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3. DE ROL VAN FREQUENTIE EN AANBIEDINGSWIJZE

3.1  Inleiding

Uit de bespreking van de onderzoeksliteratuur in het voorgaande hoofdstuk bleek dat 

verschillende factoren meespelen bij het leren van woorden. In dit hoofdstuk wordt 

verslag gedaan van een experimenteel onderzoek naar het belang van twee factoren 

die zowel bij moedertaalontwikkeling als bij tweede-taalverwerving een opvallende rol 

lijken te spelen, namelijk frequentie van voorkomen en de wijze waarop woorden aangeboden 

worden. 

Over de eerste factor, het aantal keer dat een woord voorkomt in het taalaanbod, 

weten we dat wanneer frequentie onderwerp van onderzoek was, het hoogste aantal 

herhalingen bijna altijd de beste resultaten gaf. Dat gold voor het taalaanbod aan baby’s 

en peuters (Schwartz & Terrell 1983; Barrett et al. 1991; Hart 1991), maar ook voor het 

aanbieden van woorden aan oudere kinderen en volwassen tweede-taalleerders (McKeown 

et al. 1985; Beck et al. 1987; Coady 1997; Appel & Vermeer 1997; Rott 1999). Ook bij het 

luisteren naar voorleesverhalen werkte herhaling gunstig, waaruit men kan afleiden dat 

frequentie een rol speelt (Elley 1989; Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997; Corvers et 

al. 2004; Verhallen, De Jong & Bus 2004; Biemiller & Boote 2006; Beck & McKeown 2007). 

De veronderstelling is dus gewettigd dat het aantal keren dat woorden voorkomen voor 

tweede-taalleerders van belang is voor hun woordenschatgroei. 

Daarnaast viel op dat de frequenties die in de moedertaalonderzoeken werden vermeld, 

veelal hoger uitkwamen dan die in de onderzoeken naar woordenschatvergroting in het 

onderwijs. Het is niet duidelijk welke frequentie het meest effectief is, maar waarschijnlijk 

zullen we voor jonge tweede-taalleerders van grotere aantallen moeten uitgaan dan 

tot nu toe in onderwijsexperimenten gebruikelijk was, ook omdat deze jonge kinderen 

nog niet kunnen lezen en daarom ook geen steun hebben aan het schriftbeeld voor het 

onthouden van de woorden. 

Wat betreft de wijze van aanbieden kwam naar voren dat een aparte uitleg van de 

betekenis en het met nadruk presenteren van de nieuwe woorden gunstig was voor het 

leren van de woorden (Justice 2002; Biemiller & Boote 2006; Collins 2010). We zagen ook dat 

kinderen gedurende hun eerste levensjaar de fonologische kenmerken van de moedertaal 
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leren en vervolgens in staat zijn lopende spraak te segmenteren (Jusczyk 1997; Männel 

2008). Het bereiken van deze belangrijke stap in de taalverwerving kost tijd en deze tijd 

is voor beginnende tweede-taalleerders veel korter dan voor moedertaalverwervers. Zij 

komen op vierjarige leeftijd het basisonderwijs binnen en moeten dan meteen op een veel 

hoger niveau communiceren dan baby’s van elf, twaalf maanden. Het leren segmenteren 

van de tweede taal zal dus voor hen voor een groot deel gelijk opgaan met het leren van 

de eerste woorden in die tweede taal. Dit zou kunnen betekenen dat ze in het begin van 

hun tweede-taalverwerving extra moeite zullen hebben met het herkennen van nieuwe 

woorden in lopende spraak en mogelijkerwijs geholpen zullen worden door een aanbod 

van woorden die geïsoleerd uitgesproken worden. 

Uit bovenstaande overwegingen komen de onderzoeksvragen van het eerste experiment 

voort. In dit experiment wordt het aanbieden van losse woorden vergeleken met 

aanbieding in lopende spraak en wordt nagegaan of het aantal keren dat een kind een 

woord aangeboden krijgt van invloed is op het leren van het woord. Met ‘het leren 

van het woord’ wordt in dit onderzoek bedoeld dat het kind de referent van het woord 

of een afbeelding ervan kan aanwijzen (receptieve kennis), of een afbeelding van die 

referent kan benoemen (productieve kennis). Dit is een vorm van woordkennis, waarbij 

andere aspecten, zoals de grammaticale functie of de samenhang met andere woorden, 

buiten beschouwing blijven. Dit is gedaan omdat het hier gaat om beginners van het 

Nederlands als tweede taal. Voor deze kinderen is het van belang om een eerste kennis, 

de zogenaamde referentiële kennis, van zoveel mogelijk Nederlandse woorden in zo kort 

mogelijke tijd op te doen.

3.2   Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

De doelstelling van het eerste onderwijsexperiment was duidelijkheid te verkrijgen over 

de betekenis van de factoren frequentie en aanbiedingswijze bij het leren van nieuwe 

woorden door tweetalige kinderen in de beginfase van hun Nederlandse taalverwerving. 

De veronderstelling was dat inzicht in de rol die deze factoren spelen, kan helpen bij 

het opzetten van een didactische aanpak die de woordenschatgroei voor deze kinderen 

versnelt. 

Een hoge frequentie van voorkomen werd daarom gecontrasteerd met een minder 

hoge mate van voorkomen, waarbij voor de hoge frequentie een aantal van eenentwintig 

is genomen en voor de minder hoge een aantal van zes keer. Deze aantallen zijn in 
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zekere zin altijd enigszins willekeurig, maar hier is gekozen voor een contrast van zes 

keer tegenover eenentwintig keer om daarmee een hoge en lage frequentie met een 

behoorlijk verschil tegenover elkaar te stellen. Daarnaast is een presentatie van woorden 

in zinsverband, dus in lopende spraak, vergeleken met een aanbieding van woorden die 

geïsoleerd uitgesproken werden.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen van het eerste experiment luiden als volgt:

1.  Is een aanbod van eenentwintig keer voor het leren van woorden door jonge tweede-

taalleerders effectiever dan een aanbod van zes keer? 

2.  Is een aanbod van losse woorden voor het leren van woorden door jonge tweede-taalleerders 

effectiever dan een aanbod in lopende spraak? 

3.3  Methode

3.3.1  Deelnemers

De deelnemers aan het onderzoek waren vierjarige leerlingen van acht basisscholen 

in de randstad: twee basisscholen in Amsterdam, twee in Rotterdam en verder een 

in respectievelijk Haarlem, Schiedam, IJmuiden en Zaandam. De populatie van deze 

scholen bestond voor minstens negentig procent uit leerlingen uit niet-Nederlandstalige 

gezinnen. Alle deelnemende kinderen hadden een andere moedertaal dan het Nederlands. 

De gemiddelde leeftijd van de kinderen op het moment van de eerste toetsafname was 

52,5 maanden. De jongste kleuter was toen 47 maanden en de oudste 58 maanden oud.

Op de scholen werden alle vierjarige kinderen getoetst; op het eerste toetsmoment 

waren dat 136 kleuters, van wie er tussen het eerste en het tweede toetsmoment 35 

uitvielen. Tweeëndertig kinderen waren afwezig door ziekte of om andere redenen die 

niet met het onderzoek zelf te maken hadden, één kind was net op school en begreep 

de toetsprocedure niet en twee kinderen zijn niet in de onderzoeksgroep opgenomen, 

omdat ze bij de voormeting achttien van de twintig doelwoorden kenden. Om ervoor 

te zorgen dat de deelnemers toch minstens drie nieuwe woorden zouden kunnen 

verwerven, werd bepaald dat kinderen die meer dan zeventien van de twintig te leren 

woorden al beheersten, niet aan het programma zouden deelnemen. Op deze manier 
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werd voorkomen dat kinderen die in feite maar weinig leerwinst zouden kunnen behalen, 

toch het hele programma inclusief toetsen moesten doorlopen. 

In de periode van twee weken tussen de eerste en de tweede nameting vielen er van 

de 101 kinderen nog eens twaalf uit, eveneens door oorzaken die buiten het onderzoek 

lagen. Hierdoor bleef er een groep van 89 deelnemers over. Aangezien deze 89 kinderen 

het hele onderzoek van de eerste tot en met de laatste toetsdatum hebben meegemaakt, 

gelden zij als de uiteindelijke onderzoeksgroep. In tabel 3.1 is het verloop van het aantal 

deelnemers weergegeven. 

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

Meetmoment Steekproefgrootte

eerste toetsmoment 136

tweede toetsmoment 101

derde toetsmoment  89

3.3.2 Materialen 

3.3.2.1  Beschrijving van het computerprogramma

Voor het experimentele onderzoek is een computerprogramma ontworpen waarin de te 

leren woorden met verschillende frequenties en manieren van aanbieden opgenomen 

zijn. Er is gekozen voor een aanbieding via de computer, omdat dit de mogelijkheid geeft 

de frequentie en aanbiedingswijze onder controle te houden. Er zijn vier versies van het 

computerprogramma gemaakt die aan het eind van deze paragraaf toegelicht worden.

Bij verschillende van de in hoofdstuk 2 beschreven onderzoeken is niet altijd de manier 

waarop nieuwe woorden aangeboden werden helder en ondubbelzinnig beschreven. Niet 

alle auteurs geven bijvoorbeeld aan op welke manier de betekenis uitgelegd wordt. Ook 

de frequentie van de woorden, de wijze waarop de woorden in een tekst gepresenteerd 

worden en de visuele context is niet altijd duidelijk beschreven. Door een onvolledige 

beschrijving van de didactische aanpak is het niet goed mogelijk na te gaan welke 

factoren al dan niet bijgedragen hebben aan de woordenschatgroei. Doughty (1991) heeft 

erop gewezen dat het van belang is zo expliciet mogelijk te zijn bij het beschrijven van 

onderwijsprogramma’s, om zodoende de resultaten van verschillende onderzoeken te 
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kunnen vergelijken en om het mogelijk te maken een onderzoek te herhalen. Vandaar 

dat hieronder een uitgebreide beschrijving opgenomen is van het experimentele 

computerprogramma dat in dit onderzoek aan de kinderen werd aangeboden.

De uitgangspunten voor het computerprogramma zijn gebaseerd op de literatuur 

die in hoofdstuk 2 is besproken en op de ervaringen met het voor- en vroegschoolse 

programma De doorlopende lijn (zie Bacchini & Boogaard 2003 en Bacchini & Spronk 2004), 

waarin de woordenschatgroei van jonge kinderen gestimuleerd werd door het aanbieden 

van prentenboeken en voorwerpen en daarop aansluitende cd-roms. 

Onderwerp

Het computerprogramma bestond uit een samenhangende reeks van twintig foto’s 

over het maken van een fruitsalade. Voor dit onderwerp is gekozen vanuit het idee dat 

het moest gaan om een gewone situatie die zich in het dagelijkse leven van kinderen 

kan afspelen. Er is dus niet gekozen voor een onderwerp dat uitsluitend past binnen 

een schools register. Door deze keuze was het mogelijk de te leren woorden zowel in 

een samenhangend thema aan te bieden als in een voorleesverhaal. Daarnaast was dit 

onderwerp geschikt om als groepsactiviteit uit te voeren. In een vervolgonderzoek zou 

hetzelfde thema dus zowel gebruikt kunnen worden voor een voorleesactiviteit als voor 

een activiteit met handelingen. Dit was van belang voor een mogelijke vergelijking van 

de effectiviteit van het computerprogramma met die van groepsactiviteiten met de 

leerkracht.   

Er is gezorgd voor realistische afbeeldingen bij het programma, die scènes weergeven 

in een huiselijke omgeving met niet meer dan twee personen, namelijk een volwassene 

en een meisje in de schoolleeftijd. 

Selectie van de woorden

Het onderzoek is gericht op de verwerving van twintig woorden. Hiervoor werden alleen 

concrete zelfstandige naamwoorden (object names) uitgekozen, die gebruiksvoorwerpen 

en fruit aanduiden. Dit waren de volgende woorden: aardbei, bel, blikje, druiven, citroen, 

kapstok, kiwi, kom, kruk, lepel, mes, mand, peer, plank, servet, schil, schort, vergiet, traan, zak 

(zie ook Bijlage I). Het computerprogramma is geprogrammeerd in Power point, waardoor 

alleen gebruikgemaakt kon worden van statische beelden met enkele, eenvoudige 

animaties. Hierdoor lag de keuze voor concrete zelfstandige naamwoorden voor de hand, 

aangezien de referenten hiervan gemakkelijk zijn af te beelden. 

Daarnaast speelt mee dat het hier ging om beginnende tweede-taalleerders. Ook 

in de eerste fase van moedertaalverwerving zullen kinderen concrete zelfstandige 
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naamwoorden veelal als eerste woorden leren. In veel talen, ook in het Nederlands, bestaat 

de eerste woordenschat van kinderen voornamelijk uit zelfstandige naamwoorden; 

werkwoorden of bijvoeglijke naamwoorden komen minder voor als eerst geleerde 

woorden. Gentner en Boroditsky (2001) stellen dat in de vroege woordenschat veel 

zelfstandige naamwoorden voorkomen, omdat de eerste woorden van kinderen vaak de 

namen van voorwerpen zijn (zie ook paragraaf 2.3.4). Zij verdedigen de ‘hypothese van de 

natuurlijke indeling’, die inhoudt dat kinderen geneigd zijn nieuwe woorden in de eerste 

plaats te koppelen aan voorwerpen of begrippen die zich makkelijk laten onderscheiden 

in hun omgeving als aparte eenheden. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat kinderen, 

als ze beginnen met het leren van woorden, een nieuw woord het liefst als label aan 

een object koppelen (Gentner & Boroditksy 2001). Ook Gillette, Gleitman, Gleitman en 

Lederer (1999) wijzen erop dat de eerste basis van het leren van woorden bestaat uit 

een ‘koppeling van woord-aan-wereld’ (word-to-world pairing): de taalleerders gaan af op 

hun waarneming van de concrete wereld en leren daarom in de eerste plaats woorden 

voor objecten. Omdat dit zelfstandige naamwoorden zijn, is deze woordsoort dominant 

in de allereerste woordenschat van jonge kinderen (Gleitman et al. 1999). Indien dit ook 

voor tweede-taalleerders in de eerste fase van hun tweede-taalverwerving geldt, moet 

het computerprogramma inspelen op deze cognitieve strategie en voor nieuw te leren 

woorden vooral concrete zelfstandige naamwoorden kiezen. 

Bij de selectie is overwogen dat de te leren woorden niet te vaak moesten voorkomen 

in het algemene taalaanbod in de kleuterbouw. De verwerving van de woorden zou dan 

zo min mogelijk beïnvloed kunnen worden door het aanbod in het dagelijkse taalgebruik 

op school. Om een maat voor ‘niet te vaak voorkomen’ te verkrijgen, is gekeken naar 

de frequentielijst voor groep 1/2 van Schrooten en Vermeer (1994). Deze lijst bestaat 

uit 275.821 tokens, teruggebracht tot 6.744 lemmata, verzameld uit het taalaanbod in 

prentenboeken en uit opnames van mondelinge interactie in kleutergroepen. Er zijn 

vooral woorden gekozen die in de sublijst voor groep 1/2 een lage frequentie hebben en 

een laag geometrisch gemiddelde, hetgeen een spreidingsmaat is voor het voorkomen 

van het woord. Het woord dat het meest frequent in de lijst van Schrooten en Vermeer 

voorkomt, is lepel, met een frequentie van 31, alle andere woorden hebben een lagere 

frequentie. De gemiddelde frequentie is 10,5 voor de twintig gekozen woorden (zie 

Bijlage I).  Het feit dat deze woorden een lage frequentie hebben in de lijst van Schrooten 

en Vermeer, neemt niet weg dat het toch vrij gangbare woorden zijn. Er is niet gekozen 

voor een woordaanbod dat ver af zou staan van de beleving en ervaring van vierjarige 

kinderen, ook omdat de kinderen de woorden in een verhaal aangeboden krijgen dat over 

een gewone, alledaagse situatie gaat. 
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Animaties 

Een uitgangspunt bij de ontwikkeling van het programma was dat de kinderen zonder 

veel moeite de betekenis van de woorden uit de aangeboden beelden en tekst zouden 

moeten kunnen opmaken. Er mocht bij de aanbieding van de beelden en de mondelinge 

tekst geen onduidelijkheid bestaan over de referent van de aan te leren woorden en de 

aandacht van het kind moest gericht worden op de referent, zodanig dat op hetzelfde 

moment dat het woord aangeboden wordt, het kind kijkt naar de afbeelding van het 

betreffende voorwerp. Dit principe van gelijktijdigheid (zie paragraaf 2.3.4) is er dus op 

gericht het referentieprobleem te verkleinen. 

Voor het programma zijn twintig foto’s genomen die met elkaar een verhaal 

illustreren. Per foto zijn steeds enkele objecten duidelijk afgebeeld. Deze voorwerpen 

worden apart ‘uitgelicht’ door animaties die optreden wanneer het betreffende woord 

uitgesproken wordt. Dit zorgt ervoor dat de aandacht van het kind op de referent 

gericht wordt. De visuele context is daardoor in veel opzichten ondersteunend en zoveel 

mogelijk gelijkgesteld aan een situatie waarin een volwassene voorwerpen aanwijst. 

Het kind kan de betekenis van het nieuwe woord achterhalen op het moment dat het 

uitgesproken wordt. De animaties betreffen geen drukke, afleidende beelden, maar zijn 

kort en eenvoudig van karakter en betreffen alleen het voorwerp waarnaar het woord 

verwijst. Zo wordt bijvoorbeeld bij het noemen van het woord lepel de afbeelding van de 

lepel snel achter elkaar vergroot en weer verkleind, waardoor de lepel op de foto eruit 

springt. Uit de literatuur over elektronische prentenboeken is gebleken dat animaties 

tweetalige kinderen kunnen helpen bij het leren van nieuwe woorden en beter werken 

dan illustraties met statische beelden (Verhallen 2009). 

Frequentie in het programma

Vijftien woorden, de zogenaamde ‘doelwoorden’, kregen per versie van het 

woordenschatprogramma steeds een andere frequentie, in de laagfrequente versie 

twee keer per aanbieding, in de hoogfrequente versie zeven keer per aanbieding. Het 

programma werd drie keer aangeboden aan de proefpersonen, dus ‘lage frequentie’ geeft 

aan dat deze doelwoorden in totaal zes keer te horen waren en ‘hoge frequentie’ betekent 

dat ze in totaal eenentwintig keer voorkwamen. Daarnaast waren er vijf woorden die wat 

de frequentie betreft constant bleven. Deze woorden kwamen in elke versie slechts een 

keer voor en werden in totaal dus drie keer aangeboden (zie Bijlage I). Door middel van 

deze zogenaamde ‘eenmalige’ woorden was een extra middel ter beschikking om na te 

gaan welke rol de frequentie van voorkomen speelt bij het leren van woorden. 
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Het computerprogramma werd drie keer aangeboden, aangezien een aanbieding 

van één keer onvoldoende zou zijn voor het vergroten van de woordenschat. In eerder 

onderzoek (Verhallen, Bus & De Jong 2004) is immers al aangetoond dat tweetalige 

kinderen bij een eenmalige aanbieding van een sprekend prentenboek geen nieuwe 

woorden erbij leerden, maar bij vier keer aanbieding wel. Omdat vier keer te veel 

organisatorische ingrepen zou geven, is gekozen voor drie keer aanbieding. 

Aanbiedingswijze

Voor het aanbieden van de woorden werden er twee manieren gekozen. Bij de eerste 

manier, die van de losse woorden, werden de woorden apart uitgesproken. Het woord 

werd in de versie met de lage frequentie gepresenteerd in een korte zin van hooguit vier 

woorden en dan steeds aan het eind ervan, waarbij een korte pauze werd aangehouden 

voor het woord, zoals bijvoorbeeld in “Dit is ... de lepel.” of  “Zie je ... de kom?”. Daarna 

werd het woord nog eens los herhaald. Bij de versie met de hoge frequentie, waarin de 

woorden zeven keer voorkwamen, werd het woord ook op die manier uitgesproken en 

daarna nog een paar keer als los woord herhaald met korte pauzes ertussen. Sommige 

woorden werden bij een en dezelfde afbeelding zeven keer achter elkaar genoemd, andere 

woorden kwamen verspreid over het hele programma voor. De duur van het programma 

was voor de versie waarin de woorden twee keer voorkwamen ongeveer drie minuten en 

voor de versie met de hoge frequentie ongeveer zes minuten.

Bij de tweede wijze van aanbieden kwamen de woorden voor in een lopende tekst. 

Er werd een verhaal voorgelezen dat speciaal voor het programma was geschreven en 

waarvan de tekst nauw aansloot bij de foto’s. De zinnen waren kort gehouden en de 

woordkeus eenvoudig. Het verhaal werd in een rustig tempo voorgelezen en de woorden 

werden hierbij wel met enige nadruk, maar in lopende spraak, zonder extra pauzes 

tussen de woorden, uitgesproken. Het verhaal duurde ongeveer negen minuten voor de 

versie met de lage frequentie en elf minuten voor die met de hoge frequentie (zie Bijlage 

II voor de tekst van het verhaal). 

Vier versies

De combinatie van twee verschillende frequenties van voorkomen en twee manieren van 

aanbieden leverde vier versies van het programma op. In elke versie bleef de visuele 

context, dat wil zeggen de foto’s en de animaties, steeds hetzelfde. Alle versies van het 

programma werden door dezelfde persoon ingesproken. In tabel 3.2 zijn de verschillende 

versies weergegeven.
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Tabel 3.2: De vier versies van het computerprogramma

Aanbiedingswijze Frequentie

Versie 1 losse woorden laag

Versie 2 verhaal laag

Versie 3 losse woorden hoog

Versie 4 verhaal hoog

 

3.3.2.2  Woordenschattoetsen

Voor het meten van de verwerving van de woorden is een toets ontwikkeld in twee 

versies: een voor de passieve en een voor de actieve beheersing van de woorden. De 

passieve toets bestond uit een serie van steeds vier foto’s, waaronder een foto die het 

doelwoord afbeeldde en drie andere foto’s die afleiders waren. De kinderen kregen 

het woord te horen en moesten uit de vier mogelijkheden de juiste foto kiezen. Een 

van de drie afleidende plaatjes was een woord dat in klank op het doelwoord leek. 

De andere twee afleiders waren woorden die in het programma werden aangeboden 

of woorden die in hetzelfde domein lagen (zie Bijlage III voor een voorbeeld van een 

item). De score was het aantal goed aangewezen afbeeldingen. Voor de actieve toets 

werd steeds een foto getoond waarbij de proefpersoon het afgebeelde voorwerp moest 

benoemen. De score was het aantal juist benoemde afbeeldingen. Als het kind hierbij een 

verkleinwoord noemde of enkelvoud als het meervoud betrof (bijvoorbeeld zakje in plaats 

van zak, of druif in plaats van druiven), werd het antwoord goed gerekend. Ook bij kleine 

uitspraakafwijkingen werd de score ‘goed’ toegekend. 

Bij de voormeting werd ook de passieve woordenschattaak van de Taaltoets Alle 

Kinderen (TAK) afgenomen (Verhoeven & Vermeer 2001). Dit is een landelijk genormeerde 

toets voor het meten van de grootte van de Nederlandse woordenschat van jonge 

kinderen.  
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3.3.3 Procedure

3.3.3.1  Verdeling over de onderzoeksgroepen

De kinderen werden voor de start van het woordenschatprogramma willekeurig 

verdeeld in een controlegroep en vier experimentele subgroepen. De toewijzing aan 

de respectievelijke condities gebeurde via de alfabetische klassenlijsten, waarbij het 

eerste kind aan conditie 1 werd toegewezen, het tweede kind aan conditie 2, etc. Elke 

experimentele groep kreeg een andere versie van het programma te zien. De controlegroep 

kreeg via de computer een gesproken prentenboek te horen waarin de geselecteerde 

woorden niet voorkwamen. 

In tabel 3.3 is het aantal deelnemers per subgroep weergegeven. 

Tabel 3.3: Verdeling van aantallen proefpersonen over de vijf condities

Conditie Aantal deelnemers

1. Losse woorden, lage frequentie 17

2. Verhaal, lage frequentie 19

3. Losse woorden, hoge frequentie 16

4. Verhaal, hoge frequentie 20

5. Controlegroep 17

Totaal 89

De dataverzameling startte in september 2006 en liep door tot en met april 2007. Van de 

acht scholen leverde één school ongeveer een derde van het aantal deelnemers, namelijk 

33 kinderen. In tabel 3.4 is de verdeling te zien van de aantallen leerlingen over de scholen.
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Tabel 3.4: Aantallen deelnemende leerlingen per school

School Condities

Losse woorden/
Lage frequentie

Verhaal/
Lage 
frequentie

Losse woorden/
Hoge 
frequentie 

Verhaal/
Hoge 
frequentie

Controle-
groep

Totaal

1 3 3 1 1 3 11

2 7 9 6 7 5 33

3 1 1 1 1 1 5

4 1 1 1 2 - 4 

5 1 1 2 1 1 6

6 1 1 1 2 2 7

7 3 3 2 3 3 14

8 1 1 2 3 2 9

Totaal 17 19 16 20 17 89

3.3.3.2  Aanbieding van het programma

De kinderen kregen het programma via een laptop individueel aangeboden. Dit vond 

plaats op de betreffende school in een aparte kamer die niet ver van het eigen klaslokaal 

lag. De kinderen werden hiervoor uit hun groep gehaald en na afloop weer teruggebracht. 

Ook de toetsen werden in deze kamer afgenomen. Indien de kinderen niet vertrouwd 

waren met de ruimte, kregen ze even de gelegenheid rond te kijken en te wennen. 

De kinderen kregen het programma door middel van een diapresentatie op de computer 

te zien en de tekst werd via een koptelefoon auditief aangeboden. De onderzoekster was 

daarbij aanwezig en startte het programma. Om de condities tussen de proefpersonen 

gelijk te houden, werd het programma niet op een interactieve manier aangeboden. 

De kinderen bedienden dus niet de muis, het programma schakelde automatisch over 

naar de volgende dia. Elke versie van het programma werd drie keer aangeboden. Dat 

gebeurde op drie aparte dagen die binnen een periode van een week vielen. Niet altijd 

was dat binnen dezelfde schoolweek, bij een aantal kinderen bijvoorbeeld werd het 

programma de eerste keer aangeboden op donderdag en de tweede en derde keer op de 

daaropvolgende maandag en dinsdag. 
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3.3.3.3  Voormeting en nametingen

Er waren drie toetsmomenten: een voormeting en twee nametingen. De voormeting 

werd voorafgaand aan het programma afgenomen en tussen de voormeting en de eerste 

aanbieding van het programma lag ten hoogste een week. De eerste nameting viel op 

dezelfde dag als de laatste aanbieding van het programma. Voordat deze nameting 

plaatsvond, werd na afloop van het programma een korte tijdspanne aangehouden van 

ten hoogste twee uur waarin de kinderen in hun eigen groep deelnamen aan de reguliere 

activiteiten. De derde toetsing vond tien tot veertien dagen later plaats. 

De voormeting werd voor de eerste groep van elf kinderen afgenomen door de 

onderzoekster, alle andere kinderen werden door een toetsassistente getoetst die niet op 

de hoogte was van de indeling van de kinderen in de subgroepen. Voordat het toetsen 

begon, waren de onderzoekster en de toetsassistente aanwezig geweest in de groep, 

zodat de kinderen kennis met hen konden maken.

Bij de voormeting is de passieve woordenschattoets afgenomen en het onderdeel 

passieve woordenschattaak van de Taaltoets Alle Kinderen (Verhoeven & Vermeer 2001). 

Op het tweede en het derde toetsmoment zijn de passieve en de actieve woordenschattoets 

afgenomen. Er is voor gekozen om bij de voormeting niet de actieve woordenschattoets af 

te nemen, omdat de kinderen al twee toetsen voorgelegd kregen. Het werd als een te grote 

Tabel 3.5: Tijdschema van aanbieding  programma en toetsmomenten

1e week 2e week 3e – 4e 
week

4e – 5e 
week

Experi-
mentele 
groep

Tm1
TAK
Passieve
woorden-
schattoets

Experimenteel programma Tm2
Passieve
woorden-
schattoets
Actieve 
woorden-
schattoets

(geen pro-
gramma)

Tm3
Passieve
woorden-
schattoets
Actieve 
woorden-
schattoets

1e aan-
bieding

2e aan-
bieding

3e aan-
bieding

Controle- 
groep

Tm1
TAK
Passieve
woorden-
schattoets 

Gesproken prentenboek Tm2
Passieve
woorden-
schattoets
Actieve 
woorden-
schattoets

(geen pro-
gramma)

Tm3
Passieve
woorden-
schattoets
Actieve 
woorden-
schattoets

1e aan-
bieding

2e aan-
bieding

3e aan-
bieding

Tm1 = eerste toetsmoment; Tm2 = tweede toetsmoment; Tm3 = derde toetsmoment
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belasting voor de kleuters gezien om naast de TAK en de passieve woordenschattoets ook 

de actieve woordenschattoets af te leggen. In tabel 3.5 zijn de drie toetsmomenten en de 

aanbieding van het experimentele programma te zien. 

3.3.3.4  Statistische analyses

Bij de resultaten zijn eerst de beschrijvende data weergegeven. Voor de toetsing van 

de verschillen tussen de groepen zijn variantieanalyses verricht, waarbij steeds 

is gecorrigeerd voor de voormeting (ANCOVA). Bij de nametingen met de passieve 

woordenschattoets hebben we voor de correctie gebruikgemaakt van de scores op 

deze toets bij de voormeting. Aangezien echter de actieve woordenschattoets niet bij 

de voormeting is afgenomen, konden voor de correctie voor beginverschillen bij de 

toetsingen met de actieve woordenschattoets de scores op deze toets niet gebruikt 

worden. Daarom zijn, uitgaande van het feit dat er een redelijke correlatie tussen de 

passieve en de actieve woordenschattoets was (Pearsons correlatie = 0,78), voor de 

correctie voor beginverschillen voor de actieve toets de scores op de passieve toets als 

covariaat gebruikt. 

Als maat voor de effectgroottes is gebruik gemaakt van de zogenaamde partial eta 

squared (η
p
²). Hiervoor geldt dat er van een klein effect sprake is bij η

p
² = 0,01, van een 

middelmatig effect bij η
p
² = 0,06 en van een groot effect bij η

p
² = 0,14 (Stevens 1996). 

Het aangehouden significantieniveau is p< 0,05.

3.4 Resultaten

3.4.1  TAK-scores

De TAK is een landelijk genormeerde toets (Verhoeven & Vermeer 2001). De scores 

op de passieve woordenschattaak zijn gebruikt om te bekijken of de Nederlandse 

taalvaardigheid van de experimentele groep verschilde van die van de controlegroep. 

De gemiddelde score op deze toets bedroeg 19,5 met een standaarddeviatie van 12,7. De 

controlegroep behaalde gemiddeld een lagere score dan de experimentele groep, zoals in 

tabel 3.6 is te zien. Dit verschil was echter niet significant (F(1,87)=1,87, p=0,175, η
p
² = 

0,02). In geen van beide groepen kwamen extreem lage of hoge scores voor. 
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Tabel 3.6: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties voor de experimentele groepen en de 

controlegroep op de TAK (passieve woordenschattaak) – max.score 96

(N=89) Experimentele groepen 
(n=72)

Controlegroep
(n=17)

TAK 
(passieve woordenschattaak) 20,4

(13,2)
15,7

(10,5)

3.4.2  Effect van het programma op de woordenschat

De eerste vraag die van belang is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 

betreft het effect van het programma op de groei van de woordenschat, met andere 

woorden: heeft de  experimentele groep meer woorden geleerd dan de controlegroep? 

Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan wat het gemiddelde is van de scores die de 

groepen behaalden op de drie tijdstippen. In tabel 3.7 zijn deze met de standaarddeviaties 

weergegeven. 

Tabel 3.7: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op het eerste, tweede en derde meetmoment 

per onderzoeksgroep – alle woorden (max. score 20)

(N=89) Experimentele groepen  
(n=72)

Controlegroep
(n=17)

Toets-
moment 1

Passieve 
woordenschattoets

10,5
(3,9)

10,1
(4,9)

Toets-
moment 2

Passieve 
woordenschattoets

13,9
(4,1)

11,0
(4,7)

Actieve 
woordenschattoets

6,4
(4,3)

4,4
(3,1)

Toets-
moment 3

Passieve 
Woordenschattoets

14,0
(4,2)

11,1
(4,7)

Actieve 
woordenschattoets

6,6
(4,2)

5,1
(3,7)
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In tabel 3.7 is te zien dat bij de voormeting zowel de experimentele groep (N=72) als 

de controlegroep (N=17) al een aantal van de twintig geselecteerde woorden kenden, 

namelijk respectievelijk 10,5 en 10,1 woorden. Na aanbieding van het programma behaalt 

de experimentele groep vervolgens hogere scores dan de controlegroep, zowel op de 

passieve als op de actieve woordenschattoets. De betrouwbaarheid van de toetsscores is 

berekend met Cronbachs alpha en loopt van 0,73 tot 0,85.

3.4.3 Verschil experimentele groep en controlegroep

Uit tabel 3.7 is op te maken dat de experimentele groep op de laatste nameting 3,5 woorden 

passief erbij heeft geleerd ten opzichte van de beginscore en de controlegroep niet meer 

dan één woord. De experimentele groep heeft dus meer dan drie keer zoveel woorden 

geleerd als de controlegroep. Om na te gaan of dit verschil ook statistisch significant 

is, zijn er variantieanalyses uitgevoerd. De resultaten hiervan worden hieronder per 

meetmoment besproken. 

Voormeting

Van belang voor de vraag of het programma de groei van de woordenschat bevordert, 

is de startpositie van de kinderen. Een verschillende beginscore zou ervoor kunnen 

zorgen dat de groep met het betere startniveau sneller woorden leert dan de andere 

groep, los van de uitwerking van het experimentele programma. De gemiddelde scores 

bij de voormeting (Tm1) zijn daarom op significantie getoetst door middel van een 

variantieanalyse, met als hoofdeffect ‘testgroep’ (experimentele groep en controlegroep) 

en als afhankelijke variabele de scores op de passieve woordenschattoets bij het eerste 

toetsmoment. Hieruit kwam naar voren dat de groepen voor aanvang van het programma 

niet significant van elkaar verschilden (F(1,87)=0,16, p=0,687, ηp²=0,002). In termen van 

effectgrootte was het verschil zeer klein. Ook is nagegaan hoe het verband is met de 

algemene woordenschat gemeten door middel van de passieve woordenschattaak van de 

TAK (Verhoeven & Vermeer 2001). De Pearson correlatie tussen de scores op de passieve 

woordenschattoets bij het eerste meetmoment en de TAK bedraagt 0,71. 

Tweede toetsmoment

Zoals we bij de descriptieve data zagen, behaalt de experimentele groep hogere scores 

dan de controlegroep bij de eerste nameting (Tm2). Ook de scores bij dit meetmoment 

zijn onderzocht op statistische significantie door middel van variantieanalyse, met als 

hoofdeffect weer ‘testgroep’ (experimentele groep en controlegroep), als afhankelijke 
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variabele de scores op de passieve woordenschattoets bij het tweede toetsmoment 

en de voormeting als covariaat. Uit deze analyse kwam naar voren dat het verschil in 

gemiddelden significant was (F(1,86)=18,53, p<0,001, ηp²=0,18) en tamelijk groot.

Voor de actieve woordenschattoets is deze variantieanalyse ook uitgevoerd, waarbij 

wederom gecorrigeerd is voor de scores op de passieve woordenschattoets bij de 

voormeting. Ook deze analyse gaf significante verschillen tussen de experimentele groep 

en de controlegroep te zien (F(1,86)=4,92, p=0,029, ηp²=0,05). Het verschil is middelmatig 

groot.

Hieruit kunnen we opmaken dat het programma heeft gezorgd voor een significant 

verschil in woordenschatgroei, zowel voor wat betreft de passieve, als voor wat betreft 

de actieve beheersing van de woorden, waarbij we kunnen opmerken dat het verschil op 

de actieve woordenschattoets kleiner is dan op de passieve. 

Derde toetsmoment

Op soortgelijke wijze zijn de scores op de retentiemeting (Tm3) geanalyseerd. Voor de 

passieve woordenschattoets leverde dit een significant verschil op (F(1,86)=18,02, p<0,001, 

ηp²=0,17) en dit is nog steeds een tamelijk groot verschil. Bij de actieve woordenschattoets 

was het verschil niet significant (F(1,86)=3,11, p=0,081, ηp²=0,04). Dat betekent dat 

de groep die het programma aangeboden heeft gekregen na twee weken passief meer 

woorden kent dan de controlegroep. Voor de retentie over een periode van twee weken 

heeft het programma dus voor de passieve woordenschat een gunstig effect opgeleverd, 

maar voor de actieve woordenschat lijkt dit effect weg te ebben. 

 

3.4.4 Effect van frequentie en aanbiedingswijze   

De onderzoeksvragen richten zich op de betekenis van de factoren frequentie en 

aanbiedingswijze voor de woordenschatgroei. Daarom is door middel van variantieanalyse 

de betekenis van deze factoren onderzocht. Omdat de frequentie alleen voor vijftien van 

de twintig woorden werd gemanipuleerd, is de analyse op de scores voor deze vijftien 

woorden uitgevoerd. Dit is voor de eerste nameting gedaan, die direct na voltooiing van 

het programma plaatsvond, waarbij werd gecorrigeerd voor de scores op de voormeting 

voor dezelfde vijftien woorden. Uit deze analyse kwam naar voren dat bij de eerste 

nameting op de passieve woordenschattoets zowel de factor ‘frequentie’ (F(1,67)=4,96, 

p=0,029, ηp²=0,07), als de factor ‘aanbiedingswijze’ (F(1,67)=6,91, p=0,011, ηp²=0,09) 

een significant effect opleverde. Dit was middelmatig tot groot. Er was geen interactie-

effect (F(1,67)<1). Bij de actieve woordenschattoets trad er geen significant effect op, 
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noch van de factor ‘frequentie’ (F(1,67)=1,32, p=0,255, ηp²=0,02), noch van de factor 

‘aanbiedingswijze’ (F(1,67)=2,69, p=0,106, ηp²=0,04). Ook hierbij was er geen interactie-

effect. 

Bij de tweede nameting, die twee weken na de aanbieding van het programma 

plaatsvond, zien we hetzelfde patroon. Voor de passieve woordenschattoets geeft zowel 

de factor ‘frequentie’ (F(1,67)=5,77, p=0,019, ηp²=0,08) als de factor ‘aanbiedingswijze’ 

(F(1,67)=7,70, p=0,007, ηp²=0,10) een significant effect, maar bij de actieve 

woordenschattoets is dat weer afwezig (frequentie: F(1,67)=3,79, p=0,056, ηp²=0,05; 

aanbiedingswijze: F(1,67)=1,79, p=0,184, ηp²=0,03). Ook bij de tweede nameting 

zien we geen interactie-effect optreden, noch bij de passieve, noch bij de actieve 

woordenschattoets (F(1,67)<1).

De variantieanalyse is vervolgens ook uitgevoerd voor de scores op de vijf woorden 

die per aanbieding van het programma eenmalig werden aangeboden (zie par. 3.3.2.1 

Beschrijving computerprogramma). Omdat deze woorden niet in frequentie gevarieerd 

werden, is hierbij alleen gekeken naar de factor ‘aanbiedingswijze’. Bij de twee 

nametingen was er geen significant effect voor de scores op deze vijf woorden, noch bij 

de passieve, noch bij de actieve woordenschattoets. We moeten echter bedenken dat de 

betrouwbaarheid van de toets bij deze woorden niet groot is. Bij het derde meetmoment 

bedroeg Cronbachs alpha 0,66 bij de passieve toets, terwijl op de andere toetsmomenten 

en bij de actieve toets deze eveneens laag was (Tm1pas: 0,45; Tm2pas: 0,39; Tm2ac: 0,62; 

Tm3ac: 0,62). Deze lage betrouwbaarheid brengt met zich mee dat mogelijke significantie-

effecten niet aan het licht komen.  

3.4.5  Verschillen tussen de experimentele subgroepen   

Uit de analyse van de data bleek dat bij de passieve woordenschattoets de hoge frequentie 

de beste resultaten gaf en dit gold ook voor de aanbiedingswijze met de losse woorden. 

Dit betekent dat de experimentele groep die de woorden met een hoge frequentie en als 

losse woorden aangeboden kregen, de hoogste gemiddelde score heeft behaald op de 

verschillende meetmomenten. Dit is te zien in tabel 3.8, waarin een overzicht gegeven 

wordt van de gemiddelde scores per subgroep op de voormeting (Tm1) en de twee 

nametingen (Tm2, resp. Tm3) op de passieve en de actieve woordenschattoets. Hierbij 

zijn alleen de vijftien woorden genomen die in frequentie varieerden, dus de zogenaamde 

‘doelwoorden’ (zie par. 3.3.2.1 Beschrijving computerprogramma). 
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Tabel 3.8: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op passieve en actieve woordenschattoets 

op het eerste, tweede en derde meetmoment – doelwoorden (max. score 15) – voor de vier 

verschillende condities en de controlegroep 

(N=89) Losse 
woorden
Lage 
frequentie
(n=17)

Verhaal
Lage 
frequentie
(n=19)

Losse 
woorden
Hoge 
frequentie
(n=16)

Verhaal
Hoge 
frequentie
(n=20)

Controlegroep
(n=17)

Toetsmoment 1
Passieve toets 9,0

(3,1)
7,9
(2,9)

7,9
(2,8)

8,1
(3,1)

8,1
(3,9)

Toetsmoment 2
Passieve toets*

Actieve toets*

10,9
(3,3)

5,3
(3,9)

9,6
(3,1)

4,5
(2,7)

11,9
(2,7)

6,1
(3,5)

10,8
(3,6)

4,9
(2,7)

9,0
(3,6)

3,9
(2,7)

Toetsmoment 3
Passieve toets*

Actieve toets*

11,1
(2,7)

5,2
(3,4)

9,9
(3,2)

4,3
(2,5)

12,1
(2,5)

5,9
(3,3)

10,9
(3,1)

5,4
(3,1)

8,9
(3,5)

4,0
(2,9)

*gecorrigeerd voor de voormeting

We zien in tabel 3.8 dat de subgroep “Losse woorden, hoge frequentie” bij de passieve 

woordenschattoets op de tweede nameting een score heeft behaald van 12,1. Dit is ten 

opzichte van de veronderstelde gemiddelde beginscore (=8,2) een vooruitgang van 

3,9 woorden. De subgroep “Losse woorden, lage frequentie” behaalde bij de passieve 

toets op het laatste toetsmoment een score van 11,1 en dit betekent een verschil met de 

veronderstelde beginscore van 2,9 woorden. De subgroep “Verhaal, hoge frequentie” ging 

naar 10,9 en leerde er dus ten opzichte van de veronderstelde beginscore 2,7 woorden 

bij. De controlegroep behaalde een winst van slechts 0,7 woorden, vergeleken bij de 

veronderstelde beginscore. 

Bij de actieve woordenschattoets had de derde experimentele groep, namelijk de 

groep “Losse woorden, hoge frequentie” van alle subgroepen op het laatste toetsmoment 

de hoogste score, namelijk 5,9; de vooruitgang ten opzichte van de voormeting is hierbij 

niet vast te stellen, aangezien op de voormeting de actieve woordenschattoets niet is 

afgenomen. 
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3.5 Conclusie en discussie

3.5.1  Onderzoeksvragen

Als antwoord op de onderzoeksvragen kunnen we constateren dat zowel een hoge 

frequentie als een aanbod van losse woorden de beste resultaten geeft voor het passief 

leren van nieuwe woorden, maar dat geen van beide factoren een aantoonbaar effect 

heeft op de actieve beheersing van de woorden. Beide onderzoeksvragen kunnen dus 

alleen voor het passief verwerven van woorden positief beantwoord worden.  

Voor het taalonderwijs aan jonge, anderstalige kinderen is het resultaat van dit 

experiment van belang, aangezien hiermee meer duidelijkheid is verkregen over de vraag 

hoe het aanbod aan deze kinderen eruit moet zien als het gaat om de verwerving van 

nieuwe woorden. Voor  een effectieve didactiek is het nodig dat de te leren woorden veel 

vaker herhaald worden dan tot nu toe gebruikelijk is en ook als losse woorden aangeboden 

moeten worden, dus niet alleen ingebed in zinnen, zoals in voorleesverhalen.

Daarnaast ging het om een computerprogramma dat weinig tijd kostte. In dit onderzoek 

is met name het punt van een mogelijke versnelling van de tweede-taalverwerving 

speciaal onder de aandacht gebracht. De kinderen in de meest gunstige conditie hebben 

hun leerwinst behaald door niet meer dan drie keer ongeveer zes minuten achter de 

computer te zitten. Anderstalige kleuters hebben niet veel tijd om hun achterstand in 

Nederlandse woordenschat in te lopen. In groep 3 moet het formele leren van start gaan 

en hoe sneller ze hun woordenschat vergroten, hoe groter hun kansen om ten volle van 

het onderwijs te profiteren. Niet alleen de vooruitgang in aantal woorden, maar ook het 

aspect tijd moet daarom in de beschouwing van de resultaten meegenomen worden. 

Bovendien is de organisatorische ingreep voor de leerkracht minimaal. De kinderen waren 

slechts even uit de groep en de normale groepsactiviteiten werden nauwelijks verstoord. 

Daarom is de effectiviteit van het werken met computers een belangrijk element bij 

het zoeken naar betere didactische werkwijzen voor het vergroten van de Nederlandse 

woordenschat van de kinderen. 

3.5.2  Frequentie

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de hoge frequentie van eenentwintig keer 

betere resultaten bracht dan de frequentie van zes keer, een aantal dat toch ook als een 

redelijke frequentie kan worden gezien. Over het belang van frequentie wordt in de 

taalverwervingsliteratuur verschillend gedacht. Het debat over de betekenis van deze 
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factor is de laatste tien jaar meer op de voorgrond gekomen, hetgeen waarschijnlijk ook 

te maken heeft met de verbetering van de opnameapparatuur en de mogelijkheid tot 

versnelde dataverwerking door de computer (Demuth 2007). Onderzoekers als N. Ellis 

(2002) zien een belangrijke rol voor frequentie in de taalontwikkeling. De taalleerder 

kan de afzonderlijke taalelementen leren herkennen op grond van de frequentie van 

terugkerende patronen in het taalaanbod. Dit is de basis voor het onderscheiden van de 

verschillende elementen en het vervolgens leren van de betekenis van die elementen. 

Frequentie is daarom een bepalende factor bij de verwerving van taal (N. Ellis 2002). Ook 

Tomasello (2003) hecht groot belang aan deze factor (zie paragraaf 2.3.1).

R. Ellis (1994) acht het mogelijk dat frequentie-effecten in de vroege stadia van 

tweede-taalverwerving een andere rol spelen dan in de latere fases en hij ziet dan ook 

een drempelfunctie voor frequentie (R. Ellis 1994). Dit zou inhouden dat de resultaten 

die in dit onderzoek bij beginnende tweede-taalleerders gevonden zijn, anders zouden 

uitpakken voor oudere kinderen die al een behoorlijke beheersing van het Nederlands 

hebben. Of dit ook zo is, kan hier niet bepaald worden, aangezien dit onderzoek zich 

beperkt tot beginnende tweede-taalleerders. Het zou echter wel in overeenstemming 

zijn met de bevindingen van het moedertaalonderzoek. Hieruit blijkt immers dat 

het aantal herhalingen in het aanbod van moeders minder groot wordt naarmate de 

taalontwikkeling van het kind vordert. Ook de correlatie van het aantal herhalingen met 

de verwerving van de woorden neemt af naarmate het kind ouder wordt (Barrett, Harris 

& Chasin 1991; Hart 1991). 

Uit het onderzoek naar moedertaalverwerving kwam ook naar voren dat het 

kind in toenemende mate in staat is verschillende aanwijzingen te gebruiken uit het 

taalaanbod om nieuwe woorden te leren. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden 

dat het relatieve belang van frequentie afneemt naarmate het kind verder komt in zijn 

taalontwikkeling. Als we dit op de tweede-taalverwerving betrekken, houdt dit in dat 

kinderen in de eerste fasen veel hebben aan een zeer frequent aanbod, terwijl kinderen 

met een grotere tweede-taalvaardigheid niet alleen van frequentie, maar ook van andere 

kenmerken van woorden gebruikmaken om nieuwe woorden te leren. Dit betekent dat 

ook bij tweede-taalverwerving de reeds verworven kennis van de taal een belangrijke 

factor is voor de wijze waarop kenmerken van het taalaanbod een faciliterende rol spelen 

voor woordenschatvergroting (zie ook het schema in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.6). Dit 

zou pleiten voor een differentiële benutting van kenmerken van verzorgerstaal in de 

opeenvolgende fasen van de tweede-taalverwerving. Dat wat in de allereerste fasen van 

de tweede-taalverwerving een belangrijke rol speelt, kan van minder belang zijn voor de 

latere fasen, terwijl ook omgekeerd een aanpak die voor gevorderde tweede-taalleerders 
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gunstig werkt, niet faciliterend hoeft te zijn voor de beginners. Voor jonge beginnende 

tweede-taalleerders is het belang van een hoge frequentie uit dit onderzoek duidelijk 

naar voren gekomen.

3.5.3  Aanbiedingswijze en segmentatie van lopende spraak 

Het aanbieden van losse woorden heeft een gunstiger effect op het leren van woorden 

dan het aanbieden van woorden in een verhaal, zo bleek uit de resultaten van dit 

experiment. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het verminderen van het 

segmentatieprobleem, waarop in het vorige hoofdstuk is ingegaan (zie paragraaf 2.3.3 en 

2.3.6). Zoals daar al werd opgemerkt, wordt in de literatuur over moedertaalverwerving 

aan het segmenteren van de lopende spraak belang gehecht, aangezien dat een van de 

eerste stappen is die het kind moet zetten om woorden te kunnen leren. 

Voor moedertaalsprekers is het eenvoudig te horen uit welke woorden een zin 

bestaat. Er zijn vele aanwijzingen in gesproken taal waaruit de geoefende luisteraar kan 

opmaken waar het ene woord eindigt en het volgende begint. Hoe makkelijk dit proces 

de moedertaalspreker ook voorkomt, het is goed te bedenken dat deze aanwijzingen geen 

absolute sleutels voor segmentatie opleveren, maar een beroep doen op waarschijnlijkheid, 

dus op inschatting door de luisteraar. Daarom zullen moedertaalsprekers altijd 

verschillende aanwijzingen tegelijk benutten om de woordgrenzen in ononderbroken 

taal te bepalen (Kooijman, Johnson & Cutler 2008). De moedertaalsprekers hebben deze 

signalen leren herkennen in hun jarenlange ervaring met het eerste-taalaanbod. Hierdoor 

hebben ze zich bekwaamd in de afweging van het mogelijke belang van de afzonderlijke 

signalen, zodat ze deze onderling kunnen combineren om tot een juiste segmentatie te 

komen. 

Voor beginnende tweede-taalsprekers zijn deze aanwijzingen waarschijnlijk nog niet 

allemaal beschikbaar. Daarom zal het segmenteren van de lopende spraak beginnende 

tweede-taalleerders veel moeite kunnen kosten. Het verschil in aanbieding tussen de 

conditie met de losse woorden en die met het verhaal ligt vooral in het feit dat in de 

eerste conditie de woorden niet ononderbroken achter elkaar werden aangeboden. 

De losse-woorden-versie maakte het voor de kinderen als het ware overbodig om te 

zoeken naar de woordgrenzen, want de woorden werden al als aparte klankeenheden 

gepresenteerd. Op het moment dat hun aandacht getrokken werd door de animatie en 

ze naar de afbeelding keken, hoorden ze tegelijkertijd het woord. Hierdoor konden ze 

geheel gericht blijven op de afbeelding en zonder extra inspanning het aangeboden 

woord op hetzelfde moment associëren met de afbeelding waarop ze gefocust waren. De 
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betekenistoekenning zal daardoor sneller hebben plaatsgevonden dan in de conditie met 

de lopende spraak. Doordat het woord in deze versie steeds als losse eenheid herhaald 

werd, konden de kinderen het woord in hun geheugen opslaan. Hierdoor kon zowel het 

referentieprobleem als het retentieprobleem verkleind worden voor de kinderen en de 

condities met de losse woorden leverden daarom zoveel betere resultaten op dan die met 

het verhaal. 

Wanneer we kijken naar de zwakste conditie van de experimentele groepen, namelijk 

die met het verhaal en de lage frequentie (zie tabel 3.8), zien we dat de scores van deze 

groep noch op de eerste nameting, noch op de tweede nameting significant verschilden 

van die van de controlegroep (in alle gevallen: t(34)<1, p>0,447), hetgeen betekent dat 

kinderen die de woorden helemaal niet via de computer aangeboden kregen, evenveel 

leerden als de kinderen die naar het voorlezen met de lage frequentie luisterden. Daarbij 

kwamen de woorden zes keer voor in het voorleesverhaal en in veel prentenboekverhalen 

komen nieuwe woorden in een nog lagere frequentie voor, soms niet meer dan een of twee 

keer. Toch wordt in de literatuur vaak het voorlezen van prentenboekverhalen aanbevolen 

als middel om de woordenschat van anderstalige kinderen te vergroten (Van Elsäcker & 

Verhoeven 1997; Kienstra 2003; Corvers et al. 2004). De redenering hierbij is dat het 

verhaal met de illustraties een context oplevert die de kinderen kunnen gebruiken om de 

betekenis van nieuwe woorden te achterhalen. Indien het verhaal nog eens voorgelezen 

wordt, zou de herhaling dan zorgen voor het onthouden van de woorden. Gezien de 

resultaten van dit onderzoek is het de vraag of het voor beginnende tweede-taalleerders 

zo makkelijk is om vanuit een aanbod van mondelinge teksten nieuwe woorden te 

leren. We mogen ons daarom afvragen onder welke voorwaarden voorleesverhalen een 

geëigend middel zijn voor de vergroting van de woordenschat. Waarschijnlijk moeten 

we dan zorgen voor een zeer frequent voorkomen van de te leren woorden en moeten 

deze woorden ook als losse woorden aangeboden worden, voordat het voorlezen van 

prentenboeken tot een bevredigende toename van de woordenschat leidt. 

3.5.4  Verder onderzoek

In dit onderzoek kregen de kinderen bij het voorgelezen verhaal individueel de tekst te 

horen, waarbij geen vorm van interactie mogelijk was en ze alleen passief luisterden 

naar het verhaal. Het is echter mogelijk dat de kinderen, indien ze bij het voorlezen 

meer betrokken worden, bijvoorbeeld als het voorlezen in een klein groepje gebeurt 

en ze zelf inbreng hebben, meer woorden leren dan door alleen te luisteren naar de 

computer. Uit de onderzoeken van Droop et al. (2005) en Corvers et al. (2004) blijkt dat 
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kinderen beter in staat zijn om woorden te leren via het voorlezen van verhalen, als de 

prentenboeken interactief worden voorgelezen. Dit was ook het geval met de zogenaamde 

‘dialogical reading’ (zie paragraaf 2.2.2) van Whitehurst et al. (1994). Welke elementen in 

dit interactieve voorlezen echter voor het leren van woorden van belang zijn, is niet 

duidelijk geworden. Een andere manier van voorlezen zou dus betere resultaten kunnen 

geven, maar om vast te stellen wat bij het voorlezen nu juist de woordenschat verbetert, 

is onderzoek nodig waarbij andere factoren dan het voorlezen zelf, zoals het verhaal, 

de selectie van de woorden en de afbeeldingen, zoveel mogelijk onder controle worden 

gehouden. 

Daarnaast zouden ook andere activiteiten waarbij er meer betrokkenheid van de kinderen 

is wellicht betere resultaten kunnen geven dan het computerprogramma, waarbij 

de kinderen alleen passief luisteren. Daarbij zouden dan ook hetzelfde onderwerp en 

dezelfde woorden gebruikt moeten worden om zoveel mogelijk de context waarin de 

woorden aangeboden worden hetzelfde te laten. We kunnen daarbij denken aan het 

feit dat in de moedertaalonderzoeken naar voren komt dat kinderen die met de moeder 

in een handelingssituatie betrokken zijn en daarbij korte opdrachten krijgen, meer 

woorden leren dan wanneer dat niet het geval is (Akhtar, Dunham & Dunham 1991). Van 

een meer taakgerichte aanpak, waarbij voor jonge kinderen aansprekende activiteiten 

gecombineerd worden met een taalaanbod waarin ook plaats is voor losse woorden, 

kunnen we verwachten dat de groei van de woordenschat er nog meer door gestimuleerd 

kan worden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit zo is en of een dergelijke aanpak ook 

in de context van een onderwijssituatie te realiseren is. 

Werkvormen waarbij de kinderen meer eigen inbreng hebben, zullen ook meer geschikt 

zijn om de kinderen in de gelegenheid te stellen de woorden zelf uit te spreken en hiermee 

dus actief te oefenen. We hebben gezien dat het experimentele programma wel de passieve 

beheersing van de woorden, maar niet de actieve beheersing aantoonbaar verbeterde. Het 

is voorstelbaar dat de kinderen ook in hun actieve woordenschat vooruitgaan als ze meer 

gelegenheid krijgen om de woorden zelf uit te spreken en hiermee te oefenen. Dit zou 

nader onderzocht kunnen worden in een opzet waarbij leerkrachten op gestructureerde 

wijze de woorden aanbieden, bijvoorbeeld in een interactieve voorleessetting of in 

een handelingssituatie waarbij ze ervoor zorgen dat de kinderen ook zelf de woorden 

herhaaldelijk uitspreken. 


