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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 tweede-

taalverwerving. 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 VVE-

programma’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.  


