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7.  CONCLUSIES EN DISCUSSIE

7.1  Inleiding

Aan de basis van deze dissertatie stond de vraag hoe de woordenschatgroei van jonge 

tweede-taalleerders versneld kan worden. Het streven hierover meer kennis te verwerven 

was ingegeven door de constatering dat de tweede-taalontwikkeling van een groot aantal 

van deze kinderen te traag verloopt. Om deze kinderen adequate hulp te bieden, is meer 

inzicht wenselijk in de factoren die het succes bij het leren van nieuwe woorden in een 

tweede taal bevorderen en met dat doel zijn er drie experimenten uitgevoerd. Terugkijkend 

op deze experimenten kunnen we stellen dat de werkzaamheid is aangetoond van enkele 

kenmerken van het taalaanbod die het verwerven van woorden door jonge tweede-

taalleerders stimuleren. Hiermee is meer licht geworpen op de wijze waarop het leren 

van woorden in een tweede taal verloopt en welke factoren daarop invloed uitoefenen. 

Dit onderzoek heeft zodoende een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het 

inzicht in het verband tussen taalaanbod en het proces van woordenschatverwerving. 

Bovendien zijn we ook voor het onderwijs aan jonge tweede-taalleerders een stap verder 

bij het beantwoorden van de vraag: wat werkt? 

In dit hoofdstuk geven we een korte terugblik op de uitgevoerde experimenten en 

gaan we na welke betekenis de behaalde resultaten kunnen hebben voor het leren van 

woorden door tweetalige kleuters. Achtereenvolgens komen de frequentie van nieuwe 

woorden in het taalaanbod aan de orde, de wijze waarop woorden aangeboden kunnen 

worden en de context waarin dit kan plaatsvinden. Tot slot doen we suggesties voor 

verder onderzoek en bespreken we de ondersteuning die jonge kinderen bij hun tweede-

taalverwerving nodig hebben. 
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7.2  Terugblik op de experimenten

7.2.1  Frequentie en aanbiedingswijze 

In het eerste experiment stond de rol van de frequentie van nieuwe woorden in het 

taalaanbod en de wijze van aanbieding centraal. Aan 89 anderstalige leerlingen van acht 

basisscholen (gemiddelde leeftijd 52,5 maanden) boden we een computerprogramma aan 

waarin de frequentie en de aanbiedingswijze van twintig woorden gemanipuleerd was. 

Een hoge frequentie van eenentwintig keer werd tegenover een lage frequentie van zes 

keer gesteld. Ook werd de aanbiedingswijze van woorden in een verhaal vergeleken met 

een aanbiedingswijze waarin de woorden eerst in een korte zin aangeboden werden en 

daarna steeds als los woord herhaald werden. Het computerprogramma boden we drie 

keer in een periode van één week aan. De kinderen werden willekeurig aan één van 

de volgende vijf condities toegewezen: 1. een aanbod van losse woorden met een lage 

frequentie; 2. een aanbod van woorden met lage frequentie in een voorleesverhaal; 3. 

een aanbod van losse woorden met een hoge frequentie; 4. een aanbod van woorden met 

een hoge frequentie in een voorleesverhaal; 5. een controleconditie waarbij de kinderen 

een verhaal voorgelezen kregen op de computer waarin de te leren woorden niet 

voorkwamen. Voor het meten van de woordkennis legden de kinderen op drie momenten 

een woordenschattoets met de twintig woorden af, namelijk voorafgaande aan het 

programma, direct na voltooiing van het programma en tien tot veertien dagen later. 

Uit de resultaten van dit experiment bleek dat de kinderen meer nieuwe woorden 

leren als ze de woorden eenentwintig keer horen in plaats van zes keer en als de woorden 

als losse woorden aangeboden worden in plaats van in de context van een verhaal. De 

kinderen die de meest effectieve versie van het computerprogramma hadden bekeken, 

die met de losse woorden met een hoge frequentie, leerden gemiddeld ongeveer vijf keer 

zoveel woorden als de kinderen in de controleconditie. Ten opzichte van de veronderstelde 

gemiddelde beginscore had deze groep immers 3,9 woorden geleerd en de controlegroep 

0,7 (zie hiervoor hoofdstuk 3, tabel 3.8). De versie van het computerprogramma met de 

beste resultaten had de kinderen bovendien weinig tijd gekost, namelijk slechts drie keer 

zes minuten. Deze resultaten golden voor de passieve woordenschattoets, bij de scores 

op de actieve toets werden geen significante verschillen gevonden. 
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7.2.2  Context: interactief voorlezen en handelingen

Het tweede experiment onderzocht de rol van de context waarin nieuwe woorden worden 

aangeboden. Hieraan namen 106 tweede-taalleerders met een gemiddelde leeftijd van 

53,7 maanden deel. We vergeleken twee leerkrachtactiviteiten met elkaar, namelijk 

een voorleesactiviteit en een handelingsactiviteit. De leerkrachten kregen voor de 

voorbereiding van de activiteiten een korte training aangeboden. In de voorleesactiviteit 

lazen de leerkrachten hetzelfde verhaal met dezelfde platen en woorden voor als in het 

computerprogramma van het eerste experiment, maar nu konden zij interactie met de 

kinderen aangaan door vragen te stellen en aanwijzingen te geven. In de handelingssituatie 

maakten de kinderen onder leiding van de leerkracht een fruitsalade, waarbij de kinderen 

ook dezelfde woorden als in het eerste experiment aangeboden kregen, terwijl ze met de 

voorwerpen handelingen verrichtten. Ook in dit tweede experiment namen we voor het 

meten van de woordkennis voorafgaande aan het programma een woordenschattoets af 

en waren er weer twee nametingen, namelijk na voltooiing van de leerkrachtactiviteiten 

en veertien dagen later. 

De resultaten van dit tweede experiment lieten zien dat de kinderen zowel voor de 

passieve als voor de actieve kennis van de woorden in beide contexten evenveel winst 

hadden behaald. Daarbij was de gemiddelde duur van het voorleesverhaal korter dan die 

van de handelingssituatie. Hoewel bij de handelingssituatie sprake was van een rijkere 

context en de kinderen hier meer bij betrokken waren dan bij het voorleesverhaal, heeft 

dit niet geleid tot een grotere woordenschatgroei. 

7.2.3  Het vergelijkend onderzoek

Vervolgens zijn de resultaten van het computerprogramma en die van de leerkracht-

activiteiten op een aantal punten met elkaar vergeleken. Het eerste vergelijkingspunt 

betrof de rol van de interactie met de kinderen. Bij het computerprogramma hebben de 

kinderen alleen passief kunnen luisteren, terwijl bij het tweede experiment interactie 

tussen de leerkracht en de kinderen en ook tussen de kinderen onderling plaatsvond. De 

vraag was of deze mogelijkheid tot interactie bij de leerkrachtactiviteiten heeft geleid tot 

een grotere woordenschatgroei dan bij het computerprogramma.  

In het eerste experiment was het computerprogramma drie keer aangeboden aan de 

kinderen en bij het tweede experiment waren de leerkrachtactiviteiten één keer uitgevoerd. 

Een deel van de deelnemers aan het tweede experiment heeft daarna nog eens twee 

herhalingen van de woorden gekregen via het computerprogramma met de losse woorden. 
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De vergelijking tussen drie keer het computerprogramma en één keer leerkrachtactiviteit 

liet zien dat het computerprogramma meer leerwinst opleverde. Er waren echter geen 

significante verschillen, indien we drie keer aanbieding van het computerprogramma 

vergeleken met één keer een leerkrachtactiviteit met daarna nog eens twee herhalingen 

van het computerprogramma. Het maakt voor de woordenschatvergroting dus niet uit, 

of de kinderen drie keer passief luisteren naar het computerprogramma met de losse 

woorden of één keer in een interactieve voorleessessie met de leerkracht de woorden 

horen en daarna nog eens twee keer het computerprogramma aangeboden krijgen. 

Een tweede vraag was gericht op de bevordering van de actieve beheersing van de 

woorden. Omdat de kinderen bij de leerkrachtactiviteiten konden reageren op de vragen 

van de leerkrachten en ook aangemoedigd werden de woorden zelf uit te spreken, 

was de veronderstelling dat zij bij het tweede experiment hun actieve woordenschat 

meer hadden kunnen vergroten dan bij het computerprogramma. De kinderen die drie 

keer het computerprogramma gevolgd hadden, bleken op de actieve toets gemiddeld 

een hogere score te behalen dan de kinderen die één keer aan een leerkrachtactiviteit 

hadden deelgenomen. Toen we echter bij de analyse de twee keer herhaling na de 

leerkrachtactiviteit betrokken, waren er geen significante verschillen meer.

Een derde vergelijkingspunt was het verschil tussen een geconcentreerde en een 

gespreide herhaling. We vergeleken de herhaling van de woorden in het eerste experiment 

die geconcentreerd was in één week met de herhaling in het tweede experiment die 

gespreid over drie weken plaatsvond. Dit leverde noch op de passieve, noch op de actieve 

woordenschattoets significante verschillen op. 

7.2.4  De rol van het format  

Tenslotte is een derde experiment uitgevoerd waaraan 73 jonge tweede-taalleerders 

deelnamen met een gemiddelde leeftijd van 52,2 maanden. Bij dit experiment was de 

vraag of de overeenkomst tussen het format van het programma en dat van de toets 

een gunstige invloed op de scores zou hebben. Hiervoor werd een woordenschattoets 

ontwikkeld met dezelfde werkwijze en achtergrond als bij de andere experimenten, 

maar nu werden de woorden ingebed in zinnen gepresenteerd in plaats van als losse 

woorden. Het format van deze toets kwam daarmee overeen met het format van het 

computerprogramma met het verhaal, waarin de woorden ook in zinnen voorkwamen. 

De losse-woordentoets die in het eerste en het tweede experiment was gebruikt, kwam 

in format overeen met het programma met de losse woorden. 
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De kinderen werden willekeurig verdeeld in een groep die de losse-woordentoets 

aflegden en een groep die de toets met de zinnen kreeg. Vervolgens bekeek de laatste 

groep óf het programma met de losse woorden óf het programma met het verhaal. 

We vergeleken de scores van de groep die de toets met de zinnen had gekregen en het 

programma met de losse woorden, met die van de groep die ook de toets met de zinnen 

had gekregen, maar daarna het verhaal had gehoord. Hiermee konden we nagaan of de 

overeenkomst in format tussen programma en toets de scores van de deelnemers had 

beïnvloed. De resultaten wezen uit dat het programma met de losse woorden het meest 

effectief was, ongeacht het toetsformat. Ook vergeleken we de groep kinderen die de 

losse-woordentoets had afgelegd en het programma met het losse-woordenaanbod had 

bekeken, met de groep kinderen die hetzelfde programma had gezien, maar de zinnentoets 

had afgelegd. De verschillen tussen deze twee groepen waren niet significant. Hiermee 

konden we vaststellen dat het format van de toets geen aantoonbare invloed uitoefende 

op de scores van de kinderen. 

Met dit laatste experiment hebben we ook het eerste experiment voor een deel 

kunnen repliceren, omdat we de conditie van het losse-woordenaanbod nogmaals 

konden vergelijken met de conditie van het verhaal. Ook bij dit experiment blijkt 

dat de aanbiedingswijze van de losse woorden een beter resultaat oplevert dan de 

aanbiedingswijze van het verhaal, waarmee bevestigd wordt dat het losse-woordenaanbod 

faciliterend is voor de woordenschatgroei. 

7.2.5  Samenvatting van de resultaten

Uit het onderzoek zijn de volgende kenmerken van taalaanbod naar voren gekomen die 

van belang zijn voor het vergroten van de woordenschat van jonge kinderen:

1. een hoge aanbodsfrequentie;

2. een aanbiedingswijze met losse woorden;

3. een herhaling van het programma van drie keer, hetzij binnen drie dagen, hetzij 

gespreid over drie weken.

Voor de passieve woordkennis zijn deze factoren steeds faciliterend gebleken. Voor de 

actieve woordkennis hebben deze factoren geen verschil gemaakt, ook niet wat betreft 

de conditie waarin de kinderen aangemoedigd worden tot spreken ten opzichte van 

de conditie waarin ze alleen passief luisteren. De experimenten hebben de effectiviteit 

van interactie tijdens voorlezen voor het leren van woorden niet kunnen aantonen. Uit 

het laatste experiment is naar voren gekomen dat de overeenkomst in format tussen 

het aangeboden programma en de woordenschattoets de scores van de kinderen niet 
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beïnvloedt. In de volgende paragraaf zullen we de verschillende factoren en de betekenis 

hiervan voor het woordverwervingsproces bespreken.

7.3  Factoren die de woordenschatverwerving faciliteren

7.3.1  Frequentie bij mondelinge taalverwerving 

Voor het leren van nieuwe woorden is het frequent voorkomen van de woorden in 

het taalaanbod een belangrijke faciliterende factor. Op zich is dit geen nieuw inzicht, 

want ook eerdere onderzoeksresultaten wezen al in deze richting. Onderzoekers die de 

frequentie varieerden waarmee nieuwe woorden werden aangeboden, vonden steeds 

dat de hoogste frequentie de beste resultaten gaf. Dit gold zowel voor het aanbod aan 

kinderen (McKeown et al. 1985; Beck et al. 1987) als voor dat aan volwassenen (Rott 

1999). Ook onderzoeken die zich richtten op voorlezen, lieten zien dat herhaald voorlezen 

effectiever werkt dan een enkele keer voorlezen (Elley 1989; Robbins & Ehri 1994; Sénéchal 

1997; Hargrave & Sénéchal 2000; Biemiller & Boote 2006). 

Belangrijk is dat de frequentie van eenentwintig keer die in dit onderzoek 

als hoogfrequent werd aangemerkt en de beste resultaten gaf, een stuk hoger is 

dan de frequenties in de andere onderzoeken naar woordenschatvergroting. In 

moedertaalonderzoeken worden echter nog veel hogere frequenties genoemd. In het 

onderzoek van Hart (1991) wordt een gemiddelde frequentie van bijna dertig keer 

gerapporteerd (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1). Hart vond een verband tussen de 

mate waarin moeders woorden herhaalden en de woordenschatgroei van hun kinderen, 

waarbij ook sprake was van een groot verschil tussen de moeders. De hoge frequentie 

in het computerprogramma in dit onderzoek kwam met eenentwintig keer enigszins 

in de buurt van de frequenties van het moedertaalonderzoek, maar de aantallen in de 

meeste andere onderzoeken zaten daar ver onder. De lage frequentie van dit onderzoek 

is met zes keer niet echt een heel lage frequentie en zeker niet ongebruikelijk in het 

onderwijs, maar de kinderen in deze conditie behaalden significant lagere scores dan die 

in de conditie met de hoge frequentie. 

We kunnen daarom stellen dat de resultaten van dit onderzoek wijzen op een 

algemene onderschatting van de frequenties die nodig zijn om de woordenschatgroei te 

versnellen van jonge kinderen die aangewezen zijn op mondeling taalaanbod. Daarnaast 

gaat het ook om beginnende tweede-taalverwervers. De onderzoeken naar eerste-

taalverwerving hebben laten zien dat juist in de eerste fasen van het leren van woorden 
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de frequentie gecorreleerd is aan de verwerving van woorden. We kunnen concluderen 

dat voor de woordenschatuitbreiding van jonge tweede-taalverwervers frequentie een 

belangrijke rol speelt, juist omdat ze uitsluitend vanuit mondeling taalaanbod hun 

tweede taal moeten leren. Daarom ligt het voor de hand deze kinderen nieuwe woorden 

in veel hogere frequenties aan te bieden dan tot nu toe gebruikelijk is. 

Bij de conclusies van hoofdstuk 3 merkten wij reeds op dat er over de rol van frequentie 

verschillend wordt gedacht. Zo betwisten Harrington en Dennis (2002) het belang van 

frequentie. Zij stellen dat de onderzoeksresultaten naar frequentie niet eenduidig zijn 

en dat ook niet frequent voorkomende taalelementen – regels, dan wel woorden – in 

een vroeg stadium geleerd worden. De taalleerder zou daarom ook op andere factoren 

letten die zwaarder kunnen wegen dan frequentie (Harrington & Dennis 2002). Ook Yang 

(2007) en Roeper (2007) achten frequentie minder van belang. Roeper stelt zich op tegen 

degenen die frequentie een belangrijke rol toekennen, want dit betekent volgens hem dat 

zij het leren van een taal zien als het louter imiteren van het taalaanbod. Hij gaat in zijn 

kritiek zelfs zo ver dat hij meent dat het accepteren van frequentie als verklarend concept 

voor taalverwerving morele gevaren oplevert voor de opvoeding en taalondersteuning 

van kinderen. Ouders zouden zich hierdoor beperken tot simpelweg herhalen en afzien 

van diepergaande ondersteuning, die voor de opbouw van de mentale kennis van de 

kinderen noodzakelijk is (Roeper 2007). 

Daarbij gaat Roeper voorbij aan het feit dat ouders die in de beginstadia van 

moedertaalverwerving woorden heel veel herhalen, hun kinderen daarmee juist helpen 

bij hun woordenschatverwerving (Hart 1991). Bovendien is uit het onderzoek naar 

de zogenaamde verzorgerstaal ook duidelijk geworden, dat ouders hun taalaanbod 

aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De verzorgerstaal evolueert 

dus mee met de toenemende taalvaardigheid van het kind (Snow 2000; Hoff & Naigles 

2002; Schaerlaekens 2008). Er zijn steeds kenmerken te onderscheiden die per fase van de 

taalontwikkeling in de verzorgerstaal relatief belangrijker worden of aan belang verliezen 

en een van die kenmerken is de frequentie waarmee woorden worden aangeboden. Het 

lijkt dus relevant om door onderzoek nader te bepalen welke rol frequentie speelt in de 

verschillende fasen van taalontwikkeling, om daarmee meer inzicht te verkrijgen in het 

taalverwervingproces van kinderen en de invloed van het taalaanbod daarbij. Tegenover 

het argument dat het nog niet duidelijk is welke betekenis moet worden gehecht aan de 

gevonden effecten van frequentie, kan dus worden ingebracht dat de onderzoeksresultaten 

alleen duidelijkheid kunnen opleveren als er rekening wordt gehouden met de fase van 

taalverwerving. 
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De discussie over het belang van frequentie speelt zich af op het terrein van de eerste 

taalverwerving. Het onderzoek van Webb (2007) richtte zich op de rol van frequentie bij 

het leren van nieuwe woorden door volwassen tweede-taalverwervers, maar hij nam 

daarvoor onzinwoorden. Hij vergeleek frequenties van één, drie, zeven en tien keer met 

elkaar en toonde aan dat de frequentie van tien keer zorgde voor hogere scores op alle 

onderzochte maten van woordkennis. Omdat hij met onzinwoorden werkte, kon hij 

andere factoren uitsluiten, waardoor hij kon vaststellen dat frequentie een bepalende 

factor is bij woorden leren. Chen en Truscott (2010) herhaalden het onderzoek van Webb 

met echte woorden en ook met de conditie waarbij woorden met en zonder vertaling 

werden gegeven. Daarbij was de hoogste frequentie zeven keer. Ook zij vonden dat zeven 

keer beter werkte dan de lagere frequenties. Bovendien vonden zij dat de deelnemers de 

woorden waarvoor geen vertaling was gegeven niet leerden, ook niet bij een frequentie 

van zeven keer. Dit wijst erop dat bij woorden waarvan de betekenis niet te achterhalen 

is, de frequentie van zeven keer onvoldoende was om voor retentie te zorgen. Bij woorden 

waarvan de betekenis al gegeven is, zorgde de frequentie van zeven keer er wel voor dat 

het woord onthouden werd. Dit onderzoek toont dus aan dat er naast frequentie nog 

andere factoren een rol spelen, in dit geval de mogelijkheid om een koppeling te maken 

tussen referent en woord. Zonder deze koppeling kan de taalleerder geen betekenis 

opslaan en kan men ook bij een hoge frequentie geen succes verwachten.  

De vraag is nu hoe in het licht hiervan de resultaten van het computerprogramma 

met betrekking tot frequentie geïnterpreteerd kunnen worden. Uit de analyse van de 

resultaten kwam immers de factor frequentie als aparte faciliterende factor naar voren. 

De kinderen die eenentwintig keer de woorden hoorden, presteerden beter dan kinderen 

die de woorden zes keer hoorden. Het was echter niet zo dat alle woorden die met een 

hoge frequentie aangeboden waren, ook verworven werden. De kinderen die met een 

hoge frequentie de woorden hoorden, kenden op de passieve toets bij de beginmeting 

gemiddeld acht van de vijftien woorden (zie tabel 3.8 in hoofdstuk 3). Van deze woorden 

waren er dus zeven nog onbekend en hiervan hadden de kinderen er op de laatste meting 

gemiddeld ongeveer de helft geleerd en de helft niet. Er waren dus woorden bij die zich 

ook bij een aanbod met hoge frequentie niet makkelijk lieten verwerven. Een verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in de mogelijkheid dat een kind een nieuw woord niet als 

zodanig herkent, omdat de klemtoon afwijkt of omdat het woord een onbekend pre- of 

suffix heeft en het kind daardoor het woord verwart met een bekend woord. Dat geldt  

bijvoorbeeld voor het woord vergiet, waarvan een van de afleiders in de toets gieter was. 

De meeste kinderen kozen voor deze afleider. Misschien speelt hierbij mee dat de gieter 

een bekend voorwerp is, omdat de meeste kleuterklassen wel een gieter hebben en de 
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kinderen minder vertrouwd zijn met een vergiet, dat in de keuken thuishoort. De vorm 

van het woord, dat wil zeggen de plaats van de klemtoon in dit tweelettergrepig woord, 

kan echter ook een rol hebben gespeeld. We kunnen daarbij denken aan het experiment 

van Jusczyk die naging of kinderen van zeven en een halve maand oud al hele woorden 

konden herkennen (zie paragraaf 2.3.3). Hierbij bleek dat de kinderen alleen afgingen 

op de beklemtoonde lettergreep van tweelettergrepige woorden en daarom bij woorden 

met een afwijkend klemtoonpatroon, zoals guitar, faalden in het herkennen van het hele 

woord. Als dit ook het geval is bij deze jonge tweede-taalleerders, dan zouden ze alleen 

gelet hebben op de beklemtoonde lettergreep en dit is voor beide woorden ‘giet’. Wellicht 

was het daarom ‘giet’ wat ze hoorden, de andere lettergreep was onbeklemtoond en 

werd niet of onvoldoende opgemerkt, waardoor het verschil tussen vergiet en gieter 

verdween. Het kan dus ook zijn dat kinderen het morfeem ‘giet’ verworven hadden maar 

de gebonden morfemen ‘ver’ en ‘er’ nog niet. Daardoor zouden ze vergiet hebben kunnen 

verwarren met gieter en herkenden ze het aangeboden woord niet als nieuw woord, 

waardoor ze wellicht ook niet toekwamen aan de koppeling van het woord aan de juiste 

referent. Dit zou kunnen verklaren waarom ook bij de hoge frequentie van eenentwintig 

keer het woord vergiet door de meeste kinderen niet werd verworven. Misschien speelt bij 

woordverwerving dus mee of het kind het woord als nieuw woord herkent. Dat betekent 

dat een al dan niet hoge frequentie pas invloed uitoefent als het woord herkend wordt als 

onbekend. Pas daarna komt het koppelingsproces op gang waarmee het kind het woord 

aan de referent verbindt en waarbij frequentie van voorkomen helpt. Voor woorden die 

niet als nieuw woord herkend worden zal daarom een frequentie-effect niet optreden.

Voor de jonge tweede-taalleerders in dit stadium van de tweede-taalverwerving tellen 

ook andere aspecten mee dan alleen de frequentie. Het is echter speculatief om aan de 

hand van één item te bepalen of dit geldt voor het letten op beklemtoonde lettergrepen 

en het negeren van niet-beklemtoonde lettergrepen. Of  deze veronderstelling juist is 

zou daarom door nader onderzoek vastgesteld moeten worden, waarbij meer woorden 

met deze kenmerken betrokken zouden moeten worden. Waarschijnlijk werkt frequentie 

vooral faciliterend als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zoals herkenning van 

het woord als onbekend woord en voldoende mogelijkheden voor een geslaagde koppeling 

tussen referent en woord. In het computerprogramma was gezorgd voor een duidelijke 

en gelijktijdige aanbieding van woord en referent, waardoor de kinderen weinig moeite 

hoefden te doen voor het vinden van de betekenis en was de hoge frequentie zonder 

meer faciliterend voor het verwervingsproces. We kunnen daarom stellen dat frequentie 

in dit onderzoek naar voren is gekomen als een belangrijke afzonderlijke factor voor de 

woordenschatgroei. 
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7.3.3  Losse woorden 

Een ander belangrijk resultaat van het experiment met het computerprogramma was het 

feit dat een aanbieding van losse woorden tot hogere scores leidde dan een presentatie 

van woorden in lopende zinnen. Bij het eerste experiment bleek bij toetsing door middel 

van de losse-woordentoets dat de aanbiedingswijze een effectgrootte had van 0,09 bij de 

eerste nameting en van 0,10 bij de tweede nameting (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). 

In het derde experiment werd dit bevestigd met een andere toetsvorm, namelijk met 

de zinnentoets. De effectgrootte was hierbij 0,13, respectievelijk 0,20 (zie hoofdstuk 6, 

paragraaf 6.5.2). We kunnen dus zien dat in beide experimenten de aanbiedingswijze van 

de losse woorden middelmatige tot grote effectgroottes oplevert.   

Bij de bespreking van dit resultaat in hoofdstuk 3 is dit in verband gebracht met de 

segmentatie van lopende spraak in de tweede taal die voor jonge beginners een barrière 

vormt voor het leren van nieuwe woorden. Doordat in de conditie met de losse woorden 

de kinderen geen zinnen hoefden te segmenteren, konden ze hun energie geheel 

besteden aan het achterhalen van de betekenis en het onthouden van de woorden. In 

een onderzoek van Snijders, Kooijman, Cutler en Hagoort (2007) is aangetoond dat het 

voor luisteraars die het Nederlands niet beheersen, moeilijk is om woorden in zinnen te 

herkennen. De Engelse deelnemers aan dit onderzoek konden Nederlandse woorden die 

als losse woorden tevoren waren aangeboden, wel herkennen als ze daarna in een zin 

aangeboden werden, ook al hadden ze geen enkele kennis van het Nederlands. Echter, 

woorden die een paar keer ingebed in zinnen te horen waren maar niet eerder als losse 

woorden, herkenden de Nederlanders wel, maar de Engelssprekenden helemaal niet. De 

onderzoekers concludeerden daarom: “In other words, a preceding speech context helps 

native listeners but appears to hinder foreign listeners.” (Snijders et al. 2007, p.109).

Dit onderzoek werd uitgevoerd met volwassenen, maar we kunnen dit verbinden 

met het onderzoek van Jusczyk en Aslin (1995) dat in hoofdstuk 2 genoemd wordt 

(zie paragraaf 2.3.3). Zij legden aan jonge kinderen eenlettergrepige woorden voor en 

vonden dat kinderen van zeven maanden deze woorden in de context van een zin konden 

herkennen, maar kinderen van zes maanden nog niet. In de ontwikkeling van de eerste 

taalverwerving is dit blijkbaar  een mijlpaal die bereikt wordt nadat het kind al zes 

maanden lang de input van de moedertaal heeft verwerkt en in staat is de fonemen 

van die taal te herkennen. Ook uit onderzoek met ERP’s (zie paragraaf 2.3.3) kwam naar 

voren dat de herkenning van woorden in een zin op gang komt als het kind ouder dan 

zes maanden is. 
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De vierjarige deelnemers aan onze experimenten beschikten over nog maar weinig 

kennis van het Nederlands. We mogen daarom veronderstellen dat ook hun kennis van 

de fonotactische regels van het Nederlands nog niet zo goed ontwikkeld was en dat het 

segmenteren van de zinnen extra problemen opleverde. Deze veronderstelling kan steun 

vinden in de resultaten van het onderzoek van Messer (2010) die naging in hoeverre het 

geheugen van kinderen voor onzinwoorden die volgens de fonotactische regels van het 

Nederlands zijn samengesteld, beter is dan hun geheugen voor onzinwoorden die niet 

of minder juist zijn samengesteld. Haar deelnemers waren vierjarige Turks-Nederlandse 

kleuters en kleuters met Nederlands als moedertaal. Uit haar resultaten kwam naar voren 

dat de kinderen met het Turks als moedertaal de fonotactische regels van het Nederlands 

minder goed beheersen dan de moedertaalsprekers van het Nederlands. Het vermogen 

om fonotactisch juist gevormde onzinwoorden te onthouden, neemt in de loop van de 

kleuterperiode toe, hetgeen erop duidt dat de ontwikkeling van deze geheugencapaciteit 

afhankelijk is van de talige input. Messer concludeert dat het toenemen van de 

taalvaardigheid in een tweede taal gepaard gaat met een grotere vaardigheid in het 

hanteren van de fonotactische regels. 

Deze vaardigheid is weer van belang voor het leren van nieuwe woorden, waarschijnlijk 

ook omdat de kinderen deze vaardigheid nodig hebben om de woordgrenzen in lopende 

spraak te herkennen. Dit kan verklaren waarom het computerprogramma met de losse 

woorden beter werkte dan dat met het verhaal. Bij de conditie van het verhaal is de 

herkenning van de nieuwe woorden moeilijk, want de jonge tweede-taalleerders moeten 

de zinnen eerst segmenteren. Vervolgens moeten ze de losse woorden van een hele zin 

vasthouden in hun geheugen, om te komen tot de detectie van het woord dat ze nog niet 

kennen. Dan pas kunnen ze proberen de referent van het nieuwe woord te achterhalen. 

Dit zijn meer stappen dan in de conditie waarbij de kinderen losse woorden aangeboden 

krijgen en bovendien moeilijke stappen, omdat de kinderen over weinig kennis van de 

fonotactische regels van het Nederlands beschikken. Zodra ze een los woord horen, is 

het duidelijk om welk woord het gaat en ze kunnen dan onmiddellijk nagaan wat de 

betekenis zou kunnen zijn. Ook dan zijn er nog woorden die de kinderen niet herkennen 

als nieuw woord  (zie opmerkingen over vergiet in paragraaf 7.3), maar de voorwaarden 

voor dit herkennen zijn over het algemeen beter dan wanneer het woord in lopende 

spraak aangeboden wordt.

Met dit in het achterhoofd is het ook niet verwonderlijk dat de onderzoeken naar 

woordenschatvergroting die voorlezen met extra uitleg vergelijken met voorlezen zonder 

uitleg (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2 en 2.2.4.) hogere scores laten zien bij het voorlezen 

met uitleg. De kinderen krijgen dan hulp bij het vinden van de referent, maar ook zullen 
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de woorden bij de uitleg nog eens als los woord herhaald worden. Niet alleen de uitleg, 

maar ook het noemen van het woord buiten zinsverband kan de verwerving van het 

woord bevorderen. Extra ondersteuning voor deze verklaring komt uit het onderzoek 

van Justice (2002) die in haar onderzoek verschillende wijzen van uitleg van woorden 

vergeleek. Zij ging na of het voorlezen van een prentenboek waarbij de leerkracht het 

woord noemde en de afbeelding aanwees (het zogenaamde labelen), beter werkte dan 

voorlezen, waarbij de leerkracht vragen stelde. Zij vond dat dit labelen voor het leren 

van de genoemde woorden effectiever was dan het stellen van vragen (zie hoofdstuk 2, 

paragraaf  2.4.7).

Het aanbieden van losse woorden bevordert dus het leren van nieuwe woorden, 

waarschijnlijk omdat de kinderen niet eerst de Nederlandse uitingen moeten 

segmenteren, iets wat voor tweede-taalverwervers extra moeilijk is. Opvallend is dat in 

het moedertaalonderzoek het gunstige effect van het aanbieden van losse woorden al door 

Brent en Siskind (2001) was gevonden. In de onderzoeken naar woordenschatstimulering 

van tweetalige kinderen is dit echter niet meegenomen (Biemiller & Boote 2006).

7.3.4  Voorlezen

Over het algemeen wordt aangenomen dat voorlezen bevorderlijk werkt voor het 

vergroten van de woordenschat van jonge kinderen (zie voor een overzicht Pressley, 

Disney & Anderson 2007) en daarbij zou voorlezen met interactie nog meer effect op 

het leren van woorden hebben (Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997). Verschillende 

onderzoekers hebben de resultaten van passief voorlezen vergeleken met een vorm van 

voorlezen waarbij de kinderen door middel van vragen en uitleg betrokken worden bij 

het verhaal. Zij vonden dat deze laatste wijze van voorlezen, het zogenaamde dialogic 

reading, meer woordenschatgroei met zich meebrengt dan de eerste (Arnold et al. 1994; 

Sénéchal 1997; Corvers et al. 2004). Ook was het bevorderlijk als niet alleen de leidsters 

en leerkrachten deze manier van voorlezen beoefenden, maar ook de ouders thuis 

(Whitehurst et al. 1994).

In dit onderzoek is niet gebleken dat voorlezen met interactie beter werkt dan passief 

luisteren naar een computerprogramma. In het tweede experiment lazen de leerkrachten 

hetzelfde verhaal voor als in het computerprogramma was aangeboden. De leerkrachten 

konden daarbij interactie toepassen, dat wil zeggen dat ze extra uitleg over de woorden 

konden geven, vragen konden stellen en de afbeeldingen konden aanwijzen om zo de 

kinderen meer steun te geven voor het vergroten van de woordenschat, terwijl het 

computerprogramma de kinderen dwong tot louter passief luisteren en geen interactie 
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mogelijk maakte. Uit de vergelijking (zie hoofdstuk 5) bleek echter dat deze interactieve 

elementen op zich niet meer bijdroegen aan woordenschatvergroting dan het passieve 

luisteren naar het computerprogramma. Dit resultaat is dus in tegenspraak met de 

gunstige effecten die andere onderzoeken vonden voor interactief voorlezen ten opzichte 

van passief luisteren.

Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat er een ander type woorden 

is gekozen in dit onderzoek dan in de meeste hierboven genoemde onderzoeken. 

Voor de experimenten zijn alleen concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd 

met voorwerpen als referent. In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat deze keuze voor 

kinderen die aan het begin staan van hun tweede-taalverwerving voor de hand ligt 

en ook in overeenstemming is met de ontwikkeling van de eerste woordenschat bij 

moedertaalverwerving. De onderzoekers die zich hebben gericht op het effect van 

voorlezen hebben vaak iets moeilijkere woorden gekozen die niet behoren tot de eerste 

basiswoordenschat, maar meer in geschreven teksten aan de orde komen. Voor de uitleg 

van deze woorden zal wellicht een uitgebreide en gedetailleerde wijze van verheldering 

meer geëigend zijn, dan simpelweg het aanwijzen van voorwerpen (De Temple & Snow 

2003; Weizman & Snow 2001). Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek van Beck en 

McKeown (2007), die vonden dat kinderen voor hun woordkennis meer profijt hadden van 

een zeer uitgebreide uitleg met herhalingsmomenten (MoreRich Instruction) dan van een 

gewone uitleg (Rich Instruction). Voor het verhelderen van de betekenis van zelfstandige 

naamwoorden die verwijzen naar voorwerpen, is een dergelijke uitgebreide uitleg 

misschien niet nodig. Het aanwijzen en benoemen van de referent is dan voldoende en 

ook effectiever dan het stellen van vragen, zoals uit het onderzoek van Justice (2002) 

bleek. Het passief luisteren naar een computerprogramma waarin deze woorden 

duidelijk afgebeeld en de referenten geanimeerd worden, levert genoeg informatie op 

voor de kinderen. De interactie zou dan voor de verwerving van dit soort woorden geen 

meerwaarde hebben, maar voor woorden die een uitgebreide uitleg nodig hebben wel.

Een andere verklaring voor het verschil in resultaten van dit onderzoek ten opzichte van 

de andere onderzoeken is dat het in deze onderzoeken steeds ging om gewoon voorlezen 

versus een interactieve wijze van voorlezen. In de recentere onderzoeken wordt deze 

wijze van voorlezen uitgebreid beschreven en daarbij zien we dat de woorden uitgelegd 

worden door middel van verschillende didactische elementen (zie ook paragraaf 2.2.4). Zo 

houdt in het onderzoek van Justice, Meier en Walpole (2005) de zogenaamde uitgebreide 

(elaborated) uitleg in dat de leerkracht het woord noemt, de betekenis geeft en daarna een 

voorbeeldzin met het woord voorleest. De uitleg van Silverman (2007a) gaat nog verder en 

bestaat uit tien stappen, waaronder behalve een uitleg van de betekenis van het woord en 
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het noemen van voorbeeldzinnen, ook het uitbeelden van de woorden, het toepassen van 

visuele materialen en het stellen van vragen. Ook Beck en McKeown (2007) beschrijven 

een uitgebreide uitleg waarbij verschillende stappen worden gevolgd. We mogen 

aannemen dat door dergelijke manieren van uitleg de aandacht van de kinderen op de te 

leren woorden wordt gericht en de woorden nog eens buiten het zinsverband genoemd 

worden. Het is echter niet zo dat in deze onderzoeken het effect van het uitleggen van de 

betekenis van woorden gesteld wordt tegenover voorlezen als zodanig. Daardoor is niet 

duidelijk geworden of die uitleg als zelfstandige aanbiedingswijze voor woorden beter 

werkt voor de woordenschatverwerving,  dan voorlezen alleen. Dit argument hebben we 

ook in hoofdstuk 5 (zie paragraaf 5.5.2) naar voren gebracht. We kunnen er hier nog aan 

toevoegen dat de term ‘passief luisteren’ misschien de indruk wekt dat de taalleerder zich 

passief opstelt en dat dit het leren van woorden niet bevordert. Als de kinderen actief 

reageren, bijvoorbeeld door antwoord te geven op vragen of door spontane taaluitingen, 

zou dit het leren van woorden faciliteren. Gezien vanuit de taalverwerver kunnen we 

het luisteren naar het taalaanbod echter beschouwen als een actief proces, omdat de 

taalverwerver de informatie die het taalaanbod bevat, verwerken moet. Het woord 

‘passief ’ kan dus in dit verband misverstanden wekken, want er vindt bij het luisteren 

informatieverwerking plaats, ook al is dat op het moment zelf niet te zien aan zichtbare 

of hoorbare reacties van het kind. 

Daarbij is interactie een begrip dat zowel het stellen van vragen als het geven van 

verduidelijking en het aanwijzen van afbeeldingen omvat. Zoals we al in de conclusie van 

hoofdstuk 5 naar voren brachten, kunnen er zowel vragen gesteld worden die onbekende 

woorden voor de kinderen verduidelijken, als vragen die dat niet doen. Omdat in de 

onderzoeken geen onderscheid gemaakt wordt tussen interactie-elementen die wel en 

die niet bijdragen aan verduidelijking van de betekenis, is niet altijd duidelijk welke 

hiervan het leren van woorden bevorderen (zie ook Zevenbergen & Whitehurst 2003). Bij 

het stimuleren van de woordenschatverwerving is het daarom de vraag welke factoren 

het verwerkingsproces van de taalverwerver versnellen. Dit kunnen factoren zijn die te 

plaatsen zijn onder ‘interactie’, maar dat hangt af van de aard van de interactie zelf. 

Het idee dat voorlezen bevorderlijk is voor de woordenschat van jonge kinderen 

gaat ervan uit dat de context van het verhaal en de illustraties van het prentenboek de 

kinderen helpen bij het begrijpen van nieuwe woorden. Het ligt echter niet voor de hand 

dat jonge kinderen met een geringe woordenschat in staat zijn de verbale context van 

het verhaal te gebruiken voor het achterhalen van de betekenis van onbekende woorden. 

Zij zullen immers veel van de omringende woorden niet kennen, zeker als het verhaal dat 

voorgelezen wordt een grote hoeveelheid onbekende woorden bevat. Daarmee gaat veel 
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van de inhoud langs ze heen (Teunissen & Hacquebord 2002). Daarom is het voorstelbaar 

dat de gunstige resultaten van voorlezen met uitleg vooral op de uitleg met het geïsoleerd 

noemen van de woorden steunen die de volwassene tijdens of na het voorlezen geeft en 

niet op het luisteren naar het verhaal op zich. 

Het voorlezen van een verhaal geeft natuurlijk meer leermomenten dan alleen het 

leren van woorden. Een voorleesverhaal geeft ook de gelegenheid met de kinderen te 

praten, meer uitwisseling tot stand te brengen, de kinderen te stimuleren op elkaar 

te reageren, dus sociale leermomenten. De afbeeldingen in de prentenboeken bieden 

meer dan alleen verduidelijking van de woorden, ze kunnen de kinderen op het spoor 

brengen van goed observeren en het genieten van visuele voorstellingen, kortom een 

voorleesverhaal met mooie prenten is een rijk middel dat veel doelen kan dienen. Ook 

voor de ontwikkeling van het verhaalbegrip en voor de emotionele ontwikkeling kunnen 

prentenboeken een belangrijke rol spelen (Kwant 2011). Verder kunnen we ons voorstellen 

dat voorlezen aan een groep ook het groepsgevoel stimuleert, aangezien de kinderen een 

gemeenschappelijke ervaring delen, namelijk het luisteren naar en meemaken van een 

verhaal. 

Veel van deze nuttige kenmerken van het voorlezen van prentenboeken zijn echter 

afhankelijk van de voorwaarde dat de kinderen het verhaal begrijpen. Als hun Nederlandse 

taalvaardigheid tekortschiet en de taal van het prentenboek zich op een veel hoger 

niveau bevindt dan hun eigen Nederlandse taalvaardigheid, is het twijfelachtig of deze 

gunstige aspecten ook voor de beginnende tweede-taalleerder gelden. Het verhaal, ook 

het prentenboekverhaal, is een literaire vorm, waarmee kinderen ingeleid worden in de 

wereld van de fantasie en literatuur. Dat maakt het niet altijd een didactisch middel voor 

het leren van een tweede taal. Allerlei maatregelen die de leerkracht kan nemen, kunnen 

ertoe leiden dat de basisvoorwaarde, namelijk dat het kind het verhaal begrijpt, zoveel 

mogelijk vervuld wordt. Een omschrijving hiervan kunnen we vinden in de didactische 

literatuur over de stimulering van de taalvaardigheid van jonge tweede-taalleerders: pre-

teaching, uitleg van de belangrijkste woorden, een synchrone aanbieding van referent en 

woord, een hoge frequentie van de te leren woorden, veel meer visuele ondersteuning, 

herhaald voorlezen, voorlezen in eigen taal etc. (Kuiken & Vermeer 2005; Kienstra 2003; 

Paus 2010). Willen we dat jonge kinderen ook door voorlezen hun woordenschat voldoende 

vergroten, dan zullen we dus de maatregelen moeten nemen die de didactische literatuur 

noemt. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen het belang hiervan. 
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7.3.5  Handelingen   

De leerkrachtactiviteiten van het tweede experiment omvatten niet alleen het voorlezen 

van een verhaal, maar ook het leren van woorden in de context van een handelingssituatie. 

Hierbij liet de leerkracht de kinderen in kleine groepen een fruitsalade maken waarbij de 

kinderen aan het werk werden gezet. Ze wasten het fruit, sneden de peer en de ananas 

en persten de citroen uit. Vervolgens mochten ze ook het fruit omroeren, opscheppen 

en tenslotte ook opeten. Bij al deze handelingen waren de kinderen gemiddeld 

geconcentreerder bezig dan bij het voorleesverhaal en ze waren meer bij de activiteit 

betrokken dan bij het voorlezen (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3). Toch heeft deze context 

niet geleid tot meer woordkennis dan de context van het interactief voorlezen van het 

verhaal of het luisteren naar het computerprogramma.

In hoofdstuk 4 hebben we de veronderstelling geuit dat een activiteit waarbij de 

kinderen betrokken waren en waarbij ze korte opdrachten krijgen, kan leiden tot het 

leren van meer woorden (zie paragraaf 4.1). Dit was ingegeven door resultaten van 

eerste-taalverwervingsonderzoeken (Barnes et al. 1983; Akhtar, Dunham & Dunham 1991; 

Masur, Flynn & Eichorst 2005). Daarnaast werd verondersteld dat de handelingsituatie 

een rijke context vormde waarin kinderen zowel verbale als sensorische informatie 

konden opdoen en geëigend was voor deze leeftijdsgroep (Muñoz 2007). Hierdoor zouden 

de kinderen de woorden aan verschillende soorten ervaring kunnen koppelen en dit zou 

wellicht voor meer verwerving kunnen zorgen. De resultaten wezen echter niet in die 

richting en in de conclusie van hoofdstuk 5 is al naar voren gebracht dat het niet primair 

de context of de betrokkenheid van de kinderen op de activiteit is die uitmaakt of de 

kinderen veel woorden leren. 

We kunnen hierbij evenwel wijzen op het feit dat het bij deze experimenten alleen 

ging om de referentiële kennis van woorden. De meer uitgebreide kennis die ontstaat als 

er meer ervaring is opgedaan met de woorden en hun referenten, is in dit onderzoek niet 

aan de orde geweest. We kunnen hierbij denken aan woordkennis die te maken heeft met 

bepaalde kenmerken van de referenten, zoals hoe iets smaakt of welke functie het heeft. 

Deze kennis gaat verder dan de referentiële kennis die in dit onderzoek centraal stond. 

Wellicht dat het opdoen van veel sensorische en fysieke ervaringen door middel van 

handelingen een stimulans is voor deze verdergaande kennis die in dit onderzoek niet is 

gemeten. Dit zou in vervolgonderzoek nagegaan kunnen worden. 

We kunnen echter voor wat de eerste, referentiële kennis van woorden betreft 

constateren dat een rijke context en de interesse van de kinderen voor de handelingen 

op zich geen garantie vormen voor het vergroten van hun woordenschat. Niet de 
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belangstelling van de kinderen en het al dan niet interessante van de activiteit zijn 

bepalend voor het leren van woorden, maar de vraag hoe vaak en hoe duidelijk de 

woorden te horen zijn en hoe goed de volwassene ervoor zorgt dat elk woord samen met 

de betekenis onder de aandacht van de kinderen wordt gebracht. 

7.3.6  Verder onderzoek

Het onderzoek heeft laten zien dat er nog terreinen open liggen voor verder onderzoek 

naar de beste didactiek voor jonge tweede-taalleerders. In dit onderzoek zijn uitsluitend 

concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd. De achtergrond hiervan was onder 

andere dat de synchrone aanbieding van de woorden en de afbeeldingen vrij eenvoudig 

kon plaatsvinden. De referenten waren concrete voorwerpen en de foto van elk voorwerp 

kon makkelijk geanimeerd worden, aangezien het om duidelijk te onderscheiden 

objecten ging. De betekenis was daardoor op te maken uit de visuele context waarin 

de woorden te horen waren. Hoewel in het computerprogramma met de afzonderlijke 

objecten korte animaties opgevoerd konden worden, waren het echter steeds statische 

beelden, in die zin dat het stilstaande scenes waren en er geen handelingen of lopende 

gebeurtenissen konden worden afgebeeld. Daardoor is het voorstelbaar dat de verkregen 

resultaten opgaan voor zelfstandige naamwoorden, maar niet noodzakelijkerwijs voor 

andere woordsoorten die minder goed af te beelden zijn, zoals werkwoorden, bijvoeglijke 

naamwoorden of voor niet-concrete zelfstandige naamwoorden. Nader onderzoek 

zou kunnen uitwijzen of ook de verwerving van andere woordsoorten dan concrete 

zelfstandige naamwoorden versneld kan worden en welke aanbiedingswijze hiervoor 

het meest geschikt is. 

Het is ook de vraag of de hoge frequentie die in dit onderzoek als het meest stimulerend 

voor woordenschatgroei uit de bus kwam, alleen nodig is voor jonge, beginnende 

tweede-taalleerders of ook gunstig is voor alle andere tweede-taalleerders, dus ook voor 

de kinderen die al een ruime Nederlandse woordenschat hebben opgebouwd. Dat wat 

in de allereerste fasen van de tweede-taalverwerving een hoofdrol speelt, namelijk het 

aanbod van losse woorden, kan van minder belang zijn voor de latere fasen, terwijl ook 

omgekeerd een aanpak die voor gevorderde tweede-taalleerders gunstig werkt, niet 

faciliterend hoeft te zijn voor de beginners. In hoeverre de aanpak gedifferentieerd kan 

worden en op welke aspecten in het taalaanbod aan gevorderde tweede-taalleerders de 

nadruk moet liggen, zou onderwerp kunnen zijn van verder onderzoek. 

Daarnaast zou ook onderzocht kunnen worden of kinderen van een nog jongere 

leeftijd dan de deelnemers aan dit onderzoek, dus kinderen die in de voorschoolse opvang 
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zitten, kunnen profiteren van een woordenschatprogramma dat via de computer wordt 

aangeboden. In het basisonderwijs is er al enige vertrouwdheid met het werken van 

computers tot stand gekomen. In veel peuterspeelzalen is de computer echter nog geen 

vast onderdeel van het activiteitenaanbod. Toch zou het van belang zijn in onderzoek 

vast te stellen of ook peuters op een snelle manier via de computer nieuwe woorden 

kunnen leren. 

Men kan ook denken aan het verder exploreren van de mogelijkheden via handelingen 

kinderen nieuwe woorden te leren, bijvoorbeeld in een opstelling waarbij opdrachten 

gekoppeld zijn aan de inhoud van de andere reguliere activiteiten. De vorm van deze 

opdrachten kunnen we ontlenen aan de Total Physical Response (Pot, te verschijnen), 

waarbij korte opdrachten herhaald aangeboden worden en waarop de kinderen 

non-verbaal kunnen reageren. Een dergelijke aanpak vraagt wel om een duidelijke 

structurering in de opzet van de activiteiten. Daarnaast zal er ook meer training van de 

leerkrachten nodig zijn dan bij dit onderzoek mogelijk was. 

Een beperking van dit onderzoek was het geringe aantal woorden dat aangeboden 

werd, in verhouding tot de spurt die jonge tweede-taalleerders moeten maken om 

hun achterstand ten opzichte van moedertaalsprekers in te lopen. De vraag is of met 

computerprogramma’s voldoende woorden kunnen worden aangeboden om een 

substantiële vooruitgang in woordenschat te bewerkstelligen. Er is immers een grens 

aan het inzetten van de computer voor jonge kinderen. Het ligt daarom voor de hand 

te zoeken naar mogelijkheden waarbij een combinatie van verschillende soorten 

aanpak uitgeprobeerd wordt, om na te gaan welke elementen in combinatie met 

elkaar en apart kunnen bijdragen aan verbetering van de algemene woordenschat van 

tweetalige kinderen. We kunnen dan denken aan het effect van mogelijke combinaties 

van computerprogramma’s en leerkrachtactiviteiten voor het aanbieden en herhalen van 

nieuwe woorden. Op die manier kunnen er nog meer effectieve didactische elementen 

worden gevonden voor het woordenschatonderwijs aan jonge tweede-taalleerders dan 

al door dit onderzoek aan het licht zijn gekomen. Omdat het dan ook gaat om effecten op 

langere termijn, zou dit op longitudinale wijze onderzocht moeten worden. 
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7.4  Ondersteuning in het onderwijs

7.4.1  De rol van het taalaanbod

Bij de bespreking van de literatuur in hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat de verwerving van 

woorden een resultante is van zowel de hulp en ondersteuning die moeders en andere 

volwassenen het kind bieden, als de leervermogens van het kind zelf. Deze conclusie was 

vooral gebaseerd op de uitkomsten van moedertaalonderzoeken. Net als jonge kinderen 

die hun moedertaal leren, hebben kinderen ook in een tweede taal te maken met een 

segmentatieprobleem, een referentieprobleem en een retentieprobleem (zie tabel 2.1 in 

hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.6). We hebben kunnen vaststellen dat het herkennen van een 

woord en het koppelen aan de juiste referent voor tweede-taalverwervers een belangrijke 

stap is. Daarbij weten we ook dat veel kinderen in hun tweetalige ontwikkeling een 

aantal stappen tegelijkertijd moeten zetten en dat ze het leren herkennen van fonemen 

en woordgrenzen in ongeveer dezelfde periode onder de knie moeten krijgen als het leren 

van de betekenis van de eerste woorden. Ze hebben minder tijd dan eerste-taalleerders 

om deze fasen één voor één te doorlopen en ze zullen daarna direct een spurt moeten 

maken in de groei van hun woordenschat. Wat is nu de rol van het taalaanbod bij het 

versnellen van de woordenschatgroei in een tweede taal?  Deze vraag is van belang voor 

de ondersteuning die het onderwijs kan geven vanuit een aangepast taalaanbod aan deze 

kinderen. 

De experimenten van dit dissertatieonderzoek hebben uitgewezen dat een hoge 

frequentie het leren van woorden bevordert. In het onderwijs zal daarom  de frequentie 

van nieuwe woorden in het taalaanbod opgevoerd moeten worden, zeker als het gaat om 

tweede-taalleerders die over weinig Nederlandse taalvaardigheid beschikken. Daarnaast 

is gebleken dat het aanbod van losse woorden faciliterend werkt op de verwerving van 

woorden, waarschijnlijk omdat een dergelijk aanbod het de kinderen makkelijker maakt 

de woorden te herkennen en het segmentatieprobleem verkleint. Indien er tegelijkertijd 

voldoende visuele ondersteuning wordt gegeven, kunnen ze de woorden op het moment 

van herkenning ook snel koppelen aan de referent. Een herhaling van de woorden over 

een aantal dagen of weken geeft betere resultaten dan een eenmalige aanbieding. De 

kinderen zullen door deze herhaling geholpen worden de woorden beter te onthouden, 

waarmee een dergelijk aanbod het retentieprobleem verkleint. Daarnaast kunnen 

de kinderen ook profiteren van een taalaanbod dat over de hele breedte kwantitatief 

overvloedig is. Smith en Yu (2008) maken aannemelijk dat een groot aanbod van 

woorden het verwervingsproces stimuleert voor woorden die niet in een verhelderende 
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context staan (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4). Dat houdt in dat een grote input van de 

tweede taal als zodanig ondersteunend is voor het leren van woorden. Dus ook zonder 

nadrukkelijke uitleg is een groot aanbod van de tweede taal zonder meer van belang. Het 

is dus te verwachten dat het onderwijs de woordenschatverwerving van jonge tweede-

taalleerders kan versnellen door ervoor te zorgen dat het taalaanbod aan deze kinderen 

de kenmerken bevat die uit dit onderzoek als faciliterend voor de woordenschatgroei 

naar voren zijn gekomen. 

7.4.2  Aanpassingen bij het voorlezen

In de bespreking van de rol van voorlezen is naar voren gekomen dat door het 

segmentatieprobleem het herkennen van woorden in een lopende tekst voor beginnende 

tweede-taalleerders moeilijk kan zijn. Indien we de kinderen voorleesteksten aanbieden 

met als doel de woordenschat te vergroten, zullen we nieuwe woorden daarom ook 

zoveel mogelijk als losse woorden moeten aanbieden. Daarbij zullen we de betekenis 

ondubbelzinnig met visuele middelen moeten verhelderen om zoveel mogelijk het 

referentieprobleem voor de kinderen te verkleinen. Dan nog zal een tekst die niet 

speciaal voor beginnende tweede-taalleerders is bedoeld, aangepast moeten worden, 

niet alleen om meer verduidelijking te geven over de inhoud, maar ook om te zorgen 

voor een frequentie van nieuwe woorden die hoog genoeg is. Zonder aanpassingen en 

specifiek aanbod van woorden op bovenbeschreven wijze zal het voorlezen van verhalen 

op zich niet voldoende helpen bij het leren van nieuwe woorden. Zie hiervoor ook het 

onderzoek van Snijders et al. (2007) die aantoonden dat het voor niet-moedertaalsprekers 

erg moeilijk is om woorden te herkennen in lopende spraak. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat een aanbod van losse woorden beter werkt dan 

het aanbod van woorden in de context van een verhaal, maar dat wil niet zeggen dat 

daarmee verhalen niet ook kunnen worden ingezet voor vergroting van de woordenschat. 

De combinatie van voorlezen door de leerkracht met herhaling via de computer leverde 

immers even goede resultaten op als drie keer alleen via de computer. In de verschillende 

elementen die deel uitmaken van een speciale didactische aanpak voor jonge, beginnende 

tweede-taalverwervers heeft dus ook het voorlezen zijn plaats. Een aanbod van losse 

woorden is bovendien niet voldoende voor het verder opbouwen van de woordenschat, 

de woorden zullen verder in zinnen en de context van verhalen aan de orde moeten 

komen. Ook daarom is dit onderzoek zeker geen pleidooi voor een aanbod van louter 

geïsoleerde woorden. Het aanbieden van verhalen om de woordenschat te vergroten 

zal echter alleen slagen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals het zeer vaak 
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voorkomen van nieuwe woorden in de voorleestekst en het ondubbelzinnig verhelderen 

van de betekenis van de woorden. Daarnaast is het van belang tijdens het voorlezen de 

aandacht van de kinderen op de nieuwe woorden en de afbeeldingen te richten.

7.4.3  Herhaling via de computer

Bij het onthouden van nieuwe woorden voor beginnende tweede-taalleerders is het 

herhalen en dus de frequentie van woorden in het aanbod een belangrijke factor. Over de 

frequentie is al opgemerkt dat we hiervoor aan veel grotere aantallen moeten denken dan 

tot nu toe gebruikelijk is. Daarnaast kunnen we zorgen voor veel herhaling van nieuwe 

woorden, niet alleen direct achter elkaar, maar ook gespreid over een langere periode. 

Dit zou het beste kunnen gebeuren in een visuele context en met een verbale uitleg 

waarin de betekenis van de woorden ondubbelzinnig wordt overgebracht. Het gebruik 

van de computer kan in dit opzicht voordelen opleveren, mits de software aangepast is 

aan de doelgroep. De combinatie van leerkrachtactiviteiten en herhaling via de computer 

heeft in dit onderzoek goede resultaten opgeleverd. We kunnen daarom aansluiten bij 

Segers (2009) die stelt dat de computer zijn plaats heeft verdiend in de kleuterklas en niet 

tegenover de leerkracht gesteld moet worden, maar als noodzakelijke aanvulling ingezet 

kan worden.

7.4.4  Eerste hulp bij tweede taal

Tot slot kunnen we stellen dat dit onderzoek ondanks de bovengenoemde beperkingen 

duidelijk heeft gemaakt dat bepaalde kenmerken van het taalaanbod de woordenschatgroei 

van jonge tweede-taalverwervers faciliteren. Deze kenmerken zullen dus zeker 

meegenomen kunnen worden in een verbetering van de didactiek, zodat deze kinderen 

in staat worden gesteld tot een snelle verwerving van het Nederlands. We hebben in 

dit onderzoek slechts een beperkt aantal aspecten van woordenschatverwerving nader 

kunnen bekijken. In de huidige praktijk zullen veel meer elementen hun plaats hebben 

in stimulerende woordenschatactiviteiten waarvoor hier verwezen wordt naar de 

verschillende didactische boeken op dit terrein (Verhallen & Verhallen 1994; Kienstra 

2003; Kuiken & Vermeer 2005; Stoep & Van Elsäcker 2005). De conclusie kan zijn dat 

deze jonge kinderen inderdaad geholpen kunnen worden door een doordachte didactiek 

voor woordenschatvergroting. De term ‘didactiek’ moet hier worden begrepen als een 

combinatie van bepaalde wijzen van aanbieding en herhaling van nieuwe woorden 

die de problemen verkleinen die in hoofdstuk 2 (zie paragraaf 2.3.6) zijn opgesomd. 
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Als er sprake is van een aanpak die de kinderen op een vanzelfsprekende manier 

nieuwe woorden aanbiedt waarvan de betekenis direct verhelderd wordt, de herhaling 

gegarandeerd is en de kinderen tenslotte ook op een gestructureerde wijze geholpen 

worden bij het onthouden van de woorden op de langere termijn, kunnen we spreken 

over een doordachte didactische werkwijze voor beginnende tweede-taalleerders. De 

jonge anderstalige kleuters krijgen dan daadwerkelijk de eerste hulp die ze bij de start 

van hun tweede-taalverwerving nodig hebben. 


