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EERSTE HULP BIJ TWEEDE TAAL
Experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-

taalverwervers

Algemene achtergrond

Veel kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands beginnen aan het 

basisonderwijs met een te kleine Nederlandse woordenschat. Ze kunnen daardoor 

onvoldoende profiteren van het taalaanbod en de instructie op school en lopen het risico 

op een leerachterstand. De omvang van de woordenschat is immers een van de factoren 

die de leesvaardigheid en daarmee ook het schoolsucces bepalen. De gegevens uit de 

jaarlijkse rapporten over integratie laten zien dat de Nederlandse taalvaardigheid van 

Marokkaanse en Turkse leerlingen in het basisonderwijs achterligt bij die van leerlingen 

van Nederlandse afkomst. Hoewel deze achterstand in de laatste vijf tot zes jaar 

enigszins ingelopen wordt, gaat dit toch te langzaam en de schoolprestaties aan het eind 

van de basisschool van kinderen uit immigrantengezinnen zijn nog steeds lager dan het 

landelijke gemiddelde. 

De overheid heeft ingezet op een verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid van 

anderstalige kinderen en stimuleert daarom de deelname van jonge anderstalige kinderen 

aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), met als doel dat de kinderen in een vroeg 

stadium met het Nederlands in aanraking komen en met minder achterstand aan groep 

3 kunnen beginnen. In de instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie worden 

speciale VVE-programma’s gebruikt die uitgaan van een systematisch en gestructureerd 

aanbod, verzorgd door gekwalificeerde leidsters en leerkrachten. Uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt echter dat de gewenste resultaten met deze VVE-programma’s nog 

niet zijn bereikt, waarschijnlijk omdat de uitvoering in de praktijk niet altijd verloopt 

zoals bedoeld en de leidsters en leerkrachten niet genoeg begeleide en gestructureerde 

woordenschatactiviteiten in kleine groepen aanbieden. 
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Gezien het feit dat veel jonge anderstalige kinderen al bij het begin van hun 

schoolloopbaan geconfronteerd worden met een achterstand in woordenschat ten 

opzichte van hun Nederlandssprekende leeftijdgenoten, is het van belang te werken 

aan een effectieve didactiek voor het vergroten van hun woordenschat. Het onderhavige 

onderzoek werd verricht om factoren te vinden die de woordenschatgroei van jonge 

tweede-taalleerders kunnen versnellen.  

Het leren van woorden

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van het onderzoek naar woordenschatverwerving 

van jonge kinderen. Uit onderzoek naar tweede-taalverwerving blijkt dat verschillende 

factoren het leren van woorden in een tweede taal bevorderen. De rol van frequentie van 

voorkomen lijkt van belang, evenals de wijze waarop de betekenis van nieuwe woorden 

uitgelegd wordt. Aan veel tweede-taalonderzoeken namen echter vooral volwassenen 

deel, onderzoek waaraan jonge tweede-taalleerders deelnemen is minder vaak uitgevoerd. 

Studies die gericht zijn op jonge kinderen, laten zien dat het zogenaamde interactieve 

voorlezen de taalontwikkeling en de groei van de woordenschat kan versnellen. Deze 

didactische aanpak bestaat uit verschillende elementen, zoals het herhaald voorlezen 

van een verhaal en het stellen van vragen om de aandacht van de kinderen te richten 

op de nieuwe woorden. Enkele recentere onderzoeken zijn nagegaan welke specifieke 

componenten van het interactieve voorlezen verantwoordelijk waren voor deze positieve 

invloed op de woordenschatgroei van kinderen. Hieruit kwam naar voren dat kinderen 

meer woorden leren als zij tijdens het voorlezen uitleg krijgen van de betekenis van die 

woorden. Als de uitleg gedurende een aantal dagen herhaald wordt en gevolgd wordt 

door bijpassende activiteiten, leren ze nog meer woorden. Andere onderzoeken laten zien 

dat animatie en herhaling van digitale voorleesboeken gunstig werken, meer nog voor 

de woordenschatgroei van tweede-taalleerders dan voor die van moedertaalsprekers. Een 

uitgebreide uitleg geeft betere resultaten dan een eenmalige uitleg, maar bij concrete 

zelfstandige naamwoorden is het aanwijzen en benoemen effectiever dan het stellen van 

vragen over de woorden. Praktisch alle onderzoeken, zowel die met volwassenen als met 

kinderen, onderstrepen het belang van het herhalen van de te leren woorden. 

Het onderzoek dat naar het leren van woorden in de eerste taal is verricht, kan inzichten 

opleveren die ook van belang zijn voor het stimuleren van de woordenschat in een tweede 

taal. Daarom is in hoofdstuk 2 ook een overzicht opgenomen van onderzoeken naar de 

eerste fasen van woordenschatverwerving in de moedertaal. Gedragsonderzoeken en 

onderzoeken die gegevens uit neurologisch onderzoek gebruiken laten zien dat kinderen 



Samenvatting

183

al in een vroeg stadium kenmerken van de fonemen van hun moedertaal leren herkennen. 

In gesproken taal zijn woorden niet van elkaar gescheiden en jonge kinderen moeten 

dus leren hoe uitingen in gesproken taal in woorden verdeeld kan worden. Tussen zes 

en negen maanden leren kinderen hoe ze gesproken taal kunnen segmenteren en deze 

vaardigheid kunnen ze gebruiken om de woorden in de aangeboden taal te herkennen. 

Vervolgens moeten ze het referentieprobleem oplossen, dat wil zeggen dat ze in de 

context van de aangeboden taal aanwijzingen moeten vinden waarmee ze de betekenis 

van een onbekend woord kunnen achterhalen. Deze aanwijzingen zijn vaak dubbelzinnig 

of onduidelijk en het kind wordt bij het oplossen van dit probleem geholpen door 

specifieke kenmerken van het aangepaste taalaanbod van hun moeders, de zogenaamde 

‘verzorgerstaal’. Een van die kenmerken is de hoge frequentie van woorden die kinderen 

in de eerste fase van hun taalontwikkeling leren, gemiddeld komen deze woorden bijna 

dertig keer per uur voor. Onderzoekers hebben verder gevonden dat het vaak herhalen 

van concrete zelfstandige naamwoorden en het aanbieden van losse woorden het kind 

helpt bij woordenschatverwerving. 

Aan het eind van hoofdstuk 2 geven we een opsomming van kenmerken van 

taalaanbod die de woordenschatgroei kunnen versnellen: hoge frequentie van 

voorkomen, grote hoeveelheid taalaanbod, uitgebreide uitleg van woordbetekenissen, 

animatie van afbeeldingen in digitale prentenboeken, aanbieding van visuele context, 

activiteiten met voorwerpen en herhaalde aanbieding van woorden over langere tijd. In 

eerste-taalverwervingsonderzoeken wordt vermeld dat een aanbod van losse woorden de 

woordenschatgroei faciliteert, maar in tweede-taalonderzoeken is een dergelijk aanbod 

niet onderzocht. Aangezien het nog niet duidelijk is welke van de bovengenoemde factoren 

een specifieke bijdrage leveren aan de woordenschatgroei van jonge tweede-taalleerders, 

is het van belang om de rol van deze factoren te onderzoeken in een experimentele 

setting waarbij de verschillende kenmerken van het taalaanbod gemanipuleerd worden. 

Op die manier kan onderzocht worden welke van deze kenmerken de woordenschatgroei 

het meest bevorderen. 

De experimenten

Het doel van dit onderzoek was het effect op woordenschatverwerving te onderzoeken 

van verschillende kenmerken van woordaanbod, te weten de frequentie van voorkomen, 

de aanbiedingswijze, de context waarin de woorden aangeboden worden en de rol van 

gespreide herhaling ten opzichte van geconcentreerde herhaling. Twee experimenten 

werden uitgevoerd om te achterhalen welke didactische maatregelen het verwerven van 
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woorden door jonge kinderen die aan het begin staan van hun tweede-taalverwerving 

bevorderen. In een derde experiment werd de invloed van het toetsformat op de scores 

van de kinderen onderzocht.   

Hoofdstuk 3 bevat het verslag van het eerste experiment waarbij 89 vierjarige kleuters 

waren betrokken. Het waren leerlingen van acht basischolen in de randstad en hun 

gemiddelde leeftijd was 52,5 maanden. In dit experiment stond de rol van frequentie en de 

aanbiedingswijze van woorden centraal. Er was een controlegroep en vier experimentele 

condities, namelijk 1. aanbod van losse woorden met een lage frequentie; 2. aanbod van 

woorden in een verhaal met een lage frequentie; 3. aanbod van losse woorden met een 

hoge frequentie; 4. aanbod van woorden in een verhaal met een hoge frequentie. Onder 

lage frequentie werd een frequentie van in totaal zes keer en onder hoge frequentie een 

frequentie van eenentwintig keer verstaan. Alle kinderen werden willekeurig aan een 

van de condities toegewezen. Voor het aanbieden van twintig concrete zelfstandige 

naamwoorden werd een computerprogramma ontworpen, waarin de referenten van 

de woorden op duidelijke foto’s afgebeeld waren. Tegelijkertijd met het noemen van de 

woorden werden deze afbeeldingen geanimeerd, zodat de aandacht van de kinderen 

erop gericht werd. Op die manier werd op ondubbelzinnige wijze duidelijk gemaakt 

wat de referent van elk woord was. De experimentele groepen bekeken dit programma 

drie keer, terwijl de controlegroep een computerprogramma bekeek waarin de twintig 

doelwoorden niet voorkwamen. De groepen werden voorafgaande aan het programma 

getoetst op hun kennis van de twintig woorden. Direct daarna en twee weken later 

gebeurde dit weer en de groepen werden onderling vergeleken op het aantal verworven 

woorden. De resultaten lieten zien dat de groep met het aanbod van losse woorden met 

de hoge frequentie de meeste vooruitgang op passieve woordkennis boekte. 

In het tweede experiment, waarover in hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd, werden 

dezelfde twintig woorden aangeboden in de context van een voorleesverhaal en in 

de context van een handelingssituatie waarbij de kinderen korte opdrachten met 

voorwerpen uitvoerden. Er waren 106 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 53,7 

maanden, allen leerlingen van basisscholen met dezelfde achtergrond als in het eerste 

experiment. Twintig leerkrachten waren bij dit experiment betrokken. De illustraties 

bij het voorleesverhaal waren dezelfde foto’s als van het computerprogramma en in de 

handelingssituatie werden de bijbehorende voorwerpen gebruikt. Om te garanderen dat 

de leerkrachten de activiteiten uitvoerden zoals bedoeld, waren er voor hen aanwijzingen 

uitgeschreven over de wijze van voorlezen en de uitvoering van de handelingen. 

Voorafgaande aan het programma, direct daarna en twee weken later werden de 

kinderen getoetst op de verwerving van de twintig woorden op dezelfde wijze als bij het 
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eerste experiment. De resultaten lieten geen significante verschillen zien in verworven 

woordkennis tussen het voorlezen en de activiteit met de handelingen.  

De resultaten van het eerste en het tweede experiment werden vervolgens met 

elkaar vergeleken en in hoofdstuk 5 is over de uitkomsten van deze vergelijkende analyse 

gerapporteerd. In het eerste experiment konden de kinderen alleen passief luisteren 

naar het computerprogramma, terwijl in het tweede experiment de leerkrachten 

interactie konden aangaan met de kinderen. De leerkrachten gaven bijvoorbeeld extra 

uitleg over de woorden tijdens het voorlezen, wezen de afbeeldingen aan en stelden 

vragen waarmee ze de aandacht van de kinderen op de woorden richtten. Tijdens de 

handelingssituatie legden de leerkrachten de woorden ook uit en moedigden de kinderen 

aan te reageren. Om het effect van deze interactie te onderzoeken werden de resultaten 

van de leerkrachtactiviteiten vergeleken met die van het computerprogramma.

De vergelijking van het voorlezen door de leerkracht met het voorlezen via de 

computer leverde geen significante verschillen op. De vergelijking van het voorlezen door 

de leerkracht met de aanbieding van losse woorden via de computer viel echter uit in 

het voordeel van het computerprogramma. Aangezien de leerkrachtactiviteiten in het 

tweede experiment slechts één keer aangeboden werden en het computerprogramma 

in het eerste experiment drie keer, werd ook een vergelijking gemaakt tussen drie keer 

een computeraanbieding van losse woorden met een eenmalige leerkrachtactiviteit 

gecombineerd met twee keer aanbieding van losse woorden via de computer. Uit deze 

vergelijking kwamen geen significante verschillen naar voren. De vergelijkende analyse 

toonde dus aan dat de groei van de woordenschat van de kinderen in gelijke mate 

bevorderd wordt door drie maal aanbieding van het computerprogramma met de losse 

woorden en door één keer een leerkrachtactiviteit met twee keer het computerprogramma. 

Dit stelt de rol van interactie voor het verwerven van woorden door jonge tweede-

taalleerders ter discussie, aangezien de kinderen immers bij het computerprogramma 

geen interactiemogelijkheden hadden. 

In het eerste experiment werd de aanbieding van de woorden via de computer 

geconcentreerd in de periode van één week, maar in het tweede experiment was de 

herhaling van de woorden gespreid over drie weken. De vergelijking van de resultaten 

van de geconcentreerde aanbieding met de gespreide herhaling leverde geen significante 

verschillen op. 

Om het effect van overeenkomst in format van interventieprogramma en toets te 

onderzoeken is een derde experiment opgezet, waarover in hoofdstuk 6 verslag wordt 

gedaan. Vier basisscholen met dezelfde achtergrond als die van het eerste en het 

tweede experiment werkten hieraan mee en de deelnemers waren 73 kinderen met een 
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gemiddelde leeftijd van 52 maanden. Een woordenschattoets werd ontwikkeld die voor 

elk item een zin bevatte waarin het te bevragen woord voorkwam. Deze toets kwam 

wat format betreft overeen met het computerprogramma waarmee het verhaal werd 

aangeboden. Hiermee kon worden nagegaan of de overeenkomst in format tussen het 

programma en de toets de scores op de toets beìnvloedde. De kinderen werden willekeurig 

toegewezen aan de conditie met het computerprogramma met de losse woorden of aan 

de conditie met het computerprogramma met de woorden in het verhaal, dus in lopende 

spraak. De verwerving van de woorden werd gemeten met de toets met de zinnen of met 

de toets met de losse woorden die ook bij de twee andere experimenten was gebruikt. 

De resultaten brachten aan het licht dat de overeenkomst in format tussen het 

computerprogramma en de toets geen invloed heeft op de scores. Dit experiment liet 

ook zien dat het computerprogramma met de losse woorden betere resultaten gaf dan 

het programma met het verhaal en bevestigde daarmee de uitkomst van het eerste 

experiment. 

Conclusie

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de drie experimenten besproken en worden 

conclusies getrokken over de manier waarop nieuwe woorden het beste kunnen worden 

aangeboden aan jonge tweede-taalleerders. 

De drie experimenten toonden aan dat de volgende factoren de woordenschatgroei van 

jonge tweede-taalleerders bevorderen: 

1. hoge frequentie van voorkomen in het taalanbod;

2. aanbod van lossse woorden;

3. gespreide of geconcentreerde herhaling van doelwoorden.

Het onderzoek liet geen effect van interactief voorlezen of handelingen zien. De 

overeenkomst in format tussen programma en toets had geen invloed op de scores.

In de discussie worden de betere resultaten van het programma met de losse woorden 

in verband gebracht met het zogenaamde ´segmentatieprobleem´. Voor tweede-

taalleerders is het segmenteren van lopende spraak in de tweede taal moeilijker dan 

voor moedertaalsprekers, omdat moedertaalsprekers meer vaardigheid hebben in het 

herkennen van de vele aanwijzingen die gesproken taal bevat voor het onderscheiden 

van de woordgrenzen in een zin. De deelnemers aan dit onderzoek waren jonge 

kinderen in de eerste fase van hun tweede-taalverwerving en speciaal voor hen kan het 

segmentatieprobleem een barrière vormen voor het herkennen van nieuwe woorden in 

lopende spraak. Een taalaanbod met woorden die niet in zinnen worden gepresenteerd 
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maar als geisoleerde woorden, kan hen helpen de woorden snel te herkennen en 

zodoende het segmentatieprobleem voor hen oplossen, zodat zij hun volledige aandacht 

kunnen geven aan het referentieprobleem en aan het onthouden van de woorden. Het 

aanbod van losse woorden is dus hoogstwaarschijnlijk effectiever, omdat hierdoor het 

segmentatieprobleem opgelost wordt en de kinderen meer mogelijkheden krijgen voor 

het vinden van de referenten en voor het opslaan van de woorden in hun geheugen. 

De hoge frequentie van eenentwintig keer was effectiever dan de frequentie van zes. 

Dit resultaat was te verwachten, aangezien ook uit andere onderzoeken de belangrijke rol 

van de frequentie naar voren was gekomen. Niettemin was de frequentie van eenentwintig 

een veel hogere frequentie dan over het algemeen in tweede-taalonderzoeken 

aangehouden wordt. De effectiviteit van deze hoge frequentie is besproken in relatie tot 

de hoge frequenties die in onderzoeken naar eerste-taalontwikkeling worden gevonden. 

Dit rechtvaardigt de conclusie dat in mondeling taalaanbod aan tweede-taalleerders, 

met name als het jonge leerders betreft die zich in de eerste fase van hun tweede-

taalontwikkeling bevinden, nieuwe woorden met een hogere frequentie moeten worden 

gepresenteerd dan tot nu toe gebruikelijk is. 

Met een instroom van een groot aantal anderstalige leerlingen in groep 1 zal de basisschool 

voor een taalaanbod moeten zorgen dat aangepast is aan de behoeften van leerlingen die 

aan het begin staan van hun Nederlandse taalontwikkeling. Om de woordenschatgroei 

van deze jonge tweede-taalleerders te bevorderen, zullen nieuwe woorden daarom met 

een hoge frequentie aangeboden moeten worden en ingebed moeten zijn in een visuele 

en verbale context die ondubbelzinnig duidelijk maakt wat de referenten zijn van de 

woorden. In dit onderzoek zijn geen effecten gevonden van interactief voorlezen en de 

resultaten laten zien dat een aanbod van losse woorden effectiever is dan het aanbieden 

van woorden in een verhaal. Dit betekent echter niet dat het voorlezen van prentenboeken 

niet zou kunnen helpen bij het leren van woorden, maar de prentenboeken zullen aan 

bepaalde voorwaarden moeten voldoen, zoals een hoge frequentie van de te leren 

woorden en duidelijke afbeeldingen. Daarnaast is herhaling, zowel van de afzonderlijke 

woorden als van het voorlezen, aan te bevelen. 

In toekomstig onderzoek zou kunnen worden nagegaan welke andere aspecten van 

taalaanbod de ontwikkeling van de woordenschat in een tweede taal kunnen stimuleren. 

In dit onderzoek werden alleen concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd en in 

volgende experimenten kan nagegaan worden welke factoren de verwerving van andere, 

minder goed afbeeldbare woorden, zoals bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden, 

zouden kunnen bevorderen. Het is van belang op te merken dat het computerprogramma 
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met de losse woorden met een hoge frequentie het meest effectief was en daarbij slechts 

zes minuten duurde. Het tijdsaspect is van belang, aangezien de tweede-taalleerders 

in veel kortere tijd hun woordenschat moeten vergroten dan moedertaalsprekers. Om 

na te gaan welke didactische werkwijzen het leren van woorden het beste bevorderen 

en in relatie tot tijd en organisatie het meest efficiënt zijn, zou toekomstig onderzoek 

zich kunnen richten op 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.


