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5.  DE EFFECTIVITEIT VAN HET COMPUTERPROGRAMMA 

EN DE LEERKRACHTACTIVITEITEN

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk doen we verslag van een vergelijkend onderzoek naar de verschillen 

tussen de resultaten van de aanbieding van woorden via de computer en die van 

het woordenaanbod door middel van leerkrachtactiviteiten. Hiervoor zijn drie 

vergelijkingspunten gekozen. Bij het eerste vergelijkingspunt staat de interactie met 

de kinderen centraal en bij het tweede de stimulering van de actieve beheersing van 

de woorden. Een derde punt houdt een vergelijking in tussen het computerprogramma 

enerzijds en een combinatie van leerkrachtactiviteiten en computerprogramma 

anderzijds. De eerste twee vergelijkingspunten zijn gericht op het verschil tussen de 

leerkrachtactiviteiten en het computerprogramma. Bij het derde worden de resultaten 

van een geconcentreerde herhaling van de woorden vergeleken met die van een meer 

gespreide herhaling. Deze drie punten zullen hieronder worden toegelicht. 

Bij het eerste experiment was gebleken dat een aanbod van losse woorden meer effect 

sorteerde dan een presentatie van de woorden in de context van een verhaal. Daaruit kon de 

conclusie worden getrokken dat het voor jonge tweede-taalleerders blijkbaar makkelijker 

is nieuwe woorden te leren die apart uitgesproken worden, dan woorden die in lopende 

spraak aangeboden worden (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3). Een aspect dat hierbij 

echter niet kon worden onderzocht, is de mogelijke invloed van interactie tijdens het 

voorlezen. De kinderen die bij het eerste experiment naar het verhaal luisterden, konden 

dit alleen passief ondergaan, omdat er bij de computerversie met het voorleesverhaal 

geen interactie mogelijk was. In het tweede experiment hebben leerkrachten hetzelfde 

verhaal voorgelezen en zij konden dit op een interactieve wijze doen. Zij stelden vragen, 

maakten opmerkingen om de woorden onder de aandacht te brengen van de kinderen en 

ze wezen de kinderen op de plaatjes om zodoende de betekenis van de woorden verder 

te verduidelijken. De kinderen reageerden hierop en konden ook zelf vragen stellen. Deze 

manier van voorlezen kan het leren van woorden mogelijk faciliteren (zie ook hoofdstuk 

2, paragraaf 2.2.2).
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Indien het verhaal op de computer minder goed werkte dan de aanbieding met de 

losse woorden, omdat er bij het verhaal geen mogelijkheid was voor interactie, zouden 

de kinderen die bij het tweede experiment naar het verhaal van de leerkracht luisterden 

en daarbij wel met interactie te maken kregen, vergelijkbare resultaten als de kinderen in 

het eerste experiment of zelfs betere resultaten moeten behalen. Om dit na te gaan zijn 

de resultaten van het computerprogramma vergeleken met die van de leerkrachtactiviteit 

waarbij het verhaal werd voorgelezen. Hiermee gaan we na of het aanbieden van losse 

woorden of van woorden in een voorleesverhaal via de computer even effectief is als het 

aanbieden van woorden door een leerkracht in een interactieve voorleessituatie.  

Het tweede vergelijkingspunt betreft de stimulering van de actieve beheersing 

van de woorden. De resultaten van het eerste experiment lieten zien dat de kinderen 

die het computerprogramma hadden bekeken, ten opzichte van de controlegroep een 

grotere vooruitgang boekten op zowel de passieve als de actieve woordenschattoets. 

De kinderen werden echter door het computerprogramma niet gestimuleerd om de 

woorden zelf uit te spreken. Bij de leerkrachtactiviteiten was die mogelijkheid er wel. De 

kinderen werden aangemoedigd om de woorden na te zeggen, er was interactie tussen 

de leerkrachten en de kinderen en ook tussen de kinderen onderling waarbij de kinderen 

spontaan de woorden gebruikten. We mogen daarom veronderstellen dat de kinderen 

door de leerkrachtactiviteiten meer gestimuleerd werden in het actief leren beheersen 

van de woorden, dan door het computerprogramma. Om deze hypothese te toetsen is 

een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het computerprogramma en die van 

de leerkrachtactiviteiten op de actieve woordenschattoets. 

Het derde vergelijkingspunt betreft een geconcentreerde herhaling van woorden 

tegenover een meer gespreide herhaling. De kinderen die het computerprogramma 

aangeboden kregen, bekeken dit programma drie keer op drie opeenvolgende dagen (zie 

ook de beschrijving van het computerprogramma in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.1). Deze 

herhaling vond dus binnen de relatief korte periode van een week plaats. Bij het tweede 

experiment heeft ongeveer de helft van de kinderen na de leerkrachtactiviteit nog eens 

twee keer een aanbieding van de woorden via de computer gekregen. Deze herhaling 

werd gespreid over een periode van twee weken. In de literatuur vinden we dat het 

onthouden van woorden in een vreemde taal beter gaat, als er tussen de herhalingen 

enige tijd zit. In het onderzoek van Pashler, Rohrer, Cepeda en Carpenter (2007) werd het 

herhalen van woorden in een korte tijd gecontrasteerd met een herhaalde aanbieding over 

een langere periode. Hieruit bleek dat de meer gespreide herhaling een groter effect had 

op het onthouden van de woorden. Dit gold voor het leren van woorden met schriftelijke 

oefeningen door volwassenen. Of dit ook geldt voor jonge tweede-taalleerders die 



De effectiviteit van het computerprogramma en de leerkrachtactiviteiten

119

mondeling aanbod krijgen, is de vraag die bij het derde vergelijkingspunt centraal staat. 

Hiervoor zijn de resultaten van het eerste experiment vergeleken met die van de groep 

kinderen van het tweede experiment, die na een van de leerkrachtactiviteiten nog eens 

twee keer het computerprogramma aangeboden kregen.

In de volgende paragraaf komen het doel van dit vergelijkend onderzoek en de 

onderzoeksvragen aan de orde. Daarna zal de methode van het onderzoek uiteengezet 

worden en zullen de resultaten van het onderzoek besproken worden. In de laatste 

paragraaf zijn de conclusies te lezen en worden aanbevelingen gedaan voor verder 

onderzoek.

5.2   Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

In de eerste twee experimenten van dit onderzoek zijn verschillende wijzen van het 

aanbieden van woorden onderzocht. Door deze verschillende aanbiedingswijzen met 

elkaar te vergelijken, wordt nagegaan welke van deze benaderingen het meeste effect 

heeft op het leren van woorden door jonge tweede-taalleerders. Ook wordt bekeken welke 

wijze van herhaald aanbieden van de woorden het onthouden van de woorden faciliteert. 

De uitkomsten van deze vergelijking kunnen gebruikt worden voor een didactische 

benadering die een optimale werking heeft voor het vergroten van de woordenschat en 

die in de normale gang van zaken in het kleuteronderwijs kan worden ingepast.

Onderzoeksvragen 

In de eerste plaats vergelijken we het computerprogramma met het op interactieve wijze 

voorlezen van een verhaal. Omdat twee versies van het computerprogramma, namelijk 

die met losse woorden en die met het verhaal, vergeleken worden met het voorlezen door 

de leerkracht, zijn er twee onderzoeksvragen op dit punt geformuleerd. Deze vragen zijn 

gericht op de passieve woordenschat en luiden als volgt:

1.  Is het voor het vergroten van de passieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders 

effectiever om woorden via de computer als losse woorden aan te bieden waarbij geen 

interactie mogelijk is of via een voorleesverhaal dat door een leerkracht voorgelezen wordt 

waarbij wel interactie met de kinderen plaatsvindt? 
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2.  Is het voor het vergroten van de passieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders 

effectiever om woorden via de computer in een voorleesverhaal aan te bieden waarbij geen 

interactie mogelijk is of via een voorleesverhaal dat door een leerkracht voorgelezen wordt 

en waarbij wel interactie mogelijk is? 

Het tweede vergelijkingspunt richt zich op de bevordering van de actieve woordenschat. 

Het gaat hierbij om de mogelijkheid dat kinderen tijdens een leerkrachtactiviteit 

gestimuleerd worden de woorden zelf te produceren. Alleen de versie van het 

computerprogramma met de losse woorden is hiervoor vergeleken met de beide 

leerkrachtactiviteiten. De volgende twee onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

3.  Is het voor het vergroten van de actieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders 

effectiever om woorden via de computer als losse woorden aan te bieden of via een 

voorleesverhaal dat door een leerkracht voorgelezen wordt waarbij de kinderen gestimuleerd 

worden de woorden zelf te gebruiken?

4.  Is het voor het vergroten van de actieve woordenschat van jonge tweede-taalleerders 

effectiever om woorden via de computer als losse woorden aan te bieden of via een 

handelingssituatie waarbij de leerkracht de kinderen stimuleert de woorden zelf te 

gebruiken?

Tot slot is voor het derde vergelijkingspunt de factor herhaling bekeken, waarbij de 

geconcentreerde herhaling van het eerste experiment vergeleken is met de gespreide 

herhaling van het tweede experiment. Met geconcentreerde herhaling wordt hier 

bedoeld dat de drie aanbiedingen van het computerprogramma vielen binnen een 

periode van één week en met gespreide herhaling wordt bedoeld dat de aanbiedingen 

van de woorden verspreid over drie weken plaatsvonden. In het eerste experiment 

vonden alle aanbiedingen via de computer plaats en in het tweede experiment vond de 

eerste aanbieding door de leerkracht plaats en de tweede en derde via de computer. De 

volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:

5.  Is het voor het vergroten van de woordenschat van jonge tweede-taalleerders effectiever om 

woorden geconcentreerd in een week aan te bieden via een computerprogramma dat drie 

keer herhaald wordt, of is het effectiever om de aanbieding te spreiden over een periode van 

drie weken via een leerkrachtactiviteit in combinatie met twee maal een herhaling via een 

computerprogramma? 
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5.3  Methode

5.3.1  Vergelijkbaarheid deelnemers

Om de drie vergelijkingen te maken, zijn de twee databestanden van de twee experimenten 

samengevoegd tot één dataset. Voor de vergelijkbaarheid van de twee datasets is het 

van belang de omstandigheden waaronder de experimenten zijn uitgevoerd en de 

achtergronden van de kinderen nader te bekijken. Zowel de scholen die aan het eerste 

experiment deelnamen als de scholen van het tweede experiment hadden een populatie 

van voor het grootste deel anderstalige leerlingen (90 tot 95%) en waren gelegen in 

stedelijke gebieden van de randstad. Van de vijf scholen van het tweede experiment 

hadden er vier ook aan het eerste experiment in het jaar daarvoor deelgenomen. In de 

onderzoeksgroepen waren er bij beide experimenten geen deelnemers die het Nederlands 

als moedertaal hadden. Dit betekent dat we ervan uit kunnen gaan dat de deelnemers aan 

het eerste en aan het tweede experiment in dat opzicht dezelfde achtergronden hadden.  

De gemiddelde leeftijd van de kinderen bij het eerste experiment was 52,4 maanden 

en bij het tweede experiment 53,7 maanden. De kinderen van het tweede experiment 

waren dus iets ouder en dit hangt waarschijnlijk samen met het tijdstip in het schooljaar 

waarop de experimenten zijn uitgevoerd. Het eerste experiment viel namelijk vroeger in 

het schooljaar, van september tot april en het tweede experiment begon in januari en liep 

tot en met juni. Dit houdt in dat de kinderen van het tweede experiment gemiddeld iets 

langer op school zaten dan die van het eerste experiment. 

De deelnemers aan het eerste experiment waren random toegewezen aan één van de 

onderzoekscondities en die van het tweede experiment, voor wat betreft de conditie met 

of zonder herhaling, ook. Verder hadden de populaties van de scholen voor een groot deel 

dezelfde achtergronden en is er gebruikgemaakt van dezelfde toetsen. Op grond hiervan 

mogen we aannemen dat de data van de beide bestanden met elkaar vergeleken kunnen 

worden.  

5.3.2  Toetsprocedure en materialen

De woorden die bij het tweede experiment aangeboden zijn, waren dezelfde woorden als 

bij het eerste experiment, op één woord na (traan), dat bij de handelingssituatie niet in 

te passen was. Dezelfde woordenschattoetsen werden gebruikt en ook de toetsprocedure 

was gelijk aan die van het eerste experiment, met dien verstande dat bij het eerste 

experiment sommige kinderen ook ’s middags zijn getoetst en bij het tweede alleen in de 
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ochtenduren is getoetst. Bij de voormeting hebben de kinderen bij het eerste experiment 

de TAK en de passieve woordenschattoets afgelegd, bij het tweede experiment is de TAK 

echter weggelaten en is naast de passieve ook de actieve woordenschattoets afgenomen. 

Om bij de vergelijking de omstandigheden gelijk te houden is steeds bij de analyses 

gecorrigeerd voor de scores bij de voormeting op de passieve woordenschattoets, ook als 

het ging om de vergelijking van de resultaten op de actieve woordenschattoets. 

Een ander verschil betrof het tijdstip van de laatste nameting. Bij het eerste experiment 

werd tien tot veertien dagen na de voltooiing van het programma de retentiemeting 

afgelegd, bij het tweede experiment zat daar iets meer tijd tussen, namelijk twee tot drie 

weken (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3). 

Bij het voorleesverhaal van het tweede experiment werden dezelfde foto’s gebruikt 

als bij het computerprogramma in het eerste experiment (voor de beschrijving van het 

computerprogramma verwijzen we naar hoofdstuk 3 en voor die van de materialen van 

het tweede experiment naar hoofdstuk 4). De materialen die bij de handelingssituatie 

werden gebruikt waren de voorwerpen die ook op de platen afgebeeld waren. Wat betreft 

de visuele middelen kunnen we daarom stellen dat die bij beide experimenten in grote 

lijnen met elkaar overeen kwamen.

5.3.3   Onderzoeksgroepen

Tijdens het eerste experiment stonden de factoren ‘frequentie’ en ‘aanbiedingswijze’ (losse 

woorden versus woorden in lopende spraak) centraal. In het tweede experiment werd 

bekeken welk soort context het gunstigst was voor woordenschatverwerving (interactief 

voorlezen versus handelingen in een taakgerichte situatie). Bij de drie vergelijkingen 

zijn respectievelijk het al dan niet voorkomen van interactie, het bevorderen van de 

actieve woordenschat en een geconcentreerde tegenover een gespreide herhaling als 

vergelijkingspunt genomen (zie tabel 5.1). 

Voor de eerste vergelijking zijn daarom de volgende onderzoeksgroepen vergeleken:

- van het eerste experiment zowel de groep die de losse woorden aangeboden kreeg 

als de groep die het verhaal via de computer hoorde en van het tweede experiment 

de groep aan wie de leerkracht het verhaal voorlas, maar die geen herhaling daarna 

kreeg.  

Voor de tweede vergelijking zijn de volgende groepen genomen: 

- van het eerste experiment de groep die de losse woorden aangeboden kreeg en van 

het tweede experiment de twee groepen die aan de leerkrachtactiviteiten deelnamen, 

maar geen herhaling daarna kregen.
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Tenslotte is de derde vergelijking gemaakt tussen:

- de groep die in het eerste experiment de losse woorden aangeboden kreeg en de 

twee groepen die in het tweede experiment aan de leerkrachtactiviteiten deelnamen 

en daarna nog eens twee keer via de computer een herhaling van de woorden 

aangeboden kregen.

In tabel 5.1 is een overzicht van de verdeling van de groepen en de aantallen deelnemers 

te zien. 

Tabel 5.1: Vergelijking tussen groepen van het eerste experiment (Computerprogramma) en het 

tweede experiment (Leerkrachtactiviteiten)

Computerprogramma
(Experiment 1)

Leerkrachtactiviteiten
(Experiment 2)

Vergelijking 1
Rol van interactie

Losse woorden
hoge frequentie

 (n=16)

Verhaal
hoge frequentie

(n=20)

Verhaal
zonder 

herhaling
 (n=24)

Vergelijking 2
Stimulering 
actieve 
woordenschat

Losse woorden
hoge frequentie

 (n=16)

Verhaal
zonder 

herhaling
 (n=24)

Handelingen
zonder 

herhaling
(n=28)

Vergelijking 3
Gespreide of 
geconcentreer-de 
herhaling

Losse woorden
hoge frequentie

 (n=16)

Verhaal
met herhaling

 (n=26)

Handelingen
met herhaling

(n=28)

We hebben voor dit vergelijkend onderzoek alleen de twee versies van het 

computerprogramma met de hoge frequentie gebruikt. De versies met de lage frequentie 

hebben we buiten beschouwing gelaten, omdat bij het eerste experiment al gebleken is 

dat de hoge frequentie de beste resultaten gaf. De hoge frequentie gold voor vijftien van 

de twintig woorden. Dit waren de zogenaamde doelwoorden (zie ook beschrijving van 

het computerprogramma, hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.1) die in het computerprogramma 

zeven keer voorkwamen en in totaal dus eenentwintig keer werden aangeboden. 

De andere vijf woorden kwamen slechts een keer voor en werden in frequentie niet 

gevarieerd. Daarom zijn bij deze vergelijking tussen het eerste en het tweede experiment 

alleen de gemiddelde scores op de vijftien doelwoorden betrokken.  
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5.4   Resultaten

5.4.1  De rol van interactie

In de eerste vergelijking zijn twee groepen uit het eerste experiment vergeleken met 

een groep uit het tweede experiment. De scores van de kinderen met de conditie van de 

losse woorden en met de conditie van het verhaal zijn gecontrasteerd met die van de 

kinderen die het verhaal op interactieve wijze voorgelezen kregen door de leerkracht. 

Zoals hierboven gesteld zijn hiervoor de gemiddelde scores op de vijftien doelwoorden 

genomen. In tabel 5.2 zijn de scores weergegeven die de drie onderzoeksgroepen op de 

passieve woordenschattoets behaalden bij de voormeting. 

Tabel 5.2: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij de voormeting op 

de passieve woordenschattoets (max. score 15)

(N=60) Losse woorden via
computer

(n=16)

Verhaal via computer 

(n=20)

Verhaal voorgelezen door 
leerkracht, zonder herhaling

(n=24)

Toets-
moment 1

7,9
(2,8)

8,1
(3,1) 

9,2
(2,5)

Tabel 5.2 laat zien dat de kinderen meer dan de helft van de woorden al bij de voormeting 

kenden, waarbij de groepen die de woorden via de computer aangeboden kregen met een 

lager aantal bekende woorden beginnen dan de groep uit het tweede experiment. Uit de 

variantieanalyse bleek dat de beginscores van deze groepen niet significant van elkaar 

verschilden (F(2,57)=1,38, p=0,260, ηp²=0,05). 

Vervolgens zijn de scores bij de eerste en de tweede nameting op de passieve 

woordenschattoets met elkaar vergeleken. In tabel 5.3 zijn deze scores te zien, waarbij 

gecorrigeerd is voor de voormeting. Uit tabel 5.3 is af te lezen dat de groepen die de woorden 

via de computer aangeboden kregen zowel op de eerste als op de tweede nameting een 

hoger resultaat behaalden dan de kinderen aan wie het verhaal op interactieve wijze 

is voorgelezen. Wanneer we de scores vergelijken met de veronderstelde gemiddelde 

beginscore (=8,5), dan zien we dat de kinderen van de eerste groep met het aanbod van 

de losse woorden er bijna vier woorden bij leerden, terwijl de groep die bij het tweede 
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experiment het verhaal voorgelezen kreeg een vooruitgang boekte van anderhalf tot 1,8 

woorden. 

Er is een variantieanalyse met correctie voor de voormeting uitgevoerd om de 

gemiddelde scores van de drie groepen met elkaar te vergelijken. Dit leverde significante 

verschillen op zowel bij de eerste nameting (F(2,56)=7,12, p=0,002, ηp²= 0,20), als bij de 

tweede nameting (F(2,56)=6,58, p=0,003, ηp²= 0,19). Daarna is er een variantieanalyse 

uitgevoerd om de gemiddelde scores van de groep die in het tweede experiment het 

verhaal voorgelezen kreeg, te vergelijken met respectievelijk de losse-woordengroep 

en die van het verhaal van het eerste experiment, waarbij werd gecorrigeerd voor de 

voormeting. Hieruit bleek dat het verschil tussen de losse-woordengroep en de groep 

van het tweede experiment die door de leerkracht was voorgelezen, zowel bij de eerste 

nameting (F(1,37)=14,00, p=0,001, ηp²=0,28) als bij de tweede nameting (F(1,37)=11,13, 

p=0,002, ηp²=0,23) significant was. Het verschil tussen de groep die het verhaal via de 

computer voorgelezen had gekregen en de groep van het tweede experiment, was noch 

bij de eerste nameting significant, (F(1,41)=4,08, p=0,050, ηp²=0,09), noch bij de tweede 

(F(1,41)=3,67, p=0,062, ηp²=0,08). 

5.4.2  De stimulering van de actieve woordenschat

Bij het tweede vergelijkingspunt stond de vooruitgang in actieve woordenschat centraal. 

De vergelijking werd opgezet tussen de scores van de kinderen die bij het eerste 

experiment de losse woorden aangeboden kregen en de kinderen die in het tweede 

experiment deelnamen aan de leerkrachtactiviteiten, maar geen herhaling daarna 

aangeboden kregen. 

Tabel 5.3: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het tweede 

toetsmoment (eerste nameting) en het derde toetsmoment (tweede nameting) op de passieve 

woordenschattoets (max. score 15) - gecorrigeerd voor de voormeting

(N=60) Losse woorden via 
computer

(n=16)

Verhaal via computer
(n=20)

Verhaal voorgelezen door 
leerkracht, zonder herhaling

(n=24)

Toets-
moment 2

12,2
(2,7)

11,0
 (3,5)

10,0
(2,7)

Toets-
moment 3

12,3
 (2,5)

11,2
 (3,1)

10,3
(2,7)
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Eerst is gekeken of de scores van de verschillende groepen bij de voormeting significant 

van elkaar verschilden. Aangezien bij het eerste experiment bij de voormeting alleen de 

passieve en niet de actieve woordenschattoets is afgenomen, konden er geen scores op de 

actieve woordenschattoets met elkaar vergeleken worden. Daarom hebben we voor het 

vaststellen van een eventueel verschil bij de voormeting gekeken naar de scores op de 

passieve woordenschattoets, uitgaande van het feit dat er een redelijke correlatie tussen 

de actieve en de passieve woordenschattoets vastgesteld kon worden (zie hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.3.3.4). In tabel 5.4 zijn de gemiddelde scores van de respectievelijke groepen 

op deze toets te zien.

Tabel 5.4: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij de voormeting op 

de passieve woordenschattoets (max. score 15)

(N=68) Losse woorden via
computer

(n=16)

Verhaal voorgelezen door 
leerkracht, zonder herhaling

(n=24)

Handelingen zonder 
herhaling

(n=28)

Toets-
moment 1

7,9
(2,8)

9,2
(2,5)

8,9
(2,5)

De variantieanalyse liet zien dat de verschillen in scores op de passieve woordenschattoets 

bij de voormeting niet significant waren (F(2,65)=1,39, p=0,257, ηp²=0,04).

Vervolgens zijn de scores die de groepen bij de twee nametingen op de actieve 

woordenschattoets behaalden, getoetst op significantie door middel van variantieanalyse. 

Hierbij werd gecorrigeerd voor de scores op de passieve woordenschattoets bij de 

voormeting. In tabel 5.5 zijn de gemiddelde scores op de actieve woordenschattoets bij 

beide nametingen weergegeven. In tabel 5.5 is te zien dat de losse-woordengroep op het 

tweede en het derde toetsmoment een hogere score op de actieve woordenschattoets 

behaalde dan de twee groepen die aan de leerkrachtactiviteiten hebben deelgenomen. Bij 

de eerste nameting is het verschil tussen de losse-woordengroep en de andere twee groepen 

ongeveer twee woorden en bij de tweede nameting is dit verschil blijven staan. Om de 

verschillen tussen de gemiddelde scores van de drie groepen op significantie te toetsen, 

is een variantieanalyse uitgevoerd met correctie voor de voormeting. De verschillen 

tussen de scores waren significant, zowel voor de eerste nameting (F(2,64)=4,67, p=0,013, 

ηp²=0,13), als voor de tweede nameting  (F(2,64)=6,28, p=0,003, ηp²=0,16). Daarna bleek 

bij de variantieanalyse voor de verschillen tussen de groepen onderling, dat het verschil 



De effectiviteit van het computerprogramma en de leerkrachtactiviteiten

127

tussen de gemiddelde scores van de losse-woordengroep en de groep die het verhaal 

door de leerkracht kreeg voorgelezen significant was, zowel bij de eerste nameting 

(F(1,37)=4,46, p=0,042, ηp²=0,11) als bij de tweede (F(1,37)=7,90, p=0,008, ηp²=0,18). Het 

verschil tussen de losse-woordengroep en de groep die bij het tweede experiment de 

handelingen verrichtte, was eveneens significant bij beide nametingen (respectievelijk 

F(1,41)=8,31, p=0,006, ηp²=0,17 en F(1,41)=9,41, p=0,004, ηp²=0,19). 

5.4.3  Geconcentreerde herhaling versus gespreide herhaling

Ook voor het vergelijkingspunt van de herhaling zijn de gemiddelde scores van de 

losse-woordengroep van het eerste experiment gecontrasteerd met die van het tweede 

experiment. Hiervoor is gekeken naar de kinderen die na de leerkrachtactiviteit twee 

keer naar de versie van de losse woorden van het computerprogramma luisterden. 

Daarmee hadden ze de woorden bij drie gelegenheden aangeboden gekregen. De 

losse-woordengroep had de woorden ook drie keer aangeboden gekregen, maar deze 

herhalingen vonden plaats binnen één week, terwijl de herhalingen in het tweede 

experiment gespreid waren over twee weken.  

Deze herhalingen vielen in het tweede experiment na de eerste nameting (Tm2). 

Daarom zijn voor dit vergelijkingspunt de scores op het derde meetmoment (Tm3) 

relevant. Om na te gaan of de verschillen tussen de scores significant zijn, zijn weer 

variantieanalyses uitgevoerd. Hieruit bleek dat het verschil tussen de gemiddelde scores 

bij de voormeting niet significant was (F(2,67)=2,91, p=0,062, ηp²=0,08). Ook bij de 

tweede nameting bleek dat de verschillen tussen de drie groepen niet significant waren, 

noch bij de passieve woordenschattoets (F(2,66)=1,17, p=0,318, ηp²= 0,03), noch bij de 

actieve woordenschattoets (F(2,66)=0,29, p=0,748, ηp²=0,01).

Tabel 5.5: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het tweede 

toetsmoment (eerste nameting) en het derde toetsmoment (tweede nameting) ) op de actieve 

woordenschattoets (max. score 15) - gecorrigeerd voor de voormeting

(N=68) Losse woorden via 
computer

(n=16)

Verhaal voorgelezen door 
leerkracht, zonder herhaling

(n=24)

Handelingen zonder 
herhaling

(n=28)

Toets-
moment 2

6,5
(3,5)

4,7
(2,6)

4,4
(2,7)

Toets-
moment 3

6,3
(3,3)

4,2
(1,2)

4,3
(2,6)
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In tabel 5.6 zijn de gemiddelde scores van deze groepen weergegeven, eerst op de 

voormeting en daarna op de tweede nameting. Omdat aan de losse-woordengroep geen 

actieve woordenschattoets is afgenomen bij de voormeting, zijn de gemiddelde scores op 

deze toets alleen bij het laatste meetmoment weergegeven. In de eerste twee rijen van de 

tabel zijn de scores op de passieve woordenschattoets te zien en in de laatste rij de scores 

op de actieve woordenschattoets. 

Tabel 5.6: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het eerste, 

tweede en derde toetsmoment op de passieve en de actieve woordenschattoets (max. score 15) - 

gecorrigeerd voor de voormeting

(N=70) Losse woorden via 
computer

(n=16)

Verhaal voorgelezen door 
leerkracht, met herhaling

(n=26)

Handelingen met 
herhaling

(n=28)

Toets-
moment 1
Passief

7,9
(2,8) 

10,1
(3,7)

9,2
(3,7)

Toets-
moment 3
Passief

12,7
(2,5)

11,9
(2,3)

12,6
(3,0)

Toets-
moment 3
Actief

6,7
(3,3)

6,1
(3,6)

6,1
(2,8)

We zien in tabel 5.6 dat de scores van de losse-woordengroep iets hoger uitkomen dan 

die van de andere twee groepen, maar deze verschillen zijn klein en niet significant zoals 

uit de variantieanalyse bleek. Dit geldt zowel voor de scores op de passieve als voor die 

op de  actieve woordenschattoets. We kunnen daarom constateren dat de drie groepen in 

gelijke mate in woordkennis vooruitgegaan zijn.  
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5.5  Conclusie en discussie

5.5.1  Onderzoeksvragen

De eerste twee vragen van dit vergelijkend onderzoek naar de verwerving van woorden 

in de conditie met de computer en de voorleesconditie met de leerkracht waren gericht 

op het mogelijke belang van interactie voor het leren van woorden. Bij het eerste 

experiment met de computer konden de kinderen alleen passief naar het verhaal of de 

losse woorden luisteren en was er geen sprake van interactie. In het tweede experiment 

met de leerkracht vond er juist wel veel interactie plaats. In de literatuur over voorlezen 

aan jonge kinderen wordt aan interactie tijdens voorlezen veel belang gehecht (Corvers 

e.a. 2004; Droop e.a. 2005; Sénéchal 1997; Whitehurst e.a.1994). Om de rol van de 

interactie te onderzoeken zijn drie condities met elkaar vergeleken. De aanbiedingswijze 

van losse woorden en het voorlezen van het verhaal via de computer werden vergeleken 

met het voorlezen door de leerkracht. De resultaten lieten zien dat de aanbiedingswijze 

van losse woorden via de computer betere resultaten opleverde dan de conditie waarin 

het verhaal door de leerkracht werd voorgelezen. De kinderen die de losse woorden via 

de computer hoorden, hadden een winst geboekt van bijna vier woorden, ruim twee 

keer zoveel als de kinderen van het tweede experiment in de voorleesconditie met de 

leerkracht. Tussen de conditie van het verhaal via de computer en het voorlezen door de 

leerkracht werd geen verschil gevonden. 

Daarmee zou het antwoord op de eerste onderzoeksvraag als volgt kunnen luiden: 

de aanbiedingswijze waarbij losse woorden zonder interactie worden aangeboden is 

gunstiger voor het leren van woorden dan het voorlezen van een verhaal met interactie. 

De  beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zou kunnen zijn dat het geen 

verschil maakt of het verhaal zonder interactie voorgelezen wordt via de computer of dat 

de leerkracht het verhaal met interactie voorleest. 

Dit resultaat relativeert het belang van interactie voor het leren van woorden 

door beginnende tweede-taalleerders in een voorleescontext. Er moet echter enige 

voorzichtigheid betracht worden bij deze conclusie, aangezien bij deze vergelijking 

alleen die kinderen bij het tweede experiment betrokken waren die geen herhaling 

aangeboden kregen. Bij het eerste experiment werd het computerprogramma aan alle 

kinderen drie keer aangeboden. Bij het tweede experiment kreeg de groep kinderen die 

bij deze vergelijking betrokken is, na de leerkrachtactiviteit geen herhaling aangeboden 

en deze kinderen hadden dus de woorden alleen gehoord tijdens deze activiteit en daarna 

niet meer. De conclusie over het effect van voorlezen met interactie moet dus nader 
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bekeken worden aan de hand van de resultaten van de andere helft van de deelnemers 

aan het tweede experiment, die nog eens twee keer de woorden aangeboden kregen na 

de leerkrachtactiviteit. Hierop zal worden teruggekomen bij de beantwoording van de 

laatste onderzoeksvraag. 

Bij de derde en de vierde onderzoeksvraag ging het om de stimulering van de 

actieve woordenschat van de kinderen, waarbij de conditie van de computer werd 

vergeleken met respectievelijk de voorlees- en de handelingsconditie. We hebben gezien 

dat de gemiddelde scores van de losse-woordengroep in de computerconditie ook bij 

de actieve woordenschat hoger uitvielen dan die van de deelnemers aan het tweede 

experiment met de leerkrachtactiviteiten. De mogelijkheid voor de kinderen om tijdens 

de leerkrachtactiviteiten actief de woorden te gebruiken, leidde dus niet tot een grotere 

actieve beheersing van deze woorden, integendeel zelfs, het passief luisteren naar 

het computerprogramma met de losse woorden leverde een beter resultaat op dan de 

leerkrachtactiviteiten waarbij de kinderen zelf de woorden gebruikten. 

Echter, ook hier moet in de conclusie meegenomen worden dat deze groep deelnemers 

aan het tweede experiment de woorden slechts bij één leerkrachtactiviteit aangeboden 

hadden gekregen en daarna niet meer. Weliswaar was de gemiddelde frequentie van 

de woorden bij de handelingssituatie behoorlijk hoog, namelijk 16,1 (zie hoofdstuk 4, 

paragraaf 4.3.3.2), maar de frequentie in het aanbod aan de losse-woordengroep kwam 

daar met 21 keer toch bovenuit. Ook dit resultaat moet dus nader bekeken worden bij de 

conclusies van de derde vergelijking.

Bij deze derde vergelijking staat het verschil tussen een geconcentreerde en een 

gespreide herhaling centraal. De resultaten lieten zien dat er geen significante verschillen 

waren tussen de scores van de losse-woordengroep met de geconcentreerde herhaling en 

de twee groepen van het tweede experiment met de gespreide herhaling. Hiermee is de 

laatste onderzoeksvraag beantwoord. 

We kunnen nu terugkomen op de beantwoording van de andere onderzoeksvragen. 

Er kon immers geconstateerd worden dat de kinderen die geen herhaling kregen in het 

tweede experiment, minder woorden erbij leerden dan de kinderen die bij het eerste 

experiment losse woorden aangeboden kregen. Dit gold zowel hun passieve als hun 

actieve woordkennis. Nu we de factor herhaling in de analyse hebben meegenomen, 

zijn de resultaten anders. Er is nu geen verschil meer tussen de gemiddelde scores 

van de losse-woordengroep die alleen passief luisterde naar de woorden en de 

kinderen van het tweede experiment die deelnamen aan een leerkrachtactiviteit 

met interactie en daarna twee keer een herhaling kregen van de woorden via de 

computer. Dit geldt zowel voor de gemiddelde scores op de passieve als op de actieve 
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woordenschattoets. Blijkbaar werkt twee keer een herhaling van losse woorden na de 

leerkrachtactiviteit even goed als drie keer een aanbod van losse woorden. Duidelijk is 

wel dat ‘even goed’ ook betekent dat de interactie die wel bij de leerkrachtactiviteit 

maar niet bij het computerprogramma plaatsvond, geen verschil maakt voor het 

leren van de woorden, noch voor de passieve noch voor de actieve beheersing.    

Het geheel samenvattend kunnen we het volgende constateren:

1.  Het drie keer aanbieden van een computerprogramma met losse woorden geeft betere 

resultaten dan het aanbieden van woorden tijdens interactief voorlezen of tijdens een 

handelingssituatie, maar als na het voorlezen en na de handelingen nog twee keer de 

woorden via de computer als losse woorden aangeboden worden, is dat verschil bij 

de retentiemeting niet meer aanwezig. 

2.  Als de kinderen worden aangemoedigd woorden actief te gebruiken in plaats van 

alleen passief te luisteren naar het woordenaanbod, levert dat geen betere scores op 

voor de actieve beheersing van de woorden. Het aanbod van losse woorden geeft zelfs 

betere resultaten, terwijl hierbij de kinderen alleen passief luisterden. 

3.  In dit onderzoek geeft een gespreide herhaling geen betere resultaten dan een 

geconcentreerde herhaling.  

Een overzicht van alle resultaten is in tabel 5.7 te lezen en daarbij is aangegeven bij 

welke vergelijking significante verschillen zijn gevonden. Een stippellijn geeft aan dat 

er geen significant verschil werd gevonden, een pijl met doorgetrokken lijn dat er wel 

een significant verschil was en de richting van de pijl geeft aan welke conditie de beste 

resultaten gaf. 

In de volgende paragraaf zullen deze resultaten besproken worden en zullen de factoren 

die daarbij een rol kunnen spelen, onder de loep worden genomen.   

5.5.2  Faciliteert interactie het leren van woorden? 

Het doel van de eerste vergelijking tussen de conditie met de computer en de 

voorleesconditie met de leerkracht was te onderzoeken of voorlezen met interactie betere 

resultaten voor het vergroten van de woordenschat zou opleveren dan alleen passief 

luisteren. In de onderzoeksliteratuur over voorlezen die in hoofdstuk 2 is besproken (zie 

paragraaf 2.2.2.), wordt algemeen aangenomen dat voorlezen met interactie beter werkt 

dan voorlezen zonder interactie. De resultaten van verschillende onderzoeken wijzen 
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ook in die richting (Whitehurst et al. 1994, Sénéchal 1997, Corvers et al. 2004; Droop et 

al. 2005). In dit onderzoek werd echter een ander resultaat gevonden. De kinderen die 

het computerprogramma bekeken waarbij geen interactie mogelijk was, behaalden even 

goede resultaten als de kinderen aan wie interactief werd voorgelezen en die daarna nog 

eens twee keer een herhaling van de woorden kregen. Vond de herhaling niet plaats, dan 

gaf de aanbieding van de losse woorden via de computer de beste resultaten. Hoe kan dit 

verschil in onderzoeksresultaten verklaard worden?

Een aantal van de factoren die daarbij een rol kunnen spelen is al aan de orde gekomen 

in de bespreking van de resultaten van hoofdstuk 3 en 4. Zo werd naar voren gebracht 

dat bij  het aanbod van losse woorden de kinderen geen energie hoeven te steken in de 

segmentatie van de aangeboden taal. Hierdoor kunnen ze direct de woorden herkennen 

en hun aandacht richten op het achterhalen van de betekenis. Bij het luisteren naar het 

verhaal zijn de woorden opgenomen in zinnen en het kind moet dus zelf onbekende 

woorden herkennen binnen de stroom van klanken. Het segmentatieprobleem kan dan 

voor tweede-taalleerders een dermate grote barrière vormen, dat de mogelijkheid tot 

interactie hier onvoldoende tegenop weegt. 

Tabel 5.7: Vergelijking tussen groepen van het eerste experiment (Computerprogramma) en 

het tweede experiment (Leerkrachtactiviteiten) met weergave van de significante verschillen 

(doorgetrokken  pijl) en niet-significante verschillen (stippellijn)

Computerprogramma
(Experiment 1)

Leerkrachtactiviteiten
(Experiment 2)

Vergelijking 1
Rol van 
interactie

Losse woorden
hoge frequentie

Verhaal
zonder herhaling

Verhaal 
zonder herhaling

Verhaal
hoge frequentie

Vergelijking 2
Stimulering 
actieve 
woordenschat

Losse woorden
hoge frequentie

Verhaal
zonder herhaling

Handelingen
zonder herhaling

Vergelijking 3
Gespreide of 
geconcentreer-
de herhaling

Losse woorden
hoge frequentie

Verhaal
met herhaling

Handelingen
met herhaling
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Daarbij is interactie een begrip waaronder verschillende wijzen van aanbieden van 

woorden kunnen vallen. Men zou kunnen stellen dat een interactie die bestaat uit het 

aanwijzen van een plaatje en het nog eens herhalen van het woord, met daarna de vraag: 

“Zie je hier nog een …..?”, verduidelijkend werkt voor de betekenis van het woord, want 

de referent wordt aangewezen. Daarnaast wordt het woord nog eens als los woord onder 

de aandacht gebracht en de kinderen worden aangemoedigd nog een referent aan te 

wijzen. Een interactie waarbij aan een kind bijvoorbeeld wordt gevraagd: “Denk je dat 

een …… gezond is?”, zonder aanwijzing van de referent, is echter veel minder duidelijk 

ten aanzien van de referent en heft ook het segmentatieprobleem niet op. Onder het 

begrip ‘interactie’ kunnen dus vele verschillende gedragingen verstaan worden, waarvan 

sommige wel en andere niet faciliterend zullen zijn voor het leren van woorden. In het 

concrete geval van de voorleesactiviteit van het tweede experiment waren de instructies 

aan de leerkrachten vooral gericht op het opheffen van het referentieprobleem, doordat 

de leerkrachten steeds de afbeelding moesten aanwijzen. Daarnaast waren er ook 

aanwijzingen om de woorden extra te herhalen, of de kinderen te wijzen op exemplaren 

van het betreffende voorwerp in de klas, zodat de kinderen nog eens het woord konden 

horen en daarmee geholpen werden bij het onthouden van het woord. Toch was dit 

alles blijkbaar nog onvoldoende om het effect van de losse-woorden-aanbieding via de 

computer te overtreffen. 

5.5.3  Negatieve invloeden bij het luisteren

Er speelden echter ook andere zaken een rol die bij de beschouwing van de resultaten 

meegenomen moeten worden. De kinderen hadden bij het luisteren naar het 

computerprogramma koptelefoons op, waardoor het taalaanbod elk individueel kind 

bereikte, terwijl de leerkrachtactiviteiten in een groep uitgevoerd werden. Verhelst (2002) 

heeft een aantal kenmerken van taalaanbod in een Brusselse kleuterklas onderzocht, 

waaronder ook de frequentie van de woorden. Zij merkt op dat de gehele kwantiteit 

van het taalaanbod overschat kan worden, want niet elk aangeboden woord komt bij 

elke individuele kleuter terecht. Als woorden met een bepaalde frequentie voorkomen 

in een taalaanbod, wil dat dus nog niet zeggen dat alle kinderen deze woorden ook met 

die frequentie hebben gehoord. Met betrekking tot dit probleem van het al dan niet 

‘aankomen’ van de woorden kunnen bij de vergelijking van de twee experimenten drie 

factoren meespelen. 

Ten eerste zullen vierjarige kleuters niet steeds opletten en afgeleid kunnen worden bij 

het luisteren naar een verhaal. Bij een groepsactiviteit is deze mogelijkheid waarschijnlijk 



134

De effectiviteit van het computerprogramma en de leerkrachtactiviteiten

meer aanwezig, dan bij het aanbieden van woorden via de computer. Het kind zit bij 

een computer immers recht voor het scherm waarop de foto’s worden gepresenteerd 

en het kind heeft een koptelefoon op. De mogelijkheid van afleiding is dan wellicht 

minder groot dan bij een groepsactiviteit, waar een van de andere kinderen misschien 

net iets zegt dat afleidt of waar andere afleidende factoren aanwezig kunnen zijn. Het 

computerprogramma kan ook door de animaties het kind misschien meer dwingen zijn 

aandacht te richten op de aangeboden visuele en auditieve input.  

Ten tweede kostte de aanbieding van de woorden via de computer minder tijd dan de 

gemiddelde duur van de voorleesactiviteit en het kan zijn dat jonge kinderen de eerste 

tien minuten van een activiteit meer geconcentreerd luisteren dan daarna. Dat zou dan 

in het nadeel zijn van de leerkrachtactiviteit die gemiddeld 22,1 minuten duurde tegen 

ongeveer zes minuten van het losse-woordenprogramma. De woorden die na ongeveer 

tien minuten tijdens het voorlezen aan bod kwamen, zullen dan wellicht door de kinderen 

niet zo goed opgemerkt zijn.

Ten slotte kan het effect van achtergrondgeluid meespelen. Doordat de kinderen 

bij het computerprogramma met koptelefoons naar het aanbod luisterden, was 

gegarandeerd dat alle woorden goed gehoord konden worden. In de ruimtes waar de 

leerkrachtactiviteiten plaatsvonden kon omgevingsgeluid doordringen en mogelijk heeft 

dit zo nu en dan het mondelinge aanbod van de leraar gestoord. Uit onderzoek naar 

het effect van geluidsoverlast is gebleken, dat tweede-taalleerders in lopende spraak 

meer last hebben van omgevingsgeluid dan moedertaalsprekers en daardoor nieuwe 

woorden minder makkelijk opmerken. Dit geldt zowel voor volwassenen (Cutler 2005; 

Rogers, Lister, Febo, Besing & Abrams 2006), als voor jonge tweede-taalleerders (Crandell 

& Smaldino 1996). Het is dus mogelijk dat kinderen bij het voorlezen de woorden niet 

goed opmerkten op de momenten dat er sprake was van andere geluiden. In onderzoeken 

wordt erop gewezen dat elementen in het taalaanbod die de taalverwerver niet opmerkt, 

moeilijker verworven worden (Schmidt 2001). Dit is overigens ook een factor waarmee 

in het algemeen rekening gehouden moet worden bij het woordenschatonderwijs aan 

kleuters. In kleuterklassen is vooral tijdens vrije spelmomenten sprake van geroezemoes 

en omgevingsgeluid en dit kan dus vooral een nadelig effect hebben op de taalverwerving 

van jonge tweede-taalleerders. 

5.5.4  Verder onderzoek

Uit dit vergelijkend onderzoek komt eens te meer naar voren dat herhaling een sterk 

middel is om het leren van woorden te bevorderen. Zonder herhaling bleek het voorlezen 
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van een verhaal of het aanbieden van woorden in een handelingssituatie veel minder 

effectief. Dit onderzoek leverde geen verschil op tussen een geconcentreerde herhaling 

van woorden en een gespreide herhaling. Ander onderzoek (Pashler et al. 2007) liet wel 

een verschil zien tussen een herhaling die in een korte periode werd gegeven en een 

herhaling die over een langere periode werd gegeven. Nu was het resultaat van Pashler 

et al. bereikt in een onderzoek met volwassenen die schriftelijke oefeningen maakten, 

dus het kan zijn dat bij mondelinge aanbieding aan jonge kinderen deze herhalingen 

anders werken. Het kan echter ook liggen aan het feit dat in het eerste experiment het 

aanbod uitsluitend via de computer werd uitgevoerd en in het tweede experiment via 

een combinatie van leerkrachtactiviteit en de computer. De geconcentreerde herhaling 

vond dus plaats op een andere manier dan de gespreide herhaling. Daarbij kan bij het 

aanbieden van de woorden via de leerkrachtactiviteiten meegespeeld hebben dat niet 

alle woorden bij elk individueel kind aankwamen, zoals hierboven is besproken. Om 

een verschil tussen geconcentreerde en gespreide herhaling aan te tonen is onderzoek 

nodig waarin herhaling op precies dezelfde wijze plaatsvindt. Daarnaast is het de 

vraag of een periode van een week tegenover een periode van drie weken voldoende 

contrast oplevert voor het kunnen vergelijken van geconcentreerde tegenover gespreide 

herhaling. Het is een terugkerend gegeven dat leerkrachten zoeken naar mogelijkheden 

om kinderen te helpen bij het ook op langere termijn onthouden van nieuwe woorden. 

Eventueel toekomstig longitudinaal onderzoek zal dan wellicht met een groter verschil in 

tussenruimte tussen de herhalingen wel een effect kunnen vinden. Daarmee kan worden 

nagegaan welke wijze van herhaalde aanbieding jonge tweede-taalleerders het beste 

helpt bij het onthouden van woorden op de lange termijn.

Voor de bevordering van de actieve beheersing van woorden zagen we dat de 

leerkrachtactiviteiten. tegen de verwachting in, de actieve beheersing van de woorden 

niet meer bevorderden dan het computerprogramma. Waarschijnlijk zal het actief leren 

van de woorden meer oefening en daarom tijd vragen dan het leren begrijpen van de 

woorden. Dit kan betekenen dat de leerkrachtactiviteiten weliswaar meer gelegenheid 

boden voor het actief gebruiken van de woorden, maar dat dit nog te weinig was om 

verschil te maken met het computerprogramma. Om na te gaan of een programma 

waarbij kinderen aangemoedigd worden de woorden zelf te gebruiken, verschil uitmaakt 

met alleen passief luisteren, zou er meer onderzoek moeten plaatsvinden, waarbij er 

meer, - en waarschijnlijk ook vaker na elkaar, -  gelegenheid tot oefening in actief gebruik 

van de woorden geboden wordt. Daarbij moeten we bedenken dat het hier ging om 

beginnende tweede-taalleerders die nog heel weinig actieve beheersing hadden van het 

Nederlands. Wellicht heeft een activiteit waarbij de kinderen aangemoedigd worden tot 
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het gebruik van woorden, meer effect bij kinderen die in hun tweede-taalverwerving 

al op een hoger niveau gekomen zijn en daardoor ook meer bedreven zijn in het actief 

gebruik van het Nederlands. Nader onderzoek bij meer gevorderde tweede-taalleerders 

zou dit kunnen uitwijzen.  


