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Deze dissertatie is het resultaat van een project waarin onderzoek werd ge-
daan naar de rol van taalinput bij tweetalige peuters in Friesland. Friesland is 
een tweetalige regio in het noorden van Nederland waar de minderheidstaal 
Fries gesproken wordt naast de nationale taal, het Nederlands. Het Fries is, net 
als het Engels en het Nederlands, een West-Germaanse taal. Er zijn vier hoofd-
dialecten die voornamelijk fonologisch en lexicaal van elkaar verschillen. Des-
alniettemin zijn de varianten onderling verstaanbaar. Ongeveer 48% van de 
peuters (leeftijd 2,5-4 jaar) in Friesland verwerft het Fries als moedertaal, 
al dan niet naast een tweede thuistaal. De volwassenen in Friesland beheer-
sen het Nederlands, aangezien het onderwijs grotendeels in deze taal wordt 
gegeven. Er zijn maar enkele onderzoeken bekend die zich richten op jonge 
kinderen in de Fries-Nederlandse context: een beschrijvende casestudie naar 
de tweetalige ontwikkeling van een meisje dat opgroeide in de jaren zestig en 
een onderzoek bij kleuters (leeftijd 4-6 jaar) waaruit bleek dat de tweede taal 
(het Nederlands) van Friessprekende kinderen verder ontwikkeld was dan de 
tweede taal (het Fries) van kinderen met Nederlands als eerste taal. Deze resul-
taten wezen erop dat jonge moedertaalsprekers van het Fries ‘meer’ tweetalig 
waren dan hun leeftijdsgenootjes met Nederlands als eerste taal.

Tweetalige ontwikkeling is grotendeels afhankelijk van de input die kin-
deren krijgen in elke taal. Hoe meer input in een taal, hoe beter de vaardig-
heden van het kind in die taal. Een onderzoek van Gathercole en Thomas 
(2009) naar de verwerving van het Engels en het Welsh in Wales liet zien 
dat jonge kinderen die thuis opgroeiden met het Welsh of met zowel Welsh 
als Engels een taalachterstand vertoonden in hun Engelse taalvaardigheden 
vergeleken met hun leeftijdsgenootjes die thuis opgroeiden met Engels. Uit 
datzelfde onderzoek bleek verder dat de kinderen die thuis Welsh of Welsh en 
Engels spraken hun achterstand in het Engels volledig hadden ingehaald tegen 
het eind van de basisschool. Dit is een verrassende uitkomst, aangezien men 
zou verwachten dat ze nog steeds achter zouden lopen omdat zij minder aan 
het Engels worden blootgesteld vergeleken met hun van-huis-uit Engelstalige 
leeftijdsgenootjes. De laatstgenoemde kinderen vertoonden een achterstand in 
het Welsh, doordat zij veel minder input kregen in het Welsh (Gathercole & 
Thomas, 2009). Met andere woorden, beperkte input van de meerderheidstaal 
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zorgde voor een adequate beheersing van het Engels terwijl voortdurende 
 input van de minderheidstaal nodig was om voldoende vaardigheden in het 
Welsh te verkrijgen.

Dit leidde tot de vraag of deze bevindingen ook op andere minder-
heidstalen van toepassing zijn, bijvoorbeeld op de Fries-Nederlandse context. 
Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen in groep 4 van de basisschool (leef-
tijd 7-8 jaar) gelijk presteerden op een Nederlandse taaltest als kinderen in 
de rest van Nederland (van Ruijven, 2006; de Jager e.a., 2002a, b, c). Het is 
echter niet bekend of deze resultaten ook gelden voor peuters. Eerder onder-
zoek heeft aangetoond dat taalproblemen die op jonge leeftijd voorkomen op 
de lange duur ook invloed hebben op vaardigheden zoals geletterdheid en 
andere schoolvaardigheden. Het was daarom interessant om in het huidige 
project de focus te richten op jongere kinderen, bijvoorbeeld peuters. Er werd 
gekeken naar de rol van taalinput op de ontwikkeling van woordenschat en 
gemiddelde zinslengte (morfosyntaxis) in zowel het Fries als het Nederlands 
tijdens de leeftijdsperiode 2,5-4 jaar. Daarnaast werd onderzoek gedaan naar 
de relatie tussen woordenschat en gemiddelde zinslengte.

Gedurende drie opeenvolgende testrondes werden 91 kinderen gevolgd 
in woordenschat en gemiddelde zinslengte in beide talen. De kinderen wer-
den op basis van hun leeftijd en thuistaal geselecteerd via peuterspeelzalen. 
De taalonderzoeken vonden buiten het lokaal van de peuterspeelzaal plaats. 
De testassistentes testten de receptieve en productieve woordenschat van ieder 
kind en maakten een geluidsopname met spontane taal. De zes testassisten-
tes die de onderzoeken uitvoerden waren geïnstrueerd om alleen die taal te 
gebruiken die tijdens die sessie werd getest. Tijdens iedere testronde werden 
beide talen in aparte sessies getest, altijd met een paar weken ertussen. In 
testronde 1 werden de kinderen (leeftijd 2,5-3 jaar) eerst in het Fries getest 
en daarna in het Nederlands. In ronde 2 (leeftijd 3-3,5 jaar) werd de volgorde 
van de talen omgedraaid naar Nederlands-Fries om een volgorde-effect van de 
talen te vermijden. De taalvolgorde in ronde 3 (leeftijd 3,5-4 jaar) was weer 
Fries-Nederlands. Ouders en peuterleidsters vulden tijdens iedere testronde 
een vragenlijst in over de taalinput van de kinderen binnenshuis en buitens-
huis. De kinderen werden ingedeeld in twee thuistaalgroepen, namelijk Fries 
wanneer beide ouders voornamelijk Fries spraken tegen hun kinderen, en Ne-
derlands wanneer beide ouders voornamelijk Nederlands spraken. Kinderen 
uit tweetalige gezinnen deden niet mee aan dit project. Naast thuistaal werd 
binnen het project ook gekeken naar de invloed van de taalinput buitens-
huis, oftewel de taalinput van andere verzorgers dan de ouders, bijvoorbeeld 
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 peuterleidsters, grootouders, medewerkers van het kinderdagverblijf en an-
dere verzorgers. De taalinput buitenshuis van de kinderen werd op basis van 
de hoeveelheid input van beide talen ingedeeld in twee groepen, te weten 
substantiële input van de andere taal dan de thuistaal en input van dezelfde 
taal als thuis.

De receptieve woordenschat van het Nederlands werd gemeten met de 
Nederlandse versie van de Peabody Picture Vocabulary Test, de productieve met de 
subtest Woordontwikkeling van de Nederlandse Schlichting Test voor Taalproductie. 
Omdat er geen Friese woordenschattests bestaan, werden beide gestandaardi-
seerde Nederlandse woordenschattests aangepast aan het Fries. Naast het testen 
van de woordenschat is tijdens elke testsessie een geluidsopname gemaakt van 
spontane taal terwijl het kind met de testassistent speelde. Dit gebeurde steeds 
met hetzelfde speelgoed. Na transcriptie van de geluidsopnames werd de ge-
middelde zinslengte in woorden en het aantal unieke woorden berekend.

Het onderhavige project resulteerde in vier deelonderzoeken, te weten de 
aanpassing van de twee Nederlandse woordenschattests aan het Fries, een on-
derzoek naar de invloed van cognaten binnen de vier woordenschattests, een 
woordenschatonderzoek en een onderzoek naar de gemiddelde zinslengte. 
Deze vier deelstudies worden hieronder besproken. In de laatste paragraaf 
worden de resultaten en conclusies gegeven.

Testadaptaties

In hoofdstuk 4 wordt de aanpassing van de twee Nederlandse woordenschat-
tests aan het Fries beschreven. De eerste stap in het adaptatieproces was de 
vertaling van de testitems. Bij de receptieve woordenschattest was het be-
langrijk dat de deelnemers in elk Fries hoofddialect dezelfde stimulus zouden 
horen. Als gevolg hiervan werden negen items vervangen door een van de af-
leiders in de Friese receptieve woordenschattest. De items van de productieve 
woordenschattest bleven hetzelfde. Omdat een item in die woordenschattest 
meerdere correcte responsen kon uitlokken, konden de regionale varianten 
tot de correcte responsen gerekend worden. Beide Friese adaptaties werden 
getest in een pilotonderzoek. Veertien deelnemers werden getest met de aan-
gepaste receptieve woordenschattest en vijftien deelnemers met de aangepaste 
productieve woordenschattest. Op basis van de verkregen data werd in beide 
woordenschattest één item aangepast. De interne consistentie van beide Friese 
woordenschattests was hoog.
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De invloed van cognaatitems in de woordenschattests

Omdat er een overlap is in de woordenschat tussen het Fries en het Neder-
lands, hadden de Friese en Nederlandse woordenschattests ook een aantal 
cognaten gemeen. De invloed van deze cognaatitems wordt in hoofdstuk 5 be-
sproken. Cognaten zijn woorden met dezelfde betekenis en uitspraak in zowel 
het Fries als het Nederlands, bijvoorbeeld het cognaat bear en beer en het non-
cognaat brêge en brug. De Friese receptieve woordenschattest bevat 46 (43%) 
cognaatitems, terwijl de Nederlandse woordenschattest er 47 (44%) heeft. Het 
verschil in percentages tussen beide receptieve woordenschattests is te verkla-
ren doordat enkele items in de Friese adaptatie zijn vervangen. In beide pro-
ductieve woordenschattests zijn 26% van alle correcte responsen cognaatitems. 
Het percentage cognaatitems in de productieve woordenschattests is veel lager 
vergeleken met de receptieve woordenschattests doordat de items van de pro-
ductieve woordenschattests meerdere correcte responsen konden uitlokken. 
Bijvoorbeeld het cognaat frachtauto en vrachtauto en de taalspecifieke responsen 
frachtwein en vrachtwagen zijn vier mogelijke antwoorden bij hetzelfde item. Dit 
leidde tot de vraag of de aanwezigheid van de cognaatitems in de woorden-
schattests invloed zou hebben op de resultaten wanneer beide talen getest wer-
den. In het huidige onderzoek werden per woordenschattest de gemiddelden 
in totaalscores van de cognaatitems en de non-cognaatitems met de gemiddel-
de totaalscores op de gehele woordenschattest vergeleken. Uit de bevindingen 
kwam naar voren dat de cognaatitems geen significante invloed hadden op de 
resultaten, noch bij de Friese receptieve woordenschattest, noch bij de produc-
tieve woordenschattests van het Fries en het Nederlands. Het was onduidelijk 
of de cognaatitems de resultaten van de Nederlandse receptieve woordenschat 
hadden beïnvloed. Dit kan verklaard worden door het feit dat verschillen tus-
sen twee groepen minder belangrijk worden als de verschillen in competentie 
kleiner worden. Dit was ook het geval voor deze woordenschattest.

Over het algemeen kon de variantie in testscores nauwelijks verklaard 
worden door de aanwezigheid van cognaatitems. Daarom wordt geconclu-
deerd dat de aanwezigheid van cognaten in woordenschattests de validiteit van 
die tests niet in gevaar brengt zolang het aandeel cognaten in een woorden-
schattest overeenkomt met het werkelijke aantal cognaten tussen beide talen. 
Dit geldt vooral voor twee talen die gerelateerd zijn aan elkaar, bijvoorbeeld 
in het geval van het Fries en het Nederlands. Het exacte aantal cognaten dat 
door de twee talen gedeeld wordt, is echter onbekend en moeilijk te bereke-
nen. Desondanks kan gesteld worden dat de items van een woordenschattest 
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 representatief horen te zijn voor de woorden in die taal. Het is een feit dat Fries 
en Nederlands een overlap in woordenschat hebben. Daarom zou deze overlap 
ook weerspiegeld moeten worden in de woordenschattests van beide talen.

Woordenschatonderzoek

In het woordenschatonderzoek, dat beschreven staat in hoofdstuk 6, werd 
de rol van taalinput, te weten thuistaal en taal buitenshuis, in de woorden-
schatverwerving van het Fries en het Nederlands onderzocht. Het onderzoek 
bestond uit 91 deelnemers, 58 kinderen met Fries en 33 kinderen met Neder-
lands als thuistaal. Beide groepen verschilden niet significant van elkaar met 
betrekking tot geslacht of sociaal-economische status. In de eerste testronde 
werden 43 van de 58 kinderen met Fries als thuistaal buitenshuis voorname-
lijk aan het Fries blootgesteld en de overige 15 kinderen aan de andere taal, 
het Nederlands. Verder werden 19 van de 33 deelnemers met Nederlands als 
thuistaal in deze testronde buitenshuis vooral aan het Nederlands blootgesteld 
en 14 kinderen uit deze groep hoorden buitenshuis vooral Fries. De thuistaal 
en de taalinput buitenshuis van de deelnemers waren over het algemeen niet 
afhankelijk van elkaar. Alle kinderen zaten gedurende één tot drie dagdelen 
per week op een peuterspeelzaal. Voor 42% van de deelnemers was dit een 
peuterspeelzaal met een Fries of tweetalig (Fries en Nederlands) taalbeleid. De 
overige 58% van de kinderen bezochten een peuterspeelzaal zonder expliciet 
taalbeleid. Beide thuistaalgroepen verschilden van elkaar in de hoeveelheid 
input die zij thuis in de andere taal dan de thuistaal kregen, bijvoorbeeld 
tijdens voorlezen of via televisie. De deelnemers met Fries als thuistaal wer-
den bijvoorbeeld in beide talen voorgelezen, terwijl de deelnemers met Ne-
derlands als thuistaal voornamelijk in het Nederlands werden voorgelezen. 
Verder gaven de ouders van de kinderen met Fries als thuistaal aan dat hun 
kinderen thuis soms ook Nederlands naast het Fries gebruikten bijvoorbeeld 
tijdens spel, terwijl hun Nederlandse leeftijdsgenootjes dan alleen Nederlands 
spraken.

Bij de Friese receptieve woordenschat bleek dat thuistaal en de taalinput 
buitenshuis significante factoren waren. De kinderen met Fries als thuistaal 
scoorden significant hoger dan de kinderen met Nederlands als thuistaal op 
deze woordenschattest. Kinderen die buitenshuis substantieel werden bloot-
gesteld aan de andere taal scoorden hoger dan de kinderen die voornamelijk 
aan dezelfde taal als thuis werden blootgesteld. Bij de Nederlandse receptieve 
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woordenschattest bleek dat alleen de taalinput buitenshuis belangrijk was. 
Opnieuw haalden de kinderen die buitenshuis vooral aan de andere taal wer-
den blootgesteld een significant hogere score op deze woordenschattest dan 
hun leeftijdsgenootjes die buitenshuis vooral aan dezelfde taal werden bloot-
gesteld als thuis. Beide thuistaalgroepen lieten geen significante verschillen 
zien in hun scores op deze woordenschattest.

Bij de Friese productieve woordenschat bleek dat alleen thuistaal een be-
langrijke factor was. De deelnemers met Fries als thuistaal haalden significant 
hogere scores op deze woordenschattest dan hun van-huis-uit Nederlandsta-
lige leeftijdsgenootjes. Bovendien was er een interactie-effect tussen thuistaal 
en tijd. Dat wil zeggen dat het verschil in scores tussen beide thuistaalgroepen 
groter werd naarmate de tijd vorderde. Thuistaal was ook een significante 
factor in de Nederlandse productieve woordenschat. De kinderen met Fries 
als thuistaal haalden significant lagere scores op deze woordenschattest dan 
hun leeftijdsgenootjes met Nederlands als thuistaal. Bij deze woordenschattest 
werd echter geen interactie-effect gevonden; dat betekent dat de verwervings-
snelheid van de kinderen met Fries als thuistaal gelijk was aan die van de 
kinderen met Nederlands als thuistaal.

De data van een subgroep bestaande uit een selectie van 20 deelnemers 
uit de metingen met de woordenschattests werd gebruikt om te analyseren 
op een derde lexicale taalmaat, namelijk het aantal unieke woorden. Deze 
deelnemers hadden allemaal drie taalsamples met spontane taal in het Fries en 
drie in het Nederlands die elk langer dan elf minuten duurde. Deze kinderen 
waren gematcht op thuistaal, geslacht en non-verbale intelligentie. Van ieder 
sample werden de eerste 100 kinderuitingen uitgeschreven en geanalyseerd 
op het aantal unieke woorden en gemiddelde zinslengte in woorden. De resul-
taten voor gemiddelde zinslengte worden in de volgende paragraaf behandeld.

Er werd een thuistaaleffect gevonden bij het aantal unieke woorden in 
het Fries, maar niet bij het Nederlands. De taal buitenshuis was niet belang-
rijk bij deze taalmaat, noch in het Fries, noch in het Nederlands. Er werden 
ook geen interactie-effecten gevonden. Dit betekent dat de kinderen met Fries 
als thuistaal in het Fries significant meer unieke woorden gebruikten dan de 
kinderen met Nederlands als thuistaal. In het Nederlands lieten beide groepen 
geen verschil zien.

Correlatie-analyse van alle woordenschatscores lieten een sterke relatie 
zien tussen het aantal unieke woorden en productieve woordenschat. Beide 
expressieve taalmaten correleerden minder sterk met receptieve woorden-
schat, vooral bij het Fries.
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Morfosyntactisch onderzoek

In het morfosyntactisch onderzoek, dat beschreven staat in hoofdstuk 7, werd 
de rol van taalinput, te weten thuistaal en taalinput buitenshuis, in de mor-
fosyntactische ontwikkeling van het Fries en het Nederlands onderzocht. 
Daarnaast werd gekeken naar de relatie tussen morfosyntaxis en woorden-
schat binnen en tussen de beide talen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de 
subgroep bestaande uit 20 kinderen uit het woordenschatonderzoek (zie de 
vorige paragraaf). Honderd kinderuitingen van elk sample werden getranscri-
beerd en hier werd de gemiddelde zinslengte in woorden uit berekend. Uit 
de resultaten bleek dat bij de Friese gemiddelde zinslengte thuistaal belangrijk 
was, terwijl deze factor geen rol speelde bij de Nederlandse gemiddelde zins-
lengte. Bovendien werd er een interactie-effect tussen thuistaal en tijd bij de 
Friese gemiddelde zinslengte gevonden. Dit betekent dat de voorsprong van de 
deelnemers met Fries als thuistaal ten opzichte van hun van-huis-uit Neder-
landstalige leeftijdsgenootjes met de tijd groter werd. De taalinput buitenshuis 
was geen belangrijke factor bij de gemiddelde zinslengte, noch bij het Fries, 
noch bij het Nederlands.

Daarnaast werden significante relaties gevonden tussen de gemiddelde 
zinslengte en de drie lexicale taalmaten binnen iedere taal. Deze relaties le-
ken echter sterker te zijn tussen de gemiddelde zinslengte en de productieve 
woordenschat en tussen de gemiddelde zinslengte en het aantal unieke woor-
den dan tussen de gemiddelde zinslengte en de receptieve woordenschat. Er 
werden geen cross-linguïstische relaties gevonden tussen morfosyntaxis en 
woordenschat, op een negatieve relatie tussen de Friese gemiddelde zinslengte 
en het Nederlandse aantal unieke woorden in de derde testronde na.

Rol van taalinput: thuistaal en taalinput buitenshuis

Thuistaal was een belangrijke factor bij de Friese receptieve en productieve 
woordenschat, het aantal unieke woorden in het Fries en de gemiddelde 
zinslengte in het Fries, en bij de Nederlandse productieve woordenschat. Het 
speelde echter geen belangrijke rol bij de Nederlandse receptieve woorden-
schat, het aantal unieke woorden in het Nederlands en de gemiddelde zins-
lengte in het Nederlands. Dit betekent dat bij de Friese woordenschat en de 
morfosyntaxis de deelnemers met Fries als thuistaal significant hogere scores 
haalden dan hun leeftijdsgenootjes met Nederlands als thuistaal. Het verschil 
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in scores tussen beide thuistaalgroepen in de Friese productieve woordenschat 
en de gemiddelde zinslengte in het Fries werd bovendien met de tijd substan-
tieel groter. De afwezigheid van een interactie-effect bij de Friese receptieve 
woordenschat en bij het aantal woorden in het Fries wijst erop dat, hoewel 
de kinderen met Nederlands als thuistaal een achterstand vertoonden op deze 
twee taalmaten, de verwervingssnelheid bij deze kinderen in deze taalmaten 
gelijk was aan die van hun Friestalige leeftijdsgenootjes. Wat betreft het Ne-
derlands scoorden beide thuistaalgroepen gelijk op receptieve woordenschat, 
het aantal unieke woorden en morfosyntaxis. Bij de Nederlandse productieve 
woordenschat haalden de deelnemers met Nederlands als thuistaal signifi-
cant hogere scores dan hun Friestalige leeftijdsgenootjes. Er werd echter geen 
interactie-effect gevonden tussen thuistaal en tijd, dat wil zeggen dat de kin-
deren met Fries als thuistaal de Nederlandse productieve woordenschat even 
snel verwierven als hun leeftijdsgenootjes met Nederlands als thuistaal.

Het relatief kleine aantal deelnemers van de subgroep (N=20) vergeleken 
met die van de woordenschattests (N=91) kan verklaren waarom thuistaal es-
sentieel was bij de Nederlandse productieve woordenschat, maar niet bij de 
Nederlandse morfosyntaxis en het aantal unieke woorden in het Nederlands. 
Bovendien bestond de subgroep alleen uit kinderen met zes taalsamples die 
elk langer dan elf minuten duurden; dit kan betekenen dat de geselecteerde 
deelnemers minder gespannen waren, meer praatgraag en misschien ook ver-
der in hun taalontwikkeling dan de niet-geselecteerde deelnemers.

Een verrassende uitkomst was dat de taalinput buitenshuis niet belang-
rijk was in de expressieve taalmaten. Dit kan verklaard worden door de kwan-
tificatie van deze variabele. Voor de kwantificatie van de taalinput buitens-
huis is alleen de input van verzorgers meegenomen. De resultaten zouden 
misschien anders zijn als we ook de input van leeftijdsgenootjes, televisie of 
voorlezen hadden meegenomen. De taalinput buitenshuis was nu alleen een 
belangrijke factor bij de receptieve woordenschat in beide talen. Dit betekent 
dat de deelnemers met verzorgers die de andere taal spraken dan de thuis-
taal hogere resultaten in receptieve woordenschat in beide talen hadden, dan 
hun leeftijdsgenootjes die vooral aan één en dezelfde taal werden blootgesteld 
door zowel de ouders als de overige verzorgers.

De discrepantie in taalvaardigheid in de andere taal dan de thuistaal kan 
verklaard worden door de hoeveelheid input die de deelnemers thuis in de 
andere taal kregen. De ouders van de deelnemers met Fries als thuistaal lazen 
bijvoorbeeld in beide talen aan hun kinderen voor, terwijl de ouders van kin-
deren met Nederlands als thuistaal voornamelijk in het Nederlands voorlazen. 
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Gezien het feit dat Nederlands de nationale taal is, moet echter wel rekening 
worden gehouden met de hogere status en het veel grotere aantal Nederlands-
talige kinderboeken en media, bijvoorbeeld televisieprogramma’s, vergeleken 
bij het Fries. Verder spraken de van-huis-uit Friestalige kinderen naast Fries ook 
Nederlands tijdens (solo)spel, in tegenstelling tot de kinderen met Nederlands 
als thuistaal die dan alleen Nederlands praatten. Het lijkt erop dat de deelne-
mers met Fries als thuistaal hun tweede taal (Nederlands) meer gebruiken dan 
de kinderen met Nederlands als thuistaal het Fries. De tweede taal spreken, 
oftewel de output in de tweede taal, kan daarom ook verklaren waarom de 
T2-ontwikkeling verder gevorderd is bij de ene thuistaalgroep dan de andere. 
Bovendien hoeven de deelnemers met Nederlands als thuistaal niet per se Fries 
te spreken, want alle Friestalige volwassenen beheersen het Nederlands. De 
Nederlandstalige volwassenen kunnen daarentegen niet altijd Fries spreken, 
dus de deelnemers met Fries als thuistaal moeten soms overschakelen op het 
Nederlands om zichzelf verstaanbaar te maken. Deze laatste verklaring wordt 
gegeven door Paradis en Nicoladis (2007) in een Canadees onderzoek naar 
taaldominantie en taalkeuze in het Frans en het Engels.

De uitkomsten laten zien dat de deelnemers met Fries als thuistaal geen 
significante verschillen vertoonden met hun van-huis-uit Nederlandstalige 
leeftijdsgenootjes in Nederlandse receptieve woordenschat, het aantal unieke 
woorden in het Nederlands en de gemiddelde zinslengte in het Nederlands. 
Dit betekent dat de peuters met Fries als thuistaal bezig zijn met een inhaalslag 
in het Nederlands ten opzichte van de peuters met Nederlands als thuistaal. 
Het valt te verwachten dat ze na enkele jaren op de basisschool in het Neder-
lands op hetzelfde niveau presteren als hun Nederlandstalige leeftijdsgenootjes 
(van Ruijven, 2006; de Jager e.a., 2002a, b, c). In de Welsh-Engelse taalcontext 
zien we dat de kinderen met Welsh als moedertaal en die met Welsh en En-
gels de achterstand in de nationale taal, het Engels, inlopen bij een leeftijd van 
negen jaar. Het lijkt erop dat in de Fries-Nederlandse context deze inhaalslag 
(iets) eerder plaatsvindt. Dit kan verklaard worden door het feit dat het Fries 
en het Nederlands twee nauw gerelateerde talen zijn, terwijl het Welsh en het 
Engels in mindere mate aan elkaar gerelateerd zijn. Fries en Nederlands heb-
ben bijvoorbeeld een overlap in woordenschat en morfosyntaxis, waardoor 
het gemakkelijker kan zijn om een inhaalslag te faciliteren voor de kinderen 
met Fries als thuistaal.

Non-verbale intelligentie was, net als bij andere studies, een belangrijke 
variabele in de vroege taalontwikkeling van het Fries en het Nederlands. Test-
data in taalonderzoek zou daarom altijd gecorrigeerd moeten worden voor 
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intelligentie. Een ander resultaat van de deelstudies binnen het project was 
dat de groei in de Friese taalmaten het grootst was tussen testronde 1 en 2 
vergeleken met testronde 2 en 3. Dit was niet het geval bij de Nederlandse me-
tingen. Dit resultaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ‘eerste keer’-
effect, gezien het feit dat de eerste metingen in testronde 1 het Fries betroffen. 
Hoewel alle moeite was genomen om gevoelens van spanning te vermijden, 
kan de nieuwe testsituatie en het feit dat het kind zich buiten de veiligheid 
van de peutergroep bevond met een vreemde (de testassistent) mogelijk stress 
hebben veroorzaakt bij de deelnemers. Tegen de tijd dat ze in het Nederlands 
werden getest, wisten de kinderen wat ze konden verwachten en voelden ze 
zich waarschijnlijk meer op hun gemak. Als gevolg hiervan moeten de resul-
taten van de Friese metingen in de eerste testronde beschouwd worden als een 
onderwaardering van hun vaardigheden. Achteraf gezien was het beter ge-
weest om in elke testronde de ene helft van de deelnemers eerst in het Fries en 
daarna in het Nederlands te testen en de andere helft eerst in het Nederlands 
en dan in het Fries. Echter, vanwege tijdsplanning en financiële redenen was 
dit niet mogelijk binnen het huidige project.

Er werd binnen elke taal, overeenkomstig andere onderzoeken, een ster-
ke relatie gevonden tussen de gemiddelde zinslengte en de lexicale taalmaten. 
Met andere woorden, morfosyntaxis en woordenschat beïnvloeden elkaar in 
het Fries en in het Nederlands. De relatie tussen de expressieve taalmaten (de 
gemiddelde zinslengte, het aantal unieke woorden en productieve woorden-
schat) is sterker dan tussen de gemiddelde zinslengte en de receptieve woor-
denschat. Het aantal unieke woorden en de productieve woordenschatscores 
lieten eveneens een minder sterke relatie zien met receptieve woordenschat, 
terwijl ze wel sterk correleerden met elkaar. Dit wijst erop dat, anders dan 
bij receptieve taalvaardigheden, bij productieve taalvaardigheden additionele 
vaardigheden ook een rol zouden kunnen spelen, bijvoorbeeld oraalmoto-
rische vaardigheden, zoals DeThorne e.a. (2005) ook suggereerden. Verder 
onderzoek is echter nodig om deze hypothese te bevestigen.

De correlaties tussen beide talen lieten geen substantiële relaties tus-
sen de Friese gemiddelde zinslengte en de Nederlandse woordenschat of de 
Nederlandse gemiddelde zinslengte en de Friese woordenschat zien, op een 
negatieve correlatie in de derde ronde tussen de scores in het Fries op ge-
middelde zinslengte en het aantal unieke woorden in het Nederlands na. Die 
uitkomst kan op toeval berusten omdat het slechts één keer voorkwam. Met 
andere woorden, de correlaties tussen talen bevestigden de interdependence 
hypothese niet tussen talen; er is geen onderlinge afhankelijkheid tussen het 
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Fries en het Nederlands. Gezien het feit dat de subgroep maar een klein aantal 
deelnemers had, is verder onderzoek nodig naar het gebrek aan bewijs voor 
de onderlinge afhankelijkheid tussen beide talen.

Net als bij Gathercole en Thomas (2009) kan over het algemeen gecon-
cludeerd worden dat de verwerving van het Fries de verwerving van de meer-
derheidstaal, het Nederlands, niet in de weg staat. Deze uitkomst is belangrijk 
voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen op de basisschool direct met 
een achterstand in het Nederlands beginnen als ze hen in het Fries opvoeden. 
De resultaten laten verder zien dat de kinderen met Nederlands als thuistaal 
gewoon het Nederlands verwerven, terwijl ze daarnaast ook Fries verwerven 
(alhoewel de verwerving van het Fries vooral op receptief gebied plaatsvond 
in deze groep).

Tegen de tijd dat de deelnemers met Fries als thuistaal op de basisschool 
begonnen, zaten ze nog steeds midden in het proces van verwerving van het 
Nederlands. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen ongeveer vijf 
tot zeven jaar nodig hebben om een tweede taal te verwerven. Het is daarom 
onrealistisch om te verwachten dat kinderen met Fries als thuistaal het Neder-
lands al volledig hebben verworven tegen de tijd dat ze naar de basisschool 
gaan. Op basis van eerder onderzoek (van Ruijven, 2006; de Jager e.a., 2002a, 
b, c) wordt verwacht dat ze hun achterstand in het Nederlands volledig in-
lopen gedurende de eerste jaren op de basisschool.

Dit project betreft een van de eerste onderzoeken naar woordenschat en 
morfosyntaxis bij tweetalige peuters in Friesland. Het is daarom belangrijk 
om de resultaten van de deelonderzoeken in dit project te bevestigen. Om die 
reden is een longitudinaal onderzoek nodig dat laat zien hoe beide talen zich 
verder ontwikkelen gedurende de eerste jaren van de basisschool.


