf bloemen
werden gekozen als doelwoorden en elke referent werd één keer afgebeeld in het boek.
De kinderen werden vooraf getoetst op hun actieve woordkennis van de doelwoorden,
waarbij voor elk kind apart werd vastgesteld welke van de zeventien woorden het kind
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niet kende en van deze woorden selecteerde de onderzoeker voor elk kind tien onbekende
woorden. Tijdens individuele voorleessessies werden er van deze geselecteerde woorden
vijf in de conditie van het ‘labelen’ aangeboden en over vijf werden vragen gesteld. De
kinderen werden random toegewezen aan een van de vraagcondities.
Uit de resultaten bleek dat de conditie met het ‘labelen’ hogere scores gaf op de
passieve woordenschattoets dan de conditie met het stellen van vragen. Op de actieve
toets werden geen significante verschillen tussen de condities gevonden. De gemiddelde
score op de passieve toets voor de label-conditie was 2,1 en voor de vragen-conditie 1,3
(maximale score: 5). De beide condities met de vragen werden met elkaar vergeleken,
maar hierbij kwamen er geen significante verschillen aan het licht. Het maakte dus niet
uit of de kinderen vragen moesten beantwoorden over de uiterlijke kenmerken van de
referenten of vragen die dieper ingingen op de betekenis en de cognitieve ontwikkeling
stimuleerden.
Deze uitkomst was anders dan die van andere onderzoeken, zoals die van Whitehurst
et al. (1994) en van Sénéchal (1997), die juist meer resultaat vonden als de kinderen
vragen moesten beantwoorden. Justice nam aan dat dit verklaard kan worden doordat
zij de frequentie van de woorden in alle condities gelijk hield. In het onderzoek van
Sénéchal gaf de volwassene het antwoord, als de kinderen niet in staat waren antwoord
te geven op de vragen. Waarschijnlijk resulteerde dit in een hogere aanbodfrequentie
van de te leren woorden dan in de conditie van alleen voorlezen. Volgens Justice waren
de betere resultaten van de conditie met het vragen stellen bij Sénéchal daarom te
danken aan deze hoge aanbodfrequentie en niet aan het feit dat de kinderen vragen
moesten beantwoorden. Zij onderstreept het belang van onderzoek naar de wijze van
het aanbieden van nieuwe woorden waarbij de frequentie van de woorden strikt onder
controle gehouden wordt, om zodoende te kunnen bepalen of het om de frequentie gaat
of om de wijze van instructie.
2.2.5

Onderzoek met volwassen tweede-taalleerders

In de onderzoeken naar volwassen tweede-taalleerders is ook de frequentie van de aan
te leren woorden aan de orde gekomen. Rott (1999) heeft in een onderzoek naar de groei
van de woordenschat van 95 volwassen leerders van het Duits aangetoond dat een
herhaald aanbod van woorden tot een betere retentie van die woorden leidt. De leerders
kregen leesteksten aangeboden onder drie verschillende condities: de te leren woorden
kwamen in de tekst twee keer, vier keer of zes keer voor. Daarna kregen ze drie keer een
woordentest aangeboden, namelijk onmiddellijk na het lezen, een week later en nog
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eens na vier weken. De resultaten brachten aan het licht dat het zes keer aanbieden van
nieuwe woorden leidde tot zowel een betere receptieve als productieve kennis van deze
woorden, dan een aanbod van vier of twee keer. Dit effect bleef ook op langere termijn
bestaan.
Het onderzoek naar de verwerving van een tweede taal door volwassenen heeft veelal
schriftelijk aanbod als uitgangspunt genomen. R. Ellis (1995) merkt hierover op dat er
nog weinig bekend is over hoe leerders woorden leren als ze alleen op mondeling aanbod
kunnen steunen. Veel onderzoek naar de rol van mondeling taalaanbod richt zich op het
verschil tussen aangepast en niet-aangepast taalaanbod. Met aangepast taalaanbod werd
bedoeld dat dit aanbod gemodelleerd was op de volgende manieren: 1. het aanbod is
minder complex; 2. er worden meer woorden gebruikt per uiting; 3. er is meer herhaling
van inhoudswoorden (Long 1996).
Pica, Young en Doughty (1987) onderzochten de vraag in hoeverre mondeling aanbod in
een tweede taal beter begrepen werd naarmate het taalaanbod meer aangepast werd aan
de tweede-taalleerders. Het ging hierbij om het uitvoeren van mondelinge opdrachten. De
onderzoekers vergeleken twee input-condities: 1. voorlezen van een a priori aangepaste
instructie, die zonder interactie overgebracht wordt aan de tweede-taalleerder; 2. input
via een niet-aangepaste instructie waarbij interactie tussen de moedertaalspreker en de
tweede-taalleerder mogelijk was. De proefpersonen scoorden onder de tweede conditie
beter dan onder de eerste. Dat betekent dat door interactie tussen de moedertaalspreker
en de tweede-taallerende luisteraar de opdrachten begrijpelijker worden, dan door
een a priori aangepast taalaanbod. Dit ging echter niet op voor alle opdrachten. De
onderzoekers gingen vervolgens na hoe de modificaties het mondelinge taalaanbod
begrijpelijker hadden gemaakt. Uit de analyse van de onderzoeksresultaten bleek dat het
terugbrengen van de complexiteit in het aangepaste aanbod weinig invloed had gehad
op de begrijpelijkheid, maar dat het wel verschil maakte als er meer woorden per uiting
waren en de inhoudswoorden vaker herhaald werden. Bij de opdrachten met de beste
resultaten werden veel meer woorden en vooral meer woorden per uiting aangeboden
en deze grotere hoeveelheid aanbod was vooral gebaseerd op de herhalingen van de
inhoudswoorden. Dit resultaat lijkt ook voor jonge tweede-taalleerders van belang,
aangezien het hier ging om mondeling taalaanbod, waarbij geen gebruik werd gemaakt
van schriftelijke ondersteuning. De onderzoekers kwamen op grond van deze resultaten
met de aanbeveling dat leerkrachten hun mondelinge taalaanbod begrijpelijker kunnen
maken door dit aanbod redundant te maken, dat wil zeggen meer informatie per uiting te
geven en woorden vaker te herhalen, ook als de leerlingen er niet om vragen.
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R. Ellis (1995) voerde een experimenteel onderzoek uit naar de groei van de
woordenschat van Japanse middelbare scholieren die Engels leerden. Ze moesten
negentien nieuwe woorden leren onder verschillende condities, namelijk via van te voren
aangepast mondeling taalaanbod en via taalaanbod dat tijdens interactie aangepast
werd. De onderzoeksresultaten lieten zien dat leerlingen meer woorden leerden door het
interactieve taalaanbod, maar dat het van te voren aangepaste taalaanbod veel efficiënter
was, aangezien er minder tijd voor nodig was en er dus in deze conditie per minuut meer
woorden werden verworven.
Ellis en He (1999) hebben dit onderzoek uitgebreid naar het relatieve effect van
verschillende soorten aangepast taalaanbod op respectievelijk het correct begrijpen van
opdrachten, het herkennen en het produceren van nieuwe woorden. Hun onderzoeksgroep
van vijftig volwassen leerders van het Engels verdeelden ze in drie groepen: 1. de groep
die alleen opdrachten met een aangepast taalaanbod van de leraar kreeg; 2. de groep die
tijdens de opdrachten vragen mochten stellen aan de leraar; en 3. de groep waarvan de
tweede-taalleerders zelf de opdrachten formuleerden en via onderling overleg uitvoerden.
In de eerste twee groepen was uitsluitend sprake van mondelinge taal, maar bij de laatste
groep mochten de leerders de woorden die onthouden moesten worden ook opschrijven
op woordkaartjes. Deze derde groep behaalde de beste resultaten. Ellis en He schrijven
dat vooral aan de sociale setting toe, maar een andere oorzaak kan ook zijn dat aan deze
groep productieve eisen werden gesteld, waarbij ze ook nog het schriftelijke woordbeeld
van de nieuwe woorden voor zich hadden, wat voor het onthouden van de woorden een
belangrijk hulpmiddel kan zijn.
Veel onderzoeken richten zich op de verwerving van het Engels als tweede taal. Aan
het onderzoek van Loschky daarentegen hebben Engelstalige volwassenen die Japans
leerden deelgenomen (Loschky 1994). Loschky onderzocht zowel de receptieve verwerving
van Japanse woorden en zinsconstructies als het begrip van Japanse leesteksten. Zij
liet de volwassen vreemde-taalleerders deze teksten lezen onder drie condities waarbij
gevarieerd werd tussen een conditie met interactie en zonder interactie en een conditie
met uitgebreide toelichting en zonder toelichting. De conditie met interactie gaf de beste
resultaten als het ging om tekstbegrip, maar overtrof niet de andere condities op het
punt van woordenschatverwerving.
Uit deze onderzoeken wordt het verband duidelijk tussen het begrijpen van taalaanbod
en het effect van interactie. Voordat er communicatie tot stand kan komen, moet de
luisteraar/lezer het taalaanbod begrijpen en de kans hierop wordt vergroot als het
taalaanbod tijdens de interactie aangepast wordt, bijvoorbeeld als er opdrachten gegeven
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worden die de tweede-taalleerder moet uitvoeren. De aangeboden taal moet dus ingebed
zijn in een communicatieve situatie die de inhoud van de boodschap ondersteunt en
verduidelijkt. Daarnaast is er taalaanbod nodig met veel extra informatie en herhaling
van de inhoudswoorden die in de opdrachten of teksten centraal staan.
Indien de boodschap overkomt bij de tweede-taalleerder, is daarmee echter nog niet de
garantie geleverd dat aparte taalelementen zoals woorden verworven worden. De relatie
tussen tekstbegrip en het leren van woorden is niet eenduidig en processen die leiden
tot het begrip van een mondelinge boodschap, zijn niet dezelfde als de processen die
leiden tot woordverwerving. In de woorden van R. Ellis: “Comprehending a message does
not guarantee acquisition of new word meanings.” (R.Ellis 1995, p. 428). Begrijpelijkheid
alleen is dus niet genoeg, het tot stand komen van begrip van de betekenis is een
belangrijke, maar niet een voldoende voorwaarde voor het leren van woorden.
2.2.6

Samenvatting en conclusie

De literatuur over de vergroting van de woordenschat van jonge kinderen is nog niet
zo uitgebreid, zeker als we de doelgroep beperken tot jonge tweede-taalleerders die
helemaal aan het begin staan van hun tweede-taalverwerving. Toch kunnen we uit het
onderzoek dat is verricht al enige conclusies trekken. De belangrijkste conclusie is dat de
mate van voorkomen van woorden in een (mondelinge of schriftelijke) tekst gerelateerd
is aan de verwerving van die woorden. Frequentie doet er dus toe en herhaling lijkt
daarom voor het woordenschatonderwijs een krachtig middel. Hoe vaak een woord
moet voorkomen om verworven te worden is echter niet duidelijk. In de onderzoeken
naar woordenschatvergroting van jonge kinderen is de frequentie niet als aparte factor
onderzocht. Daarbij heeft Justice (2002) de frequentie onder controle gehouden bij
het vergelijken van verschillende instructiewijzen, maar de andere onderzoekers niet.
Daardoor is niet duidelijk of een werkwijze met uitleg van de woorden beter werkt,
omdat daardoor de woorden frequenter voorkomen of dat het de werkwijze zelf is die de
woordenschatgroei bewerkstelligt.
Hieraan kunnen we toevoegen dat Beck en McKeown (2007) rapporteerden over het
aantal keer dat de te leren woorden aan de orde kwamen in hun interventieprogramma
en daarbij bleek dat dit bij de Rich Instruction vijf keer was en bij de More Rich Instruction
twintig keer. Het is echter niet helemaal duidelijk of dit de gemiddelde frequentie per
woord betreft, of dat elk woord minimaal vijf keer, respectievelijk twintig keer genoemd
werd. Toch kunnen we ervan uitgaan dat de frequentie hoger wordt naarmate er meer
gelegenheden zijn waarbij de woorden behandeld worden. Deze grotere frequentie heeft
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wellicht gezorgd voor een betere verwerving van de woorden in de More Rich Instruction.
Welke rol frequentie speelt bij het verwerven van de woorden is echter alleen na te gaan
door de verschillende wijzen van instructie gelijk te houden. Daarbij is het de vraag hoe
groot de frequentie moet zijn bij mondeling aanbod. In het onderzoek van Rott (1999) was
een frequentie van vier keer ten opzichte van twee keer al groot genoeg om verschil uit te
maken, maar daarbij waren volwassen-tweedetaalleerders betrokken die een schriftelijke
tekst lazen. Ook in de onderzoeken van Beck et al. (1987) gaf twaalf keer betere resultaten
dan vier keer, maar ook daar ging het om schriftelijk aanbod.
De onderzoeken naar volwassen tweede-taalverwervers tonen aan dat een expliciete
instructie voor het leren van een tweede taal meer resultaat geeft dan een impliciete
wijze van leren. Voor jonge kinderen zijn formele lessen niet geschikt en daarom wordt
veelal gewerkt met andere middelen, zoals spelletjes, handelingen met voorwerpen en
voorlezen. Het zogenaamde ‘interactieve voorlezen’ of dialogic reading is een manier
van voorlezen waarbij een groot aantal verschillende instructie-elementen wordt
toegepast, zoals het stellen van vragen, het aanwijzen van illustraties en uitleg bij de
woorden. Wanneer alleen voorlezen vergeleken werd met deze interactieve wijze van
voorlezen was de laatste effectiever (Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997; Droop et al.
2005). Ook voorlezen met daarna activiteiten met voorwerpen geeft bij jonge kinderen
meer resultaat dan alleen voorlezen (Wasik & Bond 2001). In een aantal meer recente
onderzoeken zijn verschillende didactische elementen apart onderzocht. Justice (2002)
toonde aan dat een aanbod met alleen aanwijzen en benoemen effectiever was dan het
stellen van vragen. Andere onderzoeken lieten zien dat het aanbieden van uitleg waarbij
de woorden los van de context van het voorleesverhaal behandeld worden, beter werkt
dan uitleg binnen de context van het voorleesverhaal (Silverman 2007b; Collins 2010).
Een uitgebreide behandeling op achtereenvolgende dagen sorteert meer effect dan een
enkele uitleg (Beck & McKeown 2007). Biemiller en Boote vergeleken de resultaten van
een aantal onderzoeken over voorlezen met elkaar en concludeerden ook dat voorlezen
met uitleg meer effect heeft dan voorlezen alleen (Biemiller & Boote 2006). Toch zijn er
voor zover mij bekend geen onderzoeken verricht die uitleg zonder voorlezen als aparte
variabele meenemen in hun onderzoekcondities.
Verder bleek uit de besproken onderzoeken dat de woorden eerder geleerd worden
als ze in de afbeeldingen geïllustreerd zijn. Ook het aanbieden van animaties bij het
voorlezen via de computer faciliteert de woordenschatgroei (Verhallen, Bus & De Jong
2004). Het visuele element is dus van belang, waarschijnlijk omdat door de illustraties de
betekenis van de woorden beter overgebracht wordt en de animaties de koppeling tussen
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woord en referent extra benadrukken. Het tot stand komen van begrip van de betekenis
biedt echter nog geen garantie voor het verwerven van het woord.
Bij de meer uitgewerkte programma’s voor woordenschatvergroting (Silverman
2007a en 2007b; Beck & McKeown 2007; Collins 2010) zien we dat de onderzoeker
de leerkrachten voorziet van protocollen of handleidingen om ervoor te zorgen dat
de interventie uitgevoerd wordt zoals bedoeld. Eerdere onderzoeken, zoals die van
Whitehurst et al. (1994), Wasik en Bond (2001) en Appel en Vermeer (1997), waarin niet
gesproken wordt over protocollen, maken melding van een onvolledige uitvoering van
de interventieprogramma’s. In het onderzoek van Biemiller en Boote (2006) werd door
de leerkrachten zelf aangegeven dat er uitgebreidere instructie aan de kinderen moest
plaatsvinden en is een gestructureerde aanpak vervolgens doorgevoerd. Hieruit blijkt dat
voor het uitvoeren van interventies in ieder geval een duidelijke, gestructureerde aanpak
voor de leerkrachten aanwezig moet zijn, liefst ook op schrift.
Tussen de opstelling van Nagy en Herman (1987) die meenden dat het onderwijs aan
kinderen, zelfs in zijn meest effectieve vorm, de noodzakelijke woordenschatgroei niet
kan bewerkstelligen en die van Biemiller en Boote (2006) en Beck en McKeown (2007)
die stellen dat juist gestructureerd taalaanbod de woordkennis van jonge kinderen in
belangrijke mate kan stimuleren, liggen twee decennia waarin een reeks van experimentele
onderzoeken nieuwe inzichten aan het licht heeft gebracht over de factoren die bijdragen
aan het leren van woorden. We kunnen uit dit literatuuroverzicht concluderen dat voor
het bevorderen van de woordenschatgroei in ieder geval middelen ingezet moeten
worden die garanderen dat de frequentie van de woorden hoog is en er extra uitleg
wordt gegeven, liefst op meerdere dagen achtereen. Verder is naar voren gekomen dat de
context van belang is voor het begrijpen van de betekenis van de woorden, waarbij in het
bijzonder visuele aspecten, maar ook redundantie een rol spelen.
De vraag hoe het onderwijs het beste kan inspelen op de wijze waarop mondeling
taalaanbod verwerkt wordt door jonge kinderen die als beginnende tweede-taalleerders
kunnen worden beschouwd, is zodoende voor een deel te beantwoorden, maar het
relatieve belang van de faciliterende factoren is nog niet duidelijk, aangezien deze meestal
in het kader van voorlezen een rol speelden of onderdeel vormden van een algemene
didactische aanpak. Hoe er optimaal ingespeeld kan worden op de behoeften van jonge
tweede-taalleerders bij het verwerven van de eerste woorden, is daarom nog niet duidelijk.
Het onderzoek naar de eerste fasen van moedertaalverwerving zou hier meer inzichten
kunnen verschaffen, vooral omdat dit gaat om verwerking van mondeling taalaanbod. In
de volgende paragraaf gaan we in op het onderzoek naar eerste-taalontwikkeling.
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2.3

Woorden leren in de eerste taal

2.3.1

Input in de eerste fasen

Ouders die tegen jonge kinderen praten doen dat meestal op een speciale manier.
Hun zinnen zijn kort en ze gebruiken eenvoudige woorden die ze vaak herhalen. Hun
taalaanbod bevat naar verhouding meer inhoudswoorden, minder functiewoorden en
meer losse woorden dan gewoon taalgebruik. Daarnaast gebruiken vooral moeders een
hogere toon dan normaal en de intonatie en zinsmelodie worden extra aangezet (Snow
2000).
Als mensen dit aangepaste taalaanbod gebruiken, doen ze dit veelal automatisch; het
is hun nooit verteld zo te praten en er zijn geen cursussen voor. Het is een vrij algemeen
verschijnsel in de Verenigde Staten en veel Europese landen en hoewel er betrekkelijk
weinig onderzoek is gedaan naar taalaanbod aan kinderen in andere landen, kunnen we
uit de weinige gegevens die verzameld zijn, opmaken dat volwassenen tegen kinderen
zowel naar vorm als naar inhoud ook elders vaak een ander taalgebruik hanteren dan
ze onderling doen. De mate van aanpassing en de manier waarop het gebeurt kan
verschillen (Lieven 1994).
Werd er in jaren zestig nog met enig dedain over dit soort taalgedrag gesproken, –
het zou ‘gedegenereerd’ en ‘weinig grammaticaal’ zijn (Chomsky 1965, in Snow 2000) –,
in de jaren zeventig en tachtig is er een groeiende belangstelling gekomen voor de aard
van dit aangepaste taalaanbod, dat ook wel verzorgerstaal wordt genoemd (Snow 2000;
Schaerlaekens 2008) en in het Engels met verschillende termen wordt aangeduid, zoals
baby talk, child directed speech (CDS) en motherese. Niet alleen wordt onderzocht welke
specifieke kenmerken verzorgerstaal heeft en hoe vaak en in welke mate die voorkomen,
maar ook is geopperd dat kinderen op de een of andere manier van deze input profiteren.
Het idee is dat zonder de handvatten die het taalaanbod geeft, hun taalontwikkeling
minder voorspoedig gaat en ze de noodzakelijke mijlpalen minder snel bereiken. De
vraag is dan welke kenmerken van de verzorgerstaal nu speciaal de verwerving van de
moedertaal voor de kinderen vergemakkelijken. Hieronder zal nader ingegaan worden
op de onderzoeken die het verband onderzochten tussen bepaalde kenmerken in het
taalaanbod en de groei van de taalvaardigheid. We hebben gezocht naar elementen in
de ontwikkeling van de eerste taal die de verwerving van nieuwe woorden verklaren,
maar niet gestreefd naar volledigheid. De aandacht is vooral gericht op de eerste fasen
van het leren van woorden, aangezien deze dissertatie zich richt op beginnende tweedetaalleerders.
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Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer en Lyons verrichtten in 1991 een groot longitudinaal
onderzoek naar het mogelijke verband tussen taalaanbod en taalverwerving van kinderen
(Huttenlocher et al. 1991). Zij onderzochten een groep van elf kinderen in de leeftijd van
veertien tot zesentwintig maanden van wie de interactie met hun moeders elke twee
maanden geobserveerd en opgenomen werd. De onderzoekers gingen na welke relatie er
bestond tussen het tijdstip waarop de verwerving van nieuwe woorden plaatsvond en
de frequentie van die woorden in het aanbod van de moeders. Alleen inhoudswoorden
werden bij deze analyse betrokken. Er bleek een significant verband te bestaan tussen
de frequentie waarmee deze woorden aangeboden waren en de verwervingsvolgorde
van deze woorden. Indien alleen woorden werden geselecteerd die naar voorwerpen
verwezen (object names), was het verband nog sterker (Huttenlocher et al. 1991).
Verder bleek uit onderzoek van Barrett, Harris en Chasin (1991) en Hart (1991) dat
moeders vooral in de eerste fasen van de taalverwerving zeer vaak woorden herhalen.
De aanbodfrequentie van eerstgeleerde woorden kan in die eerste verwervingsfasen
zeer hoog zijn, gemiddeld zelfs bijna dertig keer per woord per opnameperiode van een
uur (Hart 1991). Wel was er sprake van een aanzienlijke spreiding, er waren moeders
die slechts enkele keren een woord herhaalden, maar ook die een woord wel 179 keer
noemden. We hebben het hier over kinderen die zeven tot elf maanden oud waren bij de
start van het onderzoek. Zowel Hart (1991) als Barrett, Harris en Chasin (1991) vonden
een verband tussen de woorden die de kinderen als eerste leerden en de mate waarin die
woorden voorkwamen in het taalaanbod. Opmerkelijk bij deze onderzoeken is het feit
dat deze relatie in de eerste fase van de taalproductie van het kind vrij sterk is, maar in
de volgende stadia snel minder sterk wordt. Was in de eerste maanden van taalproductie
92,5% van de woorden die het kind uitte gerelateerd aan de frequentie van voorkomen
in het taalaanbod van de moeder, in de daaropvolgende maanden gold dit slechts voor
44,8% van de woorden (Barrett et al. 1991).
In het onderzoek van Brent en Siskind (2001) werd speciale aandacht besteed aan
het aanbod van losse woorden, dus woorden die geïsoleerd uitgesproken werden. Ook
nu weer stond de invloed van de frequentie op het leren van woorden centraal. De
deelnemers waren acht Engelssprekende moeders en hun eerste baby’s in de leeftijd van
negen maanden, van wie de taaluitingen in een periode van zes maanden veertien keer
werden opgenomen. Van het totale aantal uitingen bleek gemiddeld negen procent uit
losse woorden te bestaan, waarbij geen significante verschillen tussen de individuele
moeders werd gevonden. De losse woorden waren regelmatig verspreid over de
interactiemomenten tussen moeder en kind. De onderzoekers vonden dat niet de totale
frequentie waarmee een bepaald kind een bepaald woord aangeboden had gekregen
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voorspelde of dat woord ook productief verworven werd, maar wel de frequentie
waarmee dat woord als los woord aangeboden was. Brent en Siskind berekenden dat de
kans dat een kind een woord productief zou leren, met twaalf procent toeneemt, elke keer
als het woord als apart woord wordt gehoord. Ze concludeerden dat deze uitkomsten in
overeenstemming zijn met het onderzoeksresultaat van Huttenlocher et al. (1991), omdat
niet een grote hoeveelheid taalaanbod van moeders op zich de taalverwerving in de
beginfase gunstig beïnvloedt, maar dat het aantal losse woorden hoger is naarmate het
totale taalaanbod groter is en dat dit aantal losse woorden dus de doorslag geeft.
Bovenstaande onderzoekers namen moeders en kinderen in hun thuissituatie op. Er zijn
ook onderzoeken die de invloed van specifieke soorten aanbod in laboratoriumopstellingen
onderzochten. Zo lieten Schwartz en Terrell (1983) twaalf kinderen van twaalf tot vijftien
maanden oud verzonnen woorden leren via een experimenteel programma van tien sessies
waarin de nieuwe woorden twee keer (frequent) of één keer per sessie (niet-frequent)
aangeboden werden. Van de frequent aangeboden woorden werden er 44% productief
verworven en van de niet-frequent aangeboden woorden slechts 29%. Daarnaast hebben
de onderzoekers een vergelijking gemaakt tussen herhaalde aanbieding over een langere
periode (gespreid aanbod) en over een korte periode (geconcentreerd aanbod). De tijd voor
het verspreide aanbod besloeg vier maanden, terwijl de tijd voor het geconcentreerde
aanbod twee maanden bedroeg. De woorden die gedurende vier maanden tien keer
aangeboden waren, werden eerder productief verworven dan de woorden die gedurende
twee maanden tien keer waren aangeboden. De onderzoekers concludeerden hieruit dat
niet alleen de absolute frequentie van belang is, maar ook de vraag of er sprake is van
een geconcentreerde, dan wel een gespreide aanbieding. De onderzoekers benadrukken
dat de conclusies van dit onderzoek de productieve verwerving van de woorden betrof en
niet hoeven op te gaan voor receptieve verwerving (Schwartz & Terrell 1983).
Akhtar, Dunham en Dunham (1991) hebben gevonden dat de zogenaamde ‘dichtheid’
van het taalaanbod van de moeders uitmaakte of de kinderen in woordenschat
vooruitgingen. Met deze term duiden de onderzoekers het aantal uitingen per minuut
aan. Hoe meer uitingen per minuut de moeders aan de kinderen in de leeftijd van
dertien maanden aanboden, hoe groter de totale woordenschat van de kinderen negen
maanden later was. Daarnaast hebben Akhtar et al. (1991) ook de invloed van het sociale
gedrag van moeders onderzocht. Zij maakten in hun onderzoek onderscheid in gedrag
van moeders die zich voegden naar de kinderen en meegingen in de onderwerpen waar
de kinderen zelf mee bezig waren (het volgen van de aandacht) en gedrag waarbij de
moeders probeerden de aandacht van het kind op iets anders te richten (het sturen van
de aandacht). Zij onderzochten de houding en het verbale gedrag van twaalf moeders
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ten opzichte van hun kinderen in een half-gestructureerde experimentele spelsituatie. Uit
de resultaten kwam naar voren dat negen maanden later de productieve woordenschat
van kinderen groter was naarmate de moeders meer de aandacht van het kind volgden
en hun taalaanbod meer opdrachten bevatte. Blijkbaar stelden moeders die meegingen
met de aandacht van het kind en in hun taal meer opdrachten gaven, de kinderen beter
in staat de herkende woorden te verbinden aan de handelingen en voorwerpen die in de
spelsituaties gebruikt werden.
Dat het volgen van de aandacht van het kind het leren van woorden bevordert, is ook in
een onderzoek van Valdez-Menchaca en Whitehurst (1988) aangetoond. Zij onderzochten
het verwerven van Spaanse woorden door tweejarige Engelstalige kinderen, waarbij
zij bekeken in hoeverre de woorden eerder verworven werden, als de woorden alleen
benoemd werden wanneer de kinderen interesse in het betreffende object toonden.
Hun resultaten lijken erop te wijzen dat het gelijk benoemen van het voorwerp op het
moment dat het kind zijn aandacht daarop richt, eerder leidt tot productieve verwerving
van de Spaanse woorden, dan wanneer die aandacht niet aanwezig is. Bij de receptieve
verwerving werden echter geen significante verschillen gevonden.
Deze onderzoeken maken al enigszins duidelijk wat moeders van jonge kinderen
doen om de taal die zij tot de kinderen richten, begrijpelijk te maken en welke elementen
in dit taal- en communicatieve gedrag gunstig zijn voor de ontwikkeling van de
taalvaardigheid van de kinderen. Tomasello (2003) gaat ervan uit dat het met name de
gezamenlijke aandacht (joint attention) is tussen ouder en kind, die de taalverwerving
gunstig beïnvloedt. In zijn taalverwervingstheorie legt hij de nadruk op de sociale
interactie tussen het kind en de omgeving waarin het opgroeit (usage-based theory).
Hij ziet de taalverwerving als de uitkomst van een interactief proces tussen kind en
verzorgers, waarbij het gebruik van taal als communicatiemiddel de weg is waarlangs dit
proces zich voltrekt. Taalontwikkeling is volgens hem niet gebaseerd op een aangeboren
abstracte grammatica, maar maakt onderdeel uit van de gehele ontwikkeling van het
kind en verschilt daarbij niet principieel van de sociale en de cognitieve ontwikkeling.
Om een taal te leren moet een kind in de eerste plaats beschikken over de vaardigheid
de communicatieve bedoeling van de mensen in zijn omgeving te raden en in de tweede
plaats moet het kind in staat zijn de verschillende patronen te herkennen waarin de
linguïstische symbolen in het taalaanbod geordend zijn. Speciaal op dit laatste gebied
ziet Tomasello een rol weggelegd voor frequentie (Tomasello 2003).
Andere onderzoekers hebben het belang van deze gezamenlijke aandacht in twijfel
getrokken. Zo leerden Tan en Schafer (2005) in een experiment kinderen in de leeftijd van
zestien tot twintig maanden twee nieuwe (niet bestaande) woorden. Hierbij gebruikten
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ze een procedure die met ‘kiezend kijken’ (Van der Stelt & Koopmans-Beinum 2000)
wordt aangeduid, waarin het kind twee afbeeldingen te zien krijgt, waarvan er één op
het doelwoord betrekking heeft. Als het kind bij het horen van het doelwoord zijn blik
richt op de bijbehorende afbeelding, wordt dit gezien als een positieve score. Tan en
Schafer stelden zich onder andere de vraag of kinderen met een grote woordenschat
eerder de nieuwe woorden leerden, dan kinderen met een kleine woordenschat. Ook werd
nagegaan of er een relatie was tussen de grootte van de woordenschat en de mate waarin
ouders in hun dagelijkse omgang met het kind voorwerpen aanwezen en benoemden
voor de kinderen. De ouders vulden een vragenlijst in waarmee nagegaan werd of ze
dit demonstratieve aanwijs-en-benoemgedrag bij bepaalde woorden vertoonden. Er
werd geen relatie gevonden tussen dit gedrag en de omvang van de woordenschat.
Wel werd er een verband aangetoond tussen dit gedrag en de neiging van de kinderen
om in de laboratoriumsetting snel nieuwe woorden te leren via het horen van het
woord in combinatie met de afbeelding. Met andere woorden, naarmate thuis meer
voorwerpen aangewezen en benoemd werden, konden de kinderen via deze methode
ook in een experimentele situatie sneller nieuwe woorden leren. De onderzoekers
vonden daarom in hun resultaten geen redenen om te stellen dat het voor het leren van
woorden noodzakelijk is om een gezamenlijke aandacht tot stand te brengen. Bij nadere
beschouwing van de beschrijving van hun experiment blijkt echter dat ze tijdens de
proefneming steeds de woorden aanboden, als het kind zijn aandacht op het tv-scherm
had gericht, zodat de onderzoekers er zeker van waren dat het kind niet naar iets anders
keek op het moment van het woordaanbod. Geluid en beeld moesten voor het kind op
hetzelfde moment komen en deze ‘synchronisatie’ hielp het kind blijkbaar de aangeboden
auditieve en visuele informatie met elkaar in verband te brengen. Dat betekent dat ook
deze onderzoekers ervoor zorgden de aandacht van het kind te volgen, net zoals de
moeders in het experiment van Akhtar et al. (1991) dat deden. Er was alleen in hun geval
geen sprake van een gemeenschappelijke spel- of handelingssituatie en in die zin ontbrak
dus de gezamenlijke aandacht die Tomasello als voorwaarde voor taalverwerving stelt.
Uit bovengenoemde onderzoeken komt naar voren dat er naast aangepast taalaanbod
verschillende factoren meespelen bij het bevorderen van de taalontwikkeling. Zo lijkt
het sociale gedrag van de moeder en andere verzorgers van belang. De aandacht van
het kind is daarbij een gegeven dat herhaaldelijk terugkomt. Is het kind niet gericht op
het benoemde object of de benoemde handeling, dan is dit minder gunstig dan wanneer
het wel gefocust is op de bedoelde referenten. Het zijn daarnaast vooral de herhalingen,
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het aanbieden van geïsoleerde woorden, de benadrukking van inhoudswoorden en de
‘dichtheid’ (het aantal uitingen per minuut) die de taalontwikkeling faciliteren.
2.3.2

Perceptie in het eerste levensjaar

Gemiddeld duurt het ongeveer tien tot achttien maanden voor kinderen hun eerste
woorden spreken, maar dat betekent niet dat hun taalontwikkeling dan pas begint.
Vanaf de allereerste dag dat ze geboren worden, verwerken ze de informatie die in de
taaluitingen van hun moeder en andere verzorgers vervat zit. Dit houdt niet in dat
baby’s begrijpen wat woorden of zinnen betekenen, maar wel dat ze de prosodische en
fonetische kenmerken van hun moedertaal leren herkennen. In hun eerste levensjaar leren
kinderen hoe ze kunnen ‘intunen’ op de klankonderscheidingen die relevant zijn, zodat
ze in hun eerste levensjaar een gevoeligheid ontwikkelen voor het klankenrepertoire van
hun moedertaal en de manier waarop deze klanken met elkaar gecombineerd kunnen
worden (Jusczyk 1997).
Dit leerproces is onderwerp van onderzoek geweest bij zowel onderzoekers die zich
baseren op gedragsuitingen van kinderen als bij onderzoekers die de hersenactiviteit
door middel van zogenaamde event-related potentials (ERP’s) registreren. Een van de
onderzoekers die onderzoek op basis van gedragsveranderingen verricht heeft, is Jusczyk.
Hij stelt dat kinderen met speciale vermogens geboren worden waardoor ze in staat zijn
selectief te luisteren naar signalen in het taalaanbod en bijvoorbeeld klanken met een
overeenkomstige vorm kunnen detecteren (Jusczyk 1997).
Een van de eerste zaken die kinderen daardoor leren is het herkennen van het contrast
tussen de fonemen van de moedertaal. Jusczyk refereert hiervoor onder andere aan
onderzoek van Werker en collega’s (Werker & Tees 1983, geciteerd in Jusczyk 1997) die
nagingen of Engelssprekende en Hindisprekende kinderen het contrast tussen bepaalde
klanken van het Hindi konden horen en op welke leeftijd de Engelssprekende kinderen dat
onderscheid kwijtraakten, of liever gezegd, op welke leeftijd ze niet meer letten op dat
onderscheid, maar als het ware een zeef voor de foneemverschillen van hun moedertaal
hadden gevormd en alle andere verschillen negeerden. Uit deze onderzoeken kwam naar
voren dat kinderen jonger dan zes maanden alle contrasten, dus ook die in het Hindi,
konden onderscheiden, maar dat kinderen met Engels als moedertaal op de leeftijd van
zeven tot acht maanden daar voor het grootste deel niet meer in slaagden (Jusczyk 1997).
Omdat de Hindi-kinderen dit wel konden, concludeert Jusczyk dat het hier niet gaat om
een algemeen ontwikkelingsgegeven. “Rather, it is the language-learning background of
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the infants that seems to determine whether they discriminate these contrasts.” (Jusczyk
1997, p. 80).
Het blijkt dus dat kinderen in het eerste levensjaar veel meer doen dan passief
luisteren naar het taalaanbod. Ze verwerken de informatie in deze input, signaleren
steeds terugkerende verschijnselen en onderscheiden de klankverschillen en andere
globale eigenschappen van de taal, zoals zinintonatie en klemtoonpatronen. Bij dit
verwerkingsproces speelt de mate van voorkomen, dus de frequentie van fonemen,
foneemordeningen en klemtoonpatronen een belangrijke rol (Jusczyk 1997).
In de onderzoeken die zich baseren op de zogenaamde event-related potentials (ERP’s)
worden gegevens verkregen via een elektro-encefalogram, waarmee kan worden nagegaan
hoe snel de hersenen van het kind reageren op talige stimuli en in welke hersengebieden
dit gebeurt. De gegevens van het elektro-encefalogram worden geïnterpreteerd om de
bij de stimuli passende registratie te verkrijgen en resulteren vervolgens via middeling
in ERP’s. Bij de eerdere methodes, zoals het kijkend kiezen (zie paragraaf 2.3.1) keek
men naar de reactie op stimuli die zich uitte in een gedragsverandering van het kind,
bijvoorbeeld dat het kind niet naar een bepaald plaatje keek, maar naar een ander plaatje.
De ERP-componenten zijn directe indicatoren van de onderliggende hersenactiviteit en
dit betekent dat de processen in de hersenen die door bepaalde stimuli uitgelokt worden,
kunnen worden gedetecteerd voordat er sprake is van een observeerbare gedragsuiting.
Daardoor zijn de gegevens minder gevoelig voor beïnvloeding van buitenaf en zijn ze
te beschouwen als meer directe registraties van de verwerking van het taalaanbod dan
gedragsuitingen (Männel 2008).
Männel (2008) geeft in een overzicht van de resultaten die tot nu toe met ERP’s zijn
bereikt de verschillende ontwikkelingsstappen weer die kinderen in het eerste levensjaar
zetten bij de ontwikkeling van spraakperceptie. Kinderen leren:
- vanaf de geboorte tot twee maanden kenmerken van fonemen onderscheiden;
- vanaf vier maanden herkennen welke woorden wel en welke woorden geen nadruk
krijgen (patronen herkennen in beklemtoonde en niet-beklemtoonde woorden);
- vanaf vijf maanden intonatiepatronen herkennen waarmee zinsgrenzen en grenzen
tussen zinsdelen worden aangegeven;
- vanaf twaalf maanden woordvormen herkennen;
- vanaf veertien maanden semantische kenmerken van woorden onderscheiden;
- vanaf negentien maanden selectiecriteria herkennen voor werkwoorden;
- vanaf 24 maanden fouten in zinnen herkennen;
- vanaf 32 maanden de opbouw van zinsdelen herkennen.
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Deze mijlpalen lopen voor een groot deel parallel met wat Jusczyk en anderen met
gedragsonderzoeken hebben gevonden. Ook uit de resultaten met ERP’s blijkt dat het
kind in de loop van zijn eerste levensjaar steeds beter zijn aandacht leert richten op de
kenmerken die in de aangeboden taal betekenisonderscheidend zijn. Daarnaast hebben
onderzoeken via ERP’s ook inzichten opgeleverd over het verband tussen het onderscheiden
van foneemcontrasten in het eerste levensjaar en de latere taalontwikkeling (Conboy,
Rivera-Gaxiola, Silva-Pereyra & Kuhl 2008).
Verschillende onderzoekers stellen dat de bovenstaande vaardigheden voortkomen
uit leermechanismes die het beste gekarakteriseerd kunnen worden als statistische
leermechanismes. De kinderen leren hierdoor de enorme hoeveelheid taalaanbod op een
steeds meer verfijnde manier te filteren op kenmerkende elementen van de moedertaal.
Op grond van onderzoeksresultaten waaruit bleek dat kinderen van ongeveer acht
maanden oud woorden kunnen herkennen in lopende spraak, concludeerden Saffran,
Aslin en Newport (1996) dat de kinderen gebruik moeten maken van de statistische
informatie die het taalaanbod bevat. De steeds terugkerende regelmatigheden in de input
kunnen door het kind achterhaald worden, omdat het beschikt over een leermechanisme
dat registreert welke klankopeenvolgingen vaker voorkomen dan andere. Dit stelt het
kind vervolgens in staat de lopende spraak te segmenteren.
2.3.3

Segmentatie van lopende spraak

Voordat kinderen woorden kunnen leren, moeten ze eerst in lopende spraak herkennen
welke klankeenheden als woorden aan te merken zijn. Cutler, McQueen, Norris en
Somejuan (2001) stellen dat er twee belangrijke redenen zijn waarom dit geen eenvoudige
zaak is. In de eerste plaats ontbreekt het in gesproken taal aan duidelijke, betrouwbare
grenzen tussen woorden. Woorden zijn in het normale spraakgebruik immers niet van
elkaar geïsoleerd, maar worden als een vloeiende klankenstroom geproduceerd. In de
tweede plaats is bij het begin van veel woorden niet duidelijk hoe het woord verder
gaat, waardoor men uit de beginklanken niet zonder meer kan opmaken wat er volgt en
daarbij zijn er ook woorden die ingebed zijn in andere woorden, wat het segmenteren
verder compliceert (Cutler et al. 2001).
Jusczyk en Aslin (1995) onderzochten op welke leeftijd kinderen in staat zijn
woorden als aparte eenheden te herkennen in lopende spraak. Zij gebruikten hiervoor
het zogenaamde ‘kiezend kijken’, waarbij gekeken wordt of de aandacht van een kind
getrokken wordt door een woord dat het kind herkent. Eerst werden de kinderen
vertrouwd gemaakt met een aantal eenlettergrepige inhoudswoorden doordat ze deze
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een paar keer als losse woorden te horen kregen. Daarna kregen ze lopende spraak
aangeboden waarin deze woorden in zinnen ingebed waren. Hierbij bleek dat kinderen
van zes maanden oud de woorden niet opvielen, maar kinderen van zeven en een halve
maand wel. Vervolgens gingen Jusczyk en Aslin na of het omgekeerde ook gold. Kinderen
kregen eenlettergrepige woorden te horen in de context van zinnen en daarna dezelfde
woorden in een geïsoleerd aanbod. Het resultaat was dat de kinderen van zeven en een
halve maand de woorden herkenden, hetgeen erop wees dat ze deze eerder in de context
van de zinnen ook al herkend hadden. De jongere kinderen herkenden de woorden niet.
Hieruit concludeerden de onderzoekers dat het vermogen om dit soort woorden in
lopende spraak te herkennen zich ontwikkelt als kinderen tussen de zes en zeven en een
halve maand oud zijn (Jusczyk & Aslin 1995).
Ze vervolgden deze experimenten met woorden van meer dan één lettergreep met een
normaal Engels beklemtoond-niet beklemtoond patroon. Ook deze woorden herkenden
kinderen van zeven en een halve maand oud, waaruit de onderzoekers concludeerden dat
de kinderen hele woorden herkenden en niet uitsluitend de beklemtoonde lettergreep.
Toen dit experiment echter herhaald werd met woorden met een afwijkend accent (zoals
guitar en surprise), bleken de kinderen deze woorden niet te herkennen. “It was as if the
infants perceived the “tar’ from “guitar” as initiating a new word when it occurred in a
fluent speech context.” (Jusczyk 1997, p. 102).
Jusczyk en andere onderzoekers nemen aan dat deze kennis over de foneemordeningen
en klemtoonpatronen die kinderen in het eerste levensjaar opbouwen, helpt bij het leren
onderscheiden van de woordgrenzen en daarmee ook van de afzonderlijke woorden in
lopende spraak. Deze en andere experimenten gaven hun aanleiding te veronderstellen
dat Engels lerende kinderen van zeven tot acht maanden oud woorden uit gesproken taal
herkennen door te letten op de beklemtoonde lettergrepen. Omdat in de meeste Engelse
woorden de klemtoon op de eerste lettergreep ligt, vatten de kinderen een beklemtoonde
lettergreep op als het begin van een woord. Op deze wijze kan het herkennen van
klemtoonpatronen de kinderen helpen bij het segmenteren van lopende spraak.
Naarmate de kinderen ouder worden, leren ze ook andere kenmerken herkennen dan
alleen het onderscheid tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Jusczyk
gaat ervan uit dat kinderen op de leeftijd van ongeveer tien tot elf maanden verschillende
informatiebronnen gebruiken voor het bepalen van woordgrenzen: “In this sense, they
might have something that approaches true word segmentation abilities.” (Jusczyk 1997,
p.106).
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Over deze vroege fase kan opgemerkt worden dat voor de kinderen betekenistoekenning
op zich nog geen rol speelt. Zoals ook Lieven (1994) stelt, is het kunnen segmenteren
van lopende spraak de uitkomst van een proces van informatieverwerking, waarbij
het kind zich niet richt op de betekenis van de taaluitingen. Dit houdt dus in dat het
leerproces voor het segmenteren van lopende spraak niet hetzelfde is als het leren
van woorden als zodanig. Voordat het kind tot betekenistoekenning komt, is er een
mechanisme aan het werk dat niets anders doet dan regelmatigheden in de aangeboden
taal detecteren, waardoor de kinderen de vaak terugkerende klanken en klankpatronen
leren onderscheiden van minder vaak voorkomende combinaties (Saffran, Aslin &
Newport 1996). De fonologische en fonotactische regels van de taal worden op die manier
blootgelegd en vervolgens ook in het geheugen verankerd, maar hoe dit proces precies
in z’n werk gaat, is niet duidelijk (Conboy et al. 2008). Dit is de fase die voorafgaat aan
het herkennen van woorden. De volgende stap is dan dat het kind de koppeling tot stand
brengt tussen de opgeslagen woordvormen en hun betekenis.
2.3.4

Betekenistoekenning

Het verbinden van woorden aan referenten vormt een omslagpunt ten opzichte van
de verwerkingsprocessen die in het eerste levensjaar plaatsvinden. In de eerste twaalf
maanden verwerft het kind op een min of meer onbewuste wijze impliciete kennis over
de fonetische en prosodische kenmerken van zijn moedertaal. In het tweede jaar is er
echter sprake van een meer bewuste manier van leren (Thierry & Vihman 2007). Het kind
is nu zelf actief bezig de betekenis te achterhalen van nieuwe woorden en probeert deze
ook na te zeggen en spontaan te produceren. Dit zullen in eerste instantie vooral woorden
zijn voor concrete voorwerpen (Gentner & Boroditsky 2001). Gedragsonderzoeken en
onderzoeken via ERP’s hebben aangetoond dat kinderen weliswaar al met elf maanden
vaardigheid vertonen in het koppelen van woorden aan objecten in hun omgeving en ook
opdrachten kunnen uitvoeren met voorwerpen (Conboy et al. 2008), maar het leren van
woorden, ook in de zin van het produceren van woorden, komt pas in het tweede jaar
op gang.
De fase van de eerste woorden is ook in deze zin anders dan de voorafgaande,
omdat het kind nu het besef van referentie moet ontwikkelen (Golinkoff, Hirsh-Pasek
& Hollich 1999). Dit principe houdt in dat een woord symbool staat voor een voorwerp,
handeling, gebeurtenis of eigenschap. De vraag hoe kinderen ertoe komen om een
woord te koppelen aan de juiste betekenis, is in de jaren negentig onderwerp geweest
van uitgebreid onderzoek. Er zijn in eerste instantie in de omgeving van het kind vele
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mogelijke referenten voor een nieuw woord aanwezig en de vraag is dan hoe het kind
kan opmaken aan welk voorwerp of welke handeling, eigenschap of gebeurtenis het
woord verbonden moet worden, dus welke referent uit de vele mogelijke kandidaten
gekozen moet worden.
Uitgaand van de zogenaamde taalgebruikstheorie stelt Tomasello dat kinderen op
een sociaal-pragmatische wijze nieuwe woorden leren (Tomasello 2001). Kinderen leren
volgens hem nieuwe woorden op dezelfde wijze als ze andere culturele vaardigheden en
conventies onder de knie krijgen: “in the flow of naturally occurring social interaction in
which both they and their interlocutors have various pragmatic goals towards the world
and towards one another.” (Tomasello 2001, p. 136).
Hij keert zich tegen de zogenaamde inperkingsvisie, waarin het leren van woorden
gezien wordt als een proces waarbij het kind vanuit strategische keuzes tot een inperking
komt van het aantal kandidaten voor een referent. Het kind stelt hypotheses op en toetst
deze aan de hand van de mogelijke referenten en streept als het ware deze kandidaten
af via inperkingsregels (constraints). Tomasello brengt hiertegen in dat dit wellicht op
kan gaan voor de prototypische opvatting over het leren van een woord, namelijk een
volwassene – bijvoorbeeld de moeder – houdt het kind een voorwerp voor en benoemt
het. Het leren van woorden in een dergelijke demonstratieve situatie zou kunnen gelden
voor het leren van zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar voorwerpen, maar ligt
minder voor de hand als het gaat om de verwerving van werkwoorden, eigenschappen van
voorwerpen en woorden met meer relationele betekenis. Deze woorden kunnen kinderen
volgens Tomasello leren, omdat ze in staat zijn in zeer verschillende omstandigheden, dus
ook in niet-demonstratieve situaties, de betekenis van nieuwe woorden te achterhalen
door in de sociale interactie steeds te letten op de communicatieve bedoeling van de
ander. Kinderen zijn actief bezig de sociaal-pragmatische aanwijzingen in de interactie
te benutten voor het achterhalen van de betekenis van nieuwe woorden. Hierbij worden
zij ondersteund door de verzorgers of andere volwassenen in hun omgeving, die in de
interactie ervoor zorgen dat de aandacht van het kind gericht is op de referenten of die
door middel van meer algemene communicatieve aanwijzingen het kind helpen bij het
vinden van de juiste referent.
Golinkoff, Hirsh-Pasek en Hollich (1999) streven naar een synthese tussen de
inperkingsvisie en de sociaal-pragmatische theorie. Zij stellen dat de sociaal-pragmatische
benadering onvoldoende verklaart hoe het kind kan komen tot de woordbetekenis.
Zonder inperkingsregels dienen zich te veel kandidaten aan en het kind heeft dan geen
enkel houvast.
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Aan de andere kant kan ook met de inperkingstheorie niet verklaard worden waarom
de verzorgerstaal duidelijk invloed heeft op het leren van de woorden. Dit moet ook het
gevolg zijn van de aanpassingen en de speciale kenmerken van de input en dus spelen bij
de taalontwikkeling ook sociale aspecten een rol. Zij gaan ervan uit dat een theorie over
het leren van woorden het belang van sociaal-pragmatische aanwijzingen en de rol van
het taalaanbod moet combineren met strategieën die het kind zelf hanteert om nieuwe
woorden te leren (Golinkoff et al. 1999). Zij betogen dat deze strategieën, de zogenaamde
‘lexicale principes’, niet het beginpunt vormen van de woordenschatontwikkeling, maar
juist in de loop van die ontwikkeling door het kind gevormd worden op grond van de
kenmerken van het aangepaste taalaanbod (Golinkoff et al. 1999). De kinderen bouwen
deze principes in de loop van hun ontwikkeling uit en kunnen daardoor steeds meer
aanwijzingen uit het taalaanbod van hun verzorgers gebruiken. Zo zal het kind in de
eerste plaats het principe van de referentie zelf, het kunnen verbinden van een woord aan
een referent, moeten verwerven. Daarna zullen ook andere lexicale principes, zoals die
van het koppelen van een woord aan een categorie in plaats van aan een enkel exemplaar,
moeten volgen.
Via de onderzoeksmethode van het volgen van de blikrichting van het kind hebben
Golinkoff et al. (1999) onderzocht op welke leeftijd de ontwikkeling van deze strategieën
plaatsvindt en zij vonden dat kinderen pas met twee jaar beschikken over het volledige
scala aan lexicale principes. Dat betekent dat jongere kinderen nog niet alle mogelijke
aanwijzingen die respectievelijk door het taalaanbod, door de perceptuele kenmerken van
de concrete context en door de sociale context geleverd worden, kunnen interpreteren.
Hierdoor zullen bepaalde kenmerken van het taalaanbod voor kinderen van bijvoorbeeld
twee jaar een ander gewicht krijgen dan ze voor het jongere kind hebben. Een voorbeeld
van een aanwijzing die in de loop van de taalontwikkeling mogelijk minder van belang
wordt, is dat wat Golinkoff et al. (1999) de gelijktijdigheid noemen, dat wil zeggen dat
het kind de betekenis van het woord kan achterhalen als de referent tegelijkertijd met het
woord aangeboden wordt. Daarom zullen zeer jonge kinderen veel meer afhankelijk zijn
van demonstratief aanwijs-en-benoemgedrag dan oudere kinderen. Zolang een kind nog
niet in staat is de vele verschillende aanwijzingen in het taalaanbod te interpreteren en
tegen elkaar af te wegen, kan het kind niet verder komen dan het leren van enkele woorden.
Zodra een kind echter beschikt over genoeg woorden, kan het meer aanwijzingen uit het
taalaanbod zelf benutten en zodoende de lexicale principes verder uitbreiden.
Phythian-Sence en Wagner (2007) hebben verscheidene onderzoeken over het
verwerven van de eerste woorden bekeken en op grond daarvan een indeling van
strategieën gemaakt die het kind in staat stellen het referentieprobleem op te lossen.
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Zij baseren zich onder andere op de ‘hypothese van de natuurlijke indeling’ van Gentner
(1982), die ervan uitgaat dat het kind bij het horen van een nieuw woord in de eerste
plaats in zijn omgeving zal zoeken naar een object dat als voorwerp duidelijk af te
scheiden is van de omringende context. Een dergelijk voorwerp zal het kind bij voorkeur
als referent voor het nieuwe woord kiezen. Daarnaast nemen zij, evenals Golinkoff et al.
(1999), aan dat een kind een nieuw woord eerder aan een heel voorwerp zal toekennen,
dan aan een deel of eigenschap van een voorwerp (inperking tot het hele voorwerp) en
een nieuw woord vooral zal laten verwijzen naar een nieuw voorwerp in plaats van naar
een al bekend voorwerp (exclusiviteitsinperking).
Onderzoekers als Smith en Yu leggen meer nadruk op de onbewuste berekeningen
die het kind ertoe brengt uit de verschillende mogelijke referenten de juiste te kiezen. Zij
onderzochten eerst met volwassenen (Yu & Smith 2007) een reeks van situaties waarin
onzinwoorden en hun verzonnen referent gezamenlijk aangeboden werden zonder dat
duidelijk was welk woord bij welke afzonderlijke referent hoorde. Dit experiment werd
herhaald met jonge kinderen in de leeftijd van twaalf en veertien maanden (Smith & Yu
2008). Elk te leren woord werd tien keer met de juiste referent getoond en de andere tien
keer met telkens een andere referent. Uit deze onderzoeken bleek dat zowel de volwassenen
als de kinderen van veertien maanden op een onbewuste manier konden ‘berekenen’ hoe
vaak een bepaalde referent tegelijkertijd met een bepaald woord voorkwam en op grond
van dit samenvallen de betekenis van de woorden konden achterhalen. Dit betekent
dat jonge kinderen ook via het aanbod in contexten die niet ondubbelzinnig duidelijk
maken wat een woord betekent, nieuwe woorden kunnen leren. Smith en Yu merken
op dat de kinderen voor het maken van dergelijke ‘berekeningen’ heel veel input nodig
hebben en een hoge frequentie van een bepaald woord zou dus de verwerving van dat
woord kunnen bevorderen. Het is echter geen perfect werkend leerproces, want bij dit
onderzoek bleek dat de kinderen in niet meer dan 67% van de woord-referentcombinaties
de juiste koppeling maakten.
2.3.5

De snelle spurt

Als het kind eenmaal het principe van referentie doorheeft en daarmee ook de eerste
woordenschat heeft opgebouwd, leert het kind er in relatief korte tijd veel nieuwe
woorden bij. Er worden door verschillende onderzoekers echter uiteenlopende cijfers
gerapporteerd als het gaat om de periode van deze snelle spurt (Bloom 2000). Sommige
auteurs melden een snelle toename van het aantal woorden als de kinderen tussen
anderhalf en twee jaar oud zijn (Sénéchal 1997), terwijl anderen stellen dat er een
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geleidelijke groei is van ongeveer twee woorden per dag tussen het eerste en het zevende
levensjaar, waarbij de toename eerst ongeveer een woord per dag is en in de laatste
kwart van het zevende levensjaar drie woorden per dag (Biemiller & Slonim 2001). Bloom
(2000) weerspreekt dat er een snelle toename van de woordenschat in de eerste jaren
plaatsvindt en stelt dat de groei in de eerste zes jaar bescheiden is vergeleken met de
grote toename van de woordkennis bij kinderen tussen acht en zeventien jaar oud.
Er is wel overeenstemming over het feit dat kinderen ouder dan ongeveer anderhalf
jaar steeds meer strategieën beheersen om nieuwe woorden te leren. Zoals hierboven al
uiteengezet is, gaan Golinkoff et al. (1999) ervan uit dat kinderen de lexicale principes
uitbreiden tot meer verfijnde strategieën voor het achterhalen van de betekenis.
In het hierboven genoemde overzicht van resultaten die uit de onderzoeken met
ERP’s voortkwamen, werd al weergegeven dat oudere kinderen in staat zijn bepaalde
kenmerken van woorden, zoals het verschil tussen werkwoorden en andere woorden, te
onderscheiden. Later zijn ze ook een stap verder in het begrijpen van hele zinnen, want
ze herkennen ook fouten in zinnen (Männel 2008). In een onderzoek van Fernald, Pinto,
Swingley, Weinberg en McRoberts (1998) is onderzocht bij kinderen van verschillende
leeftijd in hoeverre zij in staat waren om woorden te herkennen, als de woorden in zinnen
aangeboden werden. Kinderen van vijftien maanden oud konden een woord herkennen,
als dat aan het eind van de zin geplaatst was, maar niet als het woord in het midden van
de zin stond. Daarentegen hadden kinderen van negentien maanden oud geen moeite
met het herkennen van de woorden in beide condities.
Voor het leren van woorden kunnen kinderen naarmate ze vorderen met hun
taalontwikkeling dus steeds meer afgaan op de verbale context waarbinnen nieuwe
woorden worden gepresenteerd. Tomasello (2003) spreekt van faciliterende processen,
die te maken hebben met lexicale contrasten en linguïstische context. Kinderen zouden
met de zogenaamde lexicale contrasten de betekenis van een nieuw woord kunnen
nagaan door het te vergelijken met al bekende woorden in de linguïstische context, dat
wil zeggen dat ze de woorden waarin het woord in de uiting is ingebed, gebruiken om de
betekenis van een nieuw woord te achterhalen.
Omdat in dit overzicht de nadruk ligt op de eerste fasen van het leren van woorden,
zal hier niet verder ingegaan worden op de onderzoeken die zich richtten op de volgende
fasen van de woordenschatontwikkeling.

64

De verwerving van de eerste woorden

2.3.6

Samenvatting en conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat de onderzoeken die het eerste en het tweede
levensjaar van kinderen omspannen, laten zien dat er een lange aanloopfase is in de
moedertaalverwerving voordat kinderen hun eerste woorden leren spreken. De speciale
kenmerken van het taalaanbod aan jonge kinderen helpt hen bij het oplossen van de
problemen die zij in deze fase tegenkomen.
Ten eerste moeten de kinderen de klanken onderscheiden die in de aangeboden taal
betekenisonderscheidend zijn. Daarbij speelt een statistisch mechanisme een rol waarmee
de kinderen in een onbewust proces bepalen welke klanken en klankcombinaties vaak
voorkomen. Naarmate ze meer taalaanbod met deze klanken horen, zal dit proces sneller
verlopen en daarom is waarschijnlijk de hoeveelheid taalaanbod van belang. Het verband
tussen de totale hoeveelheid taal die moeders aanbieden en het leren van de eerste
woorden is aangetoond in het onderzoek van Huttenlocher et al. (1991).
Het tweede probleem is het herkennen van de woordgrenzen, de segmentatie van
de taal. De kinderen worden daarbij wellicht geholpen door de overdreven intonatie en
zinsmelodie die verzorgerstaal kenmerkt (Lieven 1994) en door het aanbod van losse
woorden die vaak herhaald worden (Brent & Siskind 2001).
Het derde probleem is het referentieprobleem: de kinderen moeten aan de herkende
en in het geheugen opgeslagen klankreeksen een betekenis toekennen. Hierbij zouden
ze geholpen kunnen worden door het aanwijs-en-benoemgedrag van moeders en andere
verzorgers, dat plaatsvindt binnen de context van gezamenlijke aandacht (Tomasello
2003), zoals een handelings- of spelsituatie waarin korte opdrachten worden gegeven
waarbij de aandacht van het kind op de referent is gericht (Akhtar et al. 1991). De
volwassenen kunnen dit proces nog verder stimuleren door het aanwijzen van referenten
en het aanbieden van woorden te synchroniseren (Golinkoff et al. 1999), door veel te
herhalen (Hart 1991), door een herhaald aanbod van losse woorden (Brent & Siskind 2001)
en door vooral woorden die naar concrete voorwerpen verwijzen, in hun taalaanbod op
te nemen (Huttenlocher et al. 1991).
Vervolgens heeft het kind een woord herkend en ook de referent achterhaald, waarna
het woord en de bijbehorende betekenis in het geheugen opgeslagen moeten worden.
Dit retentieprobleem kan waarschijnlijk makkelijker opgelost worden als de moeders
weer veel herhalen en ook woorden geïsoleerd aanbieden (Brent & Siskind 2001), waarbij
een gespreide herhaling meer ondersteuning geeft dan een geconcentreerde herhaling
(Schwartz & Terrell 1983).
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Daarbij speelt ook mee dat het kind nu zelf woorden gaat produceren. We weten
uit het onderzoek van Barrett, Harris & Chasin (1991) en dat van Hart (1991) dat het
taalaanbod in deze fase (vanaf ongeveer negen maanden) veel herhalingen bevat, maar dat
dit aspect daarna minder vaak voorkomt. Ook het verband tussen het herhaalde aanbod
van woorden en het leren van die woorden is in deze eerste fase groter, dan wanneer het
kind al verder is met de taalontwikkeling (Barrett et al. 1991). Het is voorstelbaar dat een
kind dat probeert een bepaald woord te uiten maar daar nog niet helemaal in slaagt, dan
juist veel aanbod van dat woord krijgt doordat de volwassene de pogingen van het kind
wil ondersteunen en het woord herhaaldelijk voorzegt.
Als de kinderen deze problemen achter de rug hebben, kunnen ze met meer snelheid
hun woordenschat verder opbouwen. In deze fase breiden de kinderen het aantal
strategieën uit waarmee ze de referent van nieuwe woorden kunnen vinden (Golinkoff et

Tabel 2.1: Overzicht van problemen en aangepast taalaanbod in de eerste taalontwikkeling
Probleem voor het kind

Ondersteunend aspect van verzorgerstaal

Schifting van spraakklanken
= herkenning van fonemen aangeboden taal

Veel aanbod (kwantiteit, los van begrip)

Segmentatieprobleem
= herkenning van woordgrenzen in lopende
spraak

Nadrukkelijke klemtoon en overdreven
zinsintonatie
+ aanbod losse woorden

Referentieprobleem
= herkenning van afzonderlijke woorden
+ koppeling aan betekenis

Demonstratief gedrag met voorwerpen
+ aanbod losse woorden (concrete
zelfstandige naamwoorden)
met synchronisatie (gelijktijdigheid)
in context van aandachtvolgend gedrag met
korte opdrachten (gezamenlijke aandacht)

Retentieprobleem
= onthouden van nieuwe woorden en hun
betekenis

Veel herhaling

Productieprobleem
= uitspreken eerste woorden

Veel herhaling
+ aanbod losse woorden

Spurt maken
= snelle groei van productieve woordenschat

Aanbod van voorgestructureerde zinnen
in context van aandachtvolgend gedrag
(gezamenlijke aandacht)
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al. 1999; Phythian-Sence & Wagner 2007). Zo zullen ze op een gegeven moment ook de
plaats van het woord in de zin gebruiken (Tomasello 2003).
Een belangrijk gegeven uit de onderzoeken is dat jonge kinderen minder strategieën
tot hun beschikking hebben. Daarom zijn ze meer aangewezen op bepaalde kenmerken in
het taalaanbod, zoals de gelijktijdige aanbieding van woord en referent in demonstratieve
situaties en het aanbieden van geïsoleerde woorden, dan oudere kinderen. Naarmate de
kinderen verder komen in hun taalontwikkeling kunnen ze ook van andere kenmerken
gebruikmaken. Voor het onthouden van de woorden zal waarschijnlijk steeds herhaling
en daarmee de frequentie van de woorden in het taalaanbod van belang zijn.
Op deze manier zien we dat steeds andere kenmerken van de verzorgerstaal in
verschillende fasen van de taalontwikkeling hulpmiddelen kunnen zijn bij het oplossen
van de problemen waar het kind voor staat (Sokolov & Snow 1994). Dit is weergegeven
in tabel 2.1.
Tabel 2.1. is zeker niet bedoeld om een volledig beeld te geven van de stappen die het kind
in zijn vroege taalontwikkeling zet, maar om te laten zien hoe het taalaanbod aan kan
sluiten bij de barrières die het kind in die taalontwikkeling moet nemen. Daarbij moeten
we bedenken dat bijvoorbeeld het verband tussen een grote kwantiteit aan taalaanbod
en de groei van de woordenschat aangetoond is (Huttenlocher et al. 1991), maar daarmee
nog niet bewezen is dat kinderen juist bij het leren onderscheiden van de klanken dat
aspect van het taalaanbod gebruiken. Er kunnen ook andere mechanismen in het geding
zijn waarvan we de werking (nog) niet kennen. De opsomming van de ondersteunende
elementen in de rechterkolom moet dus gezien worden als een mogelijke verklaring van
de gevonden verbanden. Het is daarbij ook niet zo dat de moeders en andere volwassenen
in de omgeving van het kind uitsluitend die aspecten in hun taalaanbod opnemen die in
een bepaalde fase aansluiten bij de behoefte van het kind, het is eerder zo dat de betekenis
van bepaalde kenmerken van de verzorgerstaal per fase anders is (Sokolov & Snow 1994).
Hoezeer het taalaanbod ook kan inspelen op de taalvaardigheidsfase van het kind,
dat betekent nog niet dat deze fijne afstemming ook absoluut noodzakelijk is voor het
leren van woorden. Het is nodig dat er taal aangeboden wordt, maar ook als het aanbod
niet perfect inzoomt op hun behoeften, zullen kinderen de woorden van hun moedertaal
leren. Daarbij komt dat ze ook leren van gesprekken die met anderen worden gevoerd
en die ze als het ware kunnen afluisteren (Akhtar, Jipson & Callanan 2001), al kunnen
kinderen van ongeveer twee-en-half jaar dit beter dan jongere kinderen. Toch zullen
de bovengenoemde problemen voor de jonge kinderen makkelijker op te lossen zijn
als daarbij hulp komt van de volwassenen in de vorm van aangepast taalaanbod met
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specifieke kenmerken, waardoor de taalontwikkeling (waarschijnlijk) voorspoediger en
sneller verloopt.
Het gaat erom dat het kind zelf met de verwerking van de taal bezig is, daarbij steeds
een stap verder komt, voortbouwend op wat al bereikt is en daarbij gebruikmaakt van
die aspecten van het taalaanbod waar het in een bepaalde fase baat bij heeft. Zoals
verschillende onderzoekers onderstrepen, zal een theorie over taalverwerving daarom
zowel de ondersteunende aspecten van de verzorgerstaal en de sociale aspecten van de
relatie tussen volwassenen en kind moeten omvatten, als de mechanismes en strategieën
waarmee het kind zelf de informatie in de aangeboden taal verwerkt (Lieven 1994;
Golinkoff et al. 1999; Snow 2000; Schaerlaekens 2008).

2.4

Conclusies

2.4.1.

Faciliterende kenmerken van het taalaanbod

De onderwijsexperimenten die ten doel hadden de woordenschat te vergroten van
kinderen en tweede-taalleerders laten zien dat een onderwijsaanbod met de volgende
kenmerken gunstig is voor de groei van het vocabulaire:
-

Frequentie van de woorden in het taalaanbod: hoe vaker woorden herhaald worden,
hoe eerder ze geleerd worden;
Kwantiteit: rijke verbale context en extra informatie bevorderen het begrip van de
woorden;
Focus: de aandacht van de taalleerder moet gericht zijn op het woord en de referent;
Context: activiteiten met spelletjes en voorwerpen en handelingen of opdrachten
faciliteren de woordkennis;
Visuele ondersteuning: woorden die afgebeeld zijn of waar animaties op zijn toegepast
worden sneller geleerd;
Uitleg: voorlezen met uitleg van woorden werkt beter dan voorlezen alleen;
Voorlezen: bij jonge kinderen helpt herhaald voorlezen en interactief voorlezen of
dialogic reading.

Veel van deze kenmerken zien we ook terug bij de eerste taalverwerving in het aanbod
van moeders aan baby’s en peuters. Dat geldt in de eerste plaats voor de factor
frequentie, waarbij de vele herhalingen in de verzorgerstaal speciaal opvallen. We zien
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daarbij aantallen die ver uitgaan boven de aantallen die in de onderwijsexperimenten
genoemd worden. Een frequentie van gemiddeld bijna dertig keer, die bij Hart (1991)
wordt genoemd, komt niet voor in het onderzoek over woordenschatvergroting. Beck
en McKeown (2007) noemen vijf, respectievelijk twintig keer bij herhalingsactiviteiten,
maar hierbij is niet duidelijk of dit over de gemiddelde frequentie gaat. De hoogste
gerapporteerde frequentie is twaalf keer (McKeown et al. 1985) en we kunnen constateren
dat dit een belangrijk verschil is met het aanbod dat jonge kinderen thuis krijgen.
Daarnaast zijn er elementen die voorkomen in het aanbod van moeders en andere
verzorgers, maar niet vermeld worden in de beschrijvingen van de onderwijsexperimenten,
zoals het aanbod van losse woorden en de nadruk op concrete zelfstandige naamwoorden.
Het feit echter dat uitleg over de betekenis van woorden helpt bij het leren van woorden
in een tweede taal, doet vermoeden dat ook hierbij het aanbod van losse woorden een rol
kan spelen. Het is immers voor te stellen dat bij het uitleggen van woorden deze woorden
ook als aparte woorden uitgesproken worden. Hetzelfde kan spelen bij het gunstige effect
van interactief voorlezen ten opzichte van ‘gewoon’ voorlezen, want ook bij interactie
zouden de woorden ook los genoemd en herhaald kunnen worden. Dit is echter niet als
aparte variabele in de onderwijsexperimenten onderzocht.
Voor heel jonge kinderen is aandachtvolgend gedrag van de moeders van belang
voor hun woordenschatgroei, maar omdat in een onderwijssetting met groepen gewerkt
wordt, is dit moeilijk in onderwijsexperimenten te realiseren. Dit aspect komen we
daarom niet tegen in de beschrijvingen van de onderwijsexperimenten, maar er wordt
wel gerapporteerd dat handelingen met voorwerpen (Wasik & Bond 2001) of opdrachten
(Ellis & He 1999) faciliterend werken voor het begrip van nieuwe woorden.
2.4.2

Het taalaanbod aan tweede-taalleerders

Er zijn dus zowel overeenkomsten als verschillen in het taalaanbod aan tweedetaalleerders ten opzichte van dat aan baby’s en peuters die hun moedertaal leren. Hoe
kunnen deze bevindingen betrokken worden op beginnende tweede-taalverwervers die
op de basissschool hun entree maken met een normale ontwikkeling in hun moedertaal,
maar met een geringe Nederlandse woordenschat?
Kinderen die met vier jaar de school binnenkomen en nog heel weinig Nederlands
kennen, kunnen niet verwachten dat het aanbod van de leerkrachten aangepast is aan
hun taalvaardigheidsniveau op dezelfde manier als dat bij verzorgerstaal het geval is.
Ze moeten in principe direct woorden en zinnen leren begrijpen, ook omdat van hen
participatie aan de groepsactiviteiten verlangd wordt. Daarnaast zitten ze niet in een
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één-op-één relatie met de leerkracht, zoals de baby met z’n moeder, maar in een groep
met vele andere kinderen. Ze krijgen daarom minder herhaling aangeboden en minder
aanbod dat speciaal op hen gericht is. Dit geldt vooral voor de gebruikelijke opstelling in
de kleutergroepen (kringgesprekken en werkgroepjes), in speciale NT2-groepen krijgt het
kind wel meer aanbod dat meer persoonlijk gericht is (Damhuis 1988).
Aan de andere kant kan in het onderwijs op een meer geplande en intentionele
manier gewerkt worden aan woordenschatvergroting, waardoor in goed doordachte
programma’s de faciliterende kenmerken van de verzorgerstaal zouden kunnen worden
toegepast op een manier die aansluit bij de normale onderwijsroutines en bij de leeftijd
van de jonge kleuters.
2.4.3

Ondersteuning in het onderwijs

De doelgroep van deze dissertatie wordt gevormd door vierjarige kleuters, die al een
eerste taal voor een groot deel hebben verworven. Dit zou hun tot voordeel, maar ook tot
nadeel kunnen strekken. De vaardigheden en kennis die zij in hun eerste-taalverwerving
hebben verworven kunnen ze misschien ook voor de tweede-taalverwerving gebruiken,
bijvoorbeeld het besef van referentie en het feit dat een taal bestaat uit woorden en
zinnen. Aan de andere kant kunnen ze bij het herkennen van klanken en woordgrenzen
misschien op het verkeerde been worden gezet, doordat ze uitgaan van het klanksysteem
van hun moedertaal dat op bepaalde punten kan afwijken van het Nederlands. Daarnaast
mogen we veronderstellen dat bij het leren van woorden altijd het referentieprobleem en
het retentieprobleem van betekenis blijft, bij wat voor moedertaal dan ook. Het lijkt dus
de moeite waard te kijken naar de volgende factoren:
- frequentie, en dan te streven naar hogere frequenties dan in onderwijsinterventies
tot nu toe zijn toegepast, gezien de vele herhalingen die in het moedertaalonderzoek
naar voren komen;
- aanbod van losse woorden, zoals ook in de verzorgerstaal wordt toegepast en waarvan
het verband met het leren van woorden aangetoond is;
- handelingssituaties met voorwerpen die jonge kinderen wellicht eerder aanspreken
dan voorleesverhalen en die op een vanzelfsprekende manier het referentieprobleem
zouden kunnen verminderen;
- herhaling van woorden, ook in een gespreide vorm ten opzichte van een meer
geconcentreerde vorm.
Daarbij moeten we bedenken dat deze factoren die onderzocht kunnen worden als
aparte elementen, gevat moeten worden in onderwijsprogramma’s die geen al te grote
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inbreuk maken op de gewone routine in kleutergroepen, aangezien ook uit de besproken
onderwijsexperimenten naar voren kwam dat het draagvlak bij leraren groot moet
zijn, wil het onderzoek niet op een onvolledige uitvoering stranden. In de volgende
hoofdstukken zal verslag gedaan worden van een aantal onderwijsexperimenten waarin
het effect van bovenstaande factoren is onderzocht om daarmee antwoord te krijgen op
de vraag welk onderwijsaanbod jonge tweede-taalleerders kan ondersteunen bij het snel
verwerven van nieuwe woorden.
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3.

DE ROL VAN FREQUENTIE EN AANBIEDINGSWIJZE

3.1

Inleiding

Uit de bespreking van de onderzoeksliteratuur in het voorgaande hoofdstuk bleek dat
verschillende factoren meespelen bij het leren van woorden. In dit hoofdstuk wordt
verslag gedaan van een experimenteel onderzoek naar het belang van twee factoren
die zowel bij moedertaalontwikkeling als bij tweede-taalverwerving een opvallende rol
lijken te spelen, namelijk frequentie van voorkomen en de wijze waarop woorden aangeboden
worden.
Over de eerste factor, het aantal keer dat een woord voorkomt in het taalaanbod,
weten we dat wanneer frequentie onderwerp van onderzoek was, het hoogste aantal
herhalingen bijna altijd de beste resultaten gaf. Dat gold voor het taalaanbod aan baby’s
en peuters (Schwartz & Terrell 1983; Barrett et al. 1991; Hart 1991), maar ook voor het
aanbieden van woorden aan oudere kinderen en volwassen tweede-taalleerders (McKeown
et al. 1985; Beck et al. 1987; Coady 1997; Appel & Vermeer 1997; Rott 1999). Ook bij het
luisteren naar voorleesverhalen werkte herhaling gunstig, waaruit men kan afleiden dat
frequentie een rol speelt (Elley 1989; Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997; Corvers et
al. 2004; Verhallen, De Jong & Bus 2004; Biemiller & Boote 2006; Beck & McKeown 2007).
De veronderstelling is dus gewettigd dat het aantal keren dat woorden voorkomen voor
tweede-taalleerders van belang is voor hun woordenschatgroei.
Daarnaast viel op dat de frequenties die in de moedertaalonderzoeken werden vermeld,
veelal hoger uitkwamen dan die in de onderzoeken naar woordenschatvergroting in het
onderwijs. Het is niet duidelijk welke frequentie het meest effectief is, maar waarschijnlijk
zullen we voor jonge tweede-taalleerders van grotere aantallen moeten uitgaan dan
tot nu toe in onderwijsexperimenten gebruikelijk was, ook omdat deze jonge kinderen
nog niet kunnen lezen en daarom ook geen steun hebben aan het schriftbeeld voor het
onthouden van de woorden.
Wat betreft de wijze van aanbieden kwam naar voren dat een aparte uitleg van de
betekenis en het met nadruk presenteren van de nieuwe woorden gunstig was voor het
leren van de woorden (Justice 2002; Biemiller & Boote 2006; Collins 2010). We zagen ook dat
kinderen gedurende hun eerste levensjaar de fonologische kenmerken van de moedertaal

73

De rol van frequentie en aanbiedingswijze

leren en vervolgens in staat zijn lopende spraak te segmenteren (Jusczyk 1997; Männel
2008). Het bereiken van deze belangrijke stap in de taalverwerving kost tijd en deze tijd
is voor beginnende tweede-taalleerders veel korter dan voor moedertaalverwervers. Zij
komen op vierjarige leeftijd het basisonderwijs binnen en moeten dan meteen op een veel
hoger niveau communiceren dan baby’s van elf, twaalf maanden. Het leren segmenteren
van de tweede taal zal dus voor hen voor een groot deel gelijk opgaan met het leren van
de eerste woorden in die tweede taal. Dit zou kunnen betekenen dat ze in het begin van
hun tweede-taalverwerving extra moeite zullen hebben met het herkennen van nieuwe
woorden in lopende spraak en mogelijkerwijs geholpen zullen worden door een aanbod
van woorden die geïsoleerd uitgesproken worden.
Uit bovenstaande overwegingen komen de onderzoeksvragen van het eerste experiment
voort. In dit experiment wordt het aanbieden van losse woorden vergeleken met
aanbieding in lopende spraak en wordt nagegaan of het aantal keren dat een kind een
woord aangeboden krijgt van invloed is op het leren van het woord. Met ‘het leren
van het woord’ wordt in dit onderzoek bedoeld dat het kind de referent van het woord
of een afbeelding ervan kan aanwijzen (receptieve kennis), of een afbeelding van die
referent kan benoemen (productieve kennis). Dit is een vorm van woordkennis, waarbij
andere aspecten, zoals de grammaticale functie of de samenhang met andere woorden,
buiten beschouwing blijven. Dit is gedaan omdat het hier gaat om beginners van het
Nederlands als tweede taal. Voor deze kinderen is het van belang om een eerste kennis,
de zogenaamde referentiële kennis, van zoveel mogelijk Nederlandse woorden in zo kort
mogelijke tijd op te doen.

3.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

De doelstelling van het eerste onderwijsexperiment was duidelijkheid te verkrijgen over
de betekenis van de factoren frequentie en aanbiedingswijze bij het leren van nieuwe
woorden door tweetalige kinderen in de beginfase van hun Nederlandse taalverwerving.
De veronderstelling was dat inzicht in de rol die deze factoren spelen, kan helpen bij
het opzetten van een didactische aanpak die de woordenschatgroei voor deze kinderen
versnelt.
Een hoge frequentie van voorkomen werd daarom gecontrasteerd met een minder
hoge mate van voorkomen, waarbij voor de hoge frequentie een aantal van eenentwintig
is genomen en voor de minder hoge een aantal van zes keer. Deze aantallen zijn in
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zekere zin altijd enigszins willekeurig, maar hier is gekozen voor een contrast van zes
keer tegenover eenentwintig keer om daarmee een hoge en lage frequentie met een
behoorlijk verschil tegenover elkaar te stellen. Daarnaast is een presentatie van woorden
in zinsverband, dus in lopende spraak, vergeleken met een aanbieding van woorden die
geïsoleerd uitgesproken werden.
Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen van het eerste experiment luiden als volgt:
1. Is een aanbod van eenentwintig keer voor het leren van woorden door jonge tweedetaalleerders effectiever dan een aanbod van zes keer?
2. Is een aanbod van losse woorden voor het leren van woorden door jonge tweede-taalleerders
effectiever dan een aanbod in lopende spraak?

3.3

Methode

3.3.1

Deelnemers

De deelnemers aan het onderzoek waren vierjarige leerlingen van acht basisscholen
in de randstad: twee basisscholen in Amsterdam, twee in Rotterdam en verder een
in respectievelijk Haarlem, Schiedam, IJmuiden en Zaandam. De populatie van deze
scholen bestond voor minstens negentig procent uit leerlingen uit niet-Nederlandstalige
gezinnen. Alle deelnemende kinderen hadden een andere moedertaal dan het Nederlands.
De gemiddelde leeftijd van de kinderen op het moment van de eerste toetsafname was
52,5 maanden. De jongste kleuter was toen 47 maanden en de oudste 58 maanden oud.
Op de scholen werden alle vierjarige kinderen getoetst; op het eerste toetsmoment
waren dat 136 kleuters, van wie er tussen het eerste en het tweede toetsmoment 35
uitvielen. Tweeëndertig kinderen waren afwezig door ziekte of om andere redenen die
niet met het onderzoek zelf te maken hadden, één kind was net op school en begreep
de toetsprocedure niet en twee kinderen zijn niet in de onderzoeksgroep opgenomen,
omdat ze bij de voormeting achttien van de twintig doelwoorden kenden. Om ervoor
te zorgen dat de deelnemers toch minstens drie nieuwe woorden zouden kunnen
verwerven, werd bepaald dat kinderen die meer dan zeventien van de twintig te leren
woorden al beheersten, niet aan het programma zouden deelnemen. Op deze manier
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werd voorkomen dat kinderen die in feite maar weinig leerwinst zouden kunnen behalen,
toch het hele programma inclusief toetsen moesten doorlopen.
In de periode van twee weken tussen de eerste en de tweede nameting vielen er van
de 101 kinderen nog eens twaalf uit, eveneens door oorzaken die buiten het onderzoek
lagen. Hierdoor bleef er een groep van 89 deelnemers over. Aangezien deze 89 kinderen
het hele onderzoek van de eerste tot en met de laatste toetsdatum hebben meegemaakt,
gelden zij als de uiteindelijke onderzoeksgroep. In tabel 3.1 is het verloop van het aantal
deelnemers weergegeven.

Tabel 3.1: Aantal deelnemers bij eerste, tweede en derde toetsmoment
Meetmoment

Steekproefgrootte

eerste toetsmoment

136

tweede toetsmoment

101

derde toetsmoment

3.3.2

89

Materialen

3.3.2.1 Beschrijving van het computerprogramma
Voor het experimentele onderzoek is een computerprogramma ontworpen waarin de te
leren woorden met verschillende frequenties en manieren van aanbieden opgenomen
zijn. Er is gekozen voor een aanbieding via de computer, omdat dit de mogelijkheid geeft
de frequentie en aanbiedingswijze onder controle te houden. Er zijn vier versies van het
computerprogramma gemaakt die aan het eind van deze paragraaf toegelicht worden.
Bij verschillende van de in hoofdstuk 2 beschreven onderzoeken is niet altijd de manier
waarop nieuwe woorden aangeboden werden helder en ondubbelzinnig beschreven. Niet
alle auteurs geven bijvoorbeeld aan op welke manier de betekenis uitgelegd wordt. Ook
de frequentie van de woorden, de wijze waarop de woorden in een tekst gepresenteerd
worden en de visuele context is niet altijd duidelijk beschreven. Door een onvolledige
beschrijving van de didactische aanpak is het niet goed mogelijk na te gaan welke
factoren al dan niet bijgedragen hebben aan de woordenschatgroei. Doughty (1991) heeft
erop gewezen dat het van belang is zo expliciet mogelijk te zijn bij het beschrijven van
onderwijsprogramma’s, om zodoende de resultaten van verschillende onderzoeken te
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kunnen vergelijken en om het mogelijk te maken een onderzoek te herhalen. Vandaar
dat hieronder een uitgebreide beschrijving opgenomen is van het experimentele
computerprogramma dat in dit onderzoek aan de kinderen werd aangeboden.
De uitgangspunten voor het computerprogramma zijn gebaseerd op de literatuur
die in hoofdstuk 2 is besproken en op de ervaringen met het voor- en vroegschoolse
programma De doorlopende lijn (zie Bacchini & Boogaard 2003 en Bacchini & Spronk 2004),
waarin de woordenschatgroei van jonge kinderen gestimuleerd werd door het aanbieden
van prentenboeken en voorwerpen en daarop aansluitende cd-roms.
Onderwerp
Het computerprogramma bestond uit een samenhangende reeks van twintig foto’s
over het maken van een fruitsalade. Voor dit onderwerp is gekozen vanuit het idee dat
het moest gaan om een gewone situatie die zich in het dagelijkse leven van kinderen
kan afspelen. Er is dus niet gekozen voor een onderwerp dat uitsluitend past binnen
een schools register. Door deze keuze was het mogelijk de te leren woorden zowel in
een samenhangend thema aan te bieden als in een voorleesverhaal. Daarnaast was dit
onderwerp geschikt om als groepsactiviteit uit te voeren. In een vervolgonderzoek zou
hetzelfde thema dus zowel gebruikt kunnen worden voor een voorleesactiviteit als voor
een activiteit met handelingen. Dit was van belang voor een mogelijke vergelijking van
de effectiviteit van het computerprogramma met die van groepsactiviteiten met de
leerkracht.
Er is gezorgd voor realistische afbeeldingen bij het programma, die scènes weergeven
in een huiselijke omgeving met niet meer dan twee personen, namelijk een volwassene
en een meisje in de schoolleeftijd.
Selectie van de woorden
Het onderzoek is gericht op de verwerving van twintig woorden. Hiervoor werden alleen
concrete zelfstandige naamwoorden (object names) uitgekozen, die gebruiksvoorwerpen
en fruit aanduiden. Dit waren de volgende woorden: aardbei, bel, blikje, druiven, citroen,
kapstok, kiwi, kom, kruk, lepel, mes, mand, peer, plank, servet, schil, schort, vergiet, traan, zak
(zie ook Bijlage I). Het computerprogramma is geprogrammeerd in Power point, waardoor
alleen gebruikgemaakt kon worden van statische beelden met enkele, eenvoudige
animaties. Hierdoor lag de keuze voor concrete zelfstandige naamwoorden voor de hand,
aangezien de referenten hiervan gemakkelijk zijn af te beelden.
Daarnaast speelt mee dat het hier ging om beginnende tweede-taalleerders. Ook
in de eerste fase van moedertaalverwerving zullen kinderen concrete zelfstandige
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naamwoorden veelal als eerste woorden leren. In veel talen, ook in het Nederlands, bestaat
de eerste woordenschat van kinderen voornamelijk uit zelfstandige naamwoorden;
werkwoorden of bijvoeglijke naamwoorden komen minder voor als eerst geleerde
woorden. Gentner en Boroditsky (2001) stellen dat in de vroege woordenschat veel
zelfstandige naamwoorden voorkomen, omdat de eerste woorden van kinderen vaak de
namen van voorwerpen zijn (zie ook paragraaf 2.3.4). Zij verdedigen de ‘hypothese van de
natuurlijke indeling’, die inhoudt dat kinderen geneigd zijn nieuwe woorden in de eerste
plaats te koppelen aan voorwerpen of begrippen die zich makkelijk laten onderscheiden
in hun omgeving als aparte eenheden. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat kinderen,
als ze beginnen met het leren van woorden, een nieuw woord het liefst als label aan
een object koppelen (Gentner & Boroditksy 2001). Ook Gillette, Gleitman, Gleitman en
Lederer (1999) wijzen erop dat de eerste basis van het leren van woorden bestaat uit
een ‘koppeling van woord-aan-wereld’ (word-to-world pairing): de taalleerders gaan af op
hun waarneming van de concrete wereld en leren daarom in de eerste plaats woorden
voor objecten. Omdat dit zelfstandige naamwoorden zijn, is deze woordsoort dominant
in de allereerste woordenschat van jonge kinderen (Gleitman et al. 1999). Indien dit ook
voor tweede-taalleerders in de eerste fase van hun tweede-taalverwerving geldt, moet
het computerprogramma inspelen op deze cognitieve strategie en voor nieuw te leren
woorden vooral concrete zelfstandige naamwoorden kiezen.
Bij de selectie is overwogen dat de te leren woorden niet te vaak moesten voorkomen
in het algemene taalaanbod in de kleuterbouw. De verwerving van de woorden zou dan
zo min mogelijk beïnvloed kunnen worden door het aanbod in het dagelijkse taalgebruik
op school. Om een maat voor ‘niet te vaak voorkomen’ te verkrijgen, is gekeken naar
de frequentielijst voor groep 1/2 van Schrooten en Vermeer (1994). Deze lijst bestaat
uit 275.821 tokens, teruggebracht tot 6.744 lemmata, verzameld uit het taalaanbod in
prentenboeken en uit opnames van mondelinge interactie in kleutergroepen. Er zijn
vooral woorden gekozen die in de sublijst voor groep 1/2 een lage frequentie hebben en
een laag geometrisch gemiddelde, hetgeen een spreidingsmaat is voor het voorkomen
van het woord. Het woord dat het meest frequent in de lijst van Schrooten en Vermeer
voorkomt, is lepel, met een frequentie van 31, alle andere woorden hebben een lagere
frequentie. De gemiddelde frequentie is 10,5 voor de twintig gekozen woorden (zie
Bijlage I). Het feit dat deze woorden een lage frequentie hebben in de lijst van Schrooten
en Vermeer, neemt niet weg dat het toch vrij gangbare woorden zijn. Er is niet gekozen
voor een woordaanbod dat ver af zou staan van de beleving en ervaring van vierjarige
kinderen, ook omdat de kinderen de woorden in een verhaal aangeboden krijgen dat over
een gewone, alledaagse situatie gaat.
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Animaties
Een uitgangspunt bij de ontwikkeling van het programma was dat de kinderen zonder
veel moeite de betekenis van de woorden uit de aangeboden beelden en tekst zouden
moeten kunnen opmaken. Er mocht bij de aanbieding van de beelden en de mondelinge
tekst geen onduidelijkheid bestaan over de referent van de aan te leren woorden en de
aandacht van het kind moest gericht worden op de referent, zodanig dat op hetzelfde
moment dat het woord aangeboden wordt, het kind kijkt naar de afbeelding van het
betreffende voorwerp. Dit principe van gelijktijdigheid (zie paragraaf 2.3.4) is er dus op
gericht het referentieprobleem te verkleinen.
Voor het programma zijn twintig foto’s genomen die met elkaar een verhaal
illustreren. Per foto zijn steeds enkele objecten duidelijk afgebeeld. Deze voorwerpen
worden apart ‘uitgelicht’ door animaties die optreden wanneer het betreffende woord
uitgesproken wordt. Dit zorgt ervoor dat de aandacht van het kind op de referent
gericht wordt. De visuele context is daardoor in veel opzichten ondersteunend en zoveel
mogelijk gelijkgesteld aan een situatie waarin een volwassene voorwerpen aanwijst.
Het kind kan de betekenis van het nieuwe woord achterhalen op het moment dat het
uitgesproken wordt. De animaties betreffen geen drukke, afleidende beelden, maar zijn
kort en eenvoudig van karakter en betreffen alleen het voorwerp waarnaar het woord
verwijst. Zo wordt bijvoorbeeld bij het noemen van het woord lepel de afbeelding van de
lepel snel achter elkaar vergroot en weer verkleind, waardoor de lepel op de foto eruit
springt. Uit de literatuur over elektronische prentenboeken is gebleken dat animaties
tweetalige kinderen kunnen helpen bij het leren van nieuwe woorden en beter werken
dan illustraties met statische beelden (Verhallen 2009).
Frequentie in het programma
Vijftien woorden, de zogenaamde ‘doelwoorden’, kregen per versie van het
woordenschatprogramma steeds een andere frequentie, in de laagfrequente versie
twee keer per aanbieding, in de hoogfrequente versie zeven keer per aanbieding. Het
programma werd drie keer aangeboden aan de proefpersonen, dus ‘lage frequentie’ geeft
aan dat deze doelwoorden in totaal zes keer te horen waren en ‘hoge frequentie’ betekent
dat ze in totaal eenentwintig keer voorkwamen. Daarnaast waren er vijf woorden die wat
de frequentie betreft constant bleven. Deze woorden kwamen in elke versie slechts een
keer voor en werden in totaal dus drie keer aangeboden (zie Bijlage I). Door middel van
deze zogenaamde ‘eenmalige’ woorden was een extra middel ter beschikking om na te
gaan welke rol de frequentie van voorkomen speelt bij het leren van woorden.
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Het computerprogramma werd drie keer aangeboden, aangezien een aanbieding
van één keer onvoldoende zou zijn voor het vergroten van de woordenschat. In eerder
onderzoek (Verhallen, Bus & De Jong 2004) is immers al aangetoond dat tweetalige
kinderen bij een eenmalige aanbieding van een sprekend prentenboek geen nieuwe
woorden erbij leerden, maar bij vier keer aanbieding wel. Omdat vier keer te veel
organisatorische ingrepen zou geven, is gekozen voor drie keer aanbieding.
Aanbiedingswijze
Voor het aanbieden van de woorden werden er twee manieren gekozen. Bij de eerste
manier, die van de losse woorden, werden de woorden apart uitgesproken. Het woord
werd in de versie met de lage frequentie gepresenteerd in een korte zin van hooguit vier
woorden en dan steeds aan het eind ervan, waarbij een korte pauze werd aangehouden
voor het woord, zoals bijvoorbeeld in “Dit is ... de lepel.” of “Zie je ... de kom?”. Daarna
werd het woord nog eens los herhaald. Bij de versie met de hoge frequentie, waarin de
woorden zeven keer voorkwamen, werd het woord ook op die manier uitgesproken en
daarna nog een paar keer als los woord herhaald met korte pauzes ertussen. Sommige
woorden werden bij een en dezelfde afbeelding zeven keer achter elkaar genoemd, andere
woorden kwamen verspreid over het hele programma voor. De duur van het programma
was voor de versie waarin de woorden twee keer voorkwamen ongeveer drie minuten en
voor de versie met de hoge frequentie ongeveer zes minuten.
Bij de tweede wijze van aanbieden kwamen de woorden voor in een lopende tekst.
Er werd een verhaal voorgelezen dat speciaal voor het programma was geschreven en
waarvan de tekst nauw aansloot bij de foto’s. De zinnen waren kort gehouden en de
woordkeus eenvoudig. Het verhaal werd in een rustig tempo voorgelezen en de woorden
werden hierbij wel met enige nadruk, maar in lopende spraak, zonder extra pauzes
tussen de woorden, uitgesproken. Het verhaal duurde ongeveer negen minuten voor de
versie met de lage frequentie en elf minuten voor die met de hoge frequentie (zie Bijlage
II voor de tekst van het verhaal).
Vier versies
De combinatie van twee verschillende frequenties van voorkomen en twee manieren van
aanbieden leverde vier versies van het programma op. In elke versie bleef de visuele
context, dat wil zeggen de foto’s en de animaties, steeds hetzelfde. Alle versies van het
programma werden door dezelfde persoon ingesproken. In tabel 3.2 zijn de verschillende
versies weergegeven.
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Tabel 3.2: De vier versies van het computerprogramma
Aanbiedingswijze

Frequentie

Versie 1

losse woorden

laag

Versie 2

verhaal

laag

Versie 3

losse woorden

hoog

Versie 4

verhaal

hoog

3.3.2.2 Woordenschattoetsen
Voor het meten van de verwerving van de woorden is een toets ontwikkeld in twee
versies: een voor de passieve en een voor de actieve beheersing van de woorden. De
passieve toets bestond uit een serie van steeds vier foto’s, waaronder een foto die het
doelwoord afbeeldde en drie andere foto’s die afleiders waren. De kinderen kregen
het woord te horen en moesten uit de vier mogelijkheden de juiste foto kiezen. Een
van de drie afleidende plaatjes was een woord dat in klank op het doelwoord leek.
De andere twee afleiders waren woorden die in het programma werden aangeboden
of woorden die in hetzelfde domein lagen (zie Bijlage III voor een voorbeeld van een
item). De score was het aantal goed aangewezen afbeeldingen. Voor de actieve toets
werd steeds een foto getoond waarbij de proefpersoon het afgebeelde voorwerp moest
benoemen. De score was het aantal juist benoemde afbeeldingen. Als het kind hierbij een
verkleinwoord noemde of enkelvoud als het meervoud betrof (bijvoorbeeld zakje in plaats
van zak, of druif in plaats van druiven), werd het antwoord goed gerekend. Ook bij kleine
uitspraakafwijkingen werd de score ‘goed’ toegekend.
Bij de voormeting werd ook de passieve woordenschattaak van de Taaltoets Alle
Kinderen (TAK) afgenomen (Verhoeven & Vermeer 2001). Dit is een landelijk genormeerde
toets voor het meten van de grootte van de Nederlandse woordenschat van jonge
kinderen.
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3.3.3

Procedure

3.3.3.1 Verdeling over de onderzoeksgroepen
De kinderen werden voor de start van het woordenschatprogramma willekeurig
verdeeld in een controlegroep en vier experimentele subgroepen. De toewijzing aan
de respectievelijke condities gebeurde via de alfabetische klassenlijsten, waarbij het
eerste kind aan conditie 1 werd toegewezen, het tweede kind aan conditie 2, etc. Elke
experimentele groep kreeg een andere versie van het programma te zien. De controlegroep
kreeg via de computer een gesproken prentenboek te horen waarin de geselecteerde
woorden niet voorkwamen.
In tabel 3.3 is het aantal deelnemers per subgroep weergegeven.

Tabel 3.3: Verdeling van aantallen proefpersonen over de vijf condities
Conditie

Aantal deelnemers

1. Losse woorden, lage frequentie

17

2. Verhaal, lage frequentie

19

3. Losse woorden, hoge frequentie

16

4. Verhaal, hoge frequentie

20

5. Controlegroep

17

Totaal

89

De dataverzameling startte in september 2006 en liep door tot en met april 2007. Van de
acht scholen leverde één school ongeveer een derde van het aantal deelnemers, namelijk
33 kinderen. In tabel 3.4 is de verdeling te zien van de aantallen leerlingen over de scholen.
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Tabel 3.4: Aantallen deelnemende leerlingen per school
School

Condities
Losse woorden/
Lage frequentie

Verhaal/
Lage
frequentie

Losse woorden/
Hoge
frequentie

Verhaal/
Hoge
frequentie

Controlegroep

Totaal

1

3

3

1

1

3

11

2

7

9

6

7

5

33

3

1

1

1

1

1

5

4

1

1

1

2

-

4

5

1

1

2

1

1

6

6

1

1

1

2

2

7

7

3

3

2

3

3

14

8

1

1

2

3

2

9

Totaal

17

19

16

20

17

89

3.3.3.2 Aanbieding van het programma
De kinderen kregen het programma via een laptop individueel aangeboden. Dit vond
plaats op de betreffende school in een aparte kamer die niet ver van het eigen klaslokaal
lag. De kinderen werden hiervoor uit hun groep gehaald en na afloop weer teruggebracht.
Ook de toetsen werden in deze kamer afgenomen. Indien de kinderen niet vertrouwd
waren met de ruimte, kregen ze even de gelegenheid rond te kijken en te wennen.
De kinderen kregen het programma door middel van een diapresentatie op de computer
te zien en de tekst werd via een koptelefoon auditief aangeboden. De onderzoekster was
daarbij aanwezig en startte het programma. Om de condities tussen de proefpersonen
gelijk te houden, werd het programma niet op een interactieve manier aangeboden.
De kinderen bedienden dus niet de muis, het programma schakelde automatisch over
naar de volgende dia. Elke versie van het programma werd drie keer aangeboden. Dat
gebeurde op drie aparte dagen die binnen een periode van een week vielen. Niet altijd
was dat binnen dezelfde schoolweek, bij een aantal kinderen bijvoorbeeld werd het
programma de eerste keer aangeboden op donderdag en de tweede en derde keer op de
daaropvolgende maandag en dinsdag.
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3.3.3.3 Voormeting en nametingen
Er waren drie toetsmomenten: een voormeting en twee nametingen. De voormeting
werd voorafgaand aan het programma afgenomen en tussen de voormeting en de eerste
aanbieding van het programma lag ten hoogste een week. De eerste nameting viel op
dezelfde dag als de laatste aanbieding van het programma. Voordat deze nameting
plaatsvond, werd na afloop van het programma een korte tijdspanne aangehouden van
ten hoogste twee uur waarin de kinderen in hun eigen groep deelnamen aan de reguliere
activiteiten. De derde toetsing vond tien tot veertien dagen later plaats.
De voormeting werd voor de eerste groep van elf kinderen afgenomen door de
onderzoekster, alle andere kinderen werden door een toetsassistente getoetst die niet op
de hoogte was van de indeling van de kinderen in de subgroepen. Voordat het toetsen
begon, waren de onderzoekster en de toetsassistente aanwezig geweest in de groep,
zodat de kinderen kennis met hen konden maken.
Bij de voormeting is de passieve woordenschattoets afgenomen en het onderdeel
passieve woordenschattaak van de Taaltoets Alle Kinderen (Verhoeven & Vermeer 2001).
Op het tweede en het derde toetsmoment zijn de passieve en de actieve woordenschattoets
afgenomen. Er is voor gekozen om bij de voormeting niet de actieve woordenschattoets af
te nemen, omdat de kinderen al twee toetsen voorgelegd kregen. Het werd als een te grote

Tabel 3.5: Tijdschema van aanbieding programma en toetsmomenten
1e week

Experimentele
groep

Tm1
TAK
Passieve
woordenschattoets

Controlegroep

Tm1
TAK
Passieve
woordenschattoets

2e week

Experimenteel programma
1e aanbieding

2e aanbieding

3e aanbieding

Gesproken prentenboek
1e aanbieding

2e aanbieding

3e aanbieding

3e – 4e
week

4e – 5e
week

Tm2
Passieve
woordenschattoets
Actieve
woordenschattoets

(geen programma)

Tm3
Passieve
woordenschattoets
Actieve
woordenschattoets

Tm2
Passieve
woordenschattoets
Actieve
woordenschattoets

(geen programma)

Tm3
Passieve
woordenschattoets
Actieve
woordenschattoets

Tm1 = eerste toetsmoment; Tm2 = tweede toetsmoment; Tm3 = derde toetsmoment
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belasting voor de kleuters gezien om naast de TAK en de passieve woordenschattoets ook
de actieve woordenschattoets af te leggen. In tabel 3.5 zijn de drie toetsmomenten en de
aanbieding van het experimentele programma te zien.
3.3.3.4 Statistische analyses
Bij de resultaten zijn eerst de beschrijvende data weergegeven. Voor de toetsing van
de verschillen tussen de groepen zijn variantieanalyses verricht, waarbij steeds
is gecorrigeerd voor de voormeting (ANCOVA). Bij de nametingen met de passieve
woordenschattoets hebben we voor de correctie gebruikgemaakt van de scores op
deze toets bij de voormeting. Aangezien echter de actieve woordenschattoets niet bij
de voormeting is afgenomen, konden voor de correctie voor beginverschillen bij de
toetsingen met de actieve woordenschattoets de scores op deze toets niet gebruikt
worden. Daarom zijn, uitgaande van het feit dat er een redelijke correlatie tussen de
passieve en de actieve woordenschattoets was (Pearsons correlatie = 0,78), voor de
correctie voor beginverschillen voor de actieve toets de scores op de passieve toets als
covariaat gebruikt.
Als maat voor de effectgroottes is gebruik gemaakt van de zogenaamde partial eta
squared (ηp²). Hiervoor geldt dat er van een klein effect sprake is bij ηp² = 0,01, van een
middelmatig effect bij ηp² = 0,06 en van een groot effect bij ηp² = 0,14 (Stevens 1996).
Het aangehouden significantieniveau is p< 0,05.

3.4

Resultaten

3.4.1

TAK-scores

De TAK is een landelijk genormeerde toets (Verhoeven & Vermeer 2001). De scores
op de passieve woordenschattaak zijn gebruikt om te bekijken of de Nederlandse
taalvaardigheid van de experimentele groep verschilde van die van de controlegroep.
De gemiddelde score op deze toets bedroeg 19,5 met een standaarddeviatie van 12,7. De
controlegroep behaalde gemiddeld een lagere score dan de experimentele groep, zoals in
tabel 3.6 is te zien. Dit verschil was echter niet significant (F(1,87)=1,87, p=0,175, ηp² =
0,02). In geen van beide groepen kwamen extreem lage of hoge scores voor.
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Tabel 3.6: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties voor de experimentele groepen en de
controlegroep op de TAK (passieve woordenschattaak) – max.score 96
(N=89)
TAK
(passieve woordenschattaak)

3.4.2

Experimentele groepen
(n=72)

Controlegroep
(n=17)

20,4
(13,2)

15,7
(10,5)

Effect van het programma op de woordenschat

De eerste vraag die van belang is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen
betreft het effect van het programma op de groei van de woordenschat, met andere
woorden: heeft de experimentele groep meer woorden geleerd dan de controlegroep?
Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan wat het gemiddelde is van de scores die de
groepen behaalden op de drie tijdstippen. In tabel 3.7 zijn deze met de standaarddeviaties
weergegeven.

Tabel 3.7: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op het eerste, tweede en derde meetmoment
per onderzoeksgroep – alle woorden (max. score 20)
(N=89)

Experimentele groepen
(n=72)

Controlegroep
(n=17)

Toetsmoment 1

Passieve
woordenschattoets

10,5
(3,9)

10,1
(4,9)

Toetsmoment 2

Passieve
woordenschattoets

13,9
(4,1)

11,0
(4,7)

Actieve
woordenschattoets

6,4
(4,3)

4,4
(3,1)

Passieve
Woordenschattoets

14,0
(4,2)

11,1
(4,7)

Actieve
woordenschattoets

6,6
(4,2)

5,1
(3,7)

Toetsmoment 3
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In tabel 3.7 is te zien dat bij de voormeting zowel de experimentele groep (N=72) als
de controlegroep (N=17) al een aantal van de twintig geselecteerde woorden kenden,
namelijk respectievelijk 10,5 en 10,1 woorden. Na aanbieding van het programma behaalt
de experimentele groep vervolgens hogere scores dan de controlegroep, zowel op de
passieve als op de actieve woordenschattoets. De betrouwbaarheid van de toetsscores is
berekend met Cronbachs alpha en loopt van 0,73 tot 0,85.
3.4.3

Verschil experimentele groep en controlegroep

Uit tabel 3.7 is op te maken dat de experimentele groep op de laatste nameting 3,5 woorden
passief erbij heeft geleerd ten opzichte van de beginscore en de controlegroep niet meer
dan één woord. De experimentele groep heeft dus meer dan drie keer zoveel woorden
geleerd als de controlegroep. Om na te gaan of dit verschil ook statistisch significant
is, zijn er variantieanalyses uitgevoerd. De resultaten hiervan worden hieronder per
meetmoment besproken.
Voormeting
Van belang voor de vraag of het programma de groei van de woordenschat bevordert,
is de startpositie van de kinderen. Een verschillende beginscore zou ervoor kunnen
zorgen dat de groep met het betere startniveau sneller woorden leert dan de andere
groep, los van de uitwerking van het experimentele programma. De gemiddelde scores
bij de voormeting (Tm1) zijn daarom op significantie getoetst door middel van een
variantieanalyse, met als hoofdeffect ‘testgroep’ (experimentele groep en controlegroep)
en als afhankelijke variabele de scores op de passieve woordenschattoets bij het eerste
toetsmoment. Hieruit kwam naar voren dat de groepen voor aanvang van het programma
niet significant van elkaar verschilden (F(1,87)=0,16, p=0,687, ηp²=0,002). In termen van
effectgrootte was het verschil zeer klein. Ook is nagegaan hoe het verband is met de
algemene woordenschat gemeten door middel van de passieve woordenschattaak van de
TAK (Verhoeven & Vermeer 2001). De Pearson correlatie tussen de scores op de passieve
woordenschattoets bij het eerste meetmoment en de TAK bedraagt 0,71.
Tweede toetsmoment
Zoals we bij de descriptieve data zagen, behaalt de experimentele groep hogere scores
dan de controlegroep bij de eerste nameting (Tm2). Ook de scores bij dit meetmoment
zijn onderzocht op statistische significantie door middel van variantieanalyse, met als
hoofdeffect weer ‘testgroep’ (experimentele groep en controlegroep), als afhankelijke
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variabele de scores op de passieve woordenschattoets bij het tweede toetsmoment
en de voormeting als covariaat. Uit deze analyse kwam naar voren dat het verschil in
gemiddelden significant was (F(1,86)=18,53, p<0,001, ηp²=0,18) en tamelijk groot.
Voor de actieve woordenschattoets is deze variantieanalyse ook uitgevoerd, waarbij
wederom gecorrigeerd is voor de scores op de passieve woordenschattoets bij de
voormeting. Ook deze analyse gaf significante verschillen tussen de experimentele groep
en de controlegroep te zien (F(1,86)=4,92, p=0,029, ηp²=0,05). Het verschil is middelmatig
groot.
Hieruit kunnen we opmaken dat het programma heeft gezorgd voor een significant
verschil in woordenschatgroei, zowel voor wat betreft de passieve, als voor wat betreft
de actieve beheersing van de woorden, waarbij we kunnen opmerken dat het verschil op
de actieve woordenschattoets kleiner is dan op de passieve.
Derde toetsmoment
Op soortgelijke wijze zijn de scores op de retentiemeting (Tm3) geanalyseerd. Voor de
passieve woordenschattoets leverde dit een significant verschil op (F(1,86)=18,02, p<0,001,
ηp²=0,17) en dit is nog steeds een tamelijk groot verschil. Bij de actieve woordenschattoets

was het verschil niet significant (F(1,86)=3,11, p=0,081, ηp²=0,04). Dat betekent dat
de groep die het programma aangeboden heeft gekregen na twee weken passief meer
woorden kent dan de controlegroep. Voor de retentie over een periode van twee weken
heeft het programma dus voor de passieve woordenschat een gunstig effect opgeleverd,
maar voor de actieve woordenschat lijkt dit effect weg te ebben.
3.4.4

Effect van frequentie en aanbiedingswijze

De onderzoeksvragen richten zich op de betekenis van de factoren frequentie en
aanbiedingswijze voor de woordenschatgroei. Daarom is door middel van variantieanalyse
de betekenis van deze factoren onderzocht. Omdat de frequentie alleen voor vijftien van
de twintig woorden werd gemanipuleerd, is de analyse op de scores voor deze vijftien
woorden uitgevoerd. Dit is voor de eerste nameting gedaan, die direct na voltooiing van
het programma plaatsvond, waarbij werd gecorrigeerd voor de scores op de voormeting
voor dezelfde vijftien woorden. Uit deze analyse kwam naar voren dat bij de eerste
nameting op de passieve woordenschattoets zowel de factor ‘frequentie’ (F(1,67)=4,96,
p=0,029, ηp²=0,07), als de factor ‘aanbiedingswijze’ (F(1,67)=6,91, p=0,011, ηp²=0,09)
een significant effect opleverde. Dit was middelmatig tot groot. Er was geen interactieeffect (F(1,67)<1). Bij de actieve woordenschattoets trad er geen significant effect op,
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noch van de factor ‘frequentie’ (F(1,67)=1,32, p=0,255, ηp²=0,02), noch van de factor
‘aanbiedingswijze’ (F(1,67)=2,69, p=0,106, ηp²=0,04). Ook hierbij was er geen interactieeffect.
Bij de tweede nameting, die twee weken na de aanbieding van het programma
plaatsvond, zien we hetzelfde patroon. Voor de passieve woordenschattoets geeft zowel
de factor ‘frequentie’ (F(1,67)=5,77, p=0,019, ηp²=0,08) als de factor ‘aanbiedingswijze’
(F(1,67)=7,70, p=0,007, ηp²=0,10) een significant effect, maar bij de actieve

woordenschattoets is dat weer afwezig (frequentie: F(1,67)=3,79, p=0,056, ηp²=0,05;
aanbiedingswijze: F(1,67)=1,79, p=0,184, ηp²=0,03). Ook bij de tweede nameting
zien we geen interactie-effect optreden, noch bij de passieve, noch bij de actieve
woordenschattoets (F(1,67)<1).
De variantieanalyse is vervolgens ook uitgevoerd voor de scores op de vijf woorden
die per aanbieding van het programma eenmalig werden aangeboden (zie par. 3.3.2.1
Beschrijving computerprogramma). Omdat deze woorden niet in frequentie gevarieerd
werden, is hierbij alleen gekeken naar de factor ‘aanbiedingswijze’. Bij de twee
nametingen was er geen significant effect voor de scores op deze vijf woorden, noch bij
de passieve, noch bij de actieve woordenschattoets. We moeten echter bedenken dat de
betrouwbaarheid van de toets bij deze woorden niet groot is. Bij het derde meetmoment
bedroeg Cronbachs alpha 0,66 bij de passieve toets, terwijl op de andere toetsmomenten
en bij de actieve toets deze eveneens laag was (Tm1pas: 0,45; Tm2pas: 0,39; Tm2ac: 0,62;
Tm3ac: 0,62). Deze lage betrouwbaarheid brengt met zich mee dat mogelijke significantieeffecten niet aan het licht komen.
3.4.5

Verschillen tussen de experimentele subgroepen

Uit de analyse van de data bleek dat bij de passieve woordenschattoets de hoge frequentie
de beste resultaten gaf en dit gold ook voor de aanbiedingswijze met de losse woorden.
Dit betekent dat de experimentele groep die de woorden met een hoge frequentie en als
losse woorden aangeboden kregen, de hoogste gemiddelde score heeft behaald op de
verschillende meetmomenten. Dit is te zien in tabel 3.8, waarin een overzicht gegeven
wordt van de gemiddelde scores per subgroep op de voormeting (Tm1) en de twee
nametingen (Tm2, resp. Tm3) op de passieve en de actieve woordenschattoets. Hierbij
zijn alleen de vijftien woorden genomen die in frequentie varieerden, dus de zogenaamde
‘doelwoorden’ (zie par. 3.3.2.1 Beschrijving computerprogramma).
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Tabel 3.8: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op passieve en actieve woordenschattoets
op het eerste, tweede en derde meetmoment – doelwoorden (max. score 15) – voor de vier
verschillende condities en de controlegroep
(N=89)

Toetsmoment 1
Passieve toets
Toetsmoment 2
Passieve toets*

Actieve toets*
Toetsmoment 3
Passieve toets*

Actieve toets*

Losse
woorden
Lage
frequentie
(n=17)

Verhaal
Lage
frequentie
(n=19)

Losse
woorden
Hoge
frequentie
(n=16)

Verhaal
Hoge
frequentie
(n=20)

Controlegroep
(n=17)

9,0
(3,1)

7,9
(2,9)

7,9
(2,8)

8,1
(3,1)

8,1
(3,9)

10,9
(3,3)

9,6
(3,1)

11,9
(2,7)

10,8
(3,6)

9,0
(3,6)

5,3
(3,9)

4,5
(2,7)

6,1
(3,5)

4,9
(2,7)

3,9
(2,7)

11,1
(2,7)

9,9
(3,2)

12,1
(2,5)

10,9
(3,1)

8,9
(3,5)

5,2
(3,4)

4,3
(2,5)

5,9
(3,3)

5,4
(3,1)

4,0
(2,9)

*gecorrigeerd voor de voormeting

We zien in tabel 3.8 dat de subgroep “Losse woorden, hoge frequentie” bij de passieve
woordenschattoets op de tweede nameting een score heeft behaald van 12,1. Dit is ten
opzichte van de veronderstelde gemiddelde beginscore (=8,2) een vooruitgang van
3,9 woorden. De subgroep “Losse woorden, lage frequentie” behaalde bij de passieve
toets op het laatste toetsmoment een score van 11,1 en dit betekent een verschil met de
veronderstelde beginscore van 2,9 woorden. De subgroep “Verhaal, hoge frequentie” ging
naar 10,9 en leerde er dus ten opzichte van de veronderstelde beginscore 2,7 woorden
bij. De controlegroep behaalde een winst van slechts 0,7 woorden, vergeleken bij de
veronderstelde beginscore.
Bij de actieve woordenschattoets had de derde experimentele groep, namelijk de
groep “Losse woorden, hoge frequentie” van alle subgroepen op het laatste toetsmoment
de hoogste score, namelijk 5,9; de vooruitgang ten opzichte van de voormeting is hierbij
niet vast te stellen, aangezien op de voormeting de actieve woordenschattoets niet is
afgenomen.
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3.5

Conclusie en discussie

3.5.1

Onderzoeksvragen

Als antwoord op de onderzoeksvragen kunnen we constateren dat zowel een hoge
frequentie als een aanbod van losse woorden de beste resultaten geeft voor het passief
leren van nieuwe woorden, maar dat geen van beide factoren een aantoonbaar effect
heeft op de actieve beheersing van de woorden. Beide onderzoeksvragen kunnen dus
alleen voor het passief verwerven van woorden positief beantwoord worden.
Voor het taalonderwijs aan jonge, anderstalige kinderen is het resultaat van dit
experiment van belang, aangezien hiermee meer duidelijkheid is verkregen over de vraag
hoe het aanbod aan deze kinderen eruit moet zien als het gaat om de verwerving van
nieuwe woorden. Voor een effectieve didactiek is het nodig dat de te leren woorden veel
vaker herhaald worden dan tot nu toe gebruikelijk is en ook als losse woorden aangeboden
moeten worden, dus niet alleen ingebed in zinnen, zoals in voorleesverhalen.
Daarnaast ging het om een computerprogramma dat weinig tijd kostte. In dit onderzoek
is met name het punt van een mogelijke versnelling van de tweede-taalverwerving
speciaal onder de aandacht gebracht. De kinderen in de meest gunstige conditie hebben
hun leerwinst behaald door niet meer dan drie keer ongeveer zes minuten achter de
computer te zitten. Anderstalige kleuters hebben niet veel tijd om hun achterstand in
Nederlandse woordenschat in te lopen. In groep 3 moet het formele leren van start gaan
en hoe sneller ze hun woordenschat vergroten, hoe groter hun kansen om ten volle van
het onderwijs te profiteren. Niet alleen de vooruitgang in aantal woorden, maar ook het
aspect tijd moet daarom in de beschouwing van de resultaten meegenomen worden.
Bovendien is de organisatorische ingreep voor de leerkracht minimaal. De kinderen waren
slechts even uit de groep en de normale groepsactiviteiten werden nauwelijks verstoord.
Daarom is de effectiviteit van het werken met computers een belangrijk element bij
het zoeken naar betere didactische werkwijzen voor het vergroten van de Nederlandse
woordenschat van de kinderen.
3.5.2

Frequentie

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de hoge frequentie van eenentwintig keer
betere resultaten bracht dan de frequentie van zes keer, een aantal dat toch ook als een
redelijke frequentie kan worden gezien. Over het belang van frequentie wordt in de
taalverwervingsliteratuur verschillend gedacht. Het debat over de betekenis van deze
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factor is de laatste tien jaar meer op de voorgrond gekomen, hetgeen waarschijnlijk ook
te maken heeft met de verbetering van de opnameapparatuur en de mogelijkheid tot
versnelde dataverwerking door de computer (Demuth 2007). Onderzoekers als N. Ellis
(2002) zien een belangrijke rol voor frequentie in de taalontwikkeling. De taalleerder
kan de afzonderlijke taalelementen leren herkennen op grond van de frequentie van
terugkerende patronen in het taalaanbod. Dit is de basis voor het onderscheiden van de
verschillende elementen en het vervolgens leren van de betekenis van die elementen.
Frequentie is daarom een bepalende factor bij de verwerving van taal (N. Ellis 2002). Ook
Tomasello (2003) hecht groot belang aan deze factor (zie paragraaf 2.3.1).
R. Ellis (1994) acht het mogelijk dat frequentie-effecten in de vroege stadia van
tweede-taalverwerving een andere rol spelen dan in de latere fases en hij ziet dan ook
een drempelfunctie voor frequentie (R. Ellis 1994). Dit zou inhouden dat de resultaten
die in dit onderzoek bij beginnende tweede-taalleerders gevonden zijn, anders zouden
uitpakken voor oudere kinderen die al een behoorlijke beheersing van het Nederlands
hebben. Of dit ook zo is, kan hier niet bepaald worden, aangezien dit onderzoek zich
beperkt tot beginnende tweede-taalleerders. Het zou echter wel in overeenstemming
zijn met de bevindingen van het moedertaalonderzoek. Hieruit blijkt immers dat
het aantal herhalingen in het aanbod van moeders minder groot wordt naarmate de
taalontwikkeling van het kind vordert. Ook de correlatie van het aantal herhalingen met
de verwerving van de woorden neemt af naarmate het kind ouder wordt (Barrett, Harris
& Chasin 1991; Hart 1991).
Uit het onderzoek naar moedertaalverwerving kwam ook naar voren dat het
kind in toenemende mate in staat is verschillende aanwijzingen te gebruiken uit het
taalaanbod om nieuwe woorden te leren. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden
dat het relatieve belang van frequentie afneemt naarmate het kind verder komt in zijn
taalontwikkeling. Als we dit op de tweede-taalverwerving betrekken, houdt dit in dat
kinderen in de eerste fasen veel hebben aan een zeer frequent aanbod, terwijl kinderen
met een grotere tweede-taalvaardigheid niet alleen van frequentie, maar ook van andere
kenmerken van woorden gebruikmaken om nieuwe woorden te leren. Dit betekent dat
ook bij tweede-taalverwerving de reeds verworven kennis van de taal een belangrijke
factor is voor de wijze waarop kenmerken van het taalaanbod een faciliterende rol spelen
voor woordenschatvergroting (zie ook het schema in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.6). Dit
zou pleiten voor een differentiële benutting van kenmerken van verzorgerstaal in de
opeenvolgende fasen van de tweede-taalverwerving. Dat wat in de allereerste fasen van
de tweede-taalverwerving een belangrijke rol speelt, kan van minder belang zijn voor de
latere fasen, terwijl ook omgekeerd een aanpak die voor gevorderde tweede-taalleerders
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gunstig werkt, niet faciliterend hoeft te zijn voor de beginners. Voor jonge beginnende
tweede-taalleerders is het belang van een hoge frequentie uit dit onderzoek duidelijk
naar voren gekomen.
3.5.3

Aanbiedingswijze en segmentatie van lopende spraak

Het aanbieden van losse woorden heeft een gunstiger effect op het leren van woorden
dan het aanbieden van woorden in een verhaal, zo bleek uit de resultaten van dit
experiment. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het verminderen van het
segmentatieprobleem, waarop in het vorige hoofdstuk is ingegaan (zie paragraaf 2.3.3 en
2.3.6). Zoals daar al werd opgemerkt, wordt in de literatuur over moedertaalverwerving
aan het segmenteren van de lopende spraak belang gehecht, aangezien dat een van de
eerste stappen is die het kind moet zetten om woorden te kunnen leren.
Voor moedertaalsprekers is het eenvoudig te horen uit welke woorden een zin
bestaat. Er zijn vele aanwijzingen in gesproken taal waaruit de geoefende luisteraar kan
opmaken waar het ene woord eindigt en het volgende begint. Hoe makkelijk dit proces
de moedertaalspreker ook voorkomt, het is goed te bedenken dat deze aanwijzingen geen
absolute sleutels voor segmentatie opleveren, maar een beroep doen op waarschijnlijkheid,
dus op inschatting door de luisteraar. Daarom zullen moedertaalsprekers altijd
verschillende aanwijzingen tegelijk benutten om de woordgrenzen in ononderbroken
taal te bepalen (Kooijman, Johnson & Cutler 2008). De moedertaalsprekers hebben deze
signalen leren herkennen in hun jarenlange ervaring met het eerste-taalaanbod. Hierdoor
hebben ze zich bekwaamd in de afweging van het mogelijke belang van de afzonderlijke
signalen, zodat ze deze onderling kunnen combineren om tot een juiste segmentatie te
komen.
Voor beginnende tweede-taalsprekers zijn deze aanwijzingen waarschijnlijk nog niet
allemaal beschikbaar. Daarom zal het segmenteren van de lopende spraak beginnende
tweede-taalleerders veel moeite kunnen kosten. Het verschil in aanbieding tussen de
conditie met de losse woorden en die met het verhaal ligt vooral in het feit dat in de
eerste conditie de woorden niet ononderbroken achter elkaar werden aangeboden.
De losse-woorden-versie maakte het voor de kinderen als het ware overbodig om te
zoeken naar de woordgrenzen, want de woorden werden al als aparte klankeenheden
gepresenteerd. Op het moment dat hun aandacht getrokken werd door de animatie en
ze naar de afbeelding keken, hoorden ze tegelijkertijd het woord. Hierdoor konden ze
geheel gericht blijven op de afbeelding en zonder extra inspanning het aangeboden
woord op hetzelfde moment associëren met de afbeelding waarop ze gefocust waren. De
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betekenistoekenning zal daardoor sneller hebben plaatsgevonden dan in de conditie met
de lopende spraak. Doordat het woord in deze versie steeds als losse eenheid herhaald
werd, konden de kinderen het woord in hun geheugen opslaan. Hierdoor kon zowel het
referentieprobleem als het retentieprobleem verkleind worden voor de kinderen en de
condities met de losse woorden leverden daarom zoveel betere resultaten op dan die met
het verhaal.
Wanneer we kijken naar de zwakste conditie van de experimentele groepen, namelijk
die met het verhaal en de lage frequentie (zie tabel 3.8), zien we dat de scores van deze
groep noch op de eerste nameting, noch op de tweede nameting significant verschilden
van die van de controlegroep (in alle gevallen: t(34)<1, p>0,447), hetgeen betekent dat
kinderen die de woorden helemaal niet via de computer aangeboden kregen, evenveel
leerden als de kinderen die naar het voorlezen met de lage frequentie luisterden. Daarbij
kwamen de woorden zes keer voor in het voorleesverhaal en in veel prentenboekverhalen
komen nieuwe woorden in een nog lagere frequentie voor, soms niet meer dan een of twee
keer. Toch wordt in de literatuur vaak het voorlezen van prentenboekverhalen aanbevolen
als middel om de woordenschat van anderstalige kinderen te vergroten (Van Elsäcker &
Verhoeven 1997; Kienstra 2003; Corvers et al. 2004). De redenering hierbij is dat het
verhaal met de illustraties een context oplevert die de kinderen kunnen gebruiken om de
betekenis van nieuwe woorden te achterhalen. Indien het verhaal nog eens voorgelezen
wordt, zou de herhaling dan zorgen voor het onthouden van de woorden. Gezien de
resultaten van dit onderzoek is het de vraag of het voor beginnende tweede-taalleerders
zo makkelijk is om vanuit een aanbod van mondelinge teksten nieuwe woorden te
leren. We mogen ons daarom afvragen onder welke voorwaarden voorleesverhalen een
geëigend middel zijn voor de vergroting van de woordenschat. Waarschijnlijk moeten
we dan zorgen voor een zeer frequent voorkomen van de te leren woorden en moeten
deze woorden ook als losse woorden aangeboden worden, voordat het voorlezen van
prentenboeken tot een bevredigende toename van de woordenschat leidt.
3.5.4

Verder onderzoek

In dit onderzoek kregen de kinderen bij het voorgelezen verhaal individueel de tekst te
horen, waarbij geen vorm van interactie mogelijk was en ze alleen passief luisterden
naar het verhaal. Het is echter mogelijk dat de kinderen, indien ze bij het voorlezen
meer betrokken worden, bijvoorbeeld als het voorlezen in een klein groepje gebeurt
en ze zelf inbreng hebben, meer woorden leren dan door alleen te luisteren naar de
computer. Uit de onderzoeken van Droop et al. (2005) en Corvers et al. (2004) blijkt dat
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kinderen beter in staat zijn om woorden te leren via het voorlezen van verhalen, als de
prentenboeken interactief worden voorgelezen. Dit was ook het geval met de zogenaamde
‘dialogical reading’ (zie paragraaf 2.2.2) van Whitehurst et al. (1994). Welke elementen in
dit interactieve voorlezen echter voor het leren van woorden van belang zijn, is niet
duidelijk geworden. Een andere manier van voorlezen zou dus betere resultaten kunnen
geven, maar om vast te stellen wat bij het voorlezen nu juist de woordenschat verbetert,
is onderzoek nodig waarbij andere factoren dan het voorlezen zelf, zoals het verhaal,
de selectie van de woorden en de afbeeldingen, zoveel mogelijk onder controle worden
gehouden.
Daarnaast zouden ook andere activiteiten waarbij er meer betrokkenheid van de kinderen
is wellicht betere resultaten kunnen geven dan het computerprogramma, waarbij
de kinderen alleen passief luisteren. Daarbij zouden dan ook hetzelfde onderwerp en
dezelfde woorden gebruikt moeten worden om zoveel mogelijk de context waarin de
woorden aangeboden worden hetzelfde te laten. We kunnen daarbij denken aan het
feit dat in de moedertaalonderzoeken naar voren komt dat kinderen die met de moeder
in een handelingssituatie betrokken zijn en daarbij korte opdrachten krijgen, meer
woorden leren dan wanneer dat niet het geval is (Akhtar, Dunham & Dunham 1991). Van
een meer taakgerichte aanpak, waarbij voor jonge kinderen aansprekende activiteiten
gecombineerd worden met een taalaanbod waarin ook plaats is voor losse woorden,
kunnen we verwachten dat de groei van de woordenschat er nog meer door gestimuleerd
kan worden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit zo is en of een dergelijke aanpak ook
in de context van een onderwijssituatie te realiseren is.
Werkvormen waarbij de kinderen meer eigen inbreng hebben, zullen ook meer geschikt
zijn om de kinderen in de gelegenheid te stellen de woorden zelf uit te spreken en hiermee
dus actief te oefenen. We hebben gezien dat het experimentele programma wel de passieve
beheersing van de woorden, maar niet de actieve beheersing aantoonbaar verbeterde. Het
is voorstelbaar dat de kinderen ook in hun actieve woordenschat vooruitgaan als ze meer
gelegenheid krijgen om de woorden zelf uit te spreken en hiermee te oefenen. Dit zou
nader onderzocht kunnen worden in een opzet waarbij leerkrachten op gestructureerde
wijze de woorden aanbieden, bijvoorbeeld in een interactieve voorleessetting of in
een handelingssituatie waarbij ze ervoor zorgen dat de kinderen ook zelf de woorden
herhaaldelijk uitspreken.

95

4	DE ROL VAN DE CONTEXT: INTERACTIEF VOORLEZEN
VERSUS HANDELINGEN
4.1

Inleiding

Het tweede experiment dat in het kader van deze dissertatie is verricht, had een tweeledig
doel. Ten eerste werd onderzocht in welke context nieuwe woorden het beste kunnen
worden aangeboden. Met context wordt hier bedoeld de situatie waarin de te leren
woorden aan de orde komen. Twee soorten contexten zijn hiervoor met elkaar vergeleken:
de eerste betreft het voorlezen van een verhaal en de tweede is een taakgerichte activiteit
waarbij kinderen handelingen verrichten.
Het tweede doel was een vergelijking mogelijk te maken tussen taalaanbod via een
computerprogramma en taalaanbod dat door leerkrachten verzorgd wordt. Twee aspecten
speelden daarbij een rol. Het eerste was het leren van woorden door middel van interactief
voorlezen, waarbij het effect van passief luisteren naar de computer vergeleken werd met
het voorlezen door een leerkracht waarbij interactie met de leerlingen plaatsvindt. Ten
tweede is gekeken of en in hoeverre de activiteiten in de klas met de leerkrachten meer
effect hadden op het actief beheersen van de woorden dan het computerprogramma.
De vergelijkingen tussen leerkrachtactiviteiten en het computerprogramma zullen in
het vijfde hoofdstuk aan de orde komen. Hierbij zullen de data van het eerste experiment
vergeleken worden met de data die in het tweede experiment verkregen zijn. In dit
hoofdstuk komt alleen het tweede experiment aan de orde waarin onderzocht is welke
van twee soorten contexten het leren van woorden het meest faciliteert. De eerste
context is die van een voorleesverhaal. In de bespreking van de literatuur in hoofdstuk
2 is het zogenaamde interactieve voorlezen of het dialogic reading (zie paragraaf 2.2.2)
van Whitehurst et al. (1994) nader bekeken. De conclusie uit de onderzoeken hiernaar
was dat het interactieve voorlezen betere resultaten geeft op woordenschatgroei dan
alleen passief luisteren. Welke kenmerken van dit interactieve voorlezen hiervoor
verantwoordelijk kunnen zijn, is echter niet helemaal duidelijk. Het is voorstelbaar dat
de kinderen meer letten op de nieuwe woorden en hun referenten, omdat de leerkracht
bij interactief voorlezen vaak wijst of laat wijzen op de afbeeldingen. Dit kan op zich
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leiden tot meer woordkennis, net zoals het feit dat er meer uitleg wordt gegeven bij
interactief voorlezen (Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997; Justice 2002; Corvers et al.
2004; Droop et al. 2005; Silverman 2007a). Als de kinderen ook activiteiten verrichten
met voorwerpen die aansluiten bij het verhaal, faciliteert dat de woordenschatgroei
(Wasik & Bond 2001). Deze verschillende aspecten kunnen ieder op zich de betekenis van
de woorden verduidelijken en de aandacht van de kinderen op de onbekende woorden
hebben gevestigd, hetgeen kan bijdragen aan woordenschatgroei. Ook is wel geopperd
dat de context van het verhaal de kinderen in staat stelt de betekenis van onbekende
woorden op te maken uit de omringende woorden. Door het stellen van vragen en andere
interactieve middelen kan de betrokkenheid van de kinderen bij het verhaal vergroot
worden.
De betrokkenheid van kinderen is echter ook te organiseren door ze te laten participeren
in handelingsgerichte activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat de leerkracht
de kinderen betrekt bij het tot stand brengen van een gezamenlijk product en daarbij
dan nieuwe woorden aanbiedt die verwijzen naar de voorwerpen die bij de handelingen
horen. Men kan verwachten dat de betekenis van de woorden door de concrete context
verduidelijkt wordt en dat het handelen met de voorwerpen met de daarbij behorende
opdrachten van de leerkracht de verwerving van de woorden bevordert. De kinderen
zijn immers in de gelegenheid fysieke ervaringen op te doen die verbonden zijn met de
nieuwe woorden. Kinderen die alleen een verhaal met platen hebben gevolgd, missen
deze fysieke ervaringen en kunnen alleen gebruik maken van visuele informatie bij het
achterhalen van de betekenis van de woorden. De combinatie van lichamelijke activiteit
en het leren van woorden wordt aangeraden voor jonge leerders die nog niet in staat
zijn door middel van cognitieve leerstrategieën hun taalvaardigheid te vergroten (Muñoz
2007). Ook De Keyser (2007) wijst erop dat het onderwijs het oefenen van woorden
moet aanpassen aan de leeftijd van de taalverwerver. Voor kinderen zullen dus andere
oefensituaties gecreëerd moeten worden dan voor volwassenen en deze oefensituaties
moeten ingebed worden in een communicatieve, betekenisvolle context.
Daarnaast biedt een context met handelingen de mogelijkheden de woorden op een
functionele manier in te bedden in korte opdrachten. Over handelingen met voorwerpen
en het daarbij behorende taalaanbod van volwassenen is het een en ander bekend uit
de literatuur over de eerste-taalontwikkeling. Zo vonden Akhtar, Dunham en Dunham
(1991) dat het taalaanbod van moeders van jonge kinderen de groei van de woordenschat
bevorderde naarmate het meer opdrachten bevat (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1).
Al eerder hadden Barnes, Gutfreund, Satterley en Wells (1983) gevonden dat de frequentie
van opdrachten in het ouderlijk taalaanbod samenhangt met de vooruitgang in de
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taalontwikkeling van kinderen op een aantal taalmaten, zoals gemiddelde uitingslengte
en semantische en syntactische complexiteit. Zij stellen dat opdrachten van belang
kunnen zijn in het stadium van taalontwikkeling waarin kinderen nog niet in staat zijn
lange uitingen te produceren. Door de eenvoudige syntactische vorm van opdrachten en
het feit dat ze aan het hier-en-nu refereren, zouden kinderen de uitingen van de ouders
beter kunnen begrijpen.
Sommige onderzoekers vonden echter een negatief verband tussen taalontwikkeling
en het geven van opdrachten. Tomasello en Farrar (1986) gaan ervan uit dat kinderen
juist minder geholpen worden door opdrachten en gebaat zijn bij een responsieve stijl.
Responsiviteit houdt in dat moeders de aandacht van de kinderen niet sturen, maar volgen
en direct reageren op de interesse en inbreng van het kind. Daaruit zou men kunnen
concluderen dat het geven van opdrachten de taalontwikkeling van kinderen juist niet
bevordert. Masur, Flynn en Eichorst (2005) bekeken deze kwestie nader. Zij maakten in het
verbale gedrag van moeders onderscheid tussen ondersteunende opdrachten (supportive
directives) en opdrachten die sturing geven aan het kind en ingaan tegen de belangstelling
van het kind (intrusive directives). Uit hun analyses van opnames van moeders en kinderen
tussen tien en eenentwintig maanden oud bleek dat naarmate kinderen ouder werden de
moeders minder sturende opdrachten en meer ondersteunende opdrachten gaven. Het
aandeel van sturende opdrachten is dus in het begin van de taalontwikkeling groter dan in
latere fasen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat responsieve uitingen steeds in elke
leeftijdsfase het grootste deel van het taalaanbod vormen. Het responsieve taalaanbod en
de ondersteunende opdrachten waren positief gecorreleerd met de woordenschatgroei
van de kinderen.
Bovengenoemde onderzoeken suggereren dat in de eerste fase van de taalverwerving
opdrachten zeker een ondersteunende rol kunnen spelen, waarschijnlijk door hun
eenvoudige vorm en omdat ze direct gerelateerd zijn aan de handelingen die het kind
verricht. Het is daarom mogelijk dat een context waarin kinderen opdrachten uitvoeren
met voorwerpen en daarmee verschillende sensorische ervaringen opdoen, meer kan
bijdragen aan het leren van woorden dan het luisteren naar een voorleesverhaal.
Vanuit de hierboven geschetste achtergrond is het tweede experiment opgezet. Hierin
wordt het voorlezen van een verhaal waarbij de leerkracht vragen stelt en de kinderen
actief betrekt bij het verhaal, vergeleken met een meer taakgerichte activiteit waarbij
de kinderen handelingen verrichten en opdrachten krijgen. Zo kan worden nagegaan in
hoeverre de context waarin woorden worden aangeboden, verschil uitmaakt voor het
leren van die woorden.
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Ook bij dit experiment is het ‘leren van het woord’ opgevat als het verwerven van
referentiële kennis (het kind kan de referent van het woord aanwijzen of kan de afbeelding
benoemen). Omdat het hier gaat om beginners van het Nederlands als tweede taal, zijn
andere aspecten van woordkennis hierbij buiten beschouwing gelaten (zie ook hoofdstuk
3, paragraaf 3.1).

4.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag

Het eerste doel van dit tweede experiment is na te gaan in hoeverre de context waarin
nieuwe woorden aangeboden worden, verschil uitmaakt voor de verwerving van de
woorden. De aanbieding van de woorden vindt daarom plaats door middel van twee
soorten woordenschatactiviteiten die de leerkrachten in de groep zelf uitvoeren. Een deel
van de kinderen luistert naar een voorleesverhaal waarin de te leren woorden voorkomen
en de anderen maken samen met hun juf of meester een fruitsalade waarbij deze woorden
aan de orde komen. Het betreft dezelfde woorden als bij het eerste experiment.
Het tweede doel is een vergelijking tot stand te brengen tussen het aanbod van
leerkrachten en het aanbod van het computerprogramma van het eerste experiment.
Voor een beschrijving van deze vergelijking en de onderzoeksvragen die daarbij centraal
stonden, verwijzen we naar hoofdstuk 5.
Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag die we met het volgende experiment willen beantwoorden, luidt:
Is het effectiever voor het leren van woorden door jonge tweede-taalleerders als de woorden
aangeboden worden in de context van een voorleesverhaal of is het effectiever als ze worden
aangeboden in de context van een handelingssituatie?

4.3

Methode

4.3.1

Deelnemers

Voor dit experiment zijn er complete data van 106 vierjarige kinderen. Dit nieuwe cohort
bestond uit leerlingen van vijf basisscholen uit de randstad met 90-95% anderstalige
leerlingen: twee basisscholen in Amsterdam en één in respectievelijk Rotterdam, Schiedam
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en Amersfoort. Alle scholen, behalve de school in Amersfoort, hadden ook aan het eerste
experiment meegewerkt. Bij de uitvoering waren twintig leerkrachten betrokken. Alle
kinderen hadden een andere moedertaal dan het Nederlands. De gemiddelde leeftijd van
de kinderen op het moment van de eerste toetsafname was 53,7 maanden. Het jongste
kind was toen 47 maanden en het oudste 59 maanden.
De voormeting werd bij 144 kinderen afgenomen. Net als bij het eerste experiment
werden de kinderen die bij de voormeting op de passieve toets een hogere score dan
17 behaalden uitgesloten van het programma, omdat de leerwinst die zij zouden
kunnen behalen te gering was om deelname te rechtvaardigen. Bij dit experiment
waren dat er 21. Daarnaast waren er van deze 144 nog tien kinderen bij de start van de
woordenschatactiviteiten afwezig om redenen die buiten het onderzoek lagen. Tussen het
tweede meetmoment en het laatste vielen er om dergelijke redenen nog zeven kinderen
af, waardoor het totaal aantal deelnemers op 106 kwam. Dit is in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1: Aantal deelnemers bij eerste, tweede en derde toetsmoment
Meetmoment

Steekproefgrootte

eerste toetsmoment

144

tweede toetsmoment

113

derde toetsmoment

106

4.3.2

Materialen

4.3.2.1 Beschrijving van de woordenschatactiviteiten
Een van de eisen die aan een woordenschatprogramma voor jonge tweede-taalleerders
kan worden gesteld is dat het in een reguliere onderwijssetting toe te passen is. De
bedoeling was niet een nieuw curriculum in te voeren waarvoor de leerkrachten hun
reguliere activiteiten volkomen anders zouden moeten plannen, want een dergelijke
uitvoering zou eerder vallen onder onderwijsbeleid op het niveau van het gehele
onderbouwteam. In dit onderzoek stond de didactische wijze van werken in de groep
centraal en de woordenschatactiviteiten zijn daarom zo ontwikkeld, dat de betrokken
leerkrachten ze met zo min mogelijk inbreuk op het reguliere programma zouden kunnen
uitvoeren. Doordat de activiteiten in kleine groepjes uitgevoerd werden en bovendien
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gefilmd werden, moesten de leerkrachten en schoolleiders wel enige organisatorische
maatregelen nemen die voor het goede verloop van dit onderzoek nodig waren. Niettemin
waren de activiteiten zo gekozen dat ze onder normale omstandigheden ook zonder deze
maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden. Dit gold met name voor het voorlezen,
dat een regelmatig terugkerend onderdeel van het kleutercurriculum uitmaakt.
De tweede activiteit, het maken van een fruitsalade, valt op zich niet onder het
dagelijkse of wekelijkse aanbod, maar er worden toch in veel kleutergroepen af en
toe projecten opgezet die min of meer te beschouwen zijn als ‘echte’ kookactiviteiten.
Daarnaast zijn knutselwerkjes waarbij met materialen en voorwerpen wordt gewerkt
aan een bepaald eindproduct een terugkerend gegeven in de kleuterklas. Daarom
kunnen we ook het maken van een fruitsalade zien als een activiteit die in het normale
kleutercurriculum past.
Zowel in het voorleesverhaal als bij de handelingssituatie is het thema het maken van
een fruitsalade en dit onderwerp is hetzelfde als dat van het computerprogramma van
het eerste experiment. De keuze voor dit onderwerp is ingegeven door het idee dat het
moet gaan om ervaringen die kinderen in het gewone dagelijkse leven kunnen opdoen.
Ook de selectie van de woorden komt overeen met die van het eerste experiment en is
in hoofdstuk 3 al toegelicht. Het betreft alleen concrete zelfstandige naamwoorden die
gebruiksvoorwerpen en fruit aanduiden (zie Bijlage I).
Zoals we hierboven al aangaven, is het van belang een duidelijke beschrijving te geven
van de onderwijsprogramma’s die in een experiment worden gebruikt (zie paragraaf
3.3.2.1). De twee woordenschatactiviteiten die in dit experiment zijn uitgevoerd, zullen
daarom hieronder uitgebreid toegelicht worden. Hierna zal de training die de leerkrachten
kregen ter voorbereiding op de woordenschatactiviteiten aan de orde komen.
Voorleesactiviteit
Bij de voorleesactiviteit lazen de leerkrachten voor uit een speciaal geconstrueerd
voorleesboek van 34 bij 25 cm, geïllustreerd met grote foto’s die ook in het
computerprogramma gebruikt waren. Ze konden dit dwars neerzetten zodat ze de
tekst konden lezen, terwijl de illustraties naar de kinderen gericht waren. In het verhaal
maakten twee personen, een volwassene en een meisje, samen een fruitsalade.
De leerkrachten kregen schriftelijke aanwijzingen voor het voorlezen van het boek die
in de kantlijn van de voor te lezen tekst werden opgenomen. Ze konden daardoor tijdens
het voorlezen deze aanwijzingen eenvoudig volgen. Deze instructies waren bedoeld om
de geselecteerde doelwoorden extra te benadrukken en om de aandacht van de kinderen
op de woorden te richten. Elke keer als een doelwoord voor de eerste keer voorkwam,
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moesten de leerkrachten dit nadrukkelijk uitspreken en het betreffende voorwerp
aanwijzen op de foto. Van tevoren werd een lijst met de woorden aan de leerkrachten
uitgereikt en ze werden geïnstrueerd deze woorden in de interactie zo vaak mogelijk
te laten horen. Andere instructies betroffen het geven van uitleg door bijvoorbeeld
voorwerpen in de klas aan te wijzen, door gebaren of door verbale uitleg. Bij de kinderen
werden reacties uitgelokt, bijvoorbeeld door te vragen naar hun voorkeur voor fruit. Drie
keer werden de kinderen uitgenodigd voorspellingen te doen over bepaalde scènes in
het verhaal. De tekst van het verhaal was verder identiek aan het verhaal dat in het
computerprogramma werd gebruikt in de versie met de hoge frequentie waarin vijftien
van de twintig woorden zeven keer voorkwamen en vijf woorden één keer (zie paragraaf
3.3.2.1).
Handelingsactiviteit
Voor het maken van de fruitsalade was een protocol opgesteld, waarin de handelingen
en de volgorde van de handelingen beschreven werden. In het protocol waren ook
voorbeeldzinnen opgenomen waarin de woorden extra uitleg kregen en herhaald werden.
Op die manier konden alle gekozen woorden tijdens de uitvoering meerdere malen aan
bod komen. Ook voor de handelingssituatie waren dezelfde doelwoorden gekozen als
bij het verhaal, met uitzondering van traan, dat verbonden was met een bepaalde scène
in het verhaal en niet kon worden ingepast in de handelingen bij het maken van de
fruitsalade.
Training van de leerkrachten
Voorafgaande aan de uitvoering van het programma kregen de leerkrachten een korte
training van een middag aangeboden. In de training werden de achtergrond en de inhoud
van de onderwijsactiviteiten uiteengezet en werd het gewenste taalaanbod toegelicht.
De deelnemende leerkrachten werd uitdrukkelijk gewezen op de wenselijkheid dat op
elke school de uitvoering van beide condities zoveel mogelijk op dezelfde wijze zou
plaatsvinden. In aansluiting op de uitslagen van het eerste experiment werd het belang
van een hoge aanbodfrequentie benadrukt en kregen de leerkrachten de instructie de
doelwoorden niet alleen in lopende zinnen, maar ook als losstaande woorden te laten
horen. Het was de bedoeling dat ze elk woord apart aanboden met het bijbehorende
voorwerp of de bijbehorende afbeelding eraan gekoppeld (de zogenaamde gelijktijdigheid
of synchrone aanbieding, zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4). Op die manier
konden ze ervoor zorgen dat de aandacht van de kinderen op de te leren woorden was
gericht en de uitleg duidelijk overkwam. Daarnaast werd benadrukt dat de leerkrachten
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hun eigen ervaring konden inzetten voor het betrekken van de kinderen bij het verhaal
en de handelingsactiviteit.
Vervolgens namen we respectievelijk het voorlezen en de handelingssituatie apart
door met de leerkrachten die deze activiteiten zouden uitvoeren. De leerkrachten die
het verhaal zouden voorlezen, kregen instructie over het aanbieden van de woorden
in de context van het verhaal. De afbeeldingen van de woorden moesten veelvuldig
aangewezen worden om de kinderen te richten op de woorden en hun referenten. Ook
konden de leerkrachten de kinderen vragen de afbeeldingen aan te wijzen en de woorden
uit te spreken. Bij enkele woorden, zoals kapstok en kruk, konden de leerkrachten
voorwerpen die in de klas aanwezig waren gebruiken voor extra uitleg. De woordenlijst
en een exemplaar van het voorleesboek waren ruim voor de uitvoering beschikbaar zodat
de leerkrachten zich konden voorbereiden.
Het maken van de fruitsalade werd voorbereid door het protocol met de leerkrachten
door te nemen. Elke stap werd toegelicht en daarbij werd eveneens benadrukt de
doelwoorden veel te herhalen. De betekenis van de woorden moest door middel van
de voorwerpen en de handelingen duidelijk overgebracht worden, waarbij het tonen
van het voorwerp en het noemen van de woorden steeds synchroon plaatsvond. De
voorwerpen die bij deze activiteit nodig waren, werden door de onderzoeker aangeleverd
of kwamen uit de inventaris van de school, zoals een kruk of een losse kapstok. Ook voor
deze leerkrachten was het protocol met de instructies van te voren beschikbaar, zodat zij
zich konden voorbereiden op de uitvoering.
4.3.2.2 Woordenschattoetsen
Voor het meten van de vooruitgang op de gekozen doelwoorden zijn dezelfde toetsen
gebruikt als bij het eerste experiment. De toets voor de actieve en die voor de passieve
beheersing van de woorden is afgenomen (zie voor een beschrijving van de toetsen hoofdstuk
3, paragraaf 3.3.2.2). Er is niet gebruikgemaakt van de passieve woordenschattaak van
de TAK, aangezien de correlatie van deze toets met de woordenschattoets 0,71 bedroeg
en het opportuun werd geacht de kinderen aan zo min mogelijk toetsen te onderwerpen.
Bovendien gaf dit ruimte om ook de actieve woordenschattoets bij de voormeting af te
nemen en kon hierdoor de vooruitgang ten opzichte van het eerste meetmoment op de
actieve beheersing van de woorden worden gemeten.
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4.3.3

Procedure

4.3.3.1 Verdeling over de onderzoeksgroepen
Op elke school werd zowel het voorlezen als de handelingsactiviteit uitgevoerd in
kleine groepen. Het maximum aantal hiervoor was gesteld op acht kinderen. Om een
optimale medewerking van de leerkrachten te garanderen is besloten dat de leerkrachten
in onderling overleg konden kiezen welke activiteit zij wilden uitvoeren. Dat betekent
dus dat bij dit experiment de kinderen niet willekeurig over de twee verschillende
woordenschatactiviteiten konden worden verdeeld. Ongeveer de helft van de kinderen
kreeg na de woordenschatactiviteit nog eens twee keer de hoogfrequente versie van het
computerprogramma met de losse woorden aangeboden. De toewijzing aan de groep met
of zonder deze herhaling werd wel willekeurig gedaan. Op deze herhaalde aanbieding zal
in hoofdstuk 5 verder ingegaan worden. In tabel 4.2 is de verdeling van de kinderen over
de condities per school weergegeven.

Tabel 4.2: Verdeling per school van kinderen over de condities
School

Aantal kinderen
Verhaal

Aantal kinderen
Handelingen

1

5

9

2

14

13

3

11

13

4

4

5

5

16

16

Totaal

50

56

De dataverzameling van het tweede deel van het onderzoek heeft geduurd van januari
2008 tot en met juni 2008. Sommige leerkrachten hadden voor hun activiteit te veel
kinderen om in één groep te zetten en verdeelden daarom de kinderen in twee groepen,
waardoor zij de activiteit twee keer moesten uitvoeren. Het gemiddelde aantal kinderen
per groep was bij de aanvang van het programma 4,5, maar uiteindelijk kwam het
gemiddelde aantal deelnemers per groepje op 4,1 uit, aangezien een aantal kinderen wel
aan de activiteit deelnam, maar op het moment van de laatste nameting niet aanwezig
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was en daarom niet is opgenomen in het totaal aantal deelnemers aan het onderzoek.
Voor de kinderen die naar het verhaal luisterden was de gemiddelde groepsgrootte 4,7 en
voor die van de handelingen was dat 4,3. Het grootste aantal kinderen per groepje was
zeven en het kleinste twee. In totaal werd de voorleesactiviteit twaalf keer uitgevoerd
en de handelingsactiviteit veertien keer. In tabel 4.3 zijn de aantallen deelnemende
leerlingen en leerkrachten en het aantal groepen per school weergegeven.

Tabel 4.3: Verdeling van aantallen leerlingen en aantal groepen over de scholen
School

Aantal deelnemers

Aantal leerkrachten

Aantal groepen per school

1

14

2

3

2

27

6

6

3

24

5

6

4

  9

3

3

5

32

4

8

106

20

26

Totaal

4.3.3.2 Aanbieding van de activiteiten
Alle activiteiten zijn steeds ’s ochtends door de eigen leerkracht uitgevoerd. Dit gebeurde
in het klaslokaal van de betreffende kleutergroep, waarbij de kinderen die niet aan het
onderzoek deelnamen, op dat moment afwezig waren. Drie keer moest een klein groepje
in hetzelfde lokaal onder leiding van een onderwijsassistent of een andere leerkracht
een andere activiteit uitvoeren. Om te kunnen nagaan of de leerkrachten in grote lijnen
op dezelfde wijze te werk gingen, zijn alle activiteiten gefilmd, behalve die van één
leerkracht die bij het voorlezen geen filmopname wilde en van wie alleen een audioopname is gemaakt.
Het voorlezen van het verhaal duurde gemiddeld 22,1 minuten. De leerkrachten die
het verhaal voorlazen, hielden zich over het algemeen aan de instructies in de kantlijn.
Dat betekende dat ze de afbeeldingen aanwezen of de kinderen lieten aanwijzen en de
uitleg gaven die bij de tekst stond. Er waren twee leerkrachten die delen van de tekst
oversloegen of in eigen bewoordingen voorlazen. Per activiteit werden de te leren woorden
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gemiddeld 9,9 keer aangeboden. De hoogste gemiddelde frequentie per voorleessessie bij
het voorlezen was 12,2 en de laagste 8,8.
Het maken van de fruitsalade nam meer tijd in beslag en duurde gemiddeld 42,2
minuten. Bij de fruitsalade was het verschil in uitvoering tussen de leerkrachten groter
dan bij het voorlezen, hetgeen ook te verwachten was, aangezien deze activiteit minder
voorgestructureerd kon worden dan het voorleesverhaal. De gemiddelde frequentie
waarmee per activiteit de doelwoorden aangeboden werden, lag hoger dan bij het
voorlezen, namelijk 16,1, met een range van 7,5 tot 26,8.
De leerkrachten hielden zich wat betreft de volgorde van handelingen aan de
instructies en zorgden voor interactie met de kinderen door vragen aan ze te stellen en
in te gaan op de uitingen van de kinderen. Dit betekende dat ook de kinderen woorden
zelf uitspraken, soms spontaan en soms doordat ze deze op verzoek nazegden. Een paar
leerkrachten hadden er moeite mee alle negentien woorden steeds meerdere keren te
benoemen en ze ook als aparte woorden te laten horen. Aangezien deze activiteit tevoren
minder te structureren was dan het voorlezen, waren er meer verschillen tussen de
leerkrachten op het punt van de frequentie. Over het algemeen echter voerden de meeste
leerkrachten de activiteiten uit zoals bedoeld.
4.3.3.3 Voormeting en nametingen
Bij alle toetsmomenten is de actieve en de passieve versie van de woordenschattoets
afgenomen. De toets voor de passieve beheersing bestond uit vier plaatjes waaruit de
kinderen het juiste plaatje bij een gegeven stimulus moesten kiezen. Bij de actieve toets
kregen de kinderen een afbeelding te zien van het voorwerp en ze moesten dit benoemen.
De kinderen kregen eerst de actieve toets voorgelegd en daarna de passieve versie. Deze
toetsen en de afnameprocedure waren dezelfde als die bij het eerste experiment (zie
hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.3). De TAK is niet afgenomen, om redenen die hierboven zijn
gegeven. Voordat de voormeting plaatsvond konden de kinderen met de onderzoekster
en de toetsassistente in de eigen groep kennismaken. Na het eerste toetsmoment is
na ongeveer een week de activiteit in de eigen klas aangeboden en direct daarna (met
een tussentijd van een halfuur tot twee uur waarin de kinderen in hun klas speelden
of met andere zaken bezig waren) werd voor de tweede keer de actieve en de passieve
woordenschattoets afgenomen.
Daarna kreeg een deel van de kinderen nog eens twee keer de woorden via de
computer aangeboden, gespreid over twee weken. Een week na de activiteit vond de
eerste herhaling plaats en twee weken later de tweede herhaling. De laatste nameting
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werd ook in deze week afgenomen, waarbij steeds een tussentijd van minstens twee
dagen tussen de tweede herhaling en de laatste nameting werd aangehouden. In tabel
4.4 is deze opzet weergegeven.

Tabel 4.4: Tijdschema van toetsmomenten en aanbieding programma
1e week

2e week

3e week

4e week

Tm1

Woordenschatprogramma

Tm2

1e herhaling

2e herhaling

Tm3

groep 1
+groep 2

groep 1
+ groep 2

groep 1
+ groep 2

groep 1

groep 1

groep 1
+ groep 2

Passieve
woordenschattoets +
Actieve
woordenschattoets

Voorlezen
van verhaal of
Fruitsalade
maken

Passieve
woorden
schattoets +
Actieve
woordenschattoets

Computerprogramma
losse
woorden

Computerprogramma
losse
woorden

Passieve
woordenschattoets +
Actieve
woordenschattoets

Tm1 = eerste toetsmoment; Tm2 = tweede toetsmoment; Tm3 = derde toetsmoment

Bij het eerste experiment werd het toetsen ’s middags voortgezet als nog niet alle
kinderen van de betreffende school ’s ochtends aan de beurt waren geweest. Aangezien
het toetsen in de middaguren voor de jonge kleuters toch belastend bleek, is bij het tweede
experiment alleen ’s ochtends getoetst. Bij het toetsen is assistentie verleend door twee
assistentes. Een daarvan heeft de kinderen van één basisschool getoetst en de andere
heeft alle andere scholen onder haar hoede genomen. Op één school zijn zes kinderen
bij de voormeting getoetst door de onderzoeker, aangezien er toen geen toetsassistente
aanwezig kon zijn. Deze kinderen waren gelijkelijk verdeeld over de condities. De toetsen
zijn steeds individueel afgenomen in een aparte, rustige ruimte.
Er werd blind getoetst, dat wil zeggen dat de assistentes niet konden weten aan
welke woordenschatactiviteit de kleuters hadden deelgenomen. In een enkel geval echter
vertelden kinderen spontaan “dat ze dat met juf hadden gedaan”, waaruit bleek dat ze de
fruitsalade hadden gemaakt en dus onder de conditie ‘Handelingen’ vielen. Bij de meeste
kinderen echter kon de toetsassistente niet vaststellen aan welke activiteit ze hadden
meegedaan.

108

De rol van de context: interactief voorlezen versus handelingen

4.3.3.4 Statistische analyses
Eerst is een beschrijving van de data gegeven en vervolgens is over de analyses
gerapporteerd. Voor het toetsen van de verschillen tussen de scores hebben we
variantieanalyses gebruikt met als covariaat de scores op de voormeting voor de correctie
voor beginverschillen (ANCOVA). Als maat voor de effectgroottes is gebruik gemaakt van
de zogenaamde partial eta squared (ηp²). Hiervoor geldt dat er van een klein effect sprake
is bij ηp² = 0,01, van een middelmatig effect bij ηp² = 0,06 en van een groot effect bij ηp²
= 0,14 (Stevens 1996). Het aangehouden significantieniveau is p< 0,05.

4.4

Resultaten

4.4.1

Effect van de activiteiten op woordenschat

Om na te gaan in hoeverre de kinderen door de woordenschatactiviteiten vooruit waren
gegaan, is de groei van de woordkennis van de hele onderzoeksgroep op de eerste en de
tweede nameting ten opzichte van de voortoets bekeken. Omdat bij het maken van de
fruitsalade slechts negentien van de twintig woorden aangeboden zijn, zal hieronder
alleen gerapporteerd worden over deze negentien woorden.
De gemiddelde score bij de voormeting voor de passieve toets bedroeg 11,8, met
een standaarddeviatie van 3,6. Op de actieve voortoets was de gemiddelde score,
zoals te verwachten was, veel lager dan bij de passieve toets, namelijk 3,2 met een
standaardafwijking van 2,3. Er waren twaalf kinderen die op de voortoets geen enkel
woord konden benoemen. De betrouwbaarheid van de toetsscores werd berekend met
Cronbachs alpha en lag tussen 0,69 en 0,81. De gemiddelde scores die de kinderen op de
drie meetmomenten behaalden, zijn in tabel 4.5 met de standaardafwijkingen vermeld.

Tabel 4.5: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties van alle deelnemers op het eerste, tweede
en derde toetsmoment (max. score 19)
(N = 106)

Toetsmoment 1

Toetsmoment 2

Toetsmoment 3

Passieve woordenschattoets

11,8
(3,6)

13,8
(3,4)

14,7
(3,4)

Actieve woordenschattoets

3,2
(2,3)

6,1
(3,5)

6,6
(3,8)
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In tabel 4.5 zien we dat de kinderen op de nametingen hogere scores behalen dan op
de voormeting, zowel bij de passieve als bij de actieve woordenschattoets. De kleuters
hebben op de eerste nameting passief gemiddeld twee woorden erbij geleerd en actief
bijna drie. Twee weken later op de tweede nameting hebben ze ten opzichte van de
voormeting passief bijna drie woorden erbij geleerd. Op de actieve toets bedraagt de
gemiddelde score op het laatste toetsmoment 6,6 woorden, hetgeen meer dan een
verdubbeling is ten opzichte van de voormeting. De verschillen tussen de scores op de
voormeting en op de andere twee metingen zijn significant, namelijk voor de passieve
toets: respectievelijk voor toetsmoment 2 (F(1,104)=251,99, p<0,001, ηp²= 0,7) en voor

toetsmoment 3 (F(1,104)=159,33, p<0,001, ηp²= 0,61); voor de actieve toets: respectievelijk
voor toetsmoment 2 (F(1,104)=270,43, p<0,001, ηp²= 0,72) en voor toetsmoment 3
(F(1,104)=163,56, p<0,001, ηp²= 0,61).
4.4.2

Verschillen tussen experimentele subgroepen

Bij de voormeting behaalde de groep die het voorleesverhaal kreeg, op de passieve toets
een gemiddelde score van 12,3 en de groep van de handelingen een score van 11,4. Op
de actieve toets behaalden de twee groepen respectievelijk een gemiddelde score van 3,6
en 2,8. De betrouwbaarheid van de toetsscores lag tussen 0,60 en 0,77 (Cronbachs alpha).
De verschillen tussen de groepen op de voormeting waren niet significant (passieve
toets: F(1,104)=1,81, p=0,181, ηp²=0,02; actieve toets: F(1,104)=2,87, p=0,093, ηp²= 0,03),
hetgeen betekende dat er bij de beginsituatie geen verschillen tussen de groepen konden
worden geconstateerd.

Tabel 4.6: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op het eerste, tweede en derde toetsmoment
per subgroep – (max. score 19) (N= 106)
Conditie

Verhaal
(n=50)

Handelingen
(n=56)

Tm1

Tm2

Tm3

Tm1

Tm2

Tm3

Passieve
woordenschattoets

12,3
(3,5)

13,9
(3,5)

14,9
(3,2)

11,4
(3,6)

13,7
(3,3)

14,6
(3,5)

Actieve
woordenschattoets

3,6
(2,5)

6,6
(3,7)

6,9
(4,1)

2,8
(2,1)

5,7
(3,2)

6,3
(3,5)

Tm1 = voormeting, Tm2 = eerste nameting, Tm3 = tweede nameting
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In tabel 4.6 zijn de resultaten van de woordenschattoets bij de voormeting en de
eerste en tweede nameting weergegeven per subgroep. We zien per meetmoment
de scores op de passieve woordenschattoets en daaronder die op de actieve, met de
standaardafwijkingen.
In tabel 4.6 is te zien dat bij het tweede en het derde toetsmoment de handelingengroep
op de passieve toets iets meer vooruitgang heeft geboekt dan de voorleesgroep, maar
de variantieanalyse waarbij gecorrigeerd is voor de voormeting, bracht aan het licht
dat geen van de verschillen tussen de twee groepen significant waren (passieve toets
op het tweede toetsmoment: (F(1,103)=2,12, p=0,149, ηp²=0,02); passieve toets op het
derde toetsmoment: (F(1,103)<1); actieve toets op het tweede toetsmoment: (F(1,103<1);
actieve toets op het derde toetsmoment: (F(1,103)<1)). De kinderen die naar het verhaal
luisterden en de kinderen die de handelingen uitvoerden, zijn dus in passieve en actieve
woordkennis in gelijke mate vooruitgegaan.
4.4.3

Gemiddelde scores van de subgroepen met en zonder herhaling

Zoals hierboven al uiteengezet is, heeft een deel van de kinderen na de
woordenschatactiviteiten over een periode van twee weken twee keer de woorden
nog eens aangeboden gekregen via het computerprogramma. Voor het overzicht zijn
Tabel 4.7: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op het eerste en derde toetsmoment per
subgroep – (max. score 19) (N= 106)
Zonder herhaling

Passieve
woordenschattoets

Actieve
woordenschattoets

Met herhaling

Verhaal
(n=24)

Handelingen
(n=28)

Verhaal
(n=26)

Handelingen
(n=28)

Tm1

11,7
(3,3)

11,1
(3,1)

12,9
(3,5)

11,7
(4,1)

Tm3

13,9
(3,2)

13,5
(2,6)

15,8
(2,9)

15,7
(3,9)

Tm1

3
(2,3)

2,8
(1,7)

4,1
(2,6)

2,9
(2,4)

Tm3

5,5
(2,7)

5,2
(3,1)

8,3
(4,6)

7,4
(3,6)

Tm1 = voormeting, Tm2 = eerste nameting, Tm3 = tweede nameting
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hieronder in tabel 4.7 de gemiddelde scores op het eerste en het derde toetsmoment
te zien van de subgroepen met en zonder herhaling op de passieve en op de actieve
woordenschattoets (betrouwbaarheid van de toetsscores: Cronbachs alpha ligt tussen
0,75 en 0,84). In hoofdstuk 5 zal nader ingegaan worden op het verschil tussen deze
gespreide herhaling en de meer geconcentreerde herhaling die in het eerste experiment
is toegepast.
Zoals te verwachten was, bleken de scores van de kinderen die nog eens twee keer de
woorden aangeboden kregen, hoger dan die van de kinderen die geen herhaling kregen. Dit
gold zowel voor de gemiddelde scores op de passieve woordenschattoets als voor die op
de actieve toets. Om de significantie van de verschillen te toetsen is een variantieanalyse
uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor de voormeting. Hieruit bleek een significant
effect voor de conditie ‘herhaling’, zowel bij de passieve als bij de actieve woordkennis
(passieve toets: F(1,101)=12,36, p=0,001, ηp²=0,11; actieve toets: F(1,101)=16,55, p<0,001,

ηp²=0,14). Er was geen hoofdeffect voor context (verhaal versus handelingen) en er was
evenmin een interactie-effect.

4.5

Conclusie en discussie

4.5.1

Onderzoeksvraag

In dit experiment stond de vergelijking tussen een voorleesverhaal en een
handelingssituatie centraal. Uit de onderzoeksresultaten kunnen we opmaken dat er noch
op de passieve, noch op de actieve woordkennis significant verschil is in vooruitgang
op woordkennis tussen de kinderen die naar een verhaal luisterden en de kinderen die
betrokken waren bij het maken van een fruitsalade. De uitkomsten van dit experiment
wijzen er dus niet op dat een van beide condities een effectievere context vormt voor het
leren van woorden dan de andere.
4.5.2

Voorlezen

Hoewel er geen verschil in effect op woordenschatgroei werd gevonden tussen de twee
contexten, is het voorleesverhaal om verschillende redenen wel een efficiënter middel
dan de handelingssituatie. Ten eerste duurde het voorlezen gemiddeld twintig minuten
korter dan het maken van een fruitsalade. Bovendien bleek ook uit een scriptieonderzoek
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waarin zeventien van de zesentwintig activiteiten werden onderzocht (Van de Pol 2008)
dat de totale frequentie van de geselecteerde woorden bij het voorlezen groter is dan
in de handelingssituatie, als er gecorrigeerd wordt voor de factor tijd. Dit duidt erop
dat het voorlezen van het verhaal de gelegenheid geeft in kortere tijd meer woorden
aan te bieden. Zoals hierboven bij de conclusies van hoofdstuk 3 al werd gesteld, is
tijd een factor van belang in het onderwijs aan jonge tweede-taalleerders. Een minder
tijdrovende activiteit die toch hetzelfde resultaat geeft, verdient dan de voorkeur. Ten
tweede was het voorlezen makkelijker in te passen in het gewone kleutercurriculum
dan het maken van een fruitsalade. Er was weinig voorbereiding of aanpassing in de
organisatie van de kleuterklas voor nodig. Een derde voordeel ten slotte was dat de
homogeniteit in het taalaanbod van de leerkrachten over de hele linie groter was bij het
voorlezen dan bij de fruitsalade. Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de gemiddelde
frequentie van de woorden bij het voorleesverhaal een kleinere standaarddeviatie had
dan bij de handelingen (Van de Pol 2008). De leerkrachten lazen voor uit een tekst waarin
vijftien van de negentien woorden al met een frequentie van zeven keer voorkwamen
en beschikten daarnaast ter plekke over schriftelijke aanwijzingen. Daardoor traden er
minder individuele verschillen in taalaanbod op en dit kan als voordeel hebben dat een
minimum aan frequentie voor de te leren woorden voor elke voorleessessie gewaarborgd
was.
4.5.3

Handelingssituatie

Een voordeel van de handelingssituatie boven het voorlezen leek te zijn dat in deze
context de kinderen ruime mogelijkheden hadden op verschillende manieren de
betekenis van de woorden te achterhalen. De context was wat betreft het opdoen van
fysieke en sensorische ervaringen dus veelzijdiger. Ook kregen de kinderen de te leren
woorden in totaal vaker aangeboden dan bij het voorleesverhaal. De leerkrachten die het
voorleesverhaal aanboden, zeiden de woorden gemiddeld 9,9 keer en de leerkrachten die
de fruitsalade maakten 16,1 keer.
Bij de handelingssituatie toonden de kinderen bovendien meer betrokkenheid dan bij
het voorlezen. Dit aspect is in een tweede scriptieonderzoek onderzocht voor zeventien
van de 26 sessies (Van den Bosch 2008). Om na te gaan in hoeverre de leerlingen bij
het voorleesverhaal meer of minder betrokken waren dan bij de handelingssituatie, is
een aangepaste versie van de Leuvense Betrokkenheidsschaal voor kleuters gebruikt. Op
twee subschalen van deze Betrokkenheidsschaal, namelijk ‘Concentratie’ en ‘Complex
en Creatief handelen’ behaalden de kinderen in de handelingssituatie significant hogere
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scores dan de kinderen die naar het voorleesverhaal hadden geluisterd. Voor ‘Complex en
Creatief handelen’ was dit te verwachten, aangezien een activiteit waarin kinderen met
de leerkracht een fruitsalade maken nu eenmaal meer aanleiding geeft tot complexe en
creatieve handelingen dan een voorleessessie. Het resultaat op de subschaal ‘Concentratie’
kan wel leiden tot de conclusie dat de kinderen zich bij het maken van de fruitsalade meer
betrokken voelden dan bij het voorleesverhaal. Hoewel dit aangeeft dat de aandacht van
de kinderen bij het maken van de fruitsalade meer gericht was op de activiteit dan bij het
voorlezen, leidde dit niet tot een verschil in woordenschatgroei.
Het is dan ook de vraag of aandacht en betrokkenheid bij een activiteit een directe
relatie hebben met het leren van woorden. Het gaat er immers om of de kinderen de
woorden opmerken. Dit kàn samengaan met hun interesse in de handelingen en de
voorwerpen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. In een onderzoek naar
eerste taalverwerving hebben Pruden, Hirsh-Pasek, Golinkoff en Hennon (2006) de
kwestie van de aandacht in verband gebracht met de leeftijd van het kind. Zij vonden dat
kinderen van ongeveer tien maanden nieuwe woorden sneller leerden, als de woorden
verwezen naar voorwerpen waar ze op dat moment in geïnteresseerd waren. Voor zeer
jonge kinderen zou het aandachtvolgende gedrag van de volwassene om die reden van
belang kunnen zijn voor het leren van woorden. Hun onderzoek liet zien dat kinderen
die ouder zijn dan tien maanden, sneller dan de jongere kinderen woorden leren die
verwijzen naar voorwerpen waar hun interesse op dat moment niet naar uitgaat, maar
waar de volwassene hun aandacht op richt. Als de volwassene deze voorwerpen toonde
en tegelijkertijd benoemde, bevorderde dit voor de oudere kinderen het leren van het
woord en waarschijnlijk is daarom voor oudere kinderen het aandachtvolgend gedrag
minder belangrijk. Zij zijn in hun sociale ontwikkeling ver genoeg om zich te verplaatsen
in de gesprekspartner en kunnen daardoor hun focus wijzigen als de volwassene daarom
vraagt. De tweede-taalleerders van dit experiment waren vier jaar of ouder en we mogen
verwachten dat zij dit ook kunnen. Dat houdt in dat deze kinderen voor het leggen van de
koppeling tussen het voorwerp en het woord konden afgaan op de leerkracht, ongeacht
het feit of ze al dan niet geconcentreerd bezig waren met de handeling. In die zin zou
er geen directe relatie hoeven te zijn tussen betrokkenheid bij de handeling en het leren
van woorden.
We kunnen teruggrijpen op hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4 waarin het referentieprobleem
en het retentieprobleem aan de orde kwamen en hier de vraag stellen in hoeverre
de problemen voor de kinderen worden opgelost en welke context hiervoor de beste
mogelijkheden bood. Voor het verduidelijken van de referentie moesten de leerkrachten
de woorden en de voorwerpen steeds nadrukkelijk en tegelijkertijd aan elkaar verbinden.

114

De rol van de context: interactief voorlezen versus handelingen

In de training werd hierop gewezen en er werd ook benadrukt dat de woorden heel
vaak herhaald moesten worden, om zo het onthouden van de woorden (de retentie) te
vergemakkelijken. Over het algemeen voldeden de leerkrachten aan de uitvoering zoals
die bedoeld was, maar de video-opnames lieten zien dat twee leerkrachten zich hier
minder strikt aan hielden. Zij boden de voorwerpen nauwelijks demonstratief aan en
herhaalden de woorden ook weinig, gemiddeld minder vaak dan tien keer. Er waren echter
ook leerkrachten die dit juist heel vaak deden en op een hoge gemiddelde frequentie
kwamen. De context van de fruitsalade was dus zeer geschikt voor het overbrengen van
de betekenis van nieuwe woorden en het herhalen van de woorden, maar blijkbaar lukte
het enkele leerkrachten niet deze kansen ook te benutten.
4.5.4

Verder onderzoek

Het kan zijn dat een uitvoering die nog meer had ingezet op het demonstratief en
herhaald aanbieden van de woorden, de woordenschatgroei van de kinderen bij de
handelingen meer had kunnen stimuleren, maar dan moet de conclusie zijn dat een
training van slechts één dagdeel te kort is om het voor alle leerkrachten mogelijk te
maken zich een dergelijke aanpak eigen te maken. Hierbij moet echter bedacht worden
dat het bij dit experiment de bedoeling was dat de activiteiten pasten in het reguliere
aanbod in het kleuteronderwijs. Zou er ingezet zijn op een meer uitgebreide vorm van
training, dan zouden we niet meer kunnen spreken van reguliere activiteiten die zonder
meer uitgevoerd kunnen worden in een gewone kleuterklas. Het is voor te stellen dat
leerkrachten met een uitgebreidere training een handelingssituatie zoals in dit experiment
is gebruikt, meer zouden kunnen uitbuiten voor het stimuleren van de woordkennis van
de kinderen. Om deze vaardigheid te verwerven zouden de leerkrachten een langer en
speciaal hiervoor ontwikkeld scholingsprogramma aangeboden moeten krijgen of er
zouden hierbij gespecialiseerde leerkrachten ingezet moeten worden die geschoold zijn
in ondersteuning van tweede-taalleerders en het geven van NT2-onderwijs. In het kader
van dit experiment was hiervoor geen gelegenheid. Nader onderzoek dat deze beperking
niet heeft, zou moeten uitwijzen in hoeverre leerkrachten met een dergelijke scholing de
woordenschatgroei in een context van handelingen meer kunnen stimuleren dan in de
context van een voorleesverhaal.
Men zou kunnen veronderstellen dat hoe veelzijdiger de informatie is, hoe meer
aanknopingspunten in het geheugen worden opgebouwd voor het onthouden van
woorden. Het opbouwen van meer uitgebreide ‘netwerken’ kan echter enige tijd kosten en
daarom zou pas op langere termijn aan het licht kunnen komen of de veelzijdige context

115

De rol van de context: interactief voorlezen versus handelingen

van de handelingssituatie met niet alleen visuele en auditieve, maar ook veelsoortige
senso-motorische informatie het onthouden van woorden faciliteert. In dit onderzoek
kon de tweede nameting niet later dan na twee weken plaatsvinden. Deze periode is niet
erg lang en misschien ook niet voldoende om na te gaan of het onthouden van woorden
op langere termijn gefaciliteerd wordt door een veelzijdigere context. Een onderzoek met
een meer longitudinaal karakter kan hier wellicht wel uitsluitsel over geven.
Een andere beperking van dit onderzoek is dat de kinderen niet willekeurig zijn
toegewezen aan de voorleesactiviteit of de handelingssituatie. Voor het voorleesverhaal
was bij de leerkrachten meer animo dan voor de fruitsalade. Wellicht was dit omdat
voorlezen tot de meer gebruikelijke activiteiten van de kleuterklas hoort en er meer tijd
en organisatorische maatregelen vastzaten aan de handelingssituatie. Hierbij kunnen we
opmerken dat in dit experiment een willekeurige toewijzing de medewerking van de
leerkrachten aan het onderzoek onder druk had kunnen zetten. In de literatuur over
onderwijsexperimenten met betrekking tot het vergroten van de woordenschat, vinden
we terug dat het verkrijgen van medewerking van leerkrachten een belangrijk punt is
(Appel & Vermeer 1997; Whitehurst et al. 1994; Wasik & Bond 2001). Experimenten die
niet vanuit de leerkrachten zelf komen, maar van buitenaf worden aangedragen, kunnen
op weerstand stuiten, niet zozeer omdat de leerkrachten zich niet maximaal zouden
inzetten voor de woordenschatgroei van de kinderen, maar omdat een bepaalde aanpak
te ver af kan staan van de gewone onderwijspraktijk en dan moeilijk in te passen is
in de gebruikelijke werkwijze. Daar staat tegenover dat Biemiller en Boote (2006)
rapporteren dat in hun onderwijsexperiment de leerkrachten zelf het initiatief namen
tot een intensievere didactische aanpak, om zo te garanderen dat de kinderen voldoende
herhaling kregen van de nieuwe woorden. Zij vonden hiervoor ook gelegenheid in hun
rooster en ontwierpen in overleg met de onderzoekers daar zelf activiteiten voor. Hieruit
zouden we kunnen concluderen dat het van belang is de leerkrachten direct te betrekken
bij de vormgeving van de activiteiten en de wijze waarop de aanbieding en herhaling van
de woorden in de praktijk van het kleuteronderwijs kunnen plaatsvinden.
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5.	DE EFFECTIVITEIT VAN HET COMPUTERPROGRAMMA
EN DE LEERKRACHTACTIVITEITEN
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk doen we verslag van een vergelijkend onderzoek naar de verschillen
tussen de resultaten van de aanbieding van woorden via de computer en die van
het woordenaanbod door middel van leerkrachtactiviteiten. Hiervoor zijn drie
vergelijkingspunten gekozen. Bij het eerste vergelijkingspunt staat de interactie met
de kinderen centraal en bij het tweede de stimulering van de actieve beheersing van
de woorden. Een derde punt houdt een vergelijking in tussen het computerprogramma
enerzijds en een combinatie van leerkrachtactiviteiten en computerprogramma
anderzijds. De eerste twee vergelijkingspunten zijn gericht op het verschil tussen de
leerkrachtactiviteiten en het computerprogramma. Bij het derde worden de resultaten
van een geconcentreerde herhaling van de woorden vergeleken met die van een meer
gespreide herhaling. Deze drie punten zullen hieronder worden toegelicht.
Bij het eerste experiment was gebleken dat een aanbod van losse woorden meer effect
sorteerde dan een presentatie van de woorden in de context van een verhaal. Daaruit kon de
conclusie worden getrokken dat het voor jonge tweede-taalleerders blijkbaar makkelijker
is nieuwe woorden te leren die apart uitgesproken worden, dan woorden die in lopende
spraak aangeboden worden (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3). Een aspect dat hierbij
echter niet kon worden onderzocht, is de mogelijke invloed van interactie tijdens het
voorlezen. De kinderen die bij het eerste experiment naar het verhaal luisterden, konden
dit alleen passief ondergaan, omdat er bij de computerversie met het voorleesverhaal
geen interactie mogelijk was. In het tweede experiment hebben leerkrachten hetzelfde
verhaal voorgelezen en zij konden dit op een interactieve wijze doen. Zij stelden vragen,
maakten opmerkingen om de woorden onder de aandacht te brengen van de kinderen en
ze wezen de kinderen op de plaatjes om zodoende de betekenis van de woorden verder
te verduidelijken. De kinderen reageerden hierop en konden ook zelf vragen stellen. Deze
manier van voorlezen kan het leren van woorden mogelijk faciliteren (zie ook hoofdstuk
2, paragraaf 2.2.2).
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Indien het verhaal op de computer minder goed werkte dan de aanbieding met de
losse woorden, omdat er bij het verhaal geen mogelijkheid was voor interactie, zouden
de kinderen die bij het tweede experiment naar het verhaal van de leerkracht luisterden
en daarbij wel met interactie te maken kregen, vergelijkbare resultaten als de kinderen in
het eerste experiment of zelfs betere resultaten moeten behalen. Om dit na te gaan zijn
de resultaten van het computerprogramma vergeleken met die van de leerkrachtactiviteit
waarbij het verhaal werd voorgelezen. Hiermee gaan we na of het aanbieden van losse
woorden of van woorden in een voorleesverhaal via de computer even effectief is als het
aanbieden van woorden door een leerkracht in een interactieve voorleessituatie.
Het tweede vergelijkingspunt betreft de stimulering van de actieve beheersing
van de woorden. De resultaten van het eerste experiment lieten zien dat de kinderen
die het computerprogramma hadden bekeken, ten opzichte van de controlegroep een
grotere vooruitgang boekten op zowel de passieve als de actieve woordenschattoets.
De kinderen werden echter door het computerprogramma niet gestimuleerd om de
woorden zelf uit te spreken. Bij de leerkrachtactiviteiten was die mogelijkheid er wel. De
kinderen werden aangemoedigd om de woorden na te zeggen, er was interactie tussen
de leerkrachten en de kinderen en ook tussen de kinderen onderling waarbij de kinderen
spontaan de woorden gebruikten. We mogen daarom veronderstellen dat de kinderen
door de leerkrachtactiviteiten meer gestimuleerd werden in het actief leren beheersen
van de woorden, dan door het computerprogramma. Om deze hypothese te toetsen is
een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het computerprogramma en die van
de leerkrachtactiviteiten op de actieve woordenschattoets.
Het derde vergelijkingspunt betreft een geconcentreerde herhaling van woorden
tegenover een meer gespreide herhaling. De kinderen die het computerprogramma
aangeboden kregen, bekeken dit programma drie keer op drie opeenvolgende dagen (zie
ook de beschrijving van het computerprogramma in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.1). Deze
herhaling vond dus binnen de relatief korte periode van een week plaats. Bij het tweede
experiment heeft ongeveer de helft van de kinderen na de leerkrachtactiviteit nog eens
twee keer een aanbieding van de woorden via de computer gekregen. Deze herhaling
werd gespreid over een periode van twee weken. In de literatuur vinden we dat het
onthouden van woorden in een vreemde taal beter gaat, als er tussen de herhalingen
enige tijd zit. In het onderzoek van Pashler, Rohrer, Cepeda en Carpenter (2007) werd het
herhalen van woorden in een korte tijd gecontrasteerd met een herhaalde aanbieding over
een langere periode. Hieruit bleek dat de meer gespreide herhaling een groter effect had
op het onthouden van de woorden. Dit gold voor het leren van woorden met schriftelijke
oefeningen door volwassenen. Of dit ook geldt voor jonge tweede-taalleerders die
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mondeling aanbod krijgen, is de vraag die bij het derde vergelijkingspunt centraal staat.
Hiervoor zijn de resultaten van het eerste experiment vergeleken met die van de groep
kinderen van het tweede experiment, die na een van de leerkrachtactiviteiten nog eens
twee keer het computerprogramma aangeboden kregen.
In de volgende paragraaf komen het doel van dit vergelijkend onderzoek en de
onderzoeksvragen aan de orde. Daarna zal de methode van het onderzoek uiteengezet
worden en zullen de resultaten van het onderzoek besproken worden. In de laatste
paragraaf zijn de conclusies te lezen en worden aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek.

5.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

In de eerste twee experimenten van dit onderzoek zijn verschillende wijzen van het
aanbieden van woorden onderzocht. Door deze verschillende aanbiedingswijzen met
elkaar te vergelijken, wordt nagegaan welke van deze benaderingen het meeste effect
heeft op het leren van woorden door jonge tweede-taalleerders. Ook wordt bekeken welke
wijze van herhaald aanbieden van de woorden het onthouden van de woorden faciliteert.
De uitkomsten van deze vergelijking kunnen gebruikt worden voor een didactische
benadering die een optimale werking heeft voor het vergroten van de woordenschat en
die in de normale gang van zaken in het kleuteronderwijs kan worden ingepast.
Onderzoeksvragen
In de eerste plaats vergelijken we het computerprogramma met het op interactieve wijze
voorlezen van een verhaal. Omdat twee versies van het computerprogramma, namelijk
die met losse woorden en die met het verhaal, vergeleken worden met het voorlezen door
de leerkracht, zijn er twee onderzoeksvragen op dit punt geformuleerd. Deze vragen zijn
gericht op de passieve woordenschat en luiden als volgt:
1. Is het voor het vergroten van de passieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders
effectiever om woorden via de computer als losse woorden aan te bieden waarbij geen
interactie mogelijk is of via een voorleesverhaal dat door een leerkracht voorgelezen wordt
waarbij wel interactie met de kinderen plaatsvindt?
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2. Is het voor het vergroten van de passieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders
effectiever om woorden via de computer in een voorleesverhaal aan te bieden waarbij geen
interactie mogelijk is of via een voorleesverhaal dat door een leerkracht voorgelezen wordt
en waarbij wel interactie mogelijk is?
Het tweede vergelijkingspunt richt zich op de bevordering van de actieve woordenschat.
Het gaat hierbij om de mogelijkheid dat kinderen tijdens een leerkrachtactiviteit
gestimuleerd worden de woorden zelf te produceren. Alleen de versie van het
computerprogramma met de losse woorden is hiervoor vergeleken met de beide
leerkrachtactiviteiten. De volgende twee onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
3. Is het voor het vergroten van de actieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders
effectiever om woorden via de computer als losse woorden aan te bieden of via een
voorleesverhaal dat door een leerkracht voorgelezen wordt waarbij de kinderen gestimuleerd
worden de woorden zelf te gebruiken?
4. Is het voor het vergroten van de actieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders
effectiever om woorden via de computer als losse woorden aan te bieden of via een
handelingssituatie waarbij de leerkracht de kinderen stimuleert de woorden zelf te
gebruiken?
Tot slot is voor het derde vergelijkingspunt de factor herhaling bekeken, waarbij de
geconcentreerde herhaling van het eerste experiment vergeleken is met de gespreide
herhaling van het tweede experiment. Met geconcentreerde herhaling wordt hier
bedoeld dat de drie aanbiedingen van het computerprogramma vielen binnen een
periode van één week en met gespreide herhaling wordt bedoeld dat de aanbiedingen
van de woorden verspreid over drie weken plaatsvonden. In het eerste experiment
vonden alle aanbiedingen via de computer plaats en in het tweede experiment vond de
eerste aanbieding door de leerkracht plaats en de tweede en derde via de computer. De
volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:
5. Is het voor het vergroten van de woordenschat van jonge tweede-taalleerders effectiever om
woorden geconcentreerd in een week aan te bieden via een computerprogramma dat drie
keer herhaald wordt, of is het effectiever om de aanbieding te spreiden over een periode van
drie weken via een leerkrachtactiviteit in combinatie met twee maal een herhaling via een
computerprogramma?
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5.3

Methode

5.3.1

Vergelijkbaarheid deelnemers

Om de drie vergelijkingen te maken, zijn de twee databestanden van de twee experimenten
samengevoegd tot één dataset. Voor de vergelijkbaarheid van de twee datasets is het
van belang de omstandigheden waaronder de experimenten zijn uitgevoerd en de
achtergronden van de kinderen nader te bekijken. Zowel de scholen die aan het eerste
experiment deelnamen als de scholen van het tweede experiment hadden een populatie
van voor het grootste deel anderstalige leerlingen (90 tot 95%) en waren gelegen in
stedelijke gebieden van de randstad. Van de vijf scholen van het tweede experiment
hadden er vier ook aan het eerste experiment in het jaar daarvoor deelgenomen. In de
onderzoeksgroepen waren er bij beide experimenten geen deelnemers die het Nederlands
als moedertaal hadden. Dit betekent dat we ervan uit kunnen gaan dat de deelnemers aan
het eerste en aan het tweede experiment in dat opzicht dezelfde achtergronden hadden.
De gemiddelde leeftijd van de kinderen bij het eerste experiment was 52,4 maanden
en bij het tweede experiment 53,7 maanden. De kinderen van het tweede experiment
waren dus iets ouder en dit hangt waarschijnlijk samen met het tijdstip in het schooljaar
waarop de experimenten zijn uitgevoerd. Het eerste experiment viel namelijk vroeger in
het schooljaar, van september tot april en het tweede experiment begon in januari en liep
tot en met juni. Dit houdt in dat de kinderen van het tweede experiment gemiddeld iets
langer op school zaten dan die van het eerste experiment.
De deelnemers aan het eerste experiment waren random toegewezen aan één van de
onderzoekscondities en die van het tweede experiment, voor wat betreft de conditie met
of zonder herhaling, ook. Verder hadden de populaties van de scholen voor een groot deel
dezelfde achtergronden en is er gebruikgemaakt van dezelfde toetsen. Op grond hiervan
mogen we aannemen dat de data van de beide bestanden met elkaar vergeleken kunnen
worden.
5.3.2

Toetsprocedure en materialen

De woorden die bij het tweede experiment aangeboden zijn, waren dezelfde woorden als
bij het eerste experiment, op één woord na (traan), dat bij de handelingssituatie niet in
te passen was. Dezelfde woordenschattoetsen werden gebruikt en ook de toetsprocedure
was gelijk aan die van het eerste experiment, met dien verstande dat bij het eerste
experiment sommige kinderen ook ’s middags zijn getoetst en bij het tweede alleen in de
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ochtenduren is getoetst. Bij de voormeting hebben de kinderen bij het eerste experiment
de TAK en de passieve woordenschattoets afgelegd, bij het tweede experiment is de TAK
echter weggelaten en is naast de passieve ook de actieve woordenschattoets afgenomen.
Om bij de vergelijking de omstandigheden gelijk te houden is steeds bij de analyses
gecorrigeerd voor de scores bij de voormeting op de passieve woordenschattoets, ook als
het ging om de vergelijking van de resultaten op de actieve woordenschattoets.
Een ander verschil betrof het tijdstip van de laatste nameting. Bij het eerste experiment
werd tien tot veertien dagen na de voltooiing van het programma de retentiemeting
afgelegd, bij het tweede experiment zat daar iets meer tijd tussen, namelijk twee tot drie
weken (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3).
Bij het voorleesverhaal van het tweede experiment werden dezelfde foto’s gebruikt
als bij het computerprogramma in het eerste experiment (voor de beschrijving van het
computerprogramma verwijzen we naar hoofdstuk 3 en voor die van de materialen van
het tweede experiment naar hoofdstuk 4). De materialen die bij de handelingssituatie
werden gebruikt waren de voorwerpen die ook op de platen afgebeeld waren. Wat betreft
de visuele middelen kunnen we daarom stellen dat die bij beide experimenten in grote
lijnen met elkaar overeen kwamen.
5.3.3

Onderzoeksgroepen

Tijdens het eerste experiment stonden de factoren ‘frequentie’ en ‘aanbiedingswijze’ (losse
woorden versus woorden in lopende spraak) centraal. In het tweede experiment werd
bekeken welk soort context het gunstigst was voor woordenschatverwerving (interactief
voorlezen versus handelingen in een taakgerichte situatie). Bij de drie vergelijkingen
zijn respectievelijk het al dan niet voorkomen van interactie, het bevorderen van de
actieve woordenschat en een geconcentreerde tegenover een gespreide herhaling als
vergelijkingspunt genomen (zie tabel 5.1).
Voor de eerste vergelijking zijn daarom de volgende onderzoeksgroepen vergeleken:
- van het eerste experiment zowel de groep die de losse woorden aangeboden kreeg
als de groep die het verhaal via de computer hoorde en van het tweede experiment
de groep aan wie de leerkracht het verhaal voorlas, maar die geen herhaling daarna
kreeg.
Voor de tweede vergelijking zijn de volgende groepen genomen:
- van het eerste experiment de groep die de losse woorden aangeboden kreeg en van
het tweede experiment de twee groepen die aan de leerkrachtactiviteiten deelnamen,
maar geen herhaling daarna kregen.

122

De effectiviteit van het computerprogramma en de leerkrachtactiviteiten

Tenslotte is de derde vergelijking gemaakt tussen:
- de groep die in het eerste experiment de losse woorden aangeboden kreeg en de
twee groepen die in het tweede experiment aan de leerkrachtactiviteiten deelnamen
en daarna nog eens twee keer via de computer een herhaling van de woorden
aangeboden kregen.
In tabel 5.1 is een overzicht van de verdeling van de groepen en de aantallen deelnemers
te zien.

Tabel 5.1: Vergelijking tussen groepen van het eerste experiment (Computerprogramma) en het
tweede experiment (Leerkrachtactiviteiten)
Computerprogramma
(Experiment 1)
Verhaal
hoge frequentie
(n=20)

Leerkrachtactiviteiten
(Experiment 2)

Vergelijking 1
Rol van interactie

Losse woorden
hoge frequentie
(n=16)

Verhaal
zonder
herhaling
(n=24)

Vergelijking 2
Stimulering
actieve
woordenschat

Losse woorden
hoge frequentie
(n=16)

Verhaal
zonder
herhaling
(n=24)

Handelingen
zonder
herhaling
(n=28)

Vergelijking 3
Gespreide of
geconcentreer-de
herhaling

Losse woorden
hoge frequentie
(n=16)

Verhaal
met herhaling
(n=26)

Handelingen
met herhaling
(n=28)

We hebben voor dit vergelijkend onderzoek alleen de twee versies van het
computerprogramma met de hoge frequentie gebruikt. De versies met de lage frequentie
hebben we buiten beschouwing gelaten, omdat bij het eerste experiment al gebleken is
dat de hoge frequentie de beste resultaten gaf. De hoge frequentie gold voor vijftien van
de twintig woorden. Dit waren de zogenaamde doelwoorden (zie ook beschrijving van
het computerprogramma, hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.1) die in het computerprogramma
zeven keer voorkwamen en in totaal dus eenentwintig keer werden aangeboden.
De andere vijf woorden kwamen slechts een keer voor en werden in frequentie niet
gevarieerd. Daarom zijn bij deze vergelijking tussen het eerste en het tweede experiment
alleen de gemiddelde scores op de vijftien doelwoorden betrokken.
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5.4

Resultaten

5.4.1

De rol van interactie

In de eerste vergelijking zijn twee groepen uit het eerste experiment vergeleken met
een groep uit het tweede experiment. De scores van de kinderen met de conditie van de
losse woorden en met de conditie van het verhaal zijn gecontrasteerd met die van de
kinderen die het verhaal op interactieve wijze voorgelezen kregen door de leerkracht.
Zoals hierboven gesteld zijn hiervoor de gemiddelde scores op de vijftien doelwoorden
genomen. In tabel 5.2 zijn de scores weergegeven die de drie onderzoeksgroepen op de
passieve woordenschattoets behaalden bij de voormeting.

Tabel 5.2: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij de voormeting op
de passieve woordenschattoets (max. score 15)
(N=60)

Toetsmoment 1

Losse woorden via
computer
(n=16)

Verhaal via computer
(n=20)

Verhaal voorgelezen door
leerkracht, zonder herhaling
(n=24)

7,9
(2,8)

8,1
(3,1)

9,2
(2,5)

Tabel 5.2 laat zien dat de kinderen meer dan de helft van de woorden al bij de voormeting
kenden, waarbij de groepen die de woorden via de computer aangeboden kregen met een
lager aantal bekende woorden beginnen dan de groep uit het tweede experiment. Uit de
variantieanalyse bleek dat de beginscores van deze groepen niet significant van elkaar
verschilden (F(2,57)=1,38, p=0,260, ηp²=0,05).
Vervolgens zijn de scores bij de eerste en de tweede nameting op de passieve
woordenschattoets met elkaar vergeleken. In tabel 5.3 zijn deze scores te zien, waarbij
gecorrigeerd is voor de voormeting. Uit tabel 5.3 is af te lezen dat de groepen die de woorden
via de computer aangeboden kregen zowel op de eerste als op de tweede nameting een
hoger resultaat behaalden dan de kinderen aan wie het verhaal op interactieve wijze
is voorgelezen. Wanneer we de scores vergelijken met de veronderstelde gemiddelde
beginscore (=8,5), dan zien we dat de kinderen van de eerste groep met het aanbod van
de losse woorden er bijna vier woorden bij leerden, terwijl de groep die bij het tweede
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Tabel 5.3: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het tweede
toetsmoment (eerste nameting) en het derde toetsmoment (tweede nameting) op de passieve
woordenschattoets (max. score 15) - gecorrigeerd voor de voormeting
(N=60)

Losse woorden via
computer
(n=16)

Verhaal via computer
(n=20)

Verhaal voorgelezen door
leerkracht, zonder herhaling
(n=24)

Toetsmoment 2

12,2
(2,7)

11,0
(3,5)

10,0
(2,7)

Toetsmoment 3

12,3
(2,5)

11,2
(3,1)

10,3
(2,7)

experiment het verhaal voorgelezen kreeg een vooruitgang boekte van anderhalf tot 1,8
woorden.
Er is een variantieanalyse met correctie voor de voormeting uitgevoerd om de
gemiddelde scores van de drie groepen met elkaar te vergelijken. Dit leverde significante
verschillen op zowel bij de eerste nameting (F(2,56)=7,12, p=0,002, ηp²= 0,20), als bij de

tweede nameting (F(2,56)=6,58, p=0,003, ηp²= 0,19). Daarna is er een variantieanalyse
uitgevoerd om de gemiddelde scores van de groep die in het tweede experiment het
verhaal voorgelezen kreeg, te vergelijken met respectievelijk de losse-woordengroep
en die van het verhaal van het eerste experiment, waarbij werd gecorrigeerd voor de
voormeting. Hieruit bleek dat het verschil tussen de losse-woordengroep en de groep
van het tweede experiment die door de leerkracht was voorgelezen, zowel bij de eerste
nameting (F(1,37)=14,00, p=0,001, ηp²=0,28) als bij de tweede nameting (F(1,37)=11,13,
p=0,002, ηp²=0,23) significant was. Het verschil tussen de groep die het verhaal via de
computer voorgelezen had gekregen en de groep van het tweede experiment, was noch
bij de eerste nameting significant, (F(1,41)=4,08, p=0,050, ηp²=0,09), noch bij de tweede
(F(1,41)=3,67, p=0,062, ηp²=0,08).
5.4.2

De stimulering van de actieve woordenschat

Bij het tweede vergelijkingspunt stond de vooruitgang in actieve woordenschat centraal.
De vergelijking werd opgezet tussen de scores van de kinderen die bij het eerste
experiment de losse woorden aangeboden kregen en de kinderen die in het tweede
experiment deelnamen aan de leerkrachtactiviteiten, maar geen herhaling daarna
aangeboden kregen.
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Eerst is gekeken of de scores van de verschillende groepen bij de voormeting significant
van elkaar verschilden. Aangezien bij het eerste experiment bij de voormeting alleen de
passieve en niet de actieve woordenschattoets is afgenomen, konden er geen scores op de
actieve woordenschattoets met elkaar vergeleken worden. Daarom hebben we voor het
vaststellen van een eventueel verschil bij de voormeting gekeken naar de scores op de
passieve woordenschattoets, uitgaande van het feit dat er een redelijke correlatie tussen
de actieve en de passieve woordenschattoets vastgesteld kon worden (zie hoofdstuk 3,
paragraaf 3.3.3.4). In tabel 5.4 zijn de gemiddelde scores van de respectievelijke groepen
op deze toets te zien.

Tabel 5.4: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij de voormeting op
de passieve woordenschattoets (max. score 15)
(N=68)

Toetsmoment 1

Losse woorden via
computer
(n=16)

Verhaal voorgelezen door
leerkracht, zonder herhaling
(n=24)

Handelingen zonder
herhaling
(n=28)

7,9
(2,8)

9,2
(2,5)

8,9
(2,5)

De variantieanalyse liet zien dat de verschillen in scores op de passieve woordenschattoets
bij de voormeting niet significant waren (F(2,65)=1,39, p=0,257, ηp²=0,04).
Vervolgens zijn de scores die de groepen bij de twee nametingen op de actieve
woordenschattoets behaalden, getoetst op significantie door middel van variantieanalyse.
Hierbij werd gecorrigeerd voor de scores op de passieve woordenschattoets bij de
voormeting. In tabel 5.5 zijn de gemiddelde scores op de actieve woordenschattoets bij
beide nametingen weergegeven. In tabel 5.5 is te zien dat de losse-woordengroep op het
tweede en het derde toetsmoment een hogere score op de actieve woordenschattoets
behaalde dan de twee groepen die aan de leerkrachtactiviteiten hebben deelgenomen. Bij
de eerste nameting is het verschil tussen de losse-woordengroep en de andere twee groepen
ongeveer twee woorden en bij de tweede nameting is dit verschil blijven staan. Om de
verschillen tussen de gemiddelde scores van de drie groepen op significantie te toetsen,
is een variantieanalyse uitgevoerd met correctie voor de voormeting. De verschillen
tussen de scores waren significant, zowel voor de eerste nameting (F(2,64)=4,67, p=0,013,
ηp²=0,13), als voor de tweede nameting (F(2,64)=6,28, p=0,003, ηp²=0,16). Daarna bleek
bij de variantieanalyse voor de verschillen tussen de groepen onderling, dat het verschil
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Tabel 5.5: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het tweede
toetsmoment (eerste nameting) en het derde toetsmoment (tweede nameting) ) op de actieve
woordenschattoets (max. score 15) - gecorrigeerd voor de voormeting
(N=68)

Losse woorden via
computer
(n=16)

Verhaal voorgelezen door
leerkracht, zonder herhaling
(n=24)

Handelingen zonder
herhaling
(n=28)

Toetsmoment 2

6,5
(3,5)

4,7
(2,6)

4,4
(2,7)

Toetsmoment 3

6,3
(3,3)

4,2
(1,2)

4,3
(2,6)

tussen de gemiddelde scores van de losse-woordengroep en de groep die het verhaal
door de leerkracht kreeg voorgelezen significant was, zowel bij de eerste nameting
(F(1,37)=4,46, p=0,042, ηp²=0,11) als bij de tweede (F(1,37)=7,90, p=0,008, ηp²=0,18). Het
verschil tussen de losse-woordengroep en de groep die bij het tweede experiment de
handelingen verrichtte, was eveneens significant bij beide nametingen (respectievelijk
F(1,41)=8,31, p=0,006, ηp²=0,17 en F(1,41)=9,41, p=0,004, ηp²=0,19).
5.4.3

Geconcentreerde herhaling versus gespreide herhaling

Ook voor het vergelijkingspunt van de herhaling zijn de gemiddelde scores van de
losse-woordengroep van het eerste experiment gecontrasteerd met die van het tweede
experiment. Hiervoor is gekeken naar de kinderen die na de leerkrachtactiviteit twee
keer naar de versie van de losse woorden van het computerprogramma luisterden.
Daarmee hadden ze de woorden bij drie gelegenheden aangeboden gekregen. De
losse-woordengroep had de woorden ook drie keer aangeboden gekregen, maar deze
herhalingen vonden plaats binnen één week, terwijl de herhalingen in het tweede
experiment gespreid waren over twee weken.
Deze herhalingen vielen in het tweede experiment na de eerste nameting (Tm2).
Daarom zijn voor dit vergelijkingspunt de scores op het derde meetmoment (Tm3)
relevant. Om na te gaan of de verschillen tussen de scores significant zijn, zijn weer
variantieanalyses uitgevoerd. Hieruit bleek dat het verschil tussen de gemiddelde scores
bij de voormeting niet significant was (F(2,67)=2,91, p=0,062, ηp²=0,08). Ook bij de
tweede nameting bleek dat de verschillen tussen de drie groepen niet significant waren,
noch bij de passieve woordenschattoets (F(2,66)=1,17, p=0,318, ηp²= 0,03), noch bij de
actieve woordenschattoets (F(2,66)=0,29, p=0,748, ηp²=0,01).
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In tabel 5.6 zijn de gemiddelde scores van deze groepen weergegeven, eerst op de
voormeting en daarna op de tweede nameting. Omdat aan de losse-woordengroep geen
actieve woordenschattoets is afgenomen bij de voormeting, zijn de gemiddelde scores op
deze toets alleen bij het laatste meetmoment weergegeven. In de eerste twee rijen van de
tabel zijn de scores op de passieve woordenschattoets te zien en in de laatste rij de scores
op de actieve woordenschattoets.

Tabel 5.6: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het eerste,
tweede en derde toetsmoment op de passieve en de actieve woordenschattoets (max. score 15) gecorrigeerd voor de voormeting

Losse woorden via
computer
(n=16)

Verhaal voorgelezen door
leerkracht, met herhaling
(n=26)

Handelingen met
herhaling
(n=28)

Toetsmoment 1
Passief

7,9
(2,8)

10,1
(3,7)

9,2
(3,7)

Toetsmoment 3
Passief

12,7
(2,5)

11,9
(2,3)

12,6
(3,0)

Toetsmoment 3
Actief

6,7
(3,3)

6,1
(3,6)

6,1
(2,8)

(N=70)

We zien in tabel 5.6 dat de scores van de losse-woordengroep iets hoger uitkomen dan
die van de andere twee groepen, maar deze verschillen zijn klein en niet significant zoals
uit de variantieanalyse bleek. Dit geldt zowel voor de scores op de passieve als voor die
op de actieve woordenschattoets. We kunnen daarom constateren dat de drie groepen in
gelijke mate in woordkennis vooruitgegaan zijn.
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5.5

Conclusie en discussie

5.5.1

Onderzoeksvragen

De eerste twee vragen van dit vergelijkend onderzoek naar de verwerving van woorden
in de conditie met de computer en de voorleesconditie met de leerkracht waren gericht
op het mogelijke belang van interactie voor het leren van woorden. Bij het eerste
experiment met de computer konden de kinderen alleen passief naar het verhaal of de
losse woorden luisteren en was er geen sprake van interactie. In het tweede experiment
met de leerkracht vond er juist wel veel interactie plaats. In de literatuur over voorlezen
aan jonge kinderen wordt aan interactie tijdens voorlezen veel belang gehecht (Corvers
e.a. 2004; Droop e.a. 2005; Sénéchal 1997; Whitehurst e.a.1994). Om de rol van de
interactie te onderzoeken zijn drie condities met elkaar vergeleken. De aanbiedingswijze
van losse woorden en het voorlezen van het verhaal via de computer werden vergeleken
met het voorlezen door de leerkracht. De resultaten lieten zien dat de aanbiedingswijze
van losse woorden via de computer betere resultaten opleverde dan de conditie waarin
het verhaal door de leerkracht werd voorgelezen. De kinderen die de losse woorden via
de computer hoorden, hadden een winst geboekt van bijna vier woorden, ruim twee
keer zoveel als de kinderen van het tweede experiment in de voorleesconditie met de
leerkracht. Tussen de conditie van het verhaal via de computer en het voorlezen door de
leerkracht werd geen verschil gevonden.
Daarmee zou het antwoord op de eerste onderzoeksvraag als volgt kunnen luiden:
de aanbiedingswijze waarbij losse woorden zonder interactie worden aangeboden is
gunstiger voor het leren van woorden dan het voorlezen van een verhaal met interactie.
De beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zou kunnen zijn dat het geen
verschil maakt of het verhaal zonder interactie voorgelezen wordt via de computer of dat
de leerkracht het verhaal met interactie voorleest.
Dit resultaat relativeert het belang van interactie voor het leren van woorden
door beginnende tweede-taalleerders in een voorleescontext. Er moet echter enige
voorzichtigheid betracht worden bij deze conclusie, aangezien bij deze vergelijking
alleen die kinderen bij het tweede experiment betrokken waren die geen herhaling
aangeboden kregen. Bij het eerste experiment werd het computerprogramma aan alle
kinderen drie keer aangeboden. Bij het tweede experiment kreeg de groep kinderen die
bij deze vergelijking betrokken is, na de leerkrachtactiviteit geen herhaling aangeboden
en deze kinderen hadden dus de woorden alleen gehoord tijdens deze activiteit en daarna
niet meer. De conclusie over het effect van voorlezen met interactie moet dus nader
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bekeken worden aan de hand van de resultaten van de andere helft van de deelnemers
aan het tweede experiment, die nog eens twee keer de woorden aangeboden kregen na
de leerkrachtactiviteit. Hierop zal worden teruggekomen bij de beantwoording van de
laatste onderzoeksvraag.
Bij de derde en de vierde onderzoeksvraag ging het om de stimulering van de
actieve woordenschat van de kinderen, waarbij de conditie van de computer werd
vergeleken met respectievelijk de voorlees- en de handelingsconditie. We hebben gezien
dat de gemiddelde scores van de losse-woordengroep in de computerconditie ook bij
de actieve woordenschat hoger uitvielen dan die van de deelnemers aan het tweede
experiment met de leerkrachtactiviteiten. De mogelijkheid voor de kinderen om tijdens
de leerkrachtactiviteiten actief de woorden te gebruiken, leidde dus niet tot een grotere
actieve beheersing van deze woorden, integendeel zelfs, het passief luisteren naar
het computerprogramma met de losse woorden leverde een beter resultaat op dan de
leerkrachtactiviteiten waarbij de kinderen zelf de woorden gebruikten.
Echter, ook hier moet in de conclusie meegenomen worden dat deze groep deelnemers
aan het tweede experiment de woorden slechts bij één leerkrachtactiviteit aangeboden
hadden gekregen en daarna niet meer. Weliswaar was de gemiddelde frequentie van
de woorden bij de handelingssituatie behoorlijk hoog, namelijk 16,1 (zie hoofdstuk 4,
paragraaf 4.3.3.2), maar de frequentie in het aanbod aan de losse-woordengroep kwam
daar met 21 keer toch bovenuit. Ook dit resultaat moet dus nader bekeken worden bij de
conclusies van de derde vergelijking.
Bij deze derde vergelijking staat het verschil tussen een geconcentreerde en een
gespreide herhaling centraal. De resultaten lieten zien dat er geen significante verschillen
waren tussen de scores van de losse-woordengroep met de geconcentreerde herhaling en
de twee groepen van het tweede experiment met de gespreide herhaling. Hiermee is de
laatste onderzoeksvraag beantwoord.
We kunnen nu terugkomen op de beantwoording van de andere onderzoeksvragen.
Er kon immers geconstateerd worden dat de kinderen die geen herhaling kregen in het
tweede experiment, minder woorden erbij leerden dan de kinderen die bij het eerste
experiment losse woorden aangeboden kregen. Dit gold zowel hun passieve als hun
actieve woordkennis. Nu we de factor herhaling in de analyse hebben meegenomen,
zijn de resultaten anders. Er is nu geen verschil meer tussen de gemiddelde scores
van de losse-woordengroep die alleen passief luisterde naar de woorden en de
kinderen van het tweede experiment die deelnamen aan een leerkrachtactiviteit
met interactie en daarna twee keer een herhaling kregen van de woorden via de
computer. Dit geldt zowel voor de gemiddelde scores op de passieve als op de actieve
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woordenschattoets. Blijkbaar werkt twee keer een herhaling van losse woorden na de
leerkrachtactiviteit even goed als drie keer een aanbod van losse woorden. Duidelijk is
wel dat ‘even goed’ ook betekent dat de interactie die wel bij de leerkrachtactiviteit
maar niet bij het computerprogramma plaatsvond, geen verschil maakt voor het
leren van de woorden, noch voor de passieve noch voor de actieve beheersing.
Het geheel samenvattend kunnen we het volgende constateren:
1. Het drie keer aanbieden van een computerprogramma met losse woorden geeft betere
resultaten dan het aanbieden van woorden tijdens interactief voorlezen of tijdens een
handelingssituatie, maar als na het voorlezen en na de handelingen nog twee keer de
woorden via de computer als losse woorden aangeboden worden, is dat verschil bij
de retentiemeting niet meer aanwezig.
2. Als de kinderen worden aangemoedigd woorden actief te gebruiken in plaats van
alleen passief te luisteren naar het woordenaanbod, levert dat geen betere scores op
voor de actieve beheersing van de woorden. Het aanbod van losse woorden geeft zelfs
betere resultaten, terwijl hierbij de kinderen alleen passief luisterden.
3. In dit onderzoek geeft een gespreide herhaling geen betere resultaten dan een
geconcentreerde herhaling.
Een overzicht van alle resultaten is in tabel 5.7 te lezen en daarbij is aangegeven bij
welke vergelijking significante verschillen zijn gevonden. Een stippellijn geeft aan dat
er geen significant verschil werd gevonden, een pijl met doorgetrokken lijn dat er wel
een significant verschil was en de richting van de pijl geeft aan welke conditie de beste
resultaten gaf.
In de volgende paragraaf zullen deze resultaten besproken worden en zullen de factoren
die daarbij een rol kunnen spelen, onder de loep worden genomen.
5.5.2

Faciliteert interactie het leren van woorden?

Het doel van de eerste vergelijking tussen de conditie met de computer en de
voorleesconditie met de leerkracht was te onderzoeken of voorlezen met interactie betere
resultaten voor het vergroten van de woordenschat zou opleveren dan alleen passief
luisteren. In de onderzoeksliteratuur over voorlezen die in hoofdstuk 2 is besproken (zie
paragraaf 2.2.2.), wordt algemeen aangenomen dat voorlezen met interactie beter werkt
dan voorlezen zonder interactie. De resultaten van verschillende onderzoeken wijzen
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Tabel 5.7: Vergelijking tussen groepen van het eerste experiment (Computerprogramma) en
het tweede experiment (Leerkrachtactiviteiten) met weergave van de significante verschillen
(doorgetrokken pijl) en niet-significante verschillen (stippellijn)
Computerprogramma
(Experiment 1)
Vergelijking 1
Rol van
interactie

Vergelijking 2
Stimulering
actieve
woordenschat
Vergelijking 3
Gespreide of
geconcentreerde herhaling

Leerkrachtactiviteiten
(Experiment 2)

Losse woorden
hoge frequentie

Verhaal
zonder herhaling

Verhaal
hoge frequentie

Verhaal
zonder herhaling

Losse woorden
hoge frequentie

Verhaal
zonder herhaling
Handelingen
zonder herhaling

Losse woorden
hoge frequentie

Verhaal
met herhaling
Handelingen
met herhaling

ook in die richting (Whitehurst et al. 1994, Sénéchal 1997, Corvers et al. 2004; Droop et
al. 2005). In dit onderzoek werd echter een ander resultaat gevonden. De kinderen die
het computerprogramma bekeken waarbij geen interactie mogelijk was, behaalden even
goede resultaten als de kinderen aan wie interactief werd voorgelezen en die daarna nog
eens twee keer een herhaling van de woorden kregen. Vond de herhaling niet plaats, dan
gaf de aanbieding van de losse woorden via de computer de beste resultaten. Hoe kan dit
verschil in onderzoeksresultaten verklaard worden?
Een aantal van de factoren die daarbij een rol kunnen spelen is al aan de orde gekomen
in de bespreking van de resultaten van hoofdstuk 3 en 4. Zo werd naar voren gebracht
dat bij het aanbod van losse woorden de kinderen geen energie hoeven te steken in de
segmentatie van de aangeboden taal. Hierdoor kunnen ze direct de woorden herkennen
en hun aandacht richten op het achterhalen van de betekenis. Bij het luisteren naar het
verhaal zijn de woorden opgenomen in zinnen en het kind moet dus zelf onbekende
woorden herkennen binnen de stroom van klanken. Het segmentatieprobleem kan dan
voor tweede-taalleerders een dermate grote barrière vormen, dat de mogelijkheid tot
interactie hier onvoldoende tegenop weegt.
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Daarbij is interactie een begrip waaronder verschillende wijzen van aanbieden van
woorden kunnen vallen. Men zou kunnen stellen dat een interactie die bestaat uit het
aanwijzen van een plaatje en het nog eens herhalen van het woord, met daarna de vraag:
“Zie je hier nog een …..?”, verduidelijkend werkt voor de betekenis van het woord, want
de referent wordt aangewezen. Daarnaast wordt het woord nog eens als los woord onder
de aandacht gebracht en de kinderen worden aangemoedigd nog een referent aan te
wijzen. Een interactie waarbij aan een kind bijvoorbeeld wordt gevraagd: “Denk je dat
een …… gezond is?”, zonder aanwijzing van de referent, is echter veel minder duidelijk
ten aanzien van de referent en heft ook het segmentatieprobleem niet op. Onder het
begrip ‘interactie’ kunnen dus vele verschillende gedragingen verstaan worden, waarvan
sommige wel en andere niet faciliterend zullen zijn voor het leren van woorden. In het
concrete geval van de voorleesactiviteit van het tweede experiment waren de instructies
aan de leerkrachten vooral gericht op het opheffen van het referentieprobleem, doordat
de leerkrachten steeds de afbeelding moesten aanwijzen. Daarnaast waren er ook
aanwijzingen om de woorden extra te herhalen, of de kinderen te wijzen op exemplaren
van het betreffende voorwerp in de klas, zodat de kinderen nog eens het woord konden
horen en daarmee geholpen werden bij het onthouden van het woord. Toch was dit
alles blijkbaar nog onvoldoende om het effect van de losse-woorden-aanbieding via de
computer te overtreffen.
5.5.3

Negatieve invloeden bij het luisteren

Er speelden echter ook andere zaken een rol die bij de beschouwing van de resultaten
meegenomen moeten worden. De kinderen hadden bij het luisteren naar het
computerprogramma koptelefoons op, waardoor het taalaanbod elk individueel kind
bereikte, terwijl de leerkrachtactiviteiten in een groep uitgevoerd werden. Verhelst (2002)
heeft een aantal kenmerken van taalaanbod in een Brusselse kleuterklas onderzocht,
waaronder ook de frequentie van de woorden. Zij merkt op dat de gehele kwantiteit
van het taalaanbod overschat kan worden, want niet elk aangeboden woord komt bij
elke individuele kleuter terecht. Als woorden met een bepaalde frequentie voorkomen
in een taalaanbod, wil dat dus nog niet zeggen dat alle kinderen deze woorden ook met
die frequentie hebben gehoord. Met betrekking tot dit probleem van het al dan niet
‘aankomen’ van de woorden kunnen bij de vergelijking van de twee experimenten drie
factoren meespelen.
Ten eerste zullen vierjarige kleuters niet steeds opletten en afgeleid kunnen worden bij
het luisteren naar een verhaal. Bij een groepsactiviteit is deze mogelijkheid waarschijnlijk
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meer aanwezig, dan bij het aanbieden van woorden via de computer. Het kind zit bij
een computer immers recht voor het scherm waarop de foto’s worden gepresenteerd
en het kind heeft een koptelefoon op. De mogelijkheid van afleiding is dan wellicht
minder groot dan bij een groepsactiviteit, waar een van de andere kinderen misschien
net iets zegt dat afleidt of waar andere afleidende factoren aanwezig kunnen zijn. Het
computerprogramma kan ook door de animaties het kind misschien meer dwingen zijn
aandacht te richten op de aangeboden visuele en auditieve input.
Ten tweede kostte de aanbieding van de woorden via de computer minder tijd dan de
gemiddelde duur van de voorleesactiviteit en het kan zijn dat jonge kinderen de eerste
tien minuten van een activiteit meer geconcentreerd luisteren dan daarna. Dat zou dan
in het nadeel zijn van de leerkrachtactiviteit die gemiddeld 22,1 minuten duurde tegen
ongeveer zes minuten van het losse-woordenprogramma. De woorden die na ongeveer
tien minuten tijdens het voorlezen aan bod kwamen, zullen dan wellicht door de kinderen
niet zo goed opgemerkt zijn.
Ten slotte kan het effect van achtergrondgeluid meespelen. Doordat de kinderen
bij het computerprogramma met koptelefoons naar het aanbod luisterden, was
gegarandeerd dat alle woorden goed gehoord konden worden. In de ruimtes waar de
leerkrachtactiviteiten plaatsvonden kon omgevingsgeluid doordringen en mogelijk heeft
dit zo nu en dan het mondelinge aanbod van de leraar gestoord. Uit onderzoek naar
het effect van geluidsoverlast is gebleken, dat tweede-taalleerders in lopende spraak
meer last hebben van omgevingsgeluid dan moedertaalsprekers en daardoor nieuwe
woorden minder makkelijk opmerken. Dit geldt zowel voor volwassenen (Cutler 2005;
Rogers, Lister, Febo, Besing & Abrams 2006), als voor jonge tweede-taalleerders (Crandell
& Smaldino 1996). Het is dus mogelijk dat kinderen bij het voorlezen de woorden niet
goed opmerkten op de momenten dat er sprake was van andere geluiden. In onderzoeken
wordt erop gewezen dat elementen in het taalaanbod die de taalverwerver niet opmerkt,
moeilijker verworven worden (Schmidt 2001). Dit is overigens ook een factor waarmee
in het algemeen rekening gehouden moet worden bij het woordenschatonderwijs aan
kleuters. In kleuterklassen is vooral tijdens vrije spelmomenten sprake van geroezemoes
en omgevingsgeluid en dit kan dus vooral een nadelig effect hebben op de taalverwerving
van jonge tweede-taalleerders.
5.5.4

Verder onderzoek

Uit dit vergelijkend onderzoek komt eens te meer naar voren dat herhaling een sterk
middel is om het leren van woorden te bevorderen. Zonder herhaling bleek het voorlezen
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van een verhaal of het aanbieden van woorden in een handelingssituatie veel minder
effectief. Dit onderzoek leverde geen verschil op tussen een geconcentreerde herhaling
van woorden en een gespreide herhaling. Ander onderzoek (Pashler et al. 2007) liet wel
een verschil zien tussen een herhaling die in een korte periode werd gegeven en een
herhaling die over een langere periode werd gegeven. Nu was het resultaat van Pashler
et al. bereikt in een onderzoek met volwassenen die schriftelijke oefeningen maakten,
dus het kan zijn dat bij mondelinge aanbieding aan jonge kinderen deze herhalingen
anders werken. Het kan echter ook liggen aan het feit dat in het eerste experiment het
aanbod uitsluitend via de computer werd uitgevoerd en in het tweede experiment via
een combinatie van leerkrachtactiviteit en de computer. De geconcentreerde herhaling
vond dus plaats op een andere manier dan de gespreide herhaling. Daarbij kan bij het
aanbieden van de woorden via de leerkrachtactiviteiten meegespeeld hebben dat niet
alle woorden bij elk individueel kind aankwamen, zoals hierboven is besproken. Om
een verschil tussen geconcentreerde en gespreide herhaling aan te tonen is onderzoek
nodig waarin herhaling op precies dezelfde wijze plaatsvindt. Daarnaast is het de
vraag of een periode van een week tegenover een periode van drie weken voldoende
contrast oplevert voor het kunnen vergelijken van geconcentreerde tegenover gespreide
herhaling. Het is een terugkerend gegeven dat leerkrachten zoeken naar mogelijkheden
om kinderen te helpen bij het ook op langere termijn onthouden van nieuwe woorden.
Eventueel toekomstig longitudinaal onderzoek zal dan wellicht met een groter verschil in
tussenruimte tussen de herhalingen wel een effect kunnen vinden. Daarmee kan worden
nagegaan welke wijze van herhaalde aanbieding jonge tweede-taalleerders het beste
helpt bij het onthouden van woorden op de lange termijn.
Voor de bevordering van de actieve beheersing van woorden zagen we dat de
leerkrachtactiviteiten. tegen de verwachting in, de actieve beheersing van de woorden
niet meer bevorderden dan het computerprogramma. Waarschijnlijk zal het actief leren
van de woorden meer oefening en daarom tijd vragen dan het leren begrijpen van de
woorden. Dit kan betekenen dat de leerkrachtactiviteiten weliswaar meer gelegenheid
boden voor het actief gebruiken van de woorden, maar dat dit nog te weinig was om
verschil te maken met het computerprogramma. Om na te gaan of een programma
waarbij kinderen aangemoedigd worden de woorden zelf te gebruiken, verschil uitmaakt
met alleen passief luisteren, zou er meer onderzoek moeten plaatsvinden, waarbij er
meer, - en waarschijnlijk ook vaker na elkaar, - gelegenheid tot oefening in actief gebruik
van de woorden geboden wordt. Daarbij moeten we bedenken dat het hier ging om
beginnende tweede-taalleerders die nog heel weinig actieve beheersing hadden van het
Nederlands. Wellicht heeft een activiteit waarbij de kinderen aangemoedigd worden tot
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het gebruik van woorden, meer effect bij kinderen die in hun tweede-taalverwerving
al op een hoger niveau gekomen zijn en daardoor ook meer bedreven zijn in het actief
gebruik van het Nederlands. Nader onderzoek bij meer gevorderde tweede-taalleerders
zou dit kunnen uitwijzen.
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6.

DE ROL VAN HET TOETSFORMAT

6.1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat het verslag van het derde experiment dat in het kader van deze
dissertatie is ondernomen. In dit experiment is nagegaan in hoeverre het format van
de toets invloed heeft op de scores. Kinderen die een toets afleggen waarvan de vorm
overeenkomt met die van het programma dat ze gekregen hebben, zouden wellicht door
die overeenkomst hoger scoren ten opzichte van kinderen die een toets afleggen waarvan
de vorm afwijkt van die van het programma. Dit komt erop neer dat het resultaat van
een programma gerelateerd moet worden aan de manier waarop de leertaak getoetst
wordt. Indien de vorm van de toets overeenkomt met de vorm van de leeractiviteiten,
kan dit een bias veroorzaken in de toetsresultaten (Morris, Bransford & Franks 1977).
In dit onderzoek gaat het om het voordeel dat kinderen die een losse-woordenaanbod
kregen, kunnen hebben als zij een toets afleggen waarvan de items ook uit losse woorden
bestaan.
We kunnen veronderstellen dat proefpersonen bij het afleggen van een toets met
een format dat afwijkt van het gevolgde programma, niet alleen moeten laten zien in
hoeverre ze de nieuwe taalonderdelen hebben geleerd, maar zich ook moeten oriënteren
op een andere manier van presentatie dan ze eerder in het programma gezien hebben. De
kinderen kregen bij de passieve woordenschattoets alleen een los woord te horen en er
was dus bij de toets geen aanbod van woorden die in zinnen ingebed waren. Op deze wijze
kwam de toets overeen met het programma met de losse woorden, want ook daar kregen
de kinderen woorden aangeboden die niet in zinnen ingebed waren. Het programma met
het voorleesverhaal daarentegen bestond niet uit losse woorden en kwam in format niet
overeen met de toets. Voor de kinderen die naar het voorleesverhaal geluisterd hadden,
waarin de woorden in lopende zinnen voorkwamen, had de toets een afwijkende vorm,
waardoor ze zich bij het afleggen van de toets op die andere vorm moesten instellen. Dit
heeft voor de deelnemers wellicht een extra moeilijkheid opgeleverd, waardoor de scores
lager kunnen zijn uitgevallen.
Voor de resultaten van het eerste experiment van dit onderzoek kan de toetsvorm
betekenen dat de kinderen met het losse-woordenaanbod in het voordeel zijn geweest,
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want de toets bevatte ook alleen losse woorden. In het verslag van het eerste experiment
(zie hoofdstuk 3) is vermeld dat deze groep hogere scores behaalde dan de andere groep,
die het aanbod van de woorden in het verhaal heeft gekregen. Indien het format van de
toets de scores gunstig zouden hebben beïnvloed, zou het resultaat dus niet louter te
danken kunnen zijn aan het aanbod van de losse woorden als zodanig, maar ook aan het
feit dat de toets en het programma overeenkwamen in format. In het tweede experiment
werden de kinderen in het experimentele programma geconfronteerd met woorden in
lopend taalgebruik (zie hoofdstuk 4). Uit het vergelijkend onderzoek naar de resultaten
van het eerste en het tweede experiment kwam naar voren dat de leerkrachtactiviteiten
geen betere resultaten opleverden dan het computerprogramma (zie hoofdstuk 5). Ook
bij dit experiment werd een losse-woordentoets gebruikt. Het is van belang om vast te
stellen of het format van de toets de scores van de kinderen negatief beïnvloed heeft,
omdat in dat geval ook de vergelijking tussen het eerste en het tweede experiment in een
ander licht komt te staan.
Om bovenstaande redenen is een derde experiment opgezet waarbij de invloed van
het toetsformat centraal staat. In dit experiment is aan een groep kinderen een lossewoordentoets afgenomen en aan een andere groep een toets met dezelfde woorden en
volgens dezelfde uitgangspunten als de andere toets, maar nu werden de woorden ingebed
in lopende zinnen. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van dit derde experiment.

6.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag

Het doel van het derde experiment was duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijke
invloed op toetsscores die uitgaat van de overeenkomst tussen een onderwijsprogramma
en de toets waarmee het effect van het programma wordt gemeten. Daarbij is dus
gekeken naar de scores op een toets met een format dat overeenkomt met dat van het
aangeboden programma en de scores op een toets met een afwijkend format.
Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag van dit experiment luidt:
Heeft de overeenkomst in format tussen het onderwijsprogramma en de toets die het effect van
het programma meet een gunstige invloed op de toetsscores?
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6.3

Methode

6.3.1.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoeksontwerp omvat een voormeting, een experimenteel programma en
twee nametingen. Na de voormeting kregen de kinderen drie keer op de computer een
woordenschatprogramma met een verhaal of met losse woorden aangeboden. De eerste
nameting volgde direct daarna en na tien tot veertien dagen kregen de kinderen de
laatste nameting voorgelegd. Hiermee volgt het derde experiment hetzelfde tijdschema
als het eerste experiment (zie paragraaf 3.3.3.3).
Bij het eerste meetmoment kregen de kinderen de passieve woordenschattaak van
de TAK voorgelegd. Dit is gedaan om alle kinderen aan dezelfde voortoets te laten
deelnemen, zodat er bij de analyses een gemeenschappelijke score voor alle deelnemers
is waarop gecorrigeerd kan worden. Omdat het onderzoek gericht was op beginnende
tweede-taalleerders, kwamen alleen degenen die een score van 29 of lager behaalden
voor deelname aan het onderzoek in aanmerking. Naar schatting van de TAK (Verhoeven
& Vermeer 2001) kan een score van dertig gelijkgesteld worden met een Nederlandse
woordenschat van ongeveer tweeduizend woorden. De deelnemende kinderen kenden
dus naar verwachting minder dan tweeduizend Nederlandse woorden en konden op
grond hiervan als beginnende tweede-taalverwervers aangemerkt worden.
De deelnemende kinderen zijn daarna in drie groepen verdeeld, namelijk ten eerste
degenen die de losse-woordentoets en vervolgens het losse-woordenprogramma
aangeboden kregen, ten tweede de groep die de zinnentoets kreeg en daarna het
computerprogramma met de losse woorden volgde en als derde groep de kinderen die de
zinnentoets aflegden en het programma met het verhaal bekeken. Op deze manier was er
sprake van drie condities: 1. Losse woordentoets en programma met losse woorden (Los/
Los), 2. Zinnentoets en programma met losse woorden (Zinnen/Los) en 3. Zinnentoets en
programma met verhaal (Zinnen/Verhaal). De eerste conditie (Los/Los) is ingebracht om
daarmee te kunnen nagaan in hoeverre de resultaten die met deze conditie bij het eerste
experiment behaald zijn, robuust zijn en om een extra vergelijkingspunt te hebben voor
de andere twee condities. De kinderen werden willekeurig toegewezen aan een van de
drie condities. In tabel 6.1 is de verdeling over de drie condities weergegeven met in de
linker kolom de weken waarin de verschillende onderdelen plaatsvonden.
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Tabel 6.1: Tijdschema met verdeling van de groepen over de drie condities
1e week

2e week

Tm1:
TAK passieve
woordenschattaak

Alle kinderen:
=> selectie van ‘beginners’

Woordenschattoets

1.
Losse-woordentoets


2.
Zinnentoets


n=20
programma met
Losse woorden
(Los/Los)

2A
n=24
programma met
Losse woorden
(Zinnen/Los)

Computerprogramma:
1e aanbieding
2e aanbieding
3e aanbieding
Tm2:

3e week

Geen programma

4 week

Tm3:

e

Random toewijzing aan 1, 2a en 2B:

Losse-woordentoets

Losse-woordentoets


2B
n=29
programma met
Verhaal
(Zinnen/Verhaal)

Zinnentoets

Zinnentoets

Tm1=eerste toetsmoment; Tm2=tweede toetsmoment; Tm3=derde toetsmoment

6.3.2

Deelnemers

Aan het experiment namen vierjarige leerlingen van drie Amsterdamse scholen en een
school in Amersfoort deel. Eén van de Amsterdamse scholen en de school in Amersfoort
hadden al eerder deelgenomen aan het onderzoek, namelijk aan het eerste experiment in
2006 en aan het tweede in 2008. De twee andere scholen deden voor de eerste keer mee,
maar hadden evenals de andere scholen een populatie van 90-95% anderstalige leerlingen.
Het experiment werd uitgevoerd in de periode november 2010 tot en met april 2011. De
gemiddelde leeftijd van de kinderen op het moment van de eerste toetsafname was 52,2
maanden. Het jongste kind was 48 maanden (vier jaar) en het oudste 60 maanden (vijf
jaar) oud.
De deelnemers werden geselecteerd aan de hand van de passieve woordenschattaak
van de TAK. Alleen de kinderen die een score van 29 of lager op deze passieve
woordenschattaak behaalden, kwamen in aanmerking voor het onderzoek. Deze kinderen
(N=90) legden vervolgens de passieve woordenschattoets af voor de toetsing van de
twintig geselecteerde woorden. Drie kinderen behaalden op de woordenschattoets een
score van meer dan 17, hetgeen betekende dat ze van de twintig woorden er al zoveel

140

De rol van het toetsformat

kenden dat ze slechts weinig leerwinst konden behalen. Deze kinderen zijn daarom
verder van het onderzoek uitgesloten. Tussen de voormeting en tweede meting vielen
door oorzaken die buiten het onderzoek lagen, zoals ziekte of verhuizing, nog elf kinderen
af en tussen de tweede en de laatste meting nog drie. Het totale aantal deelnemers kwam
daardoor op 73. In tabel 6.2 is dit weergegeven.

Tabel 6.2: Aantal deelnemers op de toetsmomenten
Meetmoment

Steekproefgrootte

eerste meting (TAK)

134

eerste toetsmoment

90

tweede toetsmoment

76

derde toetsmoment

73

6.3.3

Materialen

6.3.3.1. Computerprogramma
De kinderen hebben dezelfde twintig woorden aangeboden gekregen als in de
vorige experimenten en ze hebben deze woorden geleerd door middel van het
computerprogramma dat ook bij het eerste experiment gebruikt is. Een uitgebreide
beschrijving van het computerprogramma is te vinden in hoofdstuk 3, paragraaf
3.3.2.1. Omdat bij het eerste experiment al gebleken is dat de twee versies van het
computerprogramma met de lage frequentie minder effectief waren dan die met de hoge
frequentie, hebben we ervan afgezien deze versies opnieuw te gebruiken. Voor dit derde
experiment zijn daarom alleen de twee versies met de hoge frequentie ingezet. Vijftien
van de twintig woorden kwamen in het programma voor met een hoge frequentie,
namelijk zeven keer en vijf woorden kwamen slechts één keer voor. Het programma werd
drie keer aangeboden op drie achtereenvolgende dagen. Dit betekent dat vijftien van de
twintig woorden in totaal eenentwintig keer aan de kinderen werden aangeboden en de
vijf andere woorden drie keer.
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6.3.3.2. Toetsen
Zoals hierboven al gesteld (zie paragraaf 6.3.1), legden de kinderen bij de voormeting
de passieve woordenschattaak van de TAK af. Daarna kregen de kinderen een
woordenschattoets voorgelegd om de passieve kennis van de twintig geselecteerde
woorden te toetsen. Bij dit experiment zijn twee versies van deze woordenschattoets
gebruikt. De eerste versie is ook bij de eerste twee experimenten gebruikt en hierbij
wordt bij elk item een enkel woord aangeboden. De toetsleidster noemt het losse woord
en de kinderen moeten uit vier afbeeldingen het plaatje kiezen dat bij het genoemde
woord hoort.
Voor dit derde experiment is een tweede versie van de woordenschattoets volgens
dezelfde uitgangspunten ontworpen, waarbij de te toetsen woorden ingebed zijn in
zinnen. Elk item bestaat uit een zin die één van de twintig woorden bevat. Deze zinnen
lijken op de zinnen die in het verhaal van het computerprogramma voorkomen, maar zijn
daaraan niet identiek. Een voorbeeld is het toetsitem aardbei waarbij de kinderen uit vier
plaatjes de aardbei moeten aanwijzen. Ze horen dan de zin: “We hebben de aardbei nog
nodig.” In het verhaal komt de zin “We hebben de citroen nog nodig” voor. Een ander
voorbeeld betreft het toetsitem kruk. De kinderen horen de zin “Je moet met de kruk wel
voorzichtig zijn”. In het verhaal komt de zin “Je moet met het blikje wel voorzichtig zijn”
voor. Op die manier lijken de zinnen op de zinnen van het verhaal, maar ze bevatten
steeds een ander zelfstandig naamwoord. Het zijn korte, stellende zinnen waarbij het te
toetsen woord in het midden van de zin staat. Hiermee is eindpositie vermeden, omdat
dan wellicht beklemtoning van het woord zou kunnen optreden.
Ook bij deze toets kunnen de kinderen kiezen uit vier plaatjes. De afbeeldingen van
de items en van de afleiders zijn dezelfde als bij de losse-woordentoets (zie voor een
voorbeeld van een item Bijlage III). Om ervoor te zorgen dat elk kind de zinnen met
dezelfde intonatie en dezelfde uitspraak hoort, zijn de zinnen digitaal opgenomen. Bij
elk toetsmoment worden de zinnen vervolgens afgespeeld in dezelfde volgorde als bij de
losse-woordentoets. De kinderen horen bij elk item de zin steeds twee keer achter elkaar.
Ook bij de losse-woorden-toets wordt het gevraagde woord twee keer genoemd.
6.3.4

Procedure

Bij de voormeting legden de kinderen eerst de woordenschattaak van de TAK af en
daarna kregen de kinderen die voor deelname geselecteerd waren, de losse-woordentoets
of de toets met de zinnen voorgelegd. Dit gebeurde een week voor aanvang van het
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programma. De kinderen legden alle toetsen af in een rustige ruimte op enige afstand
van hun klaslokaal. Ze werden daarna weer naar hun groep teruggebracht. Op één school
werd een deel van de toetsen afgelegd in een klaslokaal op het moment dat de andere
kinderen buiten speelden, omdat de toetsruimte op dat moment in gebruik was. De
toetsen werden steeds afgenomen door een toetsassistente, met uitzondering van vijf
kinderen aan wie de onderzoekster de TAK afnam, omdat de assistente op dat moment
niet aanwezig kon zijn. Deze kinderen waren gelijkelijk over de condities verdeeld.
De eerste groep kinderen legde de losse-woordentoets af en kregen daarna het
computerprogramma met de losse woorden voorgelegd (Los/Los, zie hiervoor het schema
in paragraaf 6.3.1). Net als bij de andere twee groepen werd hiervoor de versie met de
hoge frequentie gebruikt. De kinderen volgden het computerprogramma individueel en
hadden daarbij een koptelefoon op. Het programma werd drie keer aangeboden op drie
achtereenvolgende dagen die binnen één week vielen. Hierbij werd dezelfde procedure
gevolgd als bij het eerste experiment (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.2). De groep
kinderen die getoetst werd met de toets met de zinnen kreeg drie keer óf het programma
met de losse woorden óf het programma met het verhaal te zien. Na voltooiing van
het programma konden de kinderen in hun eigen klaslokaal meedoen met de reguliere
activiteiten en na ongeveer een uur kregen ze de eerste nameting voorgelegd. De tweede
nameting volgde tien tot veertien dagen later.
Voor de groep deelnemers die de toets met de zinnen aflegde en het programma
volgde met het verhaal (Zinnen/Verhaal), gold dat deze kinderen een toets kregen die
wat format betreft gelijkenis vertoonde met het gevolgde programma. De kinderen die
de toets met de zinnen aflegden, maar het programma met de losse woorden bekeken
(Zinnen/Los), hadden daarentegen het mogelijke nadeel van het verschil in format tussen
het programma en de toets. Door de scores van deze twee groepen te vergelijken, kon
worden nagegaan in hoeverre de overeenkomst van het format van toets en programma
de scores van de deelnemers zou kunnen beïnvloeden.
6.3.5

Statistische analyses

Voor de analyse van de verschillen tussen de groepen zijn variantieanalyses uitgevoerd
met als covariaat de scores op de voormeting. Indien de groepen niet dezelfde versie
van de woordenschattoets bij de voormeting hadden afgelegd, zijn de scores op de TAK
gebruikt als covariaat. Indien bij de groepen wel dezelfde versie van de woordenschattoets
was afgenomen, werden de scores op deze toets bij de voormeting als covariaat gebruikt.
Voor het bepalen van de effectgrootte is als maat ηp² genomen Hiervoor geldt dat er van
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een klein effect sprake is bij ηp² = 0,01, van een middelmatig effect bij ηp² = 0,06 en van
een groot effect bij ηp² = 0,14 (Stevens 1996). Het aangehouden significantieniveau is
p< 0,05.

6.4.

Resultaten

6.4.1

Voormeting

De gemiddelde score bij de TAK bedroeg 17,4 met een standaarddeviatie van 7,8. Volgens
de normering van de TAK staat een score van 17,4 ongeveer gelijk aan een woordenschat
van ruim 1100 woorden. De gemiddelde score op de woordenschattoets voor beide versies
van de woordenschattoets bedroeg 10,9, met een standaarddeviatie van 3,5. Gemiddeld
gesproken was dus iets meer dan de helft van de te leren woorden al bekend bij de
deelnemende kinderen.
Om na te gaan of de drie experimentele groepen met een gelijke startsituatie aan het
programma begonnen, zijn de scores van de drie groepen op de woordenschattoets door
middel van een variantieanalyse met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat er ongeacht
het format geen aantoonbare verschillen tussen de drie groepen waren (F(2,70)=0,21;
p=0,812, ηp²=0,06). Ook bij de TAK waren er geen significante verschillen tussen de drie
groepen (F(2,70)=0,44, p=0,649, ηp²=0,01).
6.4.2

Eerste nameting

Op de eerste nameting die direct na voltooiing van het computerprogramma werd
afgenomen, bedroeg de gemiddelde score 13,9. De onderzoeksgroep als geheel had
dus gemiddeld iets meer dan drie woorden erbij geleerd. Hieronder zijn in tabel 6.3 de
gemiddelde scores van de drie groepen op de eerste nameting weergegeven (Cronbachs
alpha = 0,84). Ter vergelijking zijn ook de scores op de voormeting toegevoegd (Cronbachs
alpha = 0,70).
De twee groepen die het programma met de losse woorden aangeboden hadden gekregen,
behaalden hogere scores dan de groep die het programma met het verhaal had bekeken.
Er is een variantieanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of deze verschillen tussen de
groepen significant waren. Hierbij is als covariaat de TAK genomen, om zodoende voor
de beginverschillen te corrigeren. Er is voor de TAK als covariaat gekozen, omdat alle
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Tabel 6.3: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het
eerste toetsmoment (voormeting) en het tweede toetsmoment (eerste nameting) op de passieve
woordenschattoets (max. score 20)
(N=73)

Los/Los¹
(n=20)

Zinnen/Los²
(n=24)

Zinnen/Verhaal³
(n=29)

Toetsmoment 1

11,1
(3,2)

10,6
(3,7)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2

15,5
(3,7)

14,3
(3,5)

12,7
(5,1)

1.Los/Los = getoetst met de losse-woordentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van
losse woorden
2. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van losse
woorden
3. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

kinderen deze toets bij het eerste meetmoment hadden afgelegd. Uit de analyse blijkt dat
de verschillen tussen de groepen significant zijn (F(2,69)=4,97; p=0,010, ηp²=0,13).
Aangezien het voor het onderzoek van belang was om na te gaan of de toets met de
zinnen, die qua format overeenkomt met het programma met het verhaal, een effect heeft
op de scores van de kinderen, zijn de uitslagen van de tweede en de derde groep apart
met elkaar vergeleken. Bij deze variantieanalyse kon de woordenschattoets als covariaat

Tabel 6.4: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij
voormeting en eerste nameting (max. score 20) op de passieve woordenschattoets van de twee
groepen die de zinnentoets hebben afgelegd
(N=53)

Zinnen/Los¹
(n=24)

Zinnen/Verhaal²
(n=29)

Toetsmoment 1

10,6
(3,8)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2

14,6³
(3,5)

12,4³
(5,1)

1. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van losse
woorden
2. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.
3. Gecorrigeerd voor de voormeting
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gebruikt worden, aangezien beide groepen dezelfde versie (namelijk die met de zinnen)
op de voormeting hadden gekregen. Ook deze analyse levert significante verschillen op
(F(1,50)=7,12; p=0,010, ηp²=0,13). In tabel 6.4 zijn de gecorrigeerde scores op de eerste
nameting weergegeven. Hieruit mogen we concluderen dat de groep die het programma
met de losse woorden aangeboden kreeg en de toets met de zinnen aflegde (Zinnen/Los),
een hogere gemiddelde score behaald heeft dan de groep die dezelfde toets heeft gekregen,
maar het programma met het verhaal bekeken heeft (Zinnen/Verhaal). Zoals in de tabel
te zien is, heeft de Zinnen/Los-groep een gemiddelde score van 14,6 (gecorrigeerde score)
op de eerste nameting. Ten opzichte van het gecorrigeerde beginniveau (=10,9) is dat
een vooruitgang van 3,7 woorden, terwijl de Zinnen/Verhaal-groep ten opzichte van dit
beginniveau een winst van 1,5 woorden heeft behaald.
Uit bovenstaande gegevens kan opgemaakt worden dat de toetsvorm voor de twee
groepen die de zinnentoets hebben gekregen, geen voordeel betekent voor de groep die
het programma met het verhaal heeft bekeken. Het feit dat het format van de zinnentoets
overeenkomt met het programma met het verhaal, heeft niet tot gevolg gehad dat de
kinderen die dit programma hebben gevolgd, vervolgens betere scores behalen. De
kinderen die het programma met de losse woorden hebben bekeken, maar een toets
afleggen die qua format daarvan verschilt, behalen toch een hogere score. Deze uitkomst
is in overeenstemming met die van het eerste experiment waar ook de groepen die het
programma met de losse woorden hadden bekeken, hoger scoorden dan de andere groepen.
Nu heeft de eerste onderzoeksgroep de losse-woordentoets afgelegd en ook het
programma met de losse woorden bekeken (Los/Los). De score van deze groep op de
eerste nameting bedraagt 15,45 (zie tabel 5) en dit is de hoogste score van de drie
groepen. Om na te gaan of deze hoge score het resultaat zou kunnen zijn van het feit
dat de groep een toets heeft afgelegd die qua format overeenkomt met het programma
dat de kinderen bekeken, is een variantieanalyse uitgevoerd. De gemiddelde score van de
groep Los/Los is vergeleken met die van de groep die ook een losse-woordenaanbod heeft
gekregen, maar die een toets heeft afgelegd die qua format niet in overeenstemming is
met het programma (dus de groep Zinnen/Los). Bij deze analyse is de TAK als covariaat
genomen, omdat deze twee groepen bij de voormeting ieder een andere versie van de
woordenschattoets hebben afgelegd. Uit deze analyse komt naar voren dat het verschil
tussen de groep Los/Los en de groep Zinnen/Los niet significant is (F(1,41)=3,69; p=0,061,
ηp²=0,08). Ook deze analyse laat dus geen statistisch aantoonbaar effect van het format
van de toets zien.
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6.4.3

Tweede nameting

In hoeverre de kinderen de woorden na enige tijd onthouden, is nagegaan met een
retentiemeting die twee weken na voltooiing van het programma plaatsvond. In tabel
6.5 zijn de scores van de drie onderzoeksgroepen op de derde meting weergegeven
(Cronbachs alpha = 0,84). Ter vergelijking zijn ook de scores op de voormeting en op het
tweede toetsmoment vermeld.

Tabel 6.5: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij
voormeting, eerste en tweede nameting op de passieve woordenschattoets per onderzoeksgroep
(max. score 20)
(N=73)

Los/Los¹
(N=20)

Zinnen/Los²
(N=24)

Zinnen/Verhaal³
(N=29)

Toetsmoment 1

11,1
(3,2)

10,6
(3,7)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2

15,5
(3,7)

14,3
(3,5)

12,7
(5,1)

Toetsmoment 3

15,6
(3,3)

14,5
(3,5)

12,2
(5,1)

1.Los/Los = getoetst met de losse-woordentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van
losse woorden
2. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.
3. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

In tabel 6.5 is te zien dat de scores van de drie groepen bij de retentiemeting op ongeveer
dezelfde getallen uitkomen als bij de eerste nameting, met dien verstande dat de
verschillen iets groter zijn geworden. De eerste twee groepen zijn iets vooruitgegaan ten
opzichte van de eerste nameting, terwijl de laatste groep een lagere score heeft.
Er is een variantieanalyse uitgevoerd, waarbij als covariaat de TAK is gebruikt om
redenen die hierboven zijn gegeven. Uit de analyse bleek dat de verschillen tussen de
groepen significant zijn (F(2,69)=8,40; p=0,001, ηp²=0,19). Ook na twee weken hebben
de twee groepen die een programma met losse woorden hebben bekeken, meer woorden
onthouden dan de groep die de woorden via een verhaal aangeboden kreeg.
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Bij de tweede nameting is eveneens een paarsgewijze vergelijking gemaakt tussen
ten eerste de twee laatste groepen, groep Zinnen/Los en groep Zinnen/Verhaal en ten
tweede tussen groep Los/Los en groep Zinnen/Los. De gecorrigeerde scores op de tweede
nameting voor de groepen Zinnen/Los en Zinnen/Verhaal zijn in tabel 6.6 te vinden,
waarbij ter vergelijking ook de scores van de voormeting gegeven zijn.

Tabel 6.6: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij
voormeting en tweede nameting (max. score 20) van de twee groepen die de zinnen-toets hebben
afgelegd
(N=53)

Zinnen/Los¹
(N=24)

Zinnen/Verhaal²
(N=29)

Toetsmoment 1

10,6
(3,8)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 3

14,8³
(3,5)

11,9³
(5,1)

1. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met losse woorden
2. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.
3. Gecorrigeerd voor de voormeting

De scores op de derde meting zijn gecorrigeerd voor de voormeting met de
woordenschattoets, aangezien deze twee groepen deze toets in dezelfde versie, namelijk
die met de zinnen, hebben afgelegd. De variantieanalyse toont significante verschillen
aan tussen de twee groepen (F(1,50)=12,64; p=0,001, ηp²=0,20). De groep Zinnen/Los
heeft in vergelijking met de gecorrigeerde score op de voormeting (=10,9) bijna vier
woorden erbij geleerd, terwijl de groep die het verhaal heeft gevolgd (Zinnen/Verhaal),
de veel geringere winst van één woord heeft geboekt. De groep die het programma met
de losse woorden heeft bekeken, heeft dus geen nadelig effect ondervonden van het
afwijkende format van de toets.
Om het effect van het toetsformat verder te exploreren, is voor de derde meting
ook een vergelijking gemaakt tussen de twee groepen die beide het programma met
de losse woorden hebben gevolgd, namelijk Los/Los en Zinnen/Los. Bij deze analyse is
de TAK als covariaat gebruikt, om redenen die hierboven beschreven zijn. In tabel 6.7
zijn de resultaten van de laatste voormeting weergegeven, met daarbij de scores op de
voormeting en de eerste nameting ter vergelijking erbij.
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Tabel 6.7: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het eerste
toetsmoment (voormeting, het tweede toetsmoment (eerste nameting) en het derde toetsmoment
(laatste nameting) op de passieve woordenschattoets (max. score 20)
(N=73)

Los/Los¹
(N=20)

Zinnen/Los²
(N=24)

Zinnen/Verhaal³
(N=29)

Toetsmoment 1

11,1
(3,2)

10,6
(3,7)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2

15,5
(3,7)

14,3
(3,5)

12,7
(5,1)

Toetsmoment 3

15,9
(3,3)

14,3
(3,2)

12,2
(5,1)

1.Los/Los = getoetst met de losse-woorden-toets, computerprogramma gevolgd met aanbod van
losse woorden
2. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van losse
woorden
3. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

De Los/Los-groep behaalt een score van 15,9 (gecorrigeerde score) en de groep Zinnen/Los
een score van 14,3. De eerste groep heeft daarmee meer woorden geleerd dan de groep
die de zinnentoets heeft afgelegd, maar dit verschil blijkt, net als bij de eerste nameting,
niet significant (F(1,41)=3,94; p=0,054, ηp²=0,09). Er kan dus niet worden aangetoond dat
de groep die de losse-woordentoets aflegde, door de overeenkomst tussen het format van
deze toets en het losse-woordenprogramma, voordeel heeft ondervonden.

6.5

Conclusie en discussie

6.5.1

Onderzoeksvraag

Uit de analyses van de scores op zowel de eerste als de tweede nameting kwam geen
statistisch significant effect van het toetsformat naar voren. Hiermee werd aangetoond
dat het format van de toets geen invloed uitoefende op de toetsscores van de kinderen,
waarmee de onderzoeksvraag van dit derde experiment beantwoord is.
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6.5.2

Effect van het toetsformat

Dit derde experiment diende in de eerste plaats een methodologisch doel. Met de
vergelijking tussen de verschillende condities wilden we nagaan of de hogere scores van
de groepen die het losse-woordenaanbod hebben gekregen, deels tot stand gekomen is
door de overeenkomst tussen het format van de toets en dat van het programma. De
grotere effectiviteit van het losse-woordenaanbod zou dan als het ware een bijproduct
van de onderzoeksmethode kunnen zijn. Dit methodologische bezwaar zou de conclusie
dat een losse-woordenaanbod effectiever is dan een aanbod met woorden in lopende
zinnen, kunnen ontkrachten. De onderzoeksresultaten van dit derde experiment geven
echter geen grond voor deze veronderstelling. De overeenkomst tussen het format van
het programma en dat van de toets blijkt immers geen statistisch aantoonbare invloed
te hebben op de scores.
Anderzijds kan dit experiment voor wat de conditie Los/Los betreft ook gezien worden
als een replicatie van het eerste experiment dat in hoofdstuk 3 wordt beschreven. We
konden hiermee ook nagaan of de resultaten die met het losse-woordenaanbod in het
eerste experiment behaald werden, overeind zouden blijven in dit derde experiment,
waaraan een nieuw cohort kinderen heeft deelgenomen. Dit is inderdaad het geval: de
verschillen tussen de drie condities van dit derde experiment bij de eerste en de tweede
nameting zijn significant en de groep die het programma met het verhaal aangeboden
heeft gekregen scoort lager dan de twee groepen die het losse-woordenaanbod hebben
gekregen. Het is in dit verband relevant om te kijken naar de effectgroottes bij beide
nametingen. Bij de eerste nameting bedraagt de effectgrootte 0,13 en bij de tweede
nameting 0,19. Dit zijn beide grote effectgroottes (zie Stevens 1996). Daarmee is de
effectiviteit van het losse-woordenaanbod dat ook in het eerste experiment al naar voren
kwam, in dit derde experiment bevestigd.
In de analyses zijn er paarsgewijs twee condities met elkaar vergeleken om de invloed
van het toetsformat vast te stellen. De vergelijking tussen de condities Zinnen/Los en
Zinnen/Verhaal laat zien dat de groep Zinnen/Los hogere scores behaalt dan de andere
groep. Beide groepen legden dezelfde toets met de woorden in lopende zinnen af en
de vergelijking was dus zuiver te maken op het punt van het aangeboden programma.
Het resultaat van deze vergelijking is daarom overtuigender dan het resultaat van de
paarsgewijze vergelijking tussen de groepen Los/Los en Zinnen/Los, waarbij de ene groep
een andere toets aflegde dan de andere groep.
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7.

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

7.1

Inleiding

Aan de basis van deze dissertatie stond de vraag hoe de woordenschatgroei van jonge
tweede-taalleerders versneld kan worden. Het streven hierover meer kennis te verwerven
was ingegeven door de constatering dat de tweede-taalontwikkeling van een groot aantal
van deze kinderen te traag verloopt. Om deze kinderen adequate hulp te bieden, is meer
inzicht wenselijk in de factoren die het succes bij het leren van nieuwe woorden in een
tweede taal bevorderen en met dat doel zijn er drie experimenten uitgevoerd. Terugkijkend
op deze experimenten kunnen we stellen dat de werkzaamheid is aangetoond van enkele
kenmerken van het taalaanbod die het verwerven van woorden door jonge tweedetaalleerders stimuleren. Hiermee is meer licht geworpen op de wijze waarop het leren
van woorden in een tweede taal verloopt en welke factoren daarop invloed uitoefenen.
Dit onderzoek heeft zodoende een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het
inzicht in het verband tussen taalaanbod en het proces van woordenschatverwerving.
Bovendien zijn we ook voor het onderwijs aan jonge tweede-taalleerders een stap verder
bij het beantwoorden van de vraag: wat werkt?
In dit hoofdstuk geven we een korte terugblik op de uitgevoerde experimenten en
gaan we na welke betekenis de behaalde resultaten kunnen hebben voor het leren van
woorden door tweetalige kleuters. Achtereenvolgens komen de frequentie van nieuwe
woorden in het taalaanbod aan de orde, de wijze waarop woorden aangeboden kunnen
worden en de context waarin dit kan plaatsvinden. Tot slot doen we suggesties voor
verder onderzoek en bespreken we de ondersteuning die jonge kinderen bij hun tweedetaalverwerving nodig hebben.

151

Conclusies en discussie

7.2

Terugblik op de experimenten

7.2.1

Frequentie en aanbiedingswijze

In het eerste experiment stond de rol van de frequentie van nieuwe woorden in het
taalaanbod en de wijze van aanbieding centraal. Aan 89 anderstalige leerlingen van acht
basisscholen (gemiddelde leeftijd 52,5 maanden) boden we een computerprogramma aan
waarin de frequentie en de aanbiedingswijze van twintig woorden gemanipuleerd was.
Een hoge frequentie van eenentwintig keer werd tegenover een lage frequentie van zes
keer gesteld. Ook werd de aanbiedingswijze van woorden in een verhaal vergeleken met
een aanbiedingswijze waarin de woorden eerst in een korte zin aangeboden werden en
daarna steeds als los woord herhaald werden. Het computerprogramma boden we drie
keer in een periode van één week aan. De kinderen werden willekeurig aan één van
de volgende vijf condities toegewezen: 1. een aanbod van losse woorden met een lage
frequentie; 2. een aanbod van woorden met lage frequentie in een voorleesverhaal; 3.
een aanbod van losse woorden met een hoge frequentie; 4. een aanbod van woorden met
een hoge frequentie in een voorleesverhaal; 5. een controleconditie waarbij de kinderen
een verhaal voorgelezen kregen op de computer waarin de te leren woorden niet
voorkwamen. Voor het meten van de woordkennis legden de kinderen op drie momenten
een woordenschattoets met de twintig woorden af, namelijk voorafgaande aan het
programma, direct na voltooiing van het programma en tien tot veertien dagen later.
Uit de resultaten van dit experiment bleek dat de kinderen meer nieuwe woorden
leren als ze de woorden eenentwintig keer horen in plaats van zes keer en als de woorden
als losse woorden aangeboden worden in plaats van in de context van een verhaal. De
kinderen die de meest effectieve versie van het computerprogramma hadden bekeken,
die met de losse woorden met een hoge frequentie, leerden gemiddeld ongeveer vijf keer
zoveel woorden als de kinderen in de controleconditie. Ten opzichte van de veronderstelde
gemiddelde beginscore had deze groep immers 3,9 woorden geleerd en de controlegroep
0,7 (zie hiervoor hoofdstuk 3, tabel 3.8). De versie van het computerprogramma met de
beste resultaten had de kinderen bovendien weinig tijd gekost, namelijk slechts drie keer
zes minuten. Deze resultaten golden voor de passieve woordenschattoets, bij de scores
op de actieve toets werden geen significante verschillen gevonden.
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7.2.2

Context: interactief voorlezen en handelingen

Het tweede experiment onderzocht de rol van de context waarin nieuwe woorden worden
aangeboden. Hieraan namen 106 tweede-taalleerders met een gemiddelde leeftijd van
53,7 maanden deel. We vergeleken twee leerkrachtactiviteiten met elkaar, namelijk
een voorleesactiviteit en een handelingsactiviteit. De leerkrachten kregen voor de
voorbereiding van de activiteiten een korte training aangeboden. In de voorleesactiviteit
lazen de leerkrachten hetzelfde verhaal met dezelfde platen en woorden voor als in het
computerprogramma van het eerste experiment, maar nu konden zij interactie met de
kinderen aangaan door vragen te stellen en aanwijzingen te geven. In de handelingssituatie
maakten de kinderen onder leiding van de leerkracht een fruitsalade, waarbij de kinderen
ook dezelfde woorden als in het eerste experiment aangeboden kregen, terwijl ze met de
voorwerpen handelingen verrichtten. Ook in dit tweede experiment namen we voor het
meten van de woordkennis voorafgaande aan het programma een woordenschattoets af
en waren er weer twee nametingen, namelijk na voltooiing van de leerkrachtactiviteiten
en veertien dagen later.
De resultaten van dit tweede experiment lieten zien dat de kinderen zowel voor de
passieve als voor de actieve kennis van de woorden in beide contexten evenveel winst
hadden behaald. Daarbij was de gemiddelde duur van het voorleesverhaal korter dan die
van de handelingssituatie. Hoewel bij de handelingssituatie sprake was van een rijkere
context en de kinderen hier meer bij betrokken waren dan bij het voorleesverhaal, heeft
dit niet geleid tot een grotere woordenschatgroei.
7.2.3

Het vergelijkend onderzoek

Vervolgens zijn de resultaten van het computerprogramma en die van de leerkracht
activiteiten op een aantal punten met elkaar vergeleken. Het eerste vergelijkingspunt
betrof de rol van de interactie met de kinderen. Bij het computerprogramma hebben de
kinderen alleen passief kunnen luisteren, terwijl bij het tweede experiment interactie
tussen de leerkracht en de kinderen en ook tussen de kinderen onderling plaatsvond. De
vraag was of deze mogelijkheid tot interactie bij de leerkrachtactiviteiten heeft geleid tot
een grotere woordenschatgroei dan bij het computerprogramma.
In het eerste experiment was het computerprogramma drie keer aangeboden aan de
kinderen en bij het tweede experiment waren de leerkrachtactiviteiten één keer uitgevoerd.
Een deel van de deelnemers aan het tweede experiment heeft daarna nog eens twee
herhalingen van de woorden gekregen via het computerprogramma met de losse woorden.
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De vergelijking tussen drie keer het computerprogramma en één keer leerkrachtactiviteit
liet zien dat het computerprogramma meer leerwinst opleverde. Er waren echter geen
significante verschillen, indien we drie keer aanbieding van het computerprogramma
vergeleken met één keer een leerkrachtactiviteit met daarna nog eens twee herhalingen
van het computerprogramma. Het maakt voor de woordenschatvergroting dus niet uit,
of de kinderen drie keer passief luisteren naar het computerprogramma met de losse
woorden of één keer in een interactieve voorleessessie met de leerkracht de woorden
horen en daarna nog eens twee keer het computerprogramma aangeboden krijgen.
Een tweede vraag was gericht op de bevordering van de actieve beheersing van de
woorden. Omdat de kinderen bij de leerkrachtactiviteiten konden reageren op de vragen
van de leerkrachten en ook aangemoedigd werden de woorden zelf uit te spreken,
was de veronderstelling dat zij bij het tweede experiment hun actieve woordenschat
meer hadden kunnen vergroten dan bij het computerprogramma. De kinderen die drie
keer het computerprogramma gevolgd hadden, bleken op de actieve toets gemiddeld
een hogere score te behalen dan de kinderen die één keer aan een leerkrachtactiviteit
hadden deelgenomen. Toen we echter bij de analyse de twee keer herhaling na de
leerkrachtactiviteit betrokken, waren er geen significante verschillen meer.
Een derde vergelijkingspunt was het verschil tussen een geconcentreerde en een
gespreide herhaling. We vergeleken de herhaling van de woorden in het eerste experiment
die geconcentreerd was in één week met de herhaling in het tweede experiment die
gespreid over drie weken plaatsvond. Dit leverde noch op de passieve, noch op de actieve
woordenschattoets significante verschillen op.
7.2.4

De rol van het format

Tenslotte is een derde experiment uitgevoerd waaraan 73 jonge tweede-taalleerders
deelnamen met een gemiddelde leeftijd van 52,2 maanden. Bij dit experiment was de
vraag of de overeenkomst tussen het format van het programma en dat van de toets
een gunstige invloed op de scores zou hebben. Hiervoor werd een woordenschattoets
ontwikkeld met dezelfde werkwijze en achtergrond als bij de andere experimenten,
maar nu werden de woorden ingebed in zinnen gepresenteerd in plaats van als losse
woorden. Het format van deze toets kwam daarmee overeen met het format van het
computerprogramma met het verhaal, waarin de woorden ook in zinnen voorkwamen.
De losse-woordentoets die in het eerste en het tweede experiment was gebruikt, kwam
in format overeen met het programma met de losse woorden.
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De kinderen werden willekeurig verdeeld in een groep die de losse-woordentoets
aflegden en een groep die de toets met de zinnen kreeg. Vervolgens bekeek de laatste
groep óf het programma met de losse woorden óf het programma met het verhaal.
We vergeleken de scores van de groep die de toets met de zinnen had gekregen en het
programma met de losse woorden, met die van de groep die ook de toets met de zinnen
had gekregen, maar daarna het verhaal had gehoord. Hiermee konden we nagaan of de
overeenkomst in format tussen programma en toets de scores van de deelnemers had
beïnvloed. De resultaten wezen uit dat het programma met de losse woorden het meest
effectief was, ongeacht het toetsformat. Ook vergeleken we de groep kinderen die de
losse-woordentoets had afgelegd en het programma met het losse-woordenaanbod had
bekeken, met de groep kinderen die hetzelfde programma had gezien, maar de zinnentoets
had afgelegd. De verschillen tussen deze twee groepen waren niet significant. Hiermee
konden we vaststellen dat het format van de toets geen aantoonbare invloed uitoefende
op de scores van de kinderen.
Met dit laatste experiment hebben we ook het eerste experiment voor een deel
kunnen repliceren, omdat we de conditie van het losse-woordenaanbod nogmaals
konden vergelijken met de conditie van het verhaal. Ook bij dit experiment blijkt
dat de aanbiedingswijze van de losse woorden een beter resultaat oplevert dan de
aanbiedingswijze van het verhaal, waarmee bevestigd wordt dat het losse-woordenaanbod
faciliterend is voor de woordenschatgroei.
7.2.5

Samenvatting van de resultaten

Uit het onderzoek zijn de volgende kenmerken van taalaanbod naar voren gekomen die
van belang zijn voor het vergroten van de woordenschat van jonge kinderen:
1. een hoge aanbodsfrequentie;
2. een aanbiedingswijze met losse woorden;
3. een herhaling van het programma van drie keer, hetzij binnen drie dagen, hetzij
gespreid over drie weken.
Voor de passieve woordkennis zijn deze factoren steeds faciliterend gebleken. Voor de
actieve woordkennis hebben deze factoren geen verschil gemaakt, ook niet wat betreft
de conditie waarin de kinderen aangemoedigd worden tot spreken ten opzichte van
de conditie waarin ze alleen passief luisteren. De experimenten hebben de effectiviteit
van interactie tijdens voorlezen voor het leren van woorden niet kunnen aantonen. Uit
het laatste experiment is naar voren gekomen dat de overeenkomst in format tussen
het aangeboden programma en de woordenschattoets de scores van de kinderen niet
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beïnvloedt. In de volgende paragraaf zullen we de verschillende factoren en de betekenis
hiervan voor het woordverwervingsproces bespreken.

7.3

Factoren die de woordenschatverwerving faciliteren

7.3.1

Frequentie bij mondelinge taalverwerving

Voor het leren van nieuwe woorden is het frequent voorkomen van de woorden in
het taalaanbod een belangrijke faciliterende factor. Op zich is dit geen nieuw inzicht,
want ook eerdere onderzoeksresultaten wezen al in deze richting. Onderzoekers die de
frequentie varieerden waarmee nieuwe woorden werden aangeboden, vonden steeds
dat de hoogste frequentie de beste resultaten gaf. Dit gold zowel voor het aanbod aan
kinderen (McKeown et al. 1985; Beck et al. 1987) als voor dat aan volwassenen (Rott
1999). Ook onderzoeken die zich richtten op voorlezen, lieten zien dat herhaald voorlezen
effectiever werkt dan een enkele keer voorlezen (Elley 1989; Robbins & Ehri 1994; Sénéchal
1997; Hargrave & Sénéchal 2000; Biemiller & Boote 2006).
Belangrijk is dat de frequentie van eenentwintig keer die in dit onderzoek
als hoogfrequent werd aangemerkt en de beste resultaten gaf, een stuk hoger is
dan de frequenties in de andere onderzoeken naar woordenschatvergroting. In
moedertaalonderzoeken worden echter nog veel hogere frequenties genoemd. In het
onderzoek van Hart (1991) wordt een gemiddelde frequentie van bijna dertig keer
gerapporteerd (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1). Hart vond een verband tussen de
mate waarin moeders woorden herhaalden en de woordenschatgroei van hun kinderen,
waarbij ook sprake was van een groot verschil tussen de moeders. De hoge frequentie
in het computerprogramma in dit onderzoek kwam met eenentwintig keer enigszins
in de buurt van de frequenties van het moedertaalonderzoek, maar de aantallen in de
meeste andere onderzoeken zaten daar ver onder. De lage frequentie van dit onderzoek
is met zes keer niet echt een heel lage frequentie en zeker niet ongebruikelijk in het
onderwijs, maar de kinderen in deze conditie behaalden significant lagere scores dan die
in de conditie met de hoge frequentie.
We kunnen daarom stellen dat de resultaten van dit onderzoek wijzen op een
algemene onderschatting van de frequenties die nodig zijn om de woordenschatgroei te
versnellen van jonge kinderen die aangewezen zijn op mondeling taalaanbod. Daarnaast
gaat het ook om beginnende tweede-taalverwervers. De onderzoeken naar eerstetaalverwerving hebben laten zien dat juist in de eerste fasen van het leren van woorden
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de frequentie gecorreleerd is aan de verwerving van woorden. We kunnen concluderen
dat voor de woordenschatuitbreiding van jonge tweede-taalverwervers frequentie een
belangrijke rol speelt, juist omdat ze uitsluitend vanuit mondeling taalaanbod hun
tweede taal moeten leren. Daarom ligt het voor de hand deze kinderen nieuwe woorden
in veel hogere frequenties aan te bieden dan tot nu toe gebruikelijk is.
Bij de conclusies van hoofdstuk 3 merkten wij reeds op dat er over de rol van frequentie
verschillend wordt gedacht. Zo betwisten Harrington en Dennis (2002) het belang van
frequentie. Zij stellen dat de onderzoeksresultaten naar frequentie niet eenduidig zijn
en dat ook niet frequent voorkomende taalelementen – regels, dan wel woorden – in
een vroeg stadium geleerd worden. De taalleerder zou daarom ook op andere factoren
letten die zwaarder kunnen wegen dan frequentie (Harrington & Dennis 2002). Ook Yang
(2007) en Roeper (2007) achten frequentie minder van belang. Roeper stelt zich op tegen
degenen die frequentie een belangrijke rol toekennen, want dit betekent volgens hem dat
zij het leren van een taal zien als het louter imiteren van het taalaanbod. Hij gaat in zijn
kritiek zelfs zo ver dat hij meent dat het accepteren van frequentie als verklarend concept
voor taalverwerving morele gevaren oplevert voor de opvoeding en taalondersteuning
van kinderen. Ouders zouden zich hierdoor beperken tot simpelweg herhalen en afzien
van diepergaande ondersteuning, die voor de opbouw van de mentale kennis van de
kinderen noodzakelijk is (Roeper 2007).
Daarbij gaat Roeper voorbij aan het feit dat ouders die in de beginstadia van
moedertaalverwerving woorden heel veel herhalen, hun kinderen daarmee juist helpen
bij hun woordenschatverwerving (Hart 1991). Bovendien is uit het onderzoek naar
de zogenaamde verzorgerstaal ook duidelijk geworden, dat ouders hun taalaanbod
aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De verzorgerstaal evolueert
dus mee met de toenemende taalvaardigheid van het kind (Snow 2000; Hoff & Naigles
2002; Schaerlaekens 2008). Er zijn steeds kenmerken te onderscheiden die per fase van de
taalontwikkeling in de verzorgerstaal relatief belangrijker worden of aan belang verliezen
en een van die kenmerken is de frequentie waarmee woorden worden aangeboden. Het
lijkt dus relevant om door onderzoek nader te bepalen welke rol frequentie speelt in de
verschillende fasen van taalontwikkeling, om daarmee meer inzicht te verkrijgen in het
taalverwervingproces van kinderen en de invloed van het taalaanbod daarbij. Tegenover
het argument dat het nog niet duidelijk is welke betekenis moet worden gehecht aan de
gevonden effecten van frequentie, kan dus worden ingebracht dat de onderzoeksresultaten
alleen duidelijkheid kunnen opleveren als er rekening wordt gehouden met de fase van
taalverwerving.
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De discussie over het belang van frequentie speelt zich af op het terrein van de eerste
taalverwerving. Het onderzoek van Webb (2007) richtte zich op de rol van frequentie bij
het leren van nieuwe woorden door volwassen tweede-taalverwervers, maar hij nam
daarvoor onzinwoorden. Hij vergeleek frequenties van één, drie, zeven en tien keer met
elkaar en toonde aan dat de frequentie van tien keer zorgde voor hogere scores op alle
onderzochte maten van woordkennis. Omdat hij met onzinwoorden werkte, kon hij
andere factoren uitsluiten, waardoor hij kon vaststellen dat frequentie een bepalende
factor is bij woorden leren. Chen en Truscott (2010) herhaalden het onderzoek van Webb
met echte woorden en ook met de conditie waarbij woorden met en zonder vertaling
werden gegeven. Daarbij was de hoogste frequentie zeven keer. Ook zij vonden dat zeven
keer beter werkte dan de lagere frequenties. Bovendien vonden zij dat de deelnemers de
woorden waarvoor geen vertaling was gegeven niet leerden, ook niet bij een frequentie
van zeven keer. Dit wijst erop dat bij woorden waarvan de betekenis niet te achterhalen
is, de frequentie van zeven keer onvoldoende was om voor retentie te zorgen. Bij woorden
waarvan de betekenis al gegeven is, zorgde de frequentie van zeven keer er wel voor dat
het woord onthouden werd. Dit onderzoek toont dus aan dat er naast frequentie nog
andere factoren een rol spelen, in dit geval de mogelijkheid om een koppeling te maken
tussen referent en woord. Zonder deze koppeling kan de taalleerder geen betekenis
opslaan en kan men ook bij een hoge frequentie geen succes verwachten.
De vraag is nu hoe in het licht hiervan de resultaten van het computerprogramma
met betrekking tot frequentie geïnterpreteerd kunnen worden. Uit de analyse van de
resultaten kwam immers de factor frequentie als aparte faciliterende factor naar voren.
De kinderen die eenentwintig keer de woorden hoorden, presteerden beter dan kinderen
die de woorden zes keer hoorden. Het was echter niet zo dat alle woorden die met een
hoge frequentie aangeboden waren, ook verworven werden. De kinderen die met een
hoge frequentie de woorden hoorden, kenden op de passieve toets bij de beginmeting
gemiddeld acht van de vijftien woorden (zie tabel 3.8 in hoofdstuk 3). Van deze woorden
waren er dus zeven nog onbekend en hiervan hadden de kinderen er op de laatste meting
gemiddeld ongeveer de helft geleerd en de helft niet. Er waren dus woorden bij die zich
ook bij een aanbod met hoge frequentie niet makkelijk lieten verwerven. Een verklaring
hiervoor kan gevonden worden in de mogelijkheid dat een kind een nieuw woord niet als
zodanig herkent, omdat de klemtoon afwijkt of omdat het woord een onbekend pre- of
suffix heeft en het kind daardoor het woord verwart met een bekend woord. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het woord vergiet, waarvan een van de afleiders in de toets gieter was.
De meeste kinderen kozen voor deze afleider. Misschien speelt hierbij mee dat de gieter
een bekend voorwerp is, omdat de meeste kleuterklassen wel een gieter hebben en de
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kinderen minder vertrouwd zijn met een vergiet, dat in de keuken thuishoort. De vorm
van het woord, dat wil zeggen de plaats van de klemtoon in dit tweelettergrepig woord,
kan echter ook een rol hebben gespeeld. We kunnen daarbij denken aan het experiment
van Jusczyk die naging of kinderen van zeven en een halve maand oud al hele woorden
konden herkennen (zie paragraaf 2.3.3). Hierbij bleek dat de kinderen alleen afgingen
op de beklemtoonde lettergreep van tweelettergrepige woorden en daarom bij woorden
met een afwijkend klemtoonpatroon, zoals guitar, faalden in het herkennen van het hele
woord. Als dit ook het geval is bij deze jonge tweede-taalleerders, dan zouden ze alleen
gelet hebben op de beklemtoonde lettergreep en dit is voor beide woorden ‘giet’. Wellicht
was het daarom ‘giet’ wat ze hoorden, de andere lettergreep was onbeklemtoond en
werd niet of onvoldoende opgemerkt, waardoor het verschil tussen vergiet en gieter
verdween. Het kan dus ook zijn dat kinderen het morfeem ‘giet’ verworven hadden maar
de gebonden morfemen ‘ver’ en ‘er’ nog niet. Daardoor zouden ze vergiet hebben kunnen
verwarren met gieter en herkenden ze het aangeboden woord niet als nieuw woord,
waardoor ze wellicht ook niet toekwamen aan de koppeling van het woord aan de juiste
referent. Dit zou kunnen verklaren waarom ook bij de hoge frequentie van eenentwintig
keer het woord vergiet door de meeste kinderen niet werd verworven. Misschien speelt bij
woordverwerving dus mee of het kind het woord als nieuw woord herkent. Dat betekent
dat een al dan niet hoge frequentie pas invloed uitoefent als het woord herkend wordt als
onbekend. Pas daarna komt het koppelingsproces op gang waarmee het kind het woord
aan de referent verbindt en waarbij frequentie van voorkomen helpt. Voor woorden die
niet als nieuw woord herkend worden zal daarom een frequentie-effect niet optreden.
Voor de jonge tweede-taalleerders in dit stadium van de tweede-taalverwerving tellen
ook andere aspecten mee dan alleen de frequentie. Het is echter speculatief om aan de
hand van één item te bepalen of dit geldt voor het letten op beklemtoonde lettergrepen
en het negeren van niet-beklemtoonde lettergrepen. Of deze veronderstelling juist is
zou daarom door nader onderzoek vastgesteld moeten worden, waarbij meer woorden
met deze kenmerken betrokken zouden moeten worden. Waarschijnlijk werkt frequentie
vooral faciliterend als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zoals herkenning van
het woord als onbekend woord en voldoende mogelijkheden voor een geslaagde koppeling
tussen referent en woord. In het computerprogramma was gezorgd voor een duidelijke
en gelijktijdige aanbieding van woord en referent, waardoor de kinderen weinig moeite
hoefden te doen voor het vinden van de betekenis en was de hoge frequentie zonder
meer faciliterend voor het verwervingsproces. We kunnen daarom stellen dat frequentie
in dit onderzoek naar voren is gekomen als een belangrijke afzonderlijke factor voor de
woordenschatgroei.
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7.3.3

Losse woorden

Een ander belangrijk resultaat van het experiment met het computerprogramma was het
feit dat een aanbieding van losse woorden tot hogere scores leidde dan een presentatie
van woorden in lopende zinnen. Bij het eerste experiment bleek bij toetsing door middel
van de losse-woordentoets dat de aanbiedingswijze een effectgrootte had van 0,09 bij de
eerste nameting en van 0,10 bij de tweede nameting (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4).
In het derde experiment werd dit bevestigd met een andere toetsvorm, namelijk met
de zinnentoets. De effectgrootte was hierbij 0,13, respectievelijk 0,20 (zie hoofdstuk 6,
paragraaf 6.5.2). We kunnen dus zien dat in beide experimenten de aanbiedingswijze van
de losse woorden middelmatige tot grote effectgroottes oplevert.
Bij de bespreking van dit resultaat in hoofdstuk 3 is dit in verband gebracht met de
segmentatie van lopende spraak in de tweede taal die voor jonge beginners een barrière
vormt voor het leren van nieuwe woorden. Doordat in de conditie met de losse woorden
de kinderen geen zinnen hoefden te segmenteren, konden ze hun energie geheel
besteden aan het achterhalen van de betekenis en het onthouden van de woorden. In
een onderzoek van Snijders, Kooijman, Cutler en Hagoort (2007) is aangetoond dat het
voor luisteraars die het Nederlands niet beheersen, moeilijk is om woorden in zinnen te
herkennen. De Engelse deelnemers aan dit onderzoek konden Nederlandse woorden die
als losse woorden tevoren waren aangeboden, wel herkennen als ze daarna in een zin
aangeboden werden, ook al hadden ze geen enkele kennis van het Nederlands. Echter,
woorden die een paar keer ingebed in zinnen te horen waren maar niet eerder als losse
woorden, herkenden de Nederlanders wel, maar de Engelssprekenden helemaal niet. De
onderzoekers concludeerden daarom: “In other words, a preceding speech context helps
native listeners but appears to hinder foreign listeners.” (Snijders et al. 2007, p.109).
Dit onderzoek werd uitgevoerd met volwassenen, maar we kunnen dit verbinden
met het onderzoek van Jusczyk en Aslin (1995) dat in hoofdstuk 2 genoemd wordt
(zie paragraaf 2.3.3). Zij legden aan jonge kinderen eenlettergrepige woorden voor en
vonden dat kinderen van zeven maanden deze woorden in de context van een zin konden
herkennen, maar kinderen van zes maanden nog niet. In de ontwikkeling van de eerste
taalverwerving is dit blijkbaar een mijlpaal die bereikt wordt nadat het kind al zes
maanden lang de input van de moedertaal heeft verwerkt en in staat is de fonemen
van die taal te herkennen. Ook uit onderzoek met ERP’s (zie paragraaf 2.3.3) kwam naar
voren dat de herkenning van woorden in een zin op gang komt als het kind ouder dan
zes maanden is.
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De vierjarige deelnemers aan onze experimenten beschikten over nog maar weinig
kennis van het Nederlands. We mogen daarom veronderstellen dat ook hun kennis van
de fonotactische regels van het Nederlands nog niet zo goed ontwikkeld was en dat het
segmenteren van de zinnen extra problemen opleverde. Deze veronderstelling kan steun
vinden in de resultaten van het onderzoek van Messer (2010) die naging in hoeverre het
geheugen van kinderen voor onzinwoorden die volgens de fonotactische regels van het
Nederlands zijn samengesteld, beter is dan hun geheugen voor onzinwoorden die niet
of minder juist zijn samengesteld. Haar deelnemers waren vierjarige Turks-Nederlandse
kleuters en kleuters met Nederlands als moedertaal. Uit haar resultaten kwam naar voren
dat de kinderen met het Turks als moedertaal de fonotactische regels van het Nederlands
minder goed beheersen dan de moedertaalsprekers van het Nederlands. Het vermogen
om fonotactisch juist gevormde onzinwoorden te onthouden, neemt in de loop van de
kleuterperiode toe, hetgeen erop duidt dat de ontwikkeling van deze geheugencapaciteit
afhankelijk is van de talige input. Messer concludeert dat het toenemen van de
taalvaardigheid in een tweede taal gepaard gaat met een grotere vaardigheid in het
hanteren van de fonotactische regels.
Deze vaardigheid is weer van belang voor het leren van nieuwe woorden, waarschijnlijk
ook omdat de kinderen deze vaardigheid nodig hebben om de woordgrenzen in lopende
spraak te herkennen. Dit kan verklaren waarom het computerprogramma met de losse
woorden beter werkte dan dat met het verhaal. Bij de conditie van het verhaal is de
herkenning van de nieuwe woorden moeilijk, want de jonge tweede-taalleerders moeten
de zinnen eerst segmenteren. Vervolgens moeten ze de losse woorden van een hele zin
vasthouden in hun geheugen, om te komen tot de detectie van het woord dat ze nog niet
kennen. Dan pas kunnen ze proberen de referent van het nieuwe woord te achterhalen.
Dit zijn meer stappen dan in de conditie waarbij de kinderen losse woorden aangeboden
krijgen en bovendien moeilijke stappen, omdat de kinderen over weinig kennis van de
fonotactische regels van het Nederlands beschikken. Zodra ze een los woord horen, is
het duidelijk om welk woord het gaat en ze kunnen dan onmiddellijk nagaan wat de
betekenis zou kunnen zijn. Ook dan zijn er nog woorden die de kinderen niet herkennen
als nieuw woord (zie opmerkingen over vergiet in paragraaf 7.3), maar de voorwaarden
voor dit herkennen zijn over het algemeen beter dan wanneer het woord in lopende
spraak aangeboden wordt.
Met dit in het achterhoofd is het ook niet verwonderlijk dat de onderzoeken naar
woordenschatvergroting die voorlezen met extra uitleg vergelijken met voorlezen zonder
uitleg (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2 en 2.2.4.) hogere scores laten zien bij het voorlezen
met uitleg. De kinderen krijgen dan hulp bij het vinden van de referent, maar ook zullen
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de woorden bij de uitleg nog eens als los woord herhaald worden. Niet alleen de uitleg,
maar ook het noemen van het woord buiten zinsverband kan de verwerving van het
woord bevorderen. Extra ondersteuning voor deze verklaring komt uit het onderzoek
van Justice (2002) die in haar onderzoek verschillende wijzen van uitleg van woorden
vergeleek. Zij ging na of het voorlezen van een prentenboek waarbij de leerkracht het
woord noemde en de afbeelding aanwees (het zogenaamde labelen), beter werkte dan
voorlezen, waarbij de leerkracht vragen stelde. Zij vond dat dit labelen voor het leren
van de genoemde woorden effectiever was dan het stellen van vragen (zie hoofdstuk 2,
paragraaf 2.4.7).
Het aanbieden van losse woorden bevordert dus het leren van nieuwe woorden,
waarschijnlijk omdat de kinderen niet eerst de Nederlandse uitingen moeten
segmenteren, iets wat voor tweede-taalverwervers extra moeilijk is. Opvallend is dat in
het moedertaalonderzoek het gunstige effect van het aanbieden van losse woorden al door
Brent en Siskind (2001) was gevonden. In de onderzoeken naar woordenschatstimulering
van tweetalige kinderen is dit echter niet meegenomen (Biemiller & Boote 2006).
7.3.4

Voorlezen

Over het algemeen wordt aangenomen dat voorlezen bevorderlijk werkt voor het
vergroten van de woordenschat van jonge kinderen (zie voor een overzicht Pressley,
Disney & Anderson 2007) en daarbij zou voorlezen met interactie nog meer effect op
het leren van woorden hebben (Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997). Verschillende
onderzoekers hebben de resultaten van passief voorlezen vergeleken met een vorm van
voorlezen waarbij de kinderen door middel van vragen en uitleg betrokken worden bij
het verhaal. Zij vonden dat deze laatste wijze van voorlezen, het zogenaamde dialogic
reading, meer woordenschatgroei met zich meebrengt dan de eerste (Arnold et al. 1994;
Sénéchal 1997; Corvers et al. 2004). Ook was het bevorderlijk als niet alleen de leidsters
en leerkrachten deze manier van voorlezen beoefenden, maar ook de ouders thuis
(Whitehurst et al. 1994).
In dit onderzoek is niet gebleken dat voorlezen met interactie beter werkt dan passief
luisteren naar een computerprogramma. In het tweede experiment lazen de leerkrachten
hetzelfde verhaal voor als in het computerprogramma was aangeboden. De leerkrachten
konden daarbij interactie toepassen, dat wil zeggen dat ze extra uitleg over de woorden
konden geven, vragen konden stellen en de afbeeldingen konden aanwijzen om zo de
kinderen meer steun te geven voor het vergroten van de woordenschat, terwijl het
computerprogramma de kinderen dwong tot louter passief luisteren en geen interactie
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mogelijk maakte. Uit de vergelijking (zie hoofdstuk 5) bleek echter dat deze interactieve
elementen op zich niet meer bijdroegen aan woordenschatvergroting dan het passieve
luisteren naar het computerprogramma. Dit resultaat is dus in tegenspraak met de
gunstige effecten die andere onderzoeken vonden voor interactief voorlezen ten opzichte
van passief luisteren.
Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat er een ander type woorden
is gekozen in dit onderzoek dan in de meeste hierboven genoemde onderzoeken.
Voor de experimenten zijn alleen concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd
met voorwerpen als referent. In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat deze keuze voor
kinderen die aan het begin staan van hun tweede-taalverwerving voor de hand ligt
en ook in overeenstemming is met de ontwikkeling van de eerste woordenschat bij
moedertaalverwerving. De onderzoekers die zich hebben gericht op het effect van
voorlezen hebben vaak iets moeilijkere woorden gekozen die niet behoren tot de eerste
basiswoordenschat, maar meer in geschreven teksten aan de orde komen. Voor de uitleg
van deze woorden zal wellicht een uitgebreide en gedetailleerde wijze van verheldering
meer geëigend zijn, dan simpelweg het aanwijzen van voorwerpen (De Temple & Snow
2003; Weizman & Snow 2001). Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek van Beck en
McKeown (2007), die vonden dat kinderen voor hun woordkennis meer profijt hadden van
een zeer uitgebreide uitleg met herhalingsmomenten (MoreRich Instruction) dan van een
gewone uitleg (Rich Instruction). Voor het verhelderen van de betekenis van zelfstandige
naamwoorden die verwijzen naar voorwerpen, is een dergelijke uitgebreide uitleg
misschien niet nodig. Het aanwijzen en benoemen van de referent is dan voldoende en
ook effectiever dan het stellen van vragen, zoals uit het onderzoek van Justice (2002)
bleek. Het passief luisteren naar een computerprogramma waarin deze woorden
duidelijk afgebeeld en de referenten geanimeerd worden, levert genoeg informatie op
voor de kinderen. De interactie zou dan voor de verwerving van dit soort woorden geen
meerwaarde hebben, maar voor woorden die een uitgebreide uitleg nodig hebben wel.
Een andere verklaring voor het verschil in resultaten van dit onderzoek ten opzichte van
de andere onderzoeken is dat het in deze onderzoeken steeds ging om gewoon voorlezen
versus een interactieve wijze van voorlezen. In de recentere onderzoeken wordt deze
wijze van voorlezen uitgebreid beschreven en daarbij zien we dat de woorden uitgelegd
worden door middel van verschillende didactische elementen (zie ook paragraaf 2.2.4). Zo
houdt in het onderzoek van Justice, Meier en Walpole (2005) de zogenaamde uitgebreide
(elaborated) uitleg in dat de leerkracht het woord noemt, de betekenis geeft en daarna een
voorbeeldzin met het woord voorleest. De uitleg van Silverman (2007a) gaat nog verder en
bestaat uit tien stappen, waaronder behalve een uitleg van de betekenis van het woord en
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het noemen van voorbeeldzinnen, ook het uitbeelden van de woorden, het toepassen van
visuele materialen en het stellen van vragen. Ook Beck en McKeown (2007) beschrijven
een uitgebreide uitleg waarbij verschillende stappen worden gevolgd. We mogen
aannemen dat door dergelijke manieren van uitleg de aandacht van de kinderen op de te
leren woorden wordt gericht en de woorden nog eens buiten het zinsverband genoemd
worden. Het is echter niet zo dat in deze onderzoeken het effect van het uitleggen van de
betekenis van woorden gesteld wordt tegenover voorlezen als zodanig. Daardoor is niet
duidelijk geworden of die uitleg als zelfstandige aanbiedingswijze voor woorden beter
werkt voor de woordenschatverwerving, dan voorlezen alleen. Dit argument hebben we
ook in hoofdstuk 5 (zie paragraaf 5.5.2) naar voren gebracht. We kunnen er hier nog aan
toevoegen dat de term ‘passief luisteren’ misschien de indruk wekt dat de taalleerder zich
passief opstelt en dat dit het leren van woorden niet bevordert. Als de kinderen actief
reageren, bijvoorbeeld door antwoord te geven op vragen of door spontane taaluitingen,
zou dit het leren van woorden faciliteren. Gezien vanuit de taalverwerver kunnen we
het luisteren naar het taalaanbod echter beschouwen als een actief proces, omdat de
taalverwerver de informatie die het taalaanbod bevat, verwerken moet. Het woord
‘passief’ kan dus in dit verband misverstanden wekken, want er vindt bij het luisteren
informatieverwerking plaats, ook al is dat op het moment zelf niet te zien aan zichtbare
of hoorbare reacties van het kind.
Daarbij is interactie een begrip dat zowel het stellen van vragen als het geven van
verduidelijking en het aanwijzen van afbeeldingen omvat. Zoals we al in de conclusie van
hoofdstuk 5 naar voren brachten, kunnen er zowel vragen gesteld worden die onbekende
woorden voor de kinderen verduidelijken, als vragen die dat niet doen. Omdat in de
onderzoeken geen onderscheid gemaakt wordt tussen interactie-elementen die wel en
die niet bijdragen aan verduidelijking van de betekenis, is niet altijd duidelijk welke
hiervan het leren van woorden bevorderen (zie ook Zevenbergen & Whitehurst 2003). Bij
het stimuleren van de woordenschatverwerving is het daarom de vraag welke factoren
het verwerkingsproces van de taalverwerver versnellen. Dit kunnen factoren zijn die te
plaatsen zijn onder ‘interactie’, maar dat hangt af van de aard van de interactie zelf.
Het idee dat voorlezen bevorderlijk is voor de woordenschat van jonge kinderen
gaat ervan uit dat de context van het verhaal en de illustraties van het prentenboek de
kinderen helpen bij het begrijpen van nieuwe woorden. Het ligt echter niet voor de hand
dat jonge kinderen met een geringe woordenschat in staat zijn de verbale context van
het verhaal te gebruiken voor het achterhalen van de betekenis van onbekende woorden.
Zij zullen immers veel van de omringende woorden niet kennen, zeker als het verhaal dat
voorgelezen wordt een grote hoeveelheid onbekende woorden bevat. Daarmee gaat veel
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van de inhoud langs ze heen (Teunissen & Hacquebord 2002). Daarom is het voorstelbaar
dat de gunstige resultaten van voorlezen met uitleg vooral op de uitleg met het geïsoleerd
noemen van de woorden steunen die de volwassene tijdens of na het voorlezen geeft en
niet op het luisteren naar het verhaal op zich.
Het voorlezen van een verhaal geeft natuurlijk meer leermomenten dan alleen het
leren van woorden. Een voorleesverhaal geeft ook de gelegenheid met de kinderen te
praten, meer uitwisseling tot stand te brengen, de kinderen te stimuleren op elkaar
te reageren, dus sociale leermomenten. De afbeeldingen in de prentenboeken bieden
meer dan alleen verduidelijking van de woorden, ze kunnen de kinderen op het spoor
brengen van goed observeren en het genieten van visuele voorstellingen, kortom een
voorleesverhaal met mooie prenten is een rijk middel dat veel doelen kan dienen. Ook
voor de ontwikkeling van het verhaalbegrip en voor de emotionele ontwikkeling kunnen
prentenboeken een belangrijke rol spelen (Kwant 2011). Verder kunnen we ons voorstellen
dat voorlezen aan een groep ook het groepsgevoel stimuleert, aangezien de kinderen een
gemeenschappelijke ervaring delen, namelijk het luisteren naar en meemaken van een
verhaal.
Veel van deze nuttige kenmerken van het voorlezen van prentenboeken zijn echter
afhankelijk van de voorwaarde dat de kinderen het verhaal begrijpen. Als hun Nederlandse
taalvaardigheid tekortschiet en de taal van het prentenboek zich op een veel hoger
niveau bevindt dan hun eigen Nederlandse taalvaardigheid, is het twijfelachtig of deze
gunstige aspecten ook voor de beginnende tweede-taalleerder gelden. Het verhaal, ook
het prentenboekverhaal, is een literaire vorm, waarmee kinderen ingeleid worden in de
wereld van de fantasie en literatuur. Dat maakt het niet altijd een didactisch middel voor
het leren van een tweede taal. Allerlei maatregelen die de leerkracht kan nemen, kunnen
ertoe leiden dat de basisvoorwaarde, namelijk dat het kind het verhaal begrijpt, zoveel
mogelijk vervuld wordt. Een omschrijving hiervan kunnen we vinden in de didactische
literatuur over de stimulering van de taalvaardigheid van jonge tweede-taalleerders: preteaching, uitleg van de belangrijkste woorden, een synchrone aanbieding van referent en
woord, een hoge frequentie van de te leren woorden, veel meer visuele ondersteuning,
herhaald voorlezen, voorlezen in eigen taal etc. (Kuiken & Vermeer 2005; Kienstra 2003;
Paus 2010). Willen we dat jonge kinderen ook door voorlezen hun woordenschat voldoende
vergroten, dan zullen we dus de maatregelen moeten nemen die de didactische literatuur
noemt. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen het belang hiervan.
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7.3.5

Handelingen

De leerkrachtactiviteiten van het tweede experiment omvatten niet alleen het voorlezen
van een verhaal, maar ook het leren van woorden in de context van een handelingssituatie.
Hierbij liet de leerkracht de kinderen in kleine groepen een fruitsalade maken waarbij de
kinderen aan het werk werden gezet. Ze wasten het fruit, sneden de peer en de ananas
en persten de citroen uit. Vervolgens mochten ze ook het fruit omroeren, opscheppen
en tenslotte ook opeten. Bij al deze handelingen waren de kinderen gemiddeld
geconcentreerder bezig dan bij het voorleesverhaal en ze waren meer bij de activiteit
betrokken dan bij het voorlezen (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3). Toch heeft deze context
niet geleid tot meer woordkennis dan de context van het interactief voorlezen van het
verhaal of het luisteren naar het computerprogramma.
In hoofdstuk 4 hebben we de veronderstelling geuit dat een activiteit waarbij de
kinderen betrokken waren en waarbij ze korte opdrachten krijgen, kan leiden tot het
leren van meer woorden (zie paragraaf 4.1). Dit was ingegeven door resultaten van
eerste-taalverwervingsonderzoeken (Barnes et al. 1983; Akhtar, Dunham & Dunham 1991;
Masur, Flynn & Eichorst 2005). Daarnaast werd verondersteld dat de handelingsituatie
een rijke context vormde waarin kinderen zowel verbale als sensorische informatie
konden opdoen en geëigend was voor deze leeftijdsgroep (Muñoz 2007). Hierdoor zouden
de kinderen de woorden aan verschillende soorten ervaring kunnen koppelen en dit zou
wellicht voor meer verwerving kunnen zorgen. De resultaten wezen echter niet in die
richting en in de conclusie van hoofdstuk 5 is al naar voren gebracht dat het niet primair
de context of de betrokkenheid van de kinderen op de activiteit is die uitmaakt of de
kinderen veel woorden leren.
We kunnen hierbij evenwel wijzen op het feit dat het bij deze experimenten alleen
ging om de referentiële kennis van woorden. De meer uitgebreide kennis die ontstaat als
er meer ervaring is opgedaan met de woorden en hun referenten, is in dit onderzoek niet
aan de orde geweest. We kunnen hierbij denken aan woordkennis die te maken heeft met
bepaalde kenmerken van de referenten, zoals hoe iets smaakt of welke functie het heeft.
Deze kennis gaat verder dan de referentiële kennis die in dit onderzoek centraal stond.
Wellicht dat het opdoen van veel sensorische en fysieke ervaringen door middel van
handelingen een stimulans is voor deze verdergaande kennis die in dit onderzoek niet is
gemeten. Dit zou in vervolgonderzoek nagegaan kunnen worden.
We kunnen echter voor wat de eerste, referentiële kennis van woorden betreft
constateren dat een rijke context en de interesse van de kinderen voor de handelingen
op zich geen garantie vormen voor het vergroten van hun woordenschat. Niet de
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belangstelling van de kinderen en het al dan niet interessante van de activiteit zijn
bepalend voor het leren van woorden, maar de vraag hoe vaak en hoe duidelijk de
woorden te horen zijn en hoe goed de volwassene ervoor zorgt dat elk woord samen met
de betekenis onder de aandacht van de kinderen wordt gebracht.
7.3.6

Verder onderzoek

Het onderzoek heeft laten zien dat er nog terreinen open liggen voor verder onderzoek
naar de beste didactiek voor jonge tweede-taalleerders. In dit onderzoek zijn uitsluitend
concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd. De achtergrond hiervan was onder
andere dat de synchrone aanbieding van de woorden en de afbeeldingen vrij eenvoudig
kon plaatsvinden. De referenten waren concrete voorwerpen en de foto van elk voorwerp
kon makkelijk geanimeerd worden, aangezien het om duidelijk te onderscheiden
objecten ging. De betekenis was daardoor op te maken uit de visuele context waarin
de woorden te horen waren. Hoewel in het computerprogramma met de afzonderlijke
objecten korte animaties opgevoerd konden worden, waren het echter steeds statische
beelden, in die zin dat het stilstaande scenes waren en er geen handelingen of lopende
gebeurtenissen konden worden afgebeeld. Daardoor is het voorstelbaar dat de verkregen
resultaten opgaan voor zelfstandige naamwoorden, maar niet noodzakelijkerwijs voor
andere woordsoorten die minder goed af te beelden zijn, zoals werkwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden of voor niet-concrete zelfstandige naamwoorden. Nader onderzoek
zou kunnen uitwijzen of ook de verwerving van andere woordsoorten dan concrete
zelfstandige naamwoorden versneld kan worden en welke aanbiedingswijze hiervoor
het meest geschikt is.
Het is ook de vraag of de hoge frequentie die in dit onderzoek als het meest stimulerend
voor woordenschatgroei uit de bus kwam, alleen nodig is voor jonge, beginnende
tweede-taalleerders of ook gunstig is voor alle andere tweede-taalleerders, dus ook voor
de kinderen die al een ruime Nederlandse woordenschat hebben opgebouwd. Dat wat
in de allereerste fasen van de tweede-taalverwerving een hoofdrol speelt, namelijk het
aanbod van losse woorden, kan van minder belang zijn voor de latere fasen, terwijl ook
omgekeerd een aanpak die voor gevorderde tweede-taalleerders gunstig werkt, niet
faciliterend hoeft te zijn voor de beginners. In hoeverre de aanpak gedifferentieerd kan
worden en op welke aspecten in het taalaanbod aan gevorderde tweede-taalleerders de
nadruk moet liggen, zou onderwerp kunnen zijn van verder onderzoek.
Daarnaast zou ook onderzocht kunnen worden of kinderen van een nog jongere
leeftijd dan de deelnemers aan dit onderzoek, dus kinderen die in de voorschoolse opvang
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zitten, kunnen profiteren van een woordenschatprogramma dat via de computer wordt
aangeboden. In het basisonderwijs is er al enige vertrouwdheid met het werken van
computers tot stand gekomen. In veel peuterspeelzalen is de computer echter nog geen
vast onderdeel van het activiteitenaanbod. Toch zou het van belang zijn in onderzoek
vast te stellen of ook peuters op een snelle manier via de computer nieuwe woorden
kunnen leren.
Men kan ook denken aan het verder exploreren van de mogelijkheden via handelingen
kinderen nieuwe woorden te leren, bijvoorbeeld in een opstelling waarbij opdrachten
gekoppeld zijn aan de inhoud van de andere reguliere activiteiten. De vorm van deze
opdrachten kunnen we ontlenen aan de Total Physical Response (Pot, te verschijnen),
waarbij korte opdrachten herhaald aangeboden worden en waarop de kinderen
non-verbaal kunnen reageren. Een dergelijke aanpak vraagt wel om een duidelijke
structurering in de opzet van de activiteiten. Daarnaast zal er ook meer training van de
leerkrachten nodig zijn dan bij dit onderzoek mogelijk was.
Een beperking van dit onderzoek was het geringe aantal woorden dat aangeboden
werd, in verhouding tot de spurt die jonge tweede-taalleerders moeten maken om
hun achterstand ten opzichte van moedertaalsprekers in te lopen. De vraag is of met
computerprogramma’s voldoende woorden kunnen worden aangeboden om een
substantiële vooruitgang in woordenschat te bewerkstelligen. Er is immers een grens
aan het inzetten van de computer voor jonge kinderen. Het ligt daarom voor de hand
te zoeken naar mogelijkheden waarbij een combinatie van verschillende soorten
aanpak uitgeprobeerd wordt, om na te gaan welke elementen in combinatie met
elkaar en apart kunnen bijdragen aan verbetering van de algemene woordenschat van
tweetalige kinderen. We kunnen dan denken aan het effect van mogelijke combinaties
van computerprogramma’s en leerkrachtactiviteiten voor het aanbieden en herhalen van
nieuwe woorden. Op die manier kunnen er nog meer effectieve didactische elementen
worden gevonden voor het woordenschatonderwijs aan jonge tweede-taalleerders dan
al door dit onderzoek aan het licht zijn gekomen. Omdat het dan ook gaat om effecten op
langere termijn, zou dit op longitudinale wijze onderzocht moeten worden.
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7.4

Ondersteuning in het onderwijs

7.4.1

De rol van het taalaanbod

Bij de bespreking van de literatuur in hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat de verwerving van
woorden een resultante is van zowel de hulp en ondersteuning die moeders en andere
volwassenen het kind bieden, als de leervermogens van het kind zelf. Deze conclusie was
vooral gebaseerd op de uitkomsten van moedertaalonderzoeken. Net als jonge kinderen
die hun moedertaal leren, hebben kinderen ook in een tweede taal te maken met een
segmentatieprobleem, een referentieprobleem en een retentieprobleem (zie tabel 2.1 in
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.6). We hebben kunnen vaststellen dat het herkennen van een
woord en het koppelen aan de juiste referent voor tweede-taalverwervers een belangrijke
stap is. Daarbij weten we ook dat veel kinderen in hun tweetalige ontwikkeling een
aantal stappen tegelijkertijd moeten zetten en dat ze het leren herkennen van fonemen
en woordgrenzen in ongeveer dezelfde periode onder de knie moeten krijgen als het leren
van de betekenis van de eerste woorden. Ze hebben minder tijd dan eerste-taalleerders
om deze fasen één voor één te doorlopen en ze zullen daarna direct een spurt moeten
maken in de groei van hun woordenschat. Wat is nu de rol van het taalaanbod bij het
versnellen van de woordenschatgroei in een tweede taal? Deze vraag is van belang voor
de ondersteuning die het onderwijs kan geven vanuit een aangepast taalaanbod aan deze
kinderen.
De experimenten van dit dissertatieonderzoek hebben uitgewezen dat een hoge
frequentie het leren van woorden bevordert. In het onderwijs zal daarom de frequentie
van nieuwe woorden in het taalaanbod opgevoerd moeten worden, zeker als het gaat om
tweede-taalleerders die over weinig Nederlandse taalvaardigheid beschikken. Daarnaast
is gebleken dat het aanbod van losse woorden faciliterend werkt op de verwerving van
woorden, waarschijnlijk omdat een dergelijk aanbod het de kinderen makkelijker maakt
de woorden te herkennen en het segmentatieprobleem verkleint. Indien er tegelijkertijd
voldoende visuele ondersteuning wordt gegeven, kunnen ze de woorden op het moment
van herkenning ook snel koppelen aan de referent. Een herhaling van de woorden over
een aantal dagen of weken geeft betere resultaten dan een eenmalige aanbieding. De
kinderen zullen door deze herhaling geholpen worden de woorden beter te onthouden,
waarmee een dergelijk aanbod het retentieprobleem verkleint. Daarnaast kunnen
de kinderen ook profiteren van een taalaanbod dat over de hele breedte kwantitatief
overvloedig is. Smith en Yu (2008) maken aannemelijk dat een groot aanbod van
woorden het verwervingsproces stimuleert voor woorden die niet in een verhelderende

169

Conclusies en discussie

context staan (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4). Dat houdt in dat een grote input van de
tweede taal als zodanig ondersteunend is voor het leren van woorden. Dus ook zonder
nadrukkelijke uitleg is een groot aanbod van de tweede taal zonder meer van belang. Het
is dus te verwachten dat het onderwijs de woordenschatverwerving van jonge tweedetaalleerders kan versnellen door ervoor te zorgen dat het taalaanbod aan deze kinderen
de kenmerken bevat die uit dit onderzoek als faciliterend voor de woordenschatgroei
naar voren zijn gekomen.
7.4.2

Aanpassingen bij het voorlezen

In de bespreking van de rol van voorlezen is naar voren gekomen dat door het
segmentatieprobleem het herkennen van woorden in een lopende tekst voor beginnende
tweede-taalleerders moeilijk kan zijn. Indien we de kinderen voorleesteksten aanbieden
met als doel de woordenschat te vergroten, zullen we nieuwe woorden daarom ook
zoveel mogelijk als losse woorden moeten aanbieden. Daarbij zullen we de betekenis
ondubbelzinnig met visuele middelen moeten verhelderen om zoveel mogelijk het
referentieprobleem voor de kinderen te verkleinen. Dan nog zal een tekst die niet
speciaal voor beginnende tweede-taalleerders is bedoeld, aangepast moeten worden,
niet alleen om meer verduidelijking te geven over de inhoud, maar ook om te zorgen
voor een frequentie van nieuwe woorden die hoog genoeg is. Zonder aanpassingen en
specifiek aanbod van woorden op bovenbeschreven wijze zal het voorlezen van verhalen
op zich niet voldoende helpen bij het leren van nieuwe woorden. Zie hiervoor ook het
onderzoek van Snijders et al. (2007) die aantoonden dat het voor niet-moedertaalsprekers
erg moeilijk is om woorden te herkennen in lopende spraak.
Het onderzoek heeft aangetoond dat een aanbod van losse woorden beter werkt dan
het aanbod van woorden in de context van een verhaal, maar dat wil niet zeggen dat
daarmee verhalen niet ook kunnen worden ingezet voor vergroting van de woordenschat.
De combinatie van voorlezen door de leerkracht met herhaling via de computer leverde
immers even goede resultaten op als drie keer alleen via de computer. In de verschillende
elementen die deel uitmaken van een speciale didactische aanpak voor jonge, beginnende
tweede-taalverwervers heeft dus ook het voorlezen zijn plaats. Een aanbod van losse
woorden is bovendien niet voldoende voor het verder opbouwen van de woordenschat,
de woorden zullen verder in zinnen en de context van verhalen aan de orde moeten
komen. Ook daarom is dit onderzoek zeker geen pleidooi voor een aanbod van louter
geïsoleerde woorden. Het aanbieden van verhalen om de woordenschat te vergroten
zal echter alleen slagen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals het zeer vaak

170

Conclusies en discussie

voorkomen van nieuwe woorden in de voorleestekst en het ondubbelzinnig verhelderen
van de betekenis van de woorden. Daarnaast is het van belang tijdens het voorlezen de
aandacht van de kinderen op de nieuwe woorden en de afbeeldingen te richten.
7.4.3

Herhaling via de computer

Bij het onthouden van nieuwe woorden voor beginnende tweede-taalleerders is het
herhalen en dus de frequentie van woorden in het aanbod een belangrijke factor. Over de
frequentie is al opgemerkt dat we hiervoor aan veel grotere aantallen moeten denken dan
tot nu toe gebruikelijk is. Daarnaast kunnen we zorgen voor veel herhaling van nieuwe
woorden, niet alleen direct achter elkaar, maar ook gespreid over een langere periode.
Dit zou het beste kunnen gebeuren in een visuele context en met een verbale uitleg
waarin de betekenis van de woorden ondubbelzinnig wordt overgebracht. Het gebruik
van de computer kan in dit opzicht voordelen opleveren, mits de software aangepast is
aan de doelgroep. De combinatie van leerkrachtactiviteiten en herhaling via de computer
heeft in dit onderzoek goede resultaten opgeleverd. We kunnen daarom aansluiten bij
Segers (2009) die stelt dat de computer zijn plaats heeft verdiend in de kleuterklas en niet
tegenover de leerkracht gesteld moet worden, maar als noodzakelijke aanvulling ingezet
kan worden.
7.4.4

Eerste hulp bij tweede taal

Tot slot kunnen we stellen dat dit onderzoek ondanks de bovengenoemde beperkingen
duidelijk heeft gemaakt dat bepaalde kenmerken van het taalaanbod de woordenschatgroei
van jonge tweede-taalverwervers faciliteren. Deze kenmerken zullen dus zeker
meegenomen kunnen worden in een verbetering van de didactiek, zodat deze kinderen
in staat worden gesteld tot een snelle verwerving van het Nederlands. We hebben in
dit onderzoek slechts een beperkt aantal aspecten van woordenschatverwerving nader
kunnen bekijken. In de huidige praktijk zullen veel meer elementen hun plaats hebben
in stimulerende woordenschatactiviteiten waarvoor hier verwezen wordt naar de
verschillende didactische boeken op dit terrein (Verhallen & Verhallen 1994; Kienstra
2003; Kuiken & Vermeer 2005; Stoep & Van Elsäcker 2005). De conclusie kan zijn dat
deze jonge kinderen inderdaad geholpen kunnen worden door een doordachte didactiek
voor woordenschatvergroting. De term ‘didactiek’ moet hier worden begrepen als een
combinatie van bepaalde wijzen van aanbieding en herhaling van nieuwe woorden
die de problemen verkleinen die in hoofdstuk 2 (zie paragraaf 2.3.6) zijn opgesomd.
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Als er sprake is van een aanpak die de kinderen op een vanzelfsprekende manier
nieuwe woorden aanbiedt waarvan de betekenis direct verhelderd wordt, de herhaling
gegarandeerd is en de kinderen tenslotte ook op een gestructureerde wijze geholpen
worden bij het onthouden van de woorden op de langere termijn, kunnen we spreken
over een doordachte didactische werkwijze voor beginnende tweede-taalleerders. De
jonge anderstalige kleuters krijgen dan daadwerkelijk de eerste hulp die ze bij de start
van hun tweede-taalverwerving nodig hebben.
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First Aid for Young Second-Language-Learners
Research into an effective method for increasing vocabulary among young secondlanguage-learners

General background
Many immigrant children in the Netherlands attend school knowing fewer words than
their Dutch-speaking peers. As a consequence these immigrant children are less able to
comprehend the instruction and verbal communication in kindergarten and in the higher
grades. Because vocabulary knowledge is one of the strongest predictors of secondlanguage-learners’ reading achievement and of overall school success, such children are
at risk for learning difficulties. National data confirm that there is a large gap between
the language performance of Moroccan and Turkish kindergartners and the Dutch native
speakers of their age. Although over the last five to six years this gap has narrowed,
progress is slow and a gap remains throughout schooling, resulting in low rates of
performances at the end of primary school.
It is government policy to enhance the (second-)language development of immigrant
children at a very young age, even from two-and-a-half years old, by taking measures to
encourage these students to participate in pre-school and early-years education (Early
Childhood Education: Voor- en Vroegschoolse educatie – VVE) that work with specific
educational programs. These programs should ensure a high quality of language input
and well-structured didactics performed by qualified teachers. However, the desired
effect of the measures cannot be proved unambiguously, partly because implementation
of the programs was not optimal and the teachers were not faithful to the curriculum,
partly because these programs are not well enough adapted to young beginners in
second-language acquisition and don’t offer enough explicit instruction on vocabulary
acquisition.
Given what is now understood about the early appearance of a vocabulary gap
between students from immigrant background and native speakers, it is imperative to
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begin adding systematically to students’ vocabularies at an early age. The present study
was conducted to determine effective instructional techniques to assist young secondlanguage-learners in acquiring early vocabulary.
Literature overview
In chapter two an overview of the relevant studies on vocabulary acquisition of young
children is presented. Research on second language acquisition indicates that several
factors can facilitate the learning of new words in a second language. The role of frequency
of exposure seems to be important, as well as the way the meanings of the words are
presented. However, most research is mainly conducted with adults as participants and
it is relatively rare to find research in second language acquisition that deals specifically
with young second-language-learners. Studies in which young children participated
suggest that interactive reading or dialogical reading can enhance language development
and vocabulary growth. These educational techniques consist of several elements, such
as repeated exposure of read-aloud texts and asking questions so that the children’s
attention is focused on the new words. Some recent studies aimed at finding what specific
components of reading aloud contribute to positive outcomes of children’s vocabulary
growth. They found that children learn more words when they hear explanations of the
words during the reading aloud. When the explanations are rehearsed over several days
or the reading aloud is followed up by additional activities with objects, more words
are acquired. Other studies provided evidence for the beneficial role of animation and
repetition of digital storybooks. There are studies that reveal differential results on word
learning for multimedia and rich explanation of words by second-language-learners and
by native speakers. Almost all studies confirm the important role of repeated exposure of
target words for children as well as for adult second-language-learners.
Research on vocabulary acquisition in the first language can provide insights on the
factors that facilitate vocabulary development in young second-language-learners. For
this reason chapter two also contains an overview of literature on word learning in the
first language. Studies that utilize behavioral methods or event-related potentials (ERPs)
show that from a very early age infants have some ability to recognize characteristics of
sounds and utterances in their native language. In fluent speech words are not isolated
from one another. Consequently, young children have to learn how word boundaries are
marked in their first language. Between six and nine months, infants discover how fluent
speech can be segmented, and they can use this ability to recognize words in on-going
speech. They are then confronted with the “reference problem,” which means that the
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reference of a new word must be established within a context that is often not clear
about the meaning of the words. There is evidence that young children are helped in
solving the segmentation problem and the reference problem by certain elements in the
language input of their mothers, the “motherese” or caretaker’s language. One of these
elements is the high frequency of words. In the first stages of language development,
the average frequency of new words in the caretaker’s language input to toddlers is very
high, on average almost 30 times in an observation hour, and related to the first use
of these words by the children. As to the mode of input, researchers have shown that
naming of objects and input of isolated words help children in word learning.
At the end of chapter two, we sum up the following aspects of language input that
seem to facilitate vocabulary growth of young children: high frequency of exposure, large
quantity of language input; rich explanations of word meanings; animation in digital
stories; visual context; activities with objects; and repeated word exposure over time.
In the studies on first-language development, the input of isolated words was found to
be beneficial in early vocabulary growth, but was not mentioned in any of the secondlanguage studies. As it is not yet clear which of these factors specifically contribute to
early vocabulary development of young second-language-learners, it seems important
to isolate these elements and establish which of them can facilitate young secondlanguage-learners’ vocabulary growth by experimentally manipulating how new words
are presented.
The experiments
The aim of the present study is to explore the facilitating effect of several elements of
word presentation for acquisition by young children, including the influence of frequency
of exposure, the mode of input, the context in which the words are presented, and the
role of distributed exposure compared to massed exposure. Three experiments were
conducted to investigate which pedagogy most facilitates the acquisition of words by
pre-schoolers in the early stages of their second-language development.
Chapter three describes the first experiment in which 89 four-year-old children
participated. They were pupils from eight primary schools in the western part of the
country. Their average age was 52.5 months. This experiment was focused on the role of
frequency of exposure and mode of input. Four experimental groups were distinguished
with respect to frequency and mode of input: (1) isolated words of moderate frequency,
(2) words in on-going speech of moderate frequency, (3) isolated words of high frequency,
and (4) words in on-going speech of high frequency. Moderate frequency was defined as
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a total of six times and high frequency as a total of 21 times. All children were randomly
allocated to a control group or one of the four experimental groups. A computer program
was developed for the learning of 20 target words, all object names. In the computer
program the referents of the words were depicted in a clear, noticeable way, and each
picture was animated at the same moment the relevant word was uttered. In this way
the visual context presented the referents of the words as unambiguously as possible.
The experimental groups watched this program three times on three successive days
(mass exposure), while the control group watched another program without the target
words. The groups were compared with respect to the number of newly acquired words
directly after the program, as well as two weeks later. The results revealed that input of
isolated words and high frequency of exposure make significant contributions to passive
word learning.
In a second experiment, reported in chapter four, the learning of the same 20 words
in a task-based activity was compared with learning words through picture story reading
in a classroom setting. There were 106 participants, with an average age of 53.7 months,
who were pupils from five primary schools with the same background as the schools of
the first experiment. Twenty teachers were involved in this experiment. The pictures
from the story were the same as those used in the computer program. The referents
of the target words were used as objects in the task-based activity. To ensure faithful
implementation of the activities, the teachers were trained and given written instructions
about how to read the story and explain the words, and for the task-based activity a
written script was developed. Before and after the program the children were tested on
the acquisition of the words in the same way as in the first experiment. The results did
not reveal any significant differences between the task-based condition and the readaloud condition, but the task-based condition appeared to be more time consuming than
the reading aloud activity.
The outcomes of the first and the second experiments were compared, and in
chapter five the results of this comparison are reported. In the first experiment the
children could not interact with the program, but had to listen passively. In contrast, the
teacher activities in the second experiment gave ample opportunity to interact with the
students. For example, the teachers gave explanations of the words during the reading
aloud, pointed to the pictures, and asked questions to highlight the target words. In the
task-based activity the teachers also explained the words and encouraged the students to
react. To evaluate the effect of this interactive way of presenting the words, the results of
the teacher activities were compared with the results of the computer program.
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When reading aloud by the teacher was compared with reading aloud by the computer,
no significant differences were revealed. However, a comparison of reading aloud by
the teacher and the presentations of isolated words by the computer yielded positive
results for the computer program. In the second experiment the teacher activities were
only performed once, and in the first experiment the computer program was presented
three times. A second comparison was done comprised of presenting the computer
program three times, which was compared with the combination of one teacher activity
and a presentation of the computer program only twice. This comparison revealed no
significant differences. So this study established that the children’s vocabulary growth
was facilitated equally well by teacher interactive reading aloud and a task-based activity
followed by two repetitions of the computer program as by a triple presentation of the
words through the computer alone. This result casts doubt on the role of interaction in
facilitating word learning by young second-language learners. In the first experiment
exposure of the words was concentrated within a period of one week (mass exposure),
but in the second experiment, repetition of the words was distributed over a period
of three weeks (distributed exposure). The comparison of the results of this distributed
exposure with those of the mass exposure did not reveal significant differences.
To evaluate the effect of similarity between test format and the format of the
experimental program, a third experiment was conducted in which the same 20 words
were presented as in the first and second experiments. This experiment is reported in
chapter six. Four primary schools were asked to assist in the study, in which 73 children
participated with an average age of 52 months. For the assessment of learning of the
words, a test was developed containing 20 sentences instead of 20 items of one word
only, as in the test used in the other experiments. The two high frequency versions of the
computer program of the first experiment were used, namely, the version with isolated
words and the version with words in on-going speech. The children were randomly
assigned to one of these two conditions. The acquisition of the words of both groups
was evaluated by a new vocabulary test with the sentences. In this way the facilitating
effect of the similarity of program format and test format could be examined. The results
revealed that the similarity between the format of the program and that of the test did
not influence the test scores. This experiment also confirmed that the computer program
with the isolated words was better at facilitating word learning than the program with
the story.
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Conclusion and discussion
In chapter seven the results of the three experiments are discussed and conclusions are
drawn for the way new words are to be presented to young second-language-learners.
The three experiments revealed that the following factors facilitate vocabulary growth
for young second-language learners:
1. high frequency of exposure;
2. input of isolated words;
3. repetition of the target words over time.
The study did not reveal an advantage of the task-based condition over the interactive
reading condition or vice versa. No influence was found for the similarity of the format
of program or format of test.
In the discussion the greater results of the program with isolated words was related
to the segmentation problem. Second-language learners may have more difficulty in
segmenting on-going speech into words than native speakers, because native speakers use
many clues to discern word boundaries, and these clues may not be available to the same
extent or at the same speed of processing to non-native speakers. The participants in this
study were young children in the first phase of their second-language development, and
especially for them the segmentation problem could be a major obstacle in discerning
new words in on-going speech. An input of words that are not presented in the context
of sentences, but as isolated words, may help them distinguish the words very quickly so
that they can give their full attention to solve the reference problem and keep the new
words in their memory. In that way the input of isolated words not only helps children
overcome the segmentation problem, but is also helpful for finding the referent.
The high frequency of 21 times was more effective than the frequency of six times.
This was not an unexpected result, as in other studies the important role of frequency
has already been confirmed. However, 21 exposures was a much higher number than can
be found in studies on second-language acquisition to date. The effectiveness of this high
number can be related to the high frequencies that have been found in the observations
of caretaker’s language for young children learning their first language. Therefore, the
conclusion is warranted that in oral input to second-language learners, especially those
that are in the early phases of their second-language development, new words should
be presented with a much higher frequency than is usual in second-language programs.
With a great number of second-language-learners entering schools each year,
language-intervention programs should meet the needs of these children. To enhance
young second-language-learners’ vocabulary, these programs should present new words
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of high frequencies within a visual context that presents the referents in a clear and
unambiguous way. This study found no effects of interactive reading and suggests that a
presentation of isolated words can solve the segmentation problem for children in their
first phases of second-language development. This does not mean, however, that reading
picture stories could not be beneficial for second-language vocabulary acquisition, but the
use of picture books should meet important conditions to be helpful for young secondlanguage-learners, such as a high frequency of target words, clear and unambiguous
pictures, and repeated exposures over time.
Future research should explore which other aspects of language input can enhance
vocabulary development in a second language. In this study only object words were
selected to be learned. Other experiments should be conducted to establish the factors
that facilitate acquisition of words that are not easily depicted, such as abstract nouns
and adjectives. It is important to note that the computer program with isolated words in
a high frequency that was used in this study was highly effective, but did not last more
than six minutes for each presentation. The aspect of time is important, as the students
have to learn new words more quickly than native speakers. To find out which didactics
are most beneficial to word learning and efficient in relation to time and organization,
future research could aim at the effects of combinations of presenting and rehearsing
words in computer programs and teacher activities. In that way more aspects of effective
didactics for young children learning Dutch as a second language can be added to the
elements found in this study.
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EERSTE HULP BIJ TWEEDE TAAL
Experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweedetaalverwervers

Algemene achtergrond
Veel kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands beginnen aan het
basisonderwijs met een te kleine Nederlandse woordenschat. Ze kunnen daardoor
onvoldoende profiteren van het taalaanbod en de instructie op school en lopen het risico
op een leerachterstand. De omvang van de woordenschat is immers een van de factoren
die de leesvaardigheid en daarmee ook het schoolsucces bepalen. De gegevens uit de
jaarlijkse rapporten over integratie laten zien dat de Nederlandse taalvaardigheid van
Marokkaanse en Turkse leerlingen in het basisonderwijs achterligt bij die van leerlingen
van Nederlandse afkomst. Hoewel deze achterstand in de laatste vijf tot zes jaar
enigszins ingelopen wordt, gaat dit toch te langzaam en de schoolprestaties aan het eind
van de basisschool van kinderen uit immigrantengezinnen zijn nog steeds lager dan het
landelijke gemiddelde.
De overheid heeft ingezet op een verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid van
anderstalige kinderen en stimuleert daarom de deelname van jonge anderstalige kinderen
aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), met als doel dat de kinderen in een vroeg
stadium met het Nederlands in aanraking komen en met minder achterstand aan groep
3 kunnen beginnen. In de instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie worden
speciale VVE-programma’s gebruikt die uitgaan van een systematisch en gestructureerd
aanbod, verzorgd door gekwalificeerde leidsters en leerkrachten. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt echter dat de gewenste resultaten met deze VVE-programma’s nog
niet zijn bereikt, waarschijnlijk omdat de uitvoering in de praktijk niet altijd verloopt
zoals bedoeld en de leidsters en leerkrachten niet genoeg begeleide en gestructureerde
woordenschatactiviteiten in kleine groepen aanbieden.
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Gezien het feit dat veel jonge anderstalige kinderen al bij het begin van hun
schoolloopbaan geconfronteerd worden met een achterstand in woordenschat ten
opzichte van hun Nederlandssprekende leeftijdgenoten, is het van belang te werken
aan een effectieve didactiek voor het vergroten van hun woordenschat. Het onderhavige
onderzoek werd verricht om factoren te vinden die de woordenschatgroei van jonge
tweede-taalleerders kunnen versnellen.
Het leren van woorden
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van het onderzoek naar woordenschatverwerving
van jonge kinderen. Uit onderzoek naar tweede-taalverwerving blijkt dat verschillende
factoren het leren van woorden in een tweede taal bevorderen. De rol van frequentie van
voorkomen lijkt van belang, evenals de wijze waarop de betekenis van nieuwe woorden
uitgelegd wordt. Aan veel tweede-taalonderzoeken namen echter vooral volwassenen
deel, onderzoek waaraan jonge tweede-taalleerders deelnemen is minder vaak uitgevoerd.
Studies die gericht zijn op jonge kinderen, laten zien dat het zogenaamde interactieve
voorlezen de taalontwikkeling en de groei van de woordenschat kan versnellen. Deze
didactische aanpak bestaat uit verschillende elementen, zoals het herhaald voorlezen
van een verhaal en het stellen van vragen om de aandacht van de kinderen te richten
op de nieuwe woorden. Enkele recentere onderzoeken zijn nagegaan welke specifieke
componenten van het interactieve voorlezen verantwoordelijk waren voor deze positieve
invloed op de woordenschatgroei van kinderen. Hieruit kwam naar voren dat kinderen
meer woorden leren als zij tijdens het voorlezen uitleg krijgen van de betekenis van die
woorden. Als de uitleg gedurende een aantal dagen herhaald wordt en gevolgd wordt
door bijpassende activiteiten, leren ze nog meer woorden. Andere onderzoeken laten zien
dat animatie en herhaling van digitale voorleesboeken gunstig werken, meer nog voor
de woordenschatgroei van tweede-taalleerders dan voor die van moedertaalsprekers. Een
uitgebreide uitleg geeft betere resultaten dan een eenmalige uitleg, maar bij concrete
zelfstandige naamwoorden is het aanwijzen en benoemen effectiever dan het stellen van
vragen over de woorden. Praktisch alle onderzoeken, zowel die met volwassenen als met
kinderen, onderstrepen het belang van het herhalen van de te leren woorden.
Het onderzoek dat naar het leren van woorden in de eerste taal is verricht, kan inzichten
opleveren die ook van belang zijn voor het stimuleren van de woordenschat in een tweede
taal. Daarom is in hoofdstuk 2 ook een overzicht opgenomen van onderzoeken naar de
eerste fasen van woordenschatverwerving in de moedertaal. Gedragsonderzoeken en
onderzoeken die gegevens uit neurologisch onderzoek gebruiken laten zien dat kinderen
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al in een vroeg stadium kenmerken van de fonemen van hun moedertaal leren herkennen.
In gesproken taal zijn woorden niet van elkaar gescheiden en jonge kinderen moeten
dus leren hoe uitingen in gesproken taal in woorden verdeeld kan worden. Tussen zes
en negen maanden leren kinderen hoe ze gesproken taal kunnen segmenteren en deze
vaardigheid kunnen ze gebruiken om de woorden in de aangeboden taal te herkennen.
Vervolgens moeten ze het referentieprobleem oplossen, dat wil zeggen dat ze in de
context van de aangeboden taal aanwijzingen moeten vinden waarmee ze de betekenis
van een onbekend woord kunnen achterhalen. Deze aanwijzingen zijn vaak dubbelzinnig
of onduidelijk en het kind wordt bij het oplossen van dit probleem geholpen door
specifieke kenmerken van het aangepaste taalaanbod van hun moeders, de zogenaamde
‘verzorgerstaal’. Een van die kenmerken is de hoge frequentie van woorden die kinderen
in de eerste fase van hun taalontwikkeling leren, gemiddeld komen deze woorden bijna
dertig keer per uur voor. Onderzoekers hebben verder gevonden dat het vaak herhalen
van concrete zelfstandige naamwoorden en het aanbieden van losse woorden het kind
helpt bij woordenschatverwerving.
Aan het eind van hoofdstuk 2 geven we een opsomming van kenmerken van
taalaanbod die de woordenschatgroei kunnen versnellen: hoge frequentie van
voorkomen, grote hoeveelheid taalaanbod, uitgebreide uitleg van woordbetekenissen,
animatie van afbeeldingen in digitale prentenboeken, aanbieding van visuele context,
activiteiten met voorwerpen en herhaalde aanbieding van woorden over langere tijd. In
eerste-taalverwervingsonderzoeken wordt vermeld dat een aanbod van losse woorden de
woordenschatgroei faciliteert, maar in tweede-taalonderzoeken is een dergelijk aanbod
niet onderzocht. Aangezien het nog niet duidelijk is welke van de bovengenoemde factoren
een specifieke bijdrage leveren aan de woordenschatgroei van jonge tweede-taalleerders,
is het van belang om de rol van deze factoren te onderzoeken in een experimentele
setting waarbij de verschillende kenmerken van het taalaanbod gemanipuleerd worden.
Op die manier kan onderzocht worden welke van deze kenmerken de woordenschatgroei
het meest bevorderen.
De experimenten
Het doel van dit onderzoek was het effect op woordenschatverwerving te onderzoeken
van verschillende kenmerken van woordaanbod, te weten de frequentie van voorkomen,
de aanbiedingswijze, de context waarin de woorden aangeboden worden en de rol van
gespreide herhaling ten opzichte van geconcentreerde herhaling. Twee experimenten
werden uitgevoerd om te achterhalen welke didactische maatregelen het verwerven van
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woorden door jonge kinderen die aan het begin staan van hun tweede-taalverwerving
bevorderen. In een derde experiment werd de invloed van het toetsformat op de scores
van de kinderen onderzocht.
Hoofdstuk 3 bevat het verslag van het eerste experiment waarbij 89 vierjarige kleuters
waren betrokken. Het waren leerlingen van acht basischolen in de randstad en hun
gemiddelde leeftijd was 52,5 maanden. In dit experiment stond de rol van frequentie en de
aanbiedingswijze van woorden centraal. Er was een controlegroep en vier experimentele
condities, namelijk 1. aanbod van losse woorden met een lage frequentie; 2. aanbod van
woorden in een verhaal met een lage frequentie; 3. aanbod van losse woorden met een
hoge frequentie; 4. aanbod van woorden in een verhaal met een hoge frequentie. Onder
lage frequentie werd een frequentie van in totaal zes keer en onder hoge frequentie een
frequentie van eenentwintig keer verstaan. Alle kinderen werden willekeurig aan een
van de condities toegewezen. Voor het aanbieden van twintig concrete zelfstandige
naamwoorden werd een computerprogramma ontworpen, waarin de referenten van
de woorden op duidelijke foto’s afgebeeld waren. Tegelijkertijd met het noemen van de
woorden werden deze afbeeldingen geanimeerd, zodat de aandacht van de kinderen
erop gericht werd. Op die manier werd op ondubbelzinnige wijze duidelijk gemaakt
wat de referent van elk woord was. De experimentele groepen bekeken dit programma
drie keer, terwijl de controlegroep een computerprogramma bekeek waarin de twintig
doelwoorden niet voorkwamen. De groepen werden voorafgaande aan het programma
getoetst op hun kennis van de twintig woorden. Direct daarna en twee weken later
gebeurde dit weer en de groepen werden onderling vergeleken op het aantal verworven
woorden. De resultaten lieten zien dat de groep met het aanbod van losse woorden met
de hoge frequentie de meeste vooruitgang op passieve woordkennis boekte.
In het tweede experiment, waarover in hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd, werden
dezelfde twintig woorden aangeboden in de context van een voorleesverhaal en in
de context van een handelingssituatie waarbij de kinderen korte opdrachten met
voorwerpen uitvoerden. Er waren 106 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 53,7
maanden, allen leerlingen van basisscholen met dezelfde achtergrond als in het eerste
experiment. Twintig leerkrachten waren bij dit experiment betrokken. De illustraties
bij het voorleesverhaal waren dezelfde foto’s als van het computerprogramma en in de
handelingssituatie werden de bijbehorende voorwerpen gebruikt. Om te garanderen dat
de leerkrachten de activiteiten uitvoerden zoals bedoeld, waren er voor hen aanwijzingen
uitgeschreven over de wijze van voorlezen en de uitvoering van de handelingen.
Voorafgaande aan het programma, direct daarna en twee weken later werden de
kinderen getoetst op de verwerving van de twintig woorden op dezelfde wijze als bij het
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eerste experiment. De resultaten lieten geen significante verschillen zien in verworven
woordkennis tussen het voorlezen en de activiteit met de handelingen.
De resultaten van het eerste en het tweede experiment werden vervolgens met
elkaar vergeleken en in hoofdstuk 5 is over de uitkomsten van deze vergelijkende analyse
gerapporteerd. In het eerste experiment konden de kinderen alleen passief luisteren
naar het computerprogramma, terwijl in het tweede experiment de leerkrachten
interactie konden aangaan met de kinderen. De leerkrachten gaven bijvoorbeeld extra
uitleg over de woorden tijdens het voorlezen, wezen de afbeeldingen aan en stelden
vragen waarmee ze de aandacht van de kinderen op de woorden richtten. Tijdens de
handelingssituatie legden de leerkrachten de woorden ook uit en moedigden de kinderen
aan te reageren. Om het effect van deze interactie te onderzoeken werden de resultaten
van de leerkrachtactiviteiten vergeleken met die van het computerprogramma.
De vergelijking van het voorlezen door de leerkracht met het voorlezen via de
computer leverde geen significante verschillen op. De vergelijking van het voorlezen door
de leerkracht met de aanbieding van losse woorden via de computer viel echter uit in
het voordeel van het computerprogramma. Aangezien de leerkrachtactiviteiten in het
tweede experiment slechts één keer aangeboden werden en het computerprogramma
in het eerste experiment drie keer, werd ook een vergelijking gemaakt tussen drie keer
een computeraanbieding van losse woorden met een eenmalige leerkrachtactiviteit
gecombineerd met twee keer aanbieding van losse woorden via de computer. Uit deze
vergelijking kwamen geen significante verschillen naar voren. De vergelijkende analyse
toonde dus aan dat de groei van de woordenschat van de kinderen in gelijke mate
bevorderd wordt door drie maal aanbieding van het computerprogramma met de losse
woorden en door één keer een leerkrachtactiviteit met twee keer het computerprogramma.
Dit stelt de rol van interactie voor het verwerven van woorden door jonge tweedetaalleerders ter discussie, aangezien de kinderen immers bij het computerprogramma
geen interactiemogelijkheden hadden.
In het eerste experiment werd de aanbieding van de woorden via de computer
geconcentreerd in de periode van één week, maar in het tweede experiment was de
herhaling van de woorden gespreid over drie weken. De vergelijking van de resultaten
van de geconcentreerde aanbieding met de gespreide herhaling leverde geen significante
verschillen op.
Om het effect van overeenkomst in format van interventieprogramma en toets te
onderzoeken is een derde experiment opgezet, waarover in hoofdstuk 6 verslag wordt
gedaan. Vier basisscholen met dezelfde achtergrond als die van het eerste en het
tweede experiment werkten hieraan mee en de deelnemers waren 73 kinderen met een
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gemiddelde leeftijd van 52 maanden. Een woordenschattoets werd ontwikkeld die voor
elk item een zin bevatte waarin het te bevragen woord voorkwam. Deze toets kwam
wat format betreft overeen met het computerprogramma waarmee het verhaal werd
aangeboden. Hiermee kon worden nagegaan of de overeenkomst in format tussen het
programma en de toets de scores op de toets beìnvloedde. De kinderen werden willekeurig
toegewezen aan de conditie met het computerprogramma met de losse woorden of aan
de conditie met het computerprogramma met de woorden in het verhaal, dus in lopende
spraak. De verwerving van de woorden werd gemeten met de toets met de zinnen of met
de toets met de losse woorden die ook bij de twee andere experimenten was gebruikt.
De resultaten brachten aan het licht dat de overeenkomst in format tussen het
computerprogramma en de toets geen invloed heeft op de scores. Dit experiment liet
ook zien dat het computerprogramma met de losse woorden betere resultaten gaf dan
het programma met het verhaal en bevestigde daarmee de uitkomst van het eerste
experiment.
Conclusie
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de drie experimenten besproken en worden
conclusies getrokken over de manier waarop nieuwe woorden het beste kunnen worden
aangeboden aan jonge tweede-taalleerders.
De drie experimenten toonden aan dat de volgende factoren de woordenschatgroei van
jonge tweede-taalleerders bevorderen:
1. hoge frequentie van voorkomen in het taalanbod;
2. aanbod van lossse woorden;
3. gespreide of geconcentreerde herhaling van doelwoorden.
Het onderzoek liet geen effect van interactief voorlezen of handelingen zien. De
overeenkomst in format tussen programma en toets had geen invloed op de scores.
In de discussie worden de betere resultaten van het programma met de losse woorden
in verband gebracht met het zogenaamde ´segmentatieprobleem´. Voor tweedetaalleerders is het segmenteren van lopende spraak in de tweede taal moeilijker dan
voor moedertaalsprekers, omdat moedertaalsprekers meer vaardigheid hebben in het
herkennen van de vele aanwijzingen die gesproken taal bevat voor het onderscheiden
van de woordgrenzen in een zin. De deelnemers aan dit onderzoek waren jonge
kinderen in de eerste fase van hun tweede-taalverwerving en speciaal voor hen kan het
segmentatieprobleem een barrière vormen voor het herkennen van nieuwe woorden in
lopende spraak. Een taalaanbod met woorden die niet in zinnen worden gepresenteerd
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maar als geisoleerde woorden, kan hen helpen de woorden snel te herkennen en
zodoende het segmentatieprobleem voor hen oplossen, zodat zij hun volledige aandacht
kunnen geven aan het referentieprobleem en aan het onthouden van de woorden. Het
aanbod van losse woorden is dus hoogstwaarschijnlijk effectiever, omdat hierdoor het
segmentatieprobleem opgelost wordt en de kinderen meer mogelijkheden krijgen voor
het vinden van de referenten en voor het opslaan van de woorden in hun geheugen.
De hoge frequentie van eenentwintig keer was effectiever dan de frequentie van zes.
Dit resultaat was te verwachten, aangezien ook uit andere onderzoeken de belangrijke rol
van de frequentie naar voren was gekomen. Niettemin was de frequentie van eenentwintig
een veel hogere frequentie dan over het algemeen in tweede-taalonderzoeken
aangehouden wordt. De effectiviteit van deze hoge frequentie is besproken in relatie tot
de hoge frequenties die in onderzoeken naar eerste-taalontwikkeling worden gevonden.
Dit rechtvaardigt de conclusie dat in mondeling taalaanbod aan tweede-taalleerders,
met name als het jonge leerders betreft die zich in de eerste fase van hun tweedetaalontwikkeling bevinden, nieuwe woorden met een hogere frequentie moeten worden
gepresenteerd dan tot nu toe gebruikelijk is.
Met een instroom van een groot aantal anderstalige leerlingen in groep 1 zal de basisschool
voor een taalaanbod moeten zorgen dat aangepast is aan de behoeften van leerlingen die
aan het begin staan van hun Nederlandse taalontwikkeling. Om de woordenschatgroei
van deze jonge tweede-taalleerders te bevorderen, zullen nieuwe woorden daarom met
een hoge frequentie aangeboden moeten worden en ingebed moeten zijn in een visuele
en verbale context die ondubbelzinnig duidelijk maakt wat de referenten zijn van de
woorden. In dit onderzoek zijn geen effecten gevonden van interactief voorlezen en de
resultaten laten zien dat een aanbod van losse woorden effectiever is dan het aanbieden
van woorden in een verhaal. Dit betekent echter niet dat het voorlezen van prentenboeken
niet zou kunnen helpen bij het leren van woorden, maar de prentenboeken zullen aan
bepaalde voorwaarden moeten voldoen, zoals een hoge frequentie van de te leren
woorden en duidelijke afbeeldingen. Daarnaast is herhaling, zowel van de afzonderlijke
woorden als van het voorlezen, aan te bevelen.
In toekomstig onderzoek zou kunnen worden nagegaan welke andere aspecten van
taalaanbod de ontwikkeling van de woordenschat in een tweede taal kunnen stimuleren.
In dit onderzoek werden alleen concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd en in
volgende experimenten kan nagegaan worden welke factoren de verwerving van andere,
minder goed afbeeldbare woorden, zoals bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden,
zouden kunnen bevorderen. Het is van belang op te merken dat het computerprogramma

187

Samenvatting

met de losse woorden met een hoge frequentie het meest effectief was en daarbij slechts
zes minuten duurde. Het tijdsaspect is van belang, aangezien de tweede-taalleerders
in veel kortere tijd hun woordenschat moeten vergroten dan moedertaalsprekers. Om
na te gaan welke didactische werkwijzen het leren van woorden het beste bevorderen
en in relatie tot tijd en organisatie het meest efficiënt zijn, zou toekomstig onderzoek
zich kunnen richten op het effect van mogelijke combinaties van computerprogramma’s
en leerkrachtactiviteiten voor het aanbieden en herhalen van nieuwe woorden. Op die
manier kunnen er nog meer effectieve didactische elementen worden gevonden voor het
woordenschatonderwijs aan jonge tweede-taalleerders dan al door dit onderzoek aan het
licht zijn gekomen.
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BIJLAGE I
Woordenlijst van de doelwoorden
Doelwoord

aardbeien
blikje
citroen
kiwi
kom
kruk
lepel
mand
mes
peer
plank
schort
servet
vergiet
zak
Gemiddelde frequentie:

Frequentie volgens Schrooten & Vermeer (1994) - (groep 1 / 2)
frequentie

geometrisch gem.

11 (aardbei)
1 (blik)
1
0
9
7
31
22
10
17
9
11
1
0
28

11
1
7
0
11
10
17
17
10
12
11
10
7
0
22

10,5

Woordenlijst van woorden die één keer worden aangeboden
Woord
bel
druiven
kapstok
schil
traan
Gemiddelde frequentie:

frequentie
6
7 (druif)
12
5
21

geometrisch gem.
9
9
11
9
16

10,2
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BIJLAGE II
Tekst van het voorleesverhaal
1.

Tekst van de versie met de lage frequentie

Lisa en Leila gaan een fruitsalade maken. Leila is naar de markt gegaan om inkopen te doen
en Lisa zet vast een paar dingen klaar. Eerst pakt ze een plank en een mes. Ze legt ze op het
aanrecht. Dan pakt ze ook een lepel en een kom. “Eens even kijken,” zegt ze, “heb ik nu alles?
Wat heb ik nog meer nodig?” (Geluid van een bel ) Ding-dong!
Dat is de bel. Ding-dong!!!! Dat is Leila. Leila heeft een mand bij zich. Daarin zit het fruit dat ze
gekocht heeft voor de fruitsalade. Lisa loopt naar de deur en doet open.
“Dag Leila,” zegt Lisa, “kom maar binnen. Geef je jas maar hier, dan hang ik hem aan de
kapstok.
Kom maar in de keuken, dan gaan we kijken wat je hebt gekocht.”
“Aha, allemaal lekker fruit,” zegt Lisa. “Precies wat we nodig hebben.” Ze pakt een kiwi en legt
hem op tafel. “Kijk, je hebt ook een peer gekocht,” zegt ze. “Wat een mooie!” Dan pakt ze ook
een tros druiven.
Wat zit er nog meer in?
Een zak! Wat zou daar nu in zitten? “Raad eens! Wat zit erin denk je?” vraagt Leila. “Nou,
dat weet ik niet,” zegt Lisa. “Kijk maar in de zak”, zegt Leila. Lisa maakt hem open. “Dat zijn
aardbeien!” zegt ze, ”wat lekker! Die doen we ook in de fruitsalade.”
“Nu kunnen we beginnen,” zegt Leila. “Nee, nog niet,” zegt Lisa, “we hebben nog wat nodig.”
Ze pakt de mand en keert hem om. En dan … valt er een citroen op de grond. Leila bukt zich
om hem te pakken. Maar dan stoot ze heel hard haar hoofd tegen de tafel. Au! Dat doet pijn.
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Leila moet huilen. Er biggelt een grote traan op elke wang. “Arme Leila, je moet huilen,”´zegt
Lisa, “Kom maar, ik geef je een kusje tegen de pijn.” Nu is Leila niet meer verdrietig. “Goed zo,”
zegt Lisa, “je lacht weer! Kom, we gaan de fruitsalade maken. Was maar eerst je handen.”
Leila heeft haar handen gewassen en Lisa geeft haar nu een mooi blauw schort. “Als je dit
voordoet, worden je kleren niet vies,” zegt Lisa. “Kom ik help je er wel mee. Ik maak het wel vast.
Zo, zit het zo goed?” Leila knikt, ze vindt het een mooi schort. “Nu mag je het fruit wassen. Pak
het vergiet maar”, zegt Lisa, “ dan doe je daar het fruit in en dan houd je het onder de kraan.”
Dat doet Leila. Ze pakt het vergiet en doet de aardbeien erin. Ze houdt ze onder de kraan en zo
spoelt ze alles schoon. Ook het andere fruit doet ze erin en ze wast het allemaal schoon onder
de kraan. “Goed zo,” zegt Lisa. “Je helpt me goed hoor.”
Nu mag Leila aan tafel gaan zitten om alles in stukjes te snijden. “Ga maar op de hoge kruk
zitten”, zegt Lisa, “dan kan je er goed bij. Ik leg de plank op tafel, daar mag jij op snijden. Ga
maar zitten”
Lisa zet de kom op tafel. “Hier doen we de fruitsalade in,” zegt ze. “Moet ik de peer ook wassen?”
vraagt Leila. “Nee,” zegt Lisa, “die hoef je niet te wassen, want ik haal de schil eraf. Wat een
lange, he!”
Leila zit op de kruk, nu kan ze goed snijden. Ze mag met een echt mes snijden. “Val er niet af
hoor,” waarschuwt Lisa, “je zit hoog.”
Leila snijdt alles heel voorzichtig in stukjes.
Er moet nog meer in. De kiwi is nu aan de beurt. Leila mag hem in stukjes snijden, ze doet het
heel voorzichtig. Dan gaat alles erin.
“We moeten een beetje sap van de citroen erbij doen,” zegt Lisa. Leila perst wat sap uit. Ze
likt aan haar vingers. Bah, wat is dat zuur! Lisa moet lachen. “Ja, dat is zuur, maar in de
fruitsalade is dat lekker fris.”
Er moet ook nog ananas in. Lisa pakt een blikje. “Jij mag het openmaken, Leila. Kijk, je moet
goed draaien.” Leila draait en draait om het blikje open te krijgen. Dat is best moeilijk! Nu is
het open. Leila haalt de ananas eruit. “Voorzichtig, de rand is scherp, snijd je niet aan de rand,”
zegt Lisa.
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“Eens even kijken, nu is de fruitsalade bijna klaar,” zegt Lisa. “Je moet nog even goed roeren.
Neem niet de kleine lepel, maar de grote. Daar kun je beter mee roeren.” Leila roert alles goed
om.
Nu is de fruitsalade klaar. “Ik pak even een servet voor ons en dan kunnen we de fruitsalade
opeten,” zegt Lisa. “Hier is een servet.” “Mag ik er een met bloemen?” vraagt Leilna, “dat vind
ik zo mooi, zo een met bloemen.” “Nou, vooruit, jij er een met bloemen,” zegt Lisa.
Lisa schept de fruitsalade in de bakjes. Leila heeft nu echt trek gekregen. Ze neemt een hapje.
“Mmm, heerlijk!”
Leila is erg trots. “Wat een lekkere fruitsalade hebben we gemaakt!” zegt ze. “Smakelijk eten!”
2.

Tekst van de versie met de hoge frequentie

Lisa en Leila gaan een fruitsalade maken. Leila is naar de markt gegaan om inkopen te doen
en Lisa zet vast een paar dingen klaar. Eerst pakt ze een plank en een mes. Ze legt de plank en
het mes op het aanrecht. Dan pakt ze ook een lepel en een kom. “Eens even kijken,” zegt ze, “nu
heb ik een plank, een mes, een kom en een lepel. Wat heb ik nog meer nodig?” (Geluid van een
bel) Ding-dong!
Dat is de bel. Ding-dong!!!! Dat is Leila. Leila heeft een mand bij zich, een grote mand. In de
mand zit het fruit dat ze gekocht heeft voor de fruitsalade. Lisa loopt naar de deur en doet open.
“Dag Leila,” zegt Lisa, ”kom maar binnen. Geef je jas maar hier, dan hang ik hem aan de
kapstok.
Kom maar in de keuken, dan gaan we kijken wat je hebt gekocht.”
“Aha, allemaal lekker fruit,” zegt Lisa. “Precies wat we nodig hebben!” Ze pakt een kiwi uit de
mand en ze legt de kiwi op tafel. “Een kiwi! En kijk, een peer, je hebt ook een peer gekocht,” zegt
ze. “Wat een mooie peer!” Dan pakt ze ook een tros druiven en legt die naast de peer. Wat zit
er nog meer in de mand?
Een zak! Lisa pakt een zak uit de mand. Wat zou daar nu in zitten? “Raad eens! Wat zit er
in die zak, denk je?” vraagt Leila. “Nou, ik weet niet wat er in die zak zit, ” zegt Lisa. “Kijk
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maar in de zak,” zegt Leila. Lisa maakt de zak open. “Dat zijn aardbeien!” zegt ze, “er zitten
aardbeien in de zak. Wat lekker! Die aardbeien doen we ook in de fruitsalade.”
“Nu kunnen we beginnen,” zegt Yasmina. “Nee, nog niet,” zegt Lisa, “we hebben nog een
citroen nodig. Waar is de citroen?” Ze pakt de mand en ze keert hem om. En dan … valt de
citroen op de grond! Leila bukt zich om de citroen te pakken. Maar dan stoot ze heel hard haar
hoofd tegen de tafel. Au! Dat doet pijn.
Leila moet huilen. Er biggelt een grote traan op elke wang. “Arme Leila, je moet huilen,” zegt
Lisa, “kom maar, ik geef je een kusje tegen de pijn.” Nu is Leila niet meer verdrietig. “Goed zo,”
zegt Lisa, “je lacht weer! Kom, we gaan de fruitsalade maken. Was maar eerst je handen.”
Leila heeft haar handen gewassen en nu moet ze een schort omdoen. Lisa geeft haar een mooi
blauw schort. “Als je dit schort voordoet, worden je kleren niet vies,” zegt Lisa. “Kom ik help je
wel met het schort. Ik maak het schort wel vast. Zo, zit het schort zo goed?” Leila knikt, ze vindt
het een mooi schort. “Nu mag je het fruit wassen. Pak het vergiet maar”, zegt Lisa, “ dan doe je
het fruit in het vergiet en dan houd je het vergiet onder de kraan.”
Dat doet Leila. Ze pakt het vergiet en doet de aardbeien in het vergiet. Ze houdt het vergiet
onder de kraan en zo spoelt ze de aardbeien schoon. Ook het andere fruit doet ze in het vergiet
en ze wast het allemaal schoon onder de kraan. “Goed zo,” zegt Lisa. “Je helpt me goed hoor.”
Nu mag Leila aan tafel gaan zitten om de aardbeien en de peer in stukjes te snijden. “ Ga maar
op de hoge kruk zitten, dan kan je er goed bij”, zegt Lisa. “Pak de kruk en zet de kruk bij de tafel.
Ik leg de plank op tafel, dan mag jij op de plank snijden. Ga maar op de kruk zitten.”
Lisa zet de kom op tafel. “In deze kom doen we de fruitsalade,” zegt ze. “Moet ik de peer ook
wassen?” vraagt Leila. “Nee,” zegt Lisa, “je hoeft de peer niet te wassen, want ik haal de schil
eraf. Wat een lange, he!”
Leila zit op de kruk, nu kan ze goed op de plank snijden. “Val niet van de kruk, hoor,” waarschuwt
Lisa, “de kruk is hoog.” Ze geeft Leila een mes, een echt mes. “Hier, pas wel op, het is een echt
mes,” zegt Lisa. Met het mes snijdt Leila de aardbeien op de plank heel voorzichtig in stukjes.
Er moet nog meer in de kom. De kiwi is nu aan de beurt. Leila mag de kiwi in stukjes snijden.
Ze snijdt de kiwi heel voorzichtig. Dan gaat ook de kiwi in de kom.
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“We moeten een beetje sap van de citroen in de kom doen,” zegt Lisa. Leila perst wat sap uit
de citroen. Ze likt aan haar vingers. Bah, wat is dat zuur! Lisa moet lachen. “Ja, dat is zuur,
citroen is zuur, maar in de fruitsalade is dat lekker fris.”
Er moet ook nog ananas in. Lisa pakt een blikje. “Jij mag het blikje openmaken, Leila. Kijk,
je moet goed draaien. Dan gaat het blikje open.” Leila draait en draait om het blikje open
te krijgen. Dat is best moeilijk! Nu is het blikje open. Leila haalt de ananas uit het blikje.
“Voorzichtig, de rand van het blikje is scherp, snijd je niet aan de rand,” zegt Lisa.
“Eens even kijken, nu is de fruitsalade bijna klaar,” zegt Lisa. “Je moet nog even goed roeren
met de lepel.” Leila pakt de kleine lepel, maar Lisa zegt: “nee, neem niet de kleine lepel, maar
de grote. Met deze grote lepel kun je beter roeren. Lisa geeft Leila de grote lepel en Leila roert
alles goed om.
Nu is de fruitsalade klaar. “Ik pak even een servet voor ons en dan kunnen we de fruitsalade
opeten,” zegt Lisa. “Hier is een servet, een servet voor jou en een servet voor mij.” “Mag ik zo’n
servet met bloemen?” vraagt Yasmina, “dat vind ik zo mooi, een servet met bloemen.” “Nou
vooruit, jij een servet met bloemen,” zegt Lisa.
Lisa schept de fruitsalade in de bakjes. Leila heeft nu echt trek gekregen. Ze neemt een hapje.
“Mmm, heerlijk!”
Leila is erg trots. “Wat een lekkere fruitsalade hebben we gemaakt!” zegt ze. “Smakelijk eten!”
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BIJLAGE III

Voorbeeld
vande
depassieve
passieve
woordenschattoets
Voorbeeldvan
van een
een item
item van
woordenschattoets
Item:Blikje
Blikje
Item:
(NB: in de toets zijn de afbeeldingen in kleur en zijn de pagina’s horizontaal neergezet)

(NB: in de toets zijn de afbeeldingen in kleur en zijn de pagina’s horizontaal neergezet)
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