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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 tweede-

taalleerders 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. 
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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 
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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 actieve-

woordenschattoetsen 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. 



De verwerving van de eerste woorden

33

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 tweede-

taalleerders, 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 niet-

moedertaalsprekers 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 



De verwerving van de eerste woorden

37

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 



46

De verwerving van de eerste woorden

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 tweede-

taalleerders. 
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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 



54

De verwerving van de eerste woorden

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.



De verwerving van de eerste woorden

65

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 tweede-

taalleerders 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 



70

De verwerving van de eerste woorden

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. 


