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1.1 AANLEIDING
In Amsterdam en Rotterdam heeft ongeveer de helft van de basisschoolleerlingen een anderstalige
achtergrond (CBS, 2010; Hylkema, 2016; Mieloo et al., 2016). Velen van hen starten in groep 1 met een
geringe beheersing van het Nederlands: jonge beginnende tweedetaalleerders. Dit zijn vierjarige
leerlingen die bij hun entree in de basisschool nog heel weinig of helemaal geen Nederlands verstaan
of spreken. In een kleinschalige studie van Pot (2012) op Rotterdamse scholen met meer dan 60%
tweedetaalleerders schatten leerkrachten 23% van de leerlingen van hun groep 1 in als beginnende
tweedetaalleerders. Waar kinderen die met Nederlands als moedertaal opgroeien op vierjarige
leeftijd gemiddeld 3000 Nederlandse woorden begrijpen, kennen even oude tweedetaalleerders
er gemiddeld 1000 (Verhoeven & Vermeer, 2001). De gemiddelde tweedetaalleerder begrijpt dus
bij de start in het basisonderwijs aanzienlijk minder Nederlandse woorden dan leeftijdgenootjes
die opgroeien met het Nederlands als moedertaal. Een bijkomend probleem voor deze leerlingen,
zowel bij het leren van de eerste als tweede taal, is dat ze vaak afkomstig zijn uit gezinnen met een
lage sociaaleconomische status, op zichzelf al een belemmerende factor voor de ontwikkeling van
de woordenschat (Hart & Risley, 2003; Hoff, 2003; Marulis & Neuman, 2010, 2013).
Het doel van deze dissertatie is dan ook te weten te komen hoe we deze leerlingen vroegtijdig
zo snel en zoveel mogelijk Nederlandse woorden zouden kunnen leren om ze een betere start te
geven op de basisschool.

1.1.1 Beginnende tweedetaalleerders in groep 1
Wie zijn deze leerlingen en wat zijn hun leerbehoeften? Beginnende tweedetaalleerders kunnen
behoren tot de eerste generatie migranten, zoals kinderen van pas gearriveerde vluchtelingen of
arbeidsmigranten (nieuwkomers) die nog geen of gebrekkig Nederlands verstaan en spreken. Ze
kunnen ook behoren tot de tweede of derde generatie migranten (oudkomers). Van die kinderen
is ten minste een van de ouders in Nederland opgegroeid en naar school gegaan. Zij kunnen thuis
van hun ouders of broertjes en zusjes al redelijk wat Nederlands geleerd hebben. Het kan echter
ook zo zijn dat de ouders ervoor gekozen hebben thuis alleen de taal van het land van herkomst
te spreken, zodat deze taal levend gehouden wordt, bijvoorbeeld vanwege de communicatie met
het niet Nederlands sprekende deel van de familie. In dat geval begint een kind, ook al behoort
het tot de tweede of derde generatie migranten, met zeer weinig kennis van het Nederlands
aan de basisschool. Voor deze studie hebben we beginnende tweedetaalleerders gedefinieerd
als leerlingen die anderstalig of tweetalig opgroeien en die volgens een algemene taaltoets, de
Taaltoets Alle Kinderen (TAK; Verhoeven & Vermeer, 2001) minder dan 2000 Nederlandse woorden
begrijpen.
Met een kleine Nederlandse woordenschat kunnen kinderen niet (goed) begrijpen wat de
leerkracht zegt en is het lastig om nieuwe woorden op te pikken uit de gesprekken in de klas. Ten
opzichte van Nederlandstalige leerlingen of gevorderde tweedetaalleerders raken beginnende
tweedetaalleerders daardoor al snel nog verder achterop. Het verschil tussen de woordvoorraad
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van de voor- en de achterhoede wordt in de loop van de basisschool niet kleiner (Gijsberts, Huijnk &
Dagevos, 2012; Kuiken & Vermeer, 2013). Kinderen die starten met weinig kennis van het Nederlands
hebben niet alleen moeite met het begrijpen van de gesproken taal op school, maar zullen
vervolgens ook problemen ondervinden bij het latere (begrijpend) lezen (Verhoeven, Van Leeuwe
& Vermeer, 2011). Door deze accumulerende begripsproblemen zullen ze onvoldoende profiteren
van het (basis)onderwijs.
Als het taalaanbod te veel onbekende woorden bevat of zelfs geheel bestaat uit onbekende woorden,
wordt het spontaan verwerven van nieuwe woorden een ondoenlijke opgave. Dat is bij gesproken
taal bij volwassen tweedetaalleerders al het geval als er meer dan vijf procent van de woorden uit het
taalaanbod onbekend is (Adolphs & Schmitt, 2003). Voor kinderen zou dit (nog) lastiger kunnen zijn,
bijvoorbeeld omdat zij voor het begrijpen van gesproken taal minder kunnen terugvallen op kennis
van de wereld. Bovendien is het leren van doelwoorden die aangeboden worden via lopende spraak
– zoals gebruikelijk in programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) – voor beginnende
tweedetaalleerders een uitermate zware opgave: nieuwe woorden vallen niet op in de doorgaande
stroom van klanken van het gesproken taalaanbod (Bacchini, 2012). Kleuters kunnen nog niet lezen
en schrijven, dus zij hebben voor het leren van nieuwe woorden geen steun van het woordbeeld
van de geschreven taal. Ook de interactieve opzet van de vve-programma’s stelt aan beginnende
tweedetaalleerders te hoge eisen; zij zijn meestal nog niet toe aan het zelf produceren van taal. Dat
wordt echter wel van hen gevraagd.

1.1.2 De leerkrachten en de middelen voor tweedetaalonderwijs
Het eerdergenoemde onderzoek van Pot (2012) liet zien dat het merendeel van de leerkrachten
van jonge beginnende tweedetaalleerders niet bekend is met de specifieke leerbehoeften
van beginnende tweedetaalleerders. De leerkrachten die zijn bevraagd, signaleren dat de
taalontwikkeling van deze leerlingen niet optimaal verloopt. Zij wijten dat aan de ouders of aan
de kinderen zelf. Daarnaast zijn zij ontevreden over de vve-programma’s en noemen zij zichzelf
handelingsverlegen. Hoe komt dat?
Aan het begin van de 21e eeuw verdwenen de NT2-leerkrachten en NT2-methoden uit de
basisscholen. Het tweedetaalonderwijs werd anders georganiseerd. Er kwam meer nadruk
te liggen op het opleidingsniveau van ouders als oorzaak voor onderwijsachterstanden en
onderwijsbehoeften van anderstalige leerlingen verdwenen uit beeld (Emmelot, Van Schooten,
Timman, Verhallen & Verhallen, 2001). Educatieve uitgeverijen stapten over op geïntegreerde
taalmethoden, die bedoeld zijn voor zowel Nederlandstalige als anderstalige leerlingen, en die
differentiatiemogelijkheden bieden voor leerlingen met speciale leerbehoeften. Ook de vveprogramma’s zijn zo opgebouwd. De geïntegreerde taalmethoden hebben meestal eerder een
toetsingsgerichte dan een taalverwervende opzet en zijn meer vormgericht dan betekenisgericht
(Vermeer, 2003). Ze mikken op de woordenschat en intuïtieve taalkennis die Nederlandstalige
leerlingen al van huis uit hebben meegekregen. Tweedetaalleerders missen deze basis en profiteren
daardoor te weinig van dit soort taalmethoden (Appel & Vermeer, 1997; Kuiken & Vermeer, 2013).
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Leerkrachten die niet gespecialiseerd zijn in tweedetaalverwerving ontberen de kennis en
vaardigheden om deze methoden of programma’s voor tweedetaalleerders op maat te maken.
Voor het uitbreiden van de woordenschat en het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid
bij tweedetaalleerders is, behalve gedifferentieerd taalonderwijs door een leerkracht met
deskundigheid op het gebied van NT2, ook extra onderwijstijd nodig (Emmelot, Van Schooten &
Timman, 2001). Een van de manieren om de reguliere onderwijstijd uit te breiden is door eerder met
onderwijs te beginnen: de voor- en vroegschoolse educatie. De vve-programma’s, voor kinderen
vanaf 2½ jaar, zijn bedoeld om vroegtijdig te beginnen met het inlopen van (taal)achterstanden.
Veel kinderen starten, ondanks deze extra leertijd, in groep 3 met nog steeds een grote achterstand
in hun woordenschat ten opzichte van Nederlandstalige leeftijdgenootjes (De Haan, Leseman &
Elbers, 2011; Fukkink, Jilink & Oostdam, 2015; Veen et al., 2016). Fukkink et al. merken op dat geen
van de in Nederland gebruikte vve-programma’s, noch de daarbij behorende reguliere trainingen
voor degenen die de vve-programma’s uitvoeren, bewezen effectief is volgens de landelijke criteria
voor jeugdinterventies. Teunissen en Hacquebord (2002) wijzen op het voor beginners te hoge
instapniveau van de programma’s. Pot (2006) maakte aannemelijk dat het taalaanbod in de vveprogramma’s in de peutergroepen niet begrijpelijk is voor kinderen die receptief minder dan 1000
woorden kennen van de lijst met de 1000 eerst verworven Nederlandse woorden (Bacchini, Boland,
Hulsbeek, Pot & Smits, 2005).
Voor het uitvoeren van extra activiteiten voor NT2-leerlingen is extra bemensing nodig, die voor
het basisonderwijs gefaciliteerd wordt door de overheid via de zogenaamde gewichtenregeling.
Etnische herkomst (c.q. het hebben van een andere moedertaal dan het Nederlands) is als criterium
voor leerlinggewicht afgeschaft per 1 augustus 2006 (CFI, 2008). Sindsdien wordt alleen het
opleidingsniveau van de ouders meegewogen als indicator van de sociaaleconomische status (SES).
Naast de gewichtenregeling is er extra budget voor scholen in zogenaamde impulsgebieden. Dat
budget kan benut worden voor extra activiteiten voor leerlingen met een andere moedertaal, het is
echter aan de school hoe deze extra gelden precies worden ingezet.
Voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen is er een speciale regeling (Ministerie OCW, 2016).
Zij hebben, sinds een wijziging in de wet op het Primair Onderwijs in 2016, vanaf zesjarige leeftijd
een jaar lang voltijds recht op centrale opvang voor nieuwkomers. Die opvang wordt doorgaans
verzorgd door leerkrachten die gespecialiseerd zijn in NT2-onderwijs en werken met NT2methoden voor nieuwkomers. Deze methoden hebben als doelstelling de leerlingen in een jaar
tijd de eerste 2000 woorden en beginselen van het gesproken en geschreven Nederlands bij te
brengen. Na dit jaar hebben deze leerlingen nog een jaar lang, gedurende enkele uren per week,
recht op extra ondersteuning op de reguliere basisschool. Kinderen jonger dan zes jaar gaan echter
meestal niet naar een centrale opvang. Zij worden direct geplaatst op een basisschool in hun wijk
en hebben daar recht op extra ondersteuning. Opvang op een reguliere basisschool betekent dat
de school gefaciliteerd wordt, maar zelf voor de bemensing moet zorgen. Deskundigheid op het
gebied van NT2 en de gevolgen van asiel- en vluchtervaringen is daar niet altijd voorhanden. Veel
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van de gebruikte methoden en materialen zijn, zoals betoogd, niet ontwikkeld voor jonge, absolute
beginners als het gaat om tweedetaalverwerving.

1.1.3 De organisatie van tweedetaalonderwijs
De vve-programma’s, het conventionele materiaal voor jonge kinderen van oudkomers, maar dus
ook voor jonge nieuwkomers, voldoen, zoals geschetst, niet. Een beter, evidence-based alternatief
is er op dit moment echter niet. Beginnende tweedetaalleerders krijgen in de grote groep het
basisarrangement uit het reguliere vve-programma aangeboden. Indien de bemensing het toelaat,
volgen zij daarnaast, in een kleine groep, liefst buiten de klas, nog extra woordenschatactiviteiten
uit het programma, of uit andere bronnen. Idealiter gebeurt dat door een in tweedetaalverwerving
gespecialiseerde leerkracht, maar niet op iedere basisschool is iemand met deze deskundigheid
aanwezig. In sommige gemeenten wordt via ambulante begeleiders voorzien in de ontbrekende
expertise (Hajer & Spee, 2017). Vaak echter worden extra activiteiten voor beginnende
tweedetaalleerders uitgevoerd door een onderwijsassistent (Emmelot, Van Schooten & Timman,
2001). De samenstelling van een kleine groep kan homogeen zijn, met alleen beginnende
tweedetaalleerders, maar is vaker heterogeen, vanuit de aanname dat kinderen van verschillend
taalniveau van elkaar zouden kunnen leren (Verhallen & Walst, 2011). Als de bemensing krap is,
wordt de groepsleerkracht geacht de extra activiteiten uit te voeren in het lokaal waar tegelijkertijd
de andere leerlingen spelen en werken. Gezien de problemen die beginnende tweedetaalleerders
hebben om woorden op te pikken uit gesproken taalaanbod is dat niet bepaald een ideale
situatie. Er is dus behoefte aan effectieve, extra woordenschatactiviteiten voor jonge beginnende
tweedetaalleerders, afgestemd op deze specifieke doelgroep en aansluitend bij het onderwijs
in de grote groep. Vanwege de genoemde bemensingsproblematiek bij de uitvoering van extra
activiteiten buiten de groep zou het interessant zijn te verkennen of het inzetten van ICT een
gedeeltelijke oplossing kan bieden.

1.1.4 Contouren voor een specifieke aanpak
Welke contouren moet een specifieke aanpak voor jonge beginnende tweedetaaleerders hebben?
We weten dat het verwerven van een taal begint met een fase waarin het begrijpen voorop staat,
terwijl kinderen nog niet spreken: de stille fase (Krashen & Terrell, 1983). In die fase kunnen kinderen
door kijken en luisteren al heel veel woorden receptief leren, zonder daarbij zelf taal te hoeven
produceren. Van belang is dat de communicatie visueel ondersteund wordt en dat duidelijk is over
welke woorden het precies gaat, zodat de taalleerder deze opmerkt en de betekenis ervan kan
afleiden (begrijpelijke input; Krashen, 1985). Bovendien is essentieel dat woorden vaak herhaald
worden, zodat ze opvallen en inslijpen. Verder is het van belang aan te sluiten bij de speelse manier
van leren van jonge kinderen.
Total Physical Response (TPR; Asher, 1977, 2003) is een aanpak die in theorie aan deze criteria
beantwoordt. Bovendien helpen de voor TPR typische doe-opdrachten taalleerders om te laten zien
of ze de doelwoorden al begrijpen, terwijl ze nog niet worden verplicht tot taalproductie. Omdat het
alleen om mondelinge taalactiviteiten gaat, is het ook niet nodig dat zij al kunnen lezen of schrijven.
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Volgens Asher komt de werkwijze van TPR overeen met de manier waarop heel jonge kinderen taal
leren in interactie met hun ouders. De verwachting is daarom dat TPR ook voor jonge beginnende
tweedetaalleerders een passende aanpak is waarmee zij in een vroeg stadium in hun tweedetaalontwikkeling in korte tijd veel woorden kunnen leren. De uitvoerbaarheid en effectiviteit van TPR
zijn echter nog niet onderzocht voor jonge tweedetaalleerders. Evenmin is bekend in hoeverre het
mogelijk is om TPR deels digitaal uit te voeren, zodat de aanpak wat minder leerkrachtintensief is.

1.2 HET ONDERZOEK
Jonge beginnende tweedetaalleerders in groep 1 lijken tussen wal en schip te vallen. Zij krijgen
niet de intensieve begeleiding die nieuwkomers van zes jaar en ouder in de centrale opvang
ontvangen, de vve-programma’s waarmee gewerkt wordt zijn te weinig effectief en bovendien
niet op hun leerbehoeften toegesneden, veel leerkrachten zijn onvoldoende gespecialiseerd in
tweedetaalonderwijs en extra activiteiten voor deze leerlingen vinden over het algemeen plaats
in een omgeving met veel auditieve ruis. Daardoor krijgen ze niet het passende onderwijs waar
ze volgens de wet recht op hebben. Zij lopen het verschil in woordenschat met Nederlandstalige
leerlingen niet in en zullen door begrips- en communicatieproblemen minder opsteken van het
basisonderwijs. Dit zal gevolgen hebben voor hun verdere schoolloopbaan en voor hun deelname
aan de samenleving. Het is dus zaak uit te vinden hoe we deze leerlingen (en hun leerkrachten)
kunnen helpen een betere start te maken.
De centrale vraag van deze studie is of TPR voor jonge, beginnende tweedetaalleerders een
effectievere wijze is om woorden te leren dan de conventionele aanpak via de bestaande vveprogramma’s. Hierbij onderzoeken we TPR zowel in een variant waarbij een leerkracht kinderen
in een face-to-face-setting activiteiten aanbiedt, als in digitale vorm, waarbij kinderen zelfstandig
oefenen met een woordenschatapplicatie voor de iPad. De uitkomsten van het onderzoek moeten
input opleveren voor effectieve activiteiten voor deze doelgroep bij deze programma’s. Daarnaast
zal de studie inhoud genereren voor de opleiding en professionalisering van onderwijsgevenden
met betrekking tot tweedetaalonderwijs aan deze doelgroep.

1.3 OVERZICHT VAN DE HOOFDSTUKKEN
Om nader te onderzoeken waaraan een effectieve aanpak voor woordenschatonderwijs aan jonge
beginnende tweedetaalleerders zou moeten voldoen, zijn in hoofdstuk 2 de belangrijkste inzichten
uit de literatuur bijeengebracht. Het zal daarbij achtereenvolgens gaan om: de rol van taalaanbod
en interactie bij het woorden leren door jonge beginnende tweedetaalleerders, de fysieke aspecten
van woorden leren, een verkenning van Total Physical Response, de digitale mogelijkheden ter
ondersteuning van woordverwerving door jonge kinderen en tenslotte om een inventarisatie van
leerlingkenmerken die van invloed kunnen zijn op de resultaten van woordenschatonderwijs. In
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hoofdstuk 3 komt de methode van onderzoek van deze effectstudie aan de orde. Het hoofdstuk is
gewijd aan de quasi-experimentele opzet waarmee het effect van de verschillende aanpakken zal
worden onderzocht. We bespreken de context, de typering van het onderzoek, de deelnemers, de
kenmerken van de interventies en de wijze van dataverzameling en -analyse. Hoofdstuk 4 en 5 gaan
over de twee deelexperimenten van het onderzoek, de resultaten en de deelconclusies. In hoofdstuk
4 gaat het om onderzoek naar het effect van face to face TPR vergeleken met de controleconditie: de
conventionele aanpak (Experiment 1). Hoofdstuk 5 gaat over de vergelijking van face to face TPR met
virtuele TPR: een TPR-achtige applicatie voor de iPad (Experiment 2). Tenslotte wordt in hoofdstuk 6
op beide experimenten teruggekeken in de slotconclusies en discussie. In dit laatste hoofdstuk gaan
we bovendien in op de implicaties voor de theorie en de praktijk van het woordenschatonderwijs
aan jonge beginnende tweedetaalleerders. Ook bespreken we de opbrengst van het onderzoek
voor de opleiding en professionalisering van leerkrachten.
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Hoofdstuk 2
Woordenschatonderwijs aan jonge
beginnende tweedetaalleerders

Hoofdstuk 2

2.1 INLEIDING
In deze studie wordt de effectiviteit van een specifieke aanpak van woordenschatonderwijs aan
vierjarige beginnende tweedetaalleerders op de basisschool onderzocht. Het onderzoek richt zich
in het bijzonder op kinderen die bij binnenkomst in groep 1 van het basisonderwijs nog geen of
weinig Nederlands verstaan of spreken. Ze zijn te jong om te kunnen lezen en schrijven, dus voor
het leren van hun tweede taal zijn ze afhankelijk van mondeling taalaanbod. Doordat deze kinderen
nog weinig Nederlandse woorden kennen, is het leren van de tweede taal via dat mondelinge
taalaanbod vol onbekende woorden een zware opgave. Wanneer het leren van woorden via andere
woorden niet mogelijk is, of moeizaam verloopt, is het zaak om te zoeken naar alternatieve wegen.
In dit onderzoek bestuderen we zo’n alternatieve optie: woorden leren via Total Physical Response
(TPR), ofwel ‘met handen en voeten’, en gaan we tevens na wat het effect is van TPR-activiteiten via
een iPad.
In dit hoofdstuk beschrijven we eerst wat vanuit de onderzoeksliteratuur bekend is over effectieve
kenmerken van taalaanbod en interactie bij het leren van woorden door tweedetaalleerders in het
algemeen en door onze doelgroep in het bijzonder (2.2). Daarna gaan we in op onderzoek naar
de rol van fysieke activiteiten bij het leren van woorden (2.3), nader uitgewerkt in Total Physical
Response (2.4). Vervolgens bespreken we wat bekend is over de rol van interactieve digitale
middelen bij het verzorgen en organiseren van passend tweedetaalonderwijs voor deze doelgroep
(2.5). Daarnaast komen ook de achtergrondkenmerken van leerlingen aan de orde die volgens de
onderzoeksliteratuur van invloed zijn op het leren van woorden (2.6). Tot slot worden de implicaties
van dit alles voor de effectstudie op een rij gezet (2.7).

2.2 TAALAANBOD EN INTERACTIE BIJ WOORDEN LEREN
In deze paragraaf gaat het om de kenmerken van het tot kinderen gerichte taalaanbod dat nodig
is om woorden te leren, en om de rol van interactie in het woordenschatonderwijs aan jonge
beginnende tweedetaalleerders. We maken daarbij onderscheid tussen het informele verwerven van
woorden (2.2.1) en het formele leren van woorden in het onderwijs (2.2.2) en zullen de kwalitatieve
en kwantitatieve aspecten daarvan benoemen voor deze doelgroep (2.2.3 en 2.2.4).

2.2.1 Informeel leren van woorden
Het leren van een taal heeft communicatie als belangrijkste doel. Taal is ook nodig om te
conceptualiseren: de wereld te ordenen. Beide functies van taal zijn vanaf het eerste beginnende
(tweede) taalleren alsook in het onderwijs aan de orde. Over de wijze waarop mensen een (tweede)
taal verwerven bestaan verschillende theorieën. Voor deze studie over woordenschatonderwijs
vormt de interactionele benadering van taalverwerving (Gass & Mackey, 2007; Long, 1990),
aangevuld met de daarin opgenomen inputhypothese (Krashen, 1985) en de outputhypothese
(Krashen, 1998; Swain, 1985, 1995) het theoretische kader. Volgens de interactionele benadering

18

Woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders

leert een taalleerder taal door te communiceren: als hij gesproken of geschreven taalaanbod krijgt,
betrokken wordt in talige interacties, zelf taal produceert en feedback van anderen krijgt op zijn
uitingen (Ellis, 2015). Wie een taal leert, heeft voor het krijgen van feedback een meer gevorderde
gesprekspartner nodig. Deze kan een ongrammaticale uiting van de taalleerder herhalen in
verbeterde vorm (‘modeling’) of een onvolledige uiting aanvullen (expansie). Door het ‘voorleggen’
van verbeteringen via deze vormen van impliciete feedback kan de gevorderde spreker verifiëren of
hij zijn gesprekspartner goed begrepen heeft (begripscontrole) en reikt hij woorden of constructies
aan die de taalleerder nog niet goed beheerst. Vervolgens gaat hij, in de ideale situatie, na of de
taalleerder hetgeen er is aangereikt inderdaad bedoelde. In hun gezamenlijke constructie van de
interactie tasten de gesprekspartner en de taalleerder op deze manier voortdurend af of ze elkaar
begrijpen (‘betekenisonderhandeling’; Long, 1990). Mocht de geproduceerde taal dus nog niet
helemaal juist zijn, dan zal de taalleerder op basis van feedback van de communicatiepartner zijn
uiting bijschaven tot er geen feedback meer gegeven wordt en de uiting kennelijk begrijpelijk
of correct is. Op die manier is feedback, behalve een aspect van de interactie, onderdeel van het
taalaanbod.
Volgens de inputhypothese (Krashen, 1985) leert een taalleerder taal vanuit het taalaanbod dat hij
hoort of leest, op voorwaarde dat dit taalaanbod (‘input’) begrijpelijk en relevant is. Taalaanbod voor
de jonge beginnende tweedetaalleerders die de doelgroep vormen van deze studie is mondeling
taalaanbod. Deze leerlingen moeten, in de stroom van klanken in het gesproken taalaanbod,
woorden en woordcombinaties auditief onderscheiden en betekenis geven. Wegens hun kleine
woordenschat kunnen deze kinderen nog niet of moeilijk woorden leren via andere woorden. Zij
raden de betekenis van een nieuw woord vooral vanuit de aanwezige niet-talige fysieke context, als
ze dat woord horen in verschillende situaties. Bij de eerst verworven woorden gaat het doorgaans
om woorden waarvan de betekenis te achterhalen is doordat deze via visuele ondersteuning (met
behulp van een referent) door een gevorderde spreker worden getoond, aangeraakt of met de
blikrichting aangeduid. Door gelijktijdige koppeling van het uitgesproken woord met de referent,
ontstaat een eerste relatie tussen woord en betekenis (Gillis & Schaerlakens, 2000). Voorwaarde is
dat de spreker en de taalleerder naar dezelfde referent kijken (‘joint attention’; Tomasello, 2003).
Als de taalleerder eenmaal voldoende woorden kent, zal hij ook betekenissen uit de talige context
kunnen raden, zonder visuele ondersteuning. Dit is vooral ook van belang voor het leren van minder
concrete woorden. De begrijpelijkheid van de input is dus onder andere afhankelijk van de visuele
context en van de woordvoorraad van de taalleerder.
De koppeling tussen woord en betekenis beklijft het best door veel herhaling (Ambridge, Kidd,
Rowland & Theakston, 2015; Bacchini, 2012; Unsworth, 2016) en wordt opgeslagen binnen een
netwerk van woorden die met elkaar in verband staan via semantische, fonologische, grammaticale
of pragmatische relaties: het mentale lexicon (Aitchison, 1987; Verhallen & Verhallen, 1994). Het gaat
daarbij niet per definitie om de koppeling van één woordvorm aan één betekenis, er zijn immers
ook meerdere woorden die ongeveer dezelfde betekenis hebben, en er zijn woorden die meerdere
betekenissen hebben. Al die verschillende koppelingen in het netwerk zullen gaandeweg ontstaan.
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Daarnaast, zo stellen Beck, McKeown en Kucan (2013), zijn er verschillende gradaties van een woord
‘kennen’, uiteenlopend van weleens gehoord hebben tot onafhankelijk van de context precies de
betekenis(sen) kunnen omschrijven, de relatie met andere woorden kennen, de grammaticale
aspecten en gebruiksmogelijkheden kennen, de letterlijke en de figuurlijke betekenis kunnen
begrijpen enzovoort. Zij wijzen op register en connotaties (Nagy & Scott, 2000) en op de onderlinge
verwevenheid van de semantische, fonologische, orthografische, morfologische en syntactische
eigenschappen van een woord die onderdeel zijn van representatie in het brein en dus van het
kennen van een woord (Perfetti, 2007).
Het leren begrijpen van de betekenis bij het horen van een woord verloopt via de receptieve
route voor het leren van woorden. De taalleerder zal, volgens de interactionele benadering (Gass
& Mackey, 2007; Long, 1990), de receptief verworven woorden en betekenissen op zeker moment
actief gaan uitproberen door ze in te zetten in de interactie: de productieve route. Receptie gaat
echter vooraf aan productie en de voorsprong van de receptieve op de productieve woordenschat
lijkt het hele leven te blijven bestaan (Clark, 2009). Beginnende taalleerders zijn vanaf het eerste
taalcontact bezig met pogingen tot het begrijpen van de taal. Er gaat dan ook een zekere ‘stille
periode’ vooraf aan de productie van de eerste woorden, waarin taalleerders nog helemaal niet
(Gibbons, 1985) of nauwelijks spreken (Krashen, 1982).
Het begrijpelijke taalaanbod, dat volgens Krashens inputhypothese (1985) een voorwaarde is voor
taalleren, is in studies van Nation (2006) en Adolphs en Schmitt (2003) meer precies omschreven.
Om taalaanbod te begrijpen moet het aandeel bekende woorden daarin (de tekstdekking) groot
genoeg zijn om de betekenis van de resterende onbekende woorden uit de context af te kunnen
leiden. Het begrip ‘tekstdekking’ wordt in de literatuur overigens vooral gebruikt voor schriftelijk
taalaanbod. Nation (2006) stelt dat het in geschreven taalaanbod bij een tekstdekking van 98% voor
volwassen tweedetaalleerders mogelijk is de betekenis van een woord uit de talige context af te
leiden. Is de tekstdekking lager, dan zal niet alleen het onbekende woord niet worden begrepen,
maar komt ook het begrijpen van de globale strekking van de tekst in gevaar. De vierjarige
beginnende tweedetaalleerders in deze studie kunnen nog niet lezen en kunnen alleen woorden
leren via gesproken taalaanbod dat veel vluchtiger is dan geschreven taalaanbod. Dat maakt het
opmerken van onbekende woorden en het afleiden van hun betekenis door deze doelgroep
moeilijk. Daarentegen zijn er, zo stellen Adolphs en Schmitt (2003), bij mondelinge taal wel
strategieën om betekenis te achterhalen die niet mogelijk zijn bij geschreven teksten, zoals: vragen
stellen aan de spreker, overleggen over de betekenis en de aanwezigheid van visuele context. De
toepasbaarheid van deze strategieën is echter sterk afhankelijk van de situatie. Voor gesproken taal
houden Adolphs en Schmitt bij volwassenen een aandeel van minimaal 95% begrepen woorden
aan als voorwaarde voor mondeling tekstbegrip. Dit komt overeen met wat Bonk (2000) vond bij
een studie naar begrip van gesproken Engelstalige teksten door volwassen Japanners. Bij gebrek
aan onderzoek bij jongere taalleerders worden de hier genoemde percentages voor het begrijpen
van taalaanbod in de praktijk ook aangehouden voor kinderen.
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Begrijpelijkheid van het taalaanbod is niet de enige voorwaarde voor tweedetaalleren. Krashen (1982)
benadrukt dat het taalaanbod daarnaast zo relevant en betekenisvol moet zijn voor de taalleerder
dat hij helemaal ‘vergeet’ dat de boodschap gesteld is in een andere taal dan zijn moedertaal.
De taalleerder leert taal volgens de interactionele benadering immers door communicatie. Het
onderwerp van de communicatie en de nieuwsgierigheid van de taalleerder wekken zijn aandacht
voor het taalaanbod en de interactie. Ook in het onderwijs aan jonge kinderen is relevantie en
‘betekenisvolheid’ een belangrijk uitgangspunt. In vve-programma’s, die onder andere bedoeld zijn
voor taalonderwijs, wordt daarom gewerkt vanuit thema’s die jonge kinderen herkennen en die hun
interesseren. De activiteiten rond die thema’s bieden dan gelegenheid om de taal uit het taalaanbod
op te pikken en te produceren.

2

Naast de inputhypothese bestaat er ook een outputhypothese (Krashen, 1998; Swain, 1985, 1995).
Krashen en Swain stellen dat het taalverwervingsproces niet alleen aan de receptieve kant begint,
bij het taalaanbod, maar ook wordt aangejaagd vanuit de productieve kant, door de taalleerder zelf.
Een taalleerder die iets wil zeggen, zet bewust productie in om zijn boodschap over te brengen,
maar gebruikt die productie ook intuïtief om zelf structuren te oefenen, om er feedback op te krijgen
en om wat hij zegt te vergelijken met dat wat hij hoort.

2.2.2 Formeel leren van woorden
Het leren van woorden en hun betekenissen gebeurt vaak informeel of ongestuurd: ze worden
opgepikt in de alledaagse communicatie in het gezin en daarbuiten, zoals gezegd via taalaanbod
en interactie. Kinderen die een tweede taal leren, krijgen die taal vaak niet, of onvoldoende, in het
gezin aangeboden. Zij moeten het voor het leren van woorden in die tweede taal dan vooral van
het taalaanbod en de interactie in het onderwijs hebben. Op school komen nieuwe woorden en
betekenissen niet alleen toevallig voorbij. Ze worden ook doelbewust aangeboden, er is sprake van
formeel of gestuurd leren. Dat houdt in dat het taalaanbod zo kan worden vormgegeven dat de
kans op verwerving van die woorden wordt vergroot. In deze paragraaf zal worden stilgestaan bij de
hoeveelheid en de aard van de te leren woorden, en bij de didactische aanpak van woordenschatonderwijs.

2.2.2.1 Leerstof: omvang en aard van de te leren woordvoorraad
Vierjarige Nederlandstalige leerlingen die de basisschool binnenkomen, kennen naar schatting
gemiddeld 3000 woorden receptief, terwijl tweedetaalleerders van dezelfde leeftijd er gemiddeld
1000 kennen. Aan het eind van de basisschool kennen leerlingen met Nederlands als moedertaal
naar schatting gemiddeld 17.000 woorden receptief. Voor kinderen met een andere moedertaal
zijn dat er 10.000 (Verhoeven & Vermeer, 1993, 2001). Het verschil in woordvoorraad tussen eersteen tweedetaalleerders bedraagt aan het begin van groep 1 dus al gemiddeld 2000 woorden en
dat verschil is aan het eind van groep 8 opgelopen tot 7000 woorden. Een rekensom leert dat de
gemiddelde tweedetaalleerder gedurende de acht jaar op de basisschool 16.000 woorden zou
moeten leren om het verschil met Nederlandstalige klasgenoten in te lopen. Dat zijn 2000 woorden
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per jaar. Bij 40 onderwijsweken per jaar zou dat neerkomen op 50 woorden per week, dus gemiddeld
tien nieuwe woorden per dag.
Niet alleen is er een kwantitatieve opgave voor het woordenschatonderwijs aan tweedetaalleerders,
er ligt ook een kwalitatieve taak voor de school. Beck, McKeown en Kucan (2013) propageren dat er
op school vooral woorden geleerd moeten worden die niet tot de dagelijkse algemene taal behoren,
omdat leerlingen deze woorden al buiten school verworven zouden hebben. Het zou op school
moeten gaan om minder frequente woorden en om de schrijftaal en de meer academische taal:
de schooltaal of instructietaal. Beck et al. geven daarvan alleen voorbeelden voor oudere kinderen.
Bacchini, Boland, Hulsbeek, Pot en Smits (2005) noemen voor jonge kinderen woorden als ‘bord’
(keuzebord, schoolbord) en ‘zelfstandig’ als voorbeelden uit de schooltaal. Bacchini et al. wijzen er
echter op dat vierjarigen die de basisschool binnenkomen met een andere moedertaal dan het
Nederlands, in hun thuissituatie de Nederlandse woorden uit het dagelijkse taalgebruik nog niet
verworven zullen hebben. Die woorden worden echter ook op school in gesproken en geschreven
taalaanbod gebruikt en zijn weer de basis voor het leren van minder frequente woorden en van de
instructietaal. Om deze achterstand in te lopen, zo stellen Bacchini et al. (2005), is een inhaalslag op
jonge leeftijd nodig die vooral gericht moet zijn op woorden uit de dagelijkse taal.
Met ‘woorden’ bedoelen we alle woorden van alle woordsoorten: zelfstandige naamwoorden,
werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden (inhoudswoorden) en voorzetsels,
telwoorden, voornaamwoorden, voegwoorden, lidwoorden en tussenwerpsels (functiewoorden).
Onderzoek naar de natuurlijke taalverwerving in de moedertaal laat zien dat de verwerving van
bepaalde woordsoorten afhankelijk is van het moment in de taalontwikkeling, dus van de leeftijd.
De verwerving van sommige woordsoorten start eerder dan die van andere. Dit zou een aanwijzing
kunnen zijn dat deze woordsoorten gemakkelijker te verwerven zijn of meer worden opgemerkt
dan andere. Het is voor woordenschatonderwijs van belang te weten welke woordsoorten
gemakkelijker of moeilijker geleerd worden en waarom, en of er daarbij verschil is tussen het
leren van de moedertaal of een tweede taal. In veel talen blijken zelfstandige naamwoorden te
behoren tot de eerst geproduceerde woorden (‘noun bias’; Gentner, 1982). Gilles en Verlinden
(1988) verklaren dit doordat zelfstandige naamwoorden in het taalaanbod meestal verwijzen naar
iets dat onmiddellijk waarneembaar is, en werkwoorden niet. In het voorbeeld ‘Pak de bal eens’,
is ‘bal’ waarneembaar, maar het ‘pakken’ (nog) niet. De vertegenwoordiging van woordsoorten
onder de eerst geproduceerde woorden blijkt echter per taal te verschillen, zo laten Naigles en
Hoff-Ginsberg (1998) in een overzichtsartikel zien. De voorsprong van zelfstandige naamwoorden
blijkt niet universeel te zijn. Kinderen met Engels als moedertaal produceren weliswaar eerder
zelfstandige naamwoorden dan andere woordsoorten (Bird, Franklin & Howard, 2001), maar in
het Koreaans en het Mandarijn, bijvoorbeeld, worden werkwoorden even vroeg of zelfs eerder
productief verworven (Choi & Gopnik, 1995; Tardif, 1996). De structuur van de taal lijkt daarbij
volgens Naigles en Hoff-Ginsberg een belangrijke rol te spelen: woordsoorten die altijd op de laatste
positie in een zin staan, vallen meer op en worden daardoor eerder verworven. Dit is het geval met
eerdergenoemde werkwoorden in het Koreaans en het Mandarijn. Een ander verschil tussen talen is,
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zo stellen Naigles en Hoff-Ginsberg, de mate waarin bepaalde woordsoorten verbogen of vervoegd
worden. Als bijvoorbeeld werkwoorden altijd dezelfde vaste vorm hebben, hebben deze vormen
automatisch een hogere frequentie in het taalaanbod. Dat zorgt ervoor dat ze eerder en sneller
worden verworven. Hoe de frequentie van woorden van bepaalde woordsoorten in het taalaanbod
invloed heeft op het verwerven van die woorden wordt uiteengezet in 2.2.4.2.
Volgens Schlichting (1996), Gillis en Schaerlakens (2000) zijn in de vroegst geproduceerde woorden
van kinderen met Nederlands als moedertaal de zelfstandige naamwoorden verhoudingsgewijs in
de meerderheid, gevolgd door werkwoorden en sociale uitdrukkingen (bijvoorbeeld ‘bah’, ‘dag’). Ook
voor jonge tweedetaalleerders met Turks als moedertaal vond Van Helvert (1985) dat de zelfstandige
naamwoorden in de meerderheid waren bij de productief eerst verworven Nederlandse woorden.
Özcan, Altinkamiş en Gillis (2016) vonden bij Turkse kinderen in het Nederlands eveneens een
voorsprong voor zelfstandige naamwoorden, zowel receptief als productief. Een voorsprong op de
productie van zelfstandige naamwoorden ten opzichte van andere woordsoorten bestaat ook bij
jonge kinderen met Marokkaans-Arabisch of Berber als moedertaal (Boerma, 2005). Dit zou betekenen
dat zelfstandige naamwoorden in het Nederlands door zowel eerste- als tweedetaalleerders vroeger
worden geproduceerd en begrepen dan werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en
de functiewoorden.

2.2.2.2 Didactische insteek
De opdracht jonge tweedetaalleerders te helpen om in hoog tempo hun Nederlandse woordenschat
te vergroten, stelt leerkrachten voor de vraag hoe ze dat het beste didactisch kunnen aanpakken en
organiseren: incidenteel of intentioneel en impliciet of expliciet.
Volgens de interactionele benadering kunnen taalleerders woorden en hun betekenis incidenteel
leren door ze in allerlei situaties op te pikken uit het voorhanden zijnde taalaanbod. Zij kunnen
woorden impliciet leren als zij niet nadrukkelijk op die woorden gewezen worden. Bij incidenteel en
impliciet woorden leren worden woorden niet planmatig aangeboden en worden de leerlingen niet
opmerkzaam gemaakt op eventuele doelwoorden uit het taalaanbod. Leerlingen merken voor hen
relevante nieuwe woorden op en zouden deze vervolgens kunnen verwerven. De betekenis van de
woorden wordt niet uitgelegd, maar door de leerlingen op inductieve wijze geconstrueerd vanuit
de context. Het zal voor de leerkracht overigens moeilijk zijn om inzicht te krijgen in en overzicht te
houden over de woorden die door individuele leerlingen zijn opgemerkt, en de betekenissen die
zij daarvoor hebben gevormd. Het is ook minder waarschijnlijk dat via dit type onderwijs woorden
voldoende herhaald worden om te kunnen beklijven en dat maakt de opbrengst ervan onzeker.
Volgens Vermeer (2003), Vermeer, Coenen en Hoefnagel (2006) en Kuiken en Vermeer (2013) hebben
tweedetaalleerders intentioneel en expliciet woordenschatonderwijs nodig. Volgens die benadering
biedt de leerkracht een vooraf samengestelde, samenhangende set woorden planmatig aan en
worden leerlingen attent gemaakt op de woorden die ze aan het leren zijn of zojuist hebben
verworven. De betekenis van nieuwe woorden wordt door de leerkracht expliciet uitgelegd. Een
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planmatige aanpak geeft de leerkracht grip op het leerproces en maakt systematisch herhalen van
doelwoorden mogelijk.
Een in de Nederlandse onderwijspraktijk veelgebruikte didactische aanpak om expliciet, intentioneel
woordenschatonderwijs te realiseren is Met Woorden in de Weer (Van den Nulft & Verhallen, 2009).
Volgens deze auteurs is allereerst nodig dat de leerkracht de doelwoorden weloverwogen kiest en
in thematisch samenhangende clusters ordent (selecteren). Van belang bij de woordselectie zijn
het nut en de relevantie van de te leren woorden op langere termijn, met het oog op schoolsucces
(schooltaalwoorden; Beck & McKeown, 2007; Beck, McKeown & Kucan, 2013). Van den Nulft en
Verhallen wijzen ook op de waarde van betekenisvolheid voor de taalleerder en het belang van het
uitbuiten van een zich voordoende pregnante context. De auteurs onderscheiden na de selectie
vier stappen in de uitvoering van effectief woordenschatonderwijs: de viertakt. De leerkracht
introduceert in stap 1 het woord op aantrekkelijke wijze (voorbewerken) en biedt in stap 2 de
woordvorm en de betekenis aan (semantiseren) via omschrijving en voorbeeldzinnen (uitleggen)
en/of door gelijktijdige visuele ondersteuning (uitbeelden of labelen). De onderlinge relaties tussen
de doelwoorden helpen om diepe woordkennis te bevorderen (uitbreiden). In stap 3 herhaalt de
leerkracht via gevarieerde activiteiten het woord en de betekenis met de leerlingen net zolang
totdat zij het woord receptief en zo mogelijk productief kennen (consolideren). In stap 4 gaat
de leerkracht na (en legt zij vast) of dat doel bereikt is (controleren). Van den Nulft en Verhallen
wijzen erop dat het kennen van een woord niet iets is wat in één keer tot stand komt, maar het
gevolg is van een complex proces. Effectonderzoek naar Met Woorden in de Weer door Van der Zalm
(2005) bij Nederlandse en anderstalige leerlingen in groep 1 en door Bulters en Vermeer (2007)
bij Nederlandstalige kinderen in groep 2 wees uit dat jonge kinderen via deze aanpak significant
meer woorden leerden dan via de reguliere activiteiten met een vve-programma. Het betreft echter
relatief kleine studies; een uitgebreid onderzoek naar het effect van Met woorden in de weer is er niet.
Effecten van impliciet versus expliciet woordenschatonderwijs werden onderzocht door onder
andere Marulis en Neuman (2010). Zij vonden in hun meta-analyse van 67 studies naar het effect
van woordenschatinterventies voor jonge risicoleerlingen in de Verenigde Staten dat expliciet
woordenschatonderwijs (g=.83), of een combinatie van expliciet en impliciet woordenschatonderwijs
(g=.82), grotere leereffecten oplevert dan impliciet woorden leren alleen (g=.75). Het grote effect van
een gecombineerde aanpak werd bevestigd in hun latere meta-analyse (2013) van 51 effectstudies
naar woordenschatinterventies voor jonge kinderen, gespecificeerd per risicogroep, waaronder
tweedetaalleerders. Damhuis, Segers en Verhoeven (2014) laten voor Nederlandstalige kleuters in
groep 2 eveneens zien dat een combinatie van expliciet en impliciet woordenschatonderwijs op de
lange termijn meer effect heeft dan impliciet onderwijs alleen. In het eerste geval combineerden
zij het voorlezen van een prentenboek met expliciete instructie van de doelwoorden, bij impliciet
woordenschatonderwijs werd alleen het prentenboek voorgelezen en ontbrak de instructie.
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2.2.2.3 Organisatie
Naast de kwestie expliciet versus impliciet en incidenteel versus intentioneel leren van nieuwe
woorden en betekenissen zijn er nog andere kenmerken van de instructie van belang voor
woordenschatverwerving. Marulis en Neuman (2010, 2013) concluderen in hun meta-analyses van
woordenschatinterventies bij risicoleerlingen tussen nul en zes jaar dat de opleiding en training
van de uitvoerder van de interventie ertoe doet: onderzoekers doen het beter dan leerkrachten,
en leerkrachten doen het beter dan onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers op
kinderdagverblijven.
Ook de groepsgrootte en -samenstelling bij woordenschatinterventies zijn punten van discussie.
Uit de meta-analyse van Mol, Bus en De Jong (2009) en het National Early Literacy Panel in de
Verenigde Staten (Lonigan, Schatschneider & Westberg, 2008) blijkt voor basisactiviteiten het
werken in een grote groep voldoende effectief (en efficiënt) te zijn voor de gemiddelde leerling.
Marulis en Neuman (2010, 2013) vonden in hun eigen meta-analyses echter dat het werken in
kleine groepen ook bij risicoleerlingen niet meer effect bleek te hebben dan het werken in grote
groepen. Het meest waarschijnlijk kwam dat doordat in de studies groepsgrootte niet consequent
werd gecombineerd met een specifiek op de doelgroep afgestemde inhoud. Specifieke (p)reteachingactiviteiten voor woordenschatonderwijs zouden ervoor kunnen zorgen dat de verschillen
tussen leerlingen met een lage, een gemiddelde of hoge sociaaleconomische status (SES), en een
lage, een gemiddelde of grote woordenschat, niet groter worden. Zo zou voorkomen kunnen
worden dat er een mattheuseffect optreedt waarin, bij een klassikale interventie, de leerlingen met
een grotere woordenschat meer woorden leren, en de leerlingen met een kleinere woordenschat
achteropraken (Stanovich, 1986, 2000). Marulis en Neuman (2010, 2013) wijzen erop dat een kleine
homogene groep, bij (p)re-teaching, betere afstemming mogelijk maakt op leerlingen met speciale
leerbehoeften. Damhuis (1988) constateerde dat leerkrachten hun taalaanbod inderdaad meer
afstemmen op tweedetaalleerders bij activiteiten in homogene kleine groepen, buiten de klas.
Tenslotte noemen Marulis en Neuman dosering (looptijd van de interventie), frequentie (aantal
activiteiten) en intensiteit (duur per activiteit) als aspecten waarop de onderzochte effectstudies
onderling verschillen. Voor deze aspecten – apart of in combinatie – vinden zij echter geen duidelijke
effectverschillen. Een langere looptijd, meer activiteiten en activiteiten van langere duur hebben
niet meer effect dan interventies met een kortere looptijd, minder of korter durende activiteiten.
Zelfs kortdurende interventies kunnen veel effect hebben (Marulis & Neuman, 2010, 2013; Neuman,
1999; Whitehurst et al., 1999).

2.2.3 Kwalitatieve aspecten van taalaanbod en interactie bij
woordenschatonderwijs
De kwaliteit van het taalaanbod en de interactie speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van
woordenschatverwerving voor jonge beginnende tweedetaalleerders. In deze paragraaf wordt
belicht om welke kwaliteitsaspecten het daarbij gaat.
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2.2.3.1 Noticing
Voor het leren van woorden is het in de eerste plaats nodig dat de taalleerder een woord in het
taalaanbod opmerkt (‘noticing’; Schmidt, 1994, 2012), en dat de betekenis van dit woord wordt
gegeven of uit de context kan worden afgeleid. ‘Noticing’ geeft geen garantie op verwerving (Ellis,
2015), maar maakt taalleren mogelijk. Bij het formele, intentionele en expliciete woorden leren, het
onderwerp van deze effectstudie, zullen de leerkrachten dus moeten zorgen dat de te leren woorden
of constructies in het taalaanbod inderdaad worden opgemerkt en dat de betekenis ervan duidelijk
is. Dat kunnen zij volgens Ellis (2015) doen door deze woorden of constructies zeer vaak te herhalen
(‘flooding’) en door ze te benadrukken. In gesproken taal gebeurt dat benadrukken via intonatie of
klemtoon. Ambridge et al. (2015) onderscheiden verschillende mogelijkheden voor het bevorderen
van ‘noticing’ in hun meta-analyse van onderzoeken naar woordverwerving bij jonge kinderen.
Woorden maken meer kans om te worden opgemerkt en verworven als zij relevant zijn voor het
communicatieve doel van het kind (Ninio, 2006), als zij worden geassocieerd met een gemakkelijk
te identificeren referent (Gentner, 1982), als zij af te beelden zijn (Bird, Franklin & Howard, 2001), als
zij opvallen door het ritme, de klemtoon en/of de intonatie in het taalaanbod (Christophe & Dupoux,
1996), als zij gemakkelijk gesegmenteerd kunnen worden binnen de lopende spraak door prosodie
of positie in de zin (Monaghan & Christiansen, 2010), als zij door kinderen gemakkelijk uit te spreken
zijn (Vihman & Vihman, 2011) en als zij voorkomen in een groot aantal verschillende contexten
(Naigles & Hoff-Ginsberg, 1998; Küntay & Slobin, 2002). Taalverwerving wordt, samenvattend, mogelijk
gemaakt als het taalaanbod gekenmerkt wordt door een lagere spreeksnelheid en een duidelijke
articulatie, extra accentuering door klemtoon, intonatie of door topicalisatie (vooropplaatsing),
letterlijke herhaling of parafrasering en verder door eenvoudige zinnen en dito woordkeus en door
inbedding in een niet-talige visuele of ervaringscontext (Kuiken & Vermeer, 2013; Verhallen & Walst,
2011). Voor studies naar het woorden leren door jonge tweedetaalleerders zijn bovengenoemde,
voor ‘noticing’ gunstige factoren zeer relevant. Juist voor beginnende tweedetaalverwervers is het
lastig om woorden te onderscheiden in lopende spraak (Bacchini, 2012; Cutler, McQueen, Norris &
Somejuan, 2001); de genoemde kenmerken kunnen daarbij helpen.

2.2.3.2 Scaffolding en feedback
Interactie is er altijd, ook wanneer taalproductie, zoals bij beginnende tweedetaalleerders, een minder
grote rol speelt. Kinderen die zich nog niet (goed) in het Nederlands verstaanbaar kunnen maken,
uiten zich wellicht non-verbaal of wijken uit naar hun moedertaal. In de interactie met (tweede)
taalleerders is het volgens Kuiken en Vermeer (2013) en Verhallen en Walst (2011) van belang dat
de moedertaalspreker de taalleerder ondersteunt door middel van ‘scaffolding’ (Bruner, 1983; Wood,
Bruner & Ross, 1976) en feedback. Scaffolding is een dialogisch proces waarbij de meer gevorderde
taalleerder de minder gevorderde helpt taal te begrijpen of te gebruiken. De gevorderde taalleerder
heeft daarbij een heel arsenaal aan hulpstrategieën ter beschikking: van het aanreiken van visuele
steun tot en met het stellen van vragen. Een aspect van deze ondersteuning is positieve, impliciete
feedback in de vorm van minimale luisterresponsen (oh? ja, mm etcetera) om de beurt van de
tweedetaalleerder te bekrachtigen en te onderhouden. Andere vormen van impliciete feedback
zijn de eerdergenoemde ‘modeling’ en expansie. Ook tweedetaalleerders die non-verbaal of nog
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niet in het Nederlands communiceren, kunnen op deze wijze worden betrokken in de interactie
en passende ondersteuning krijgen. Li (2010) concludeert in een meta-analyse van 33 effectstudies
naar feedback dat impliciete feedback voor mondelinge tweedetaalverwerving op lange termijn,
effectiever is (d=.53) dan expliciete feedback. Naast de hierboven genoemde kenmerken van
impliciete feedback ondersteunen ook begripscontrole en betekenisonderhandeling (andere
aspecten van ‘scaffolding’) de tweedetaalleerder in zijn pogingen deel te nemen aan de interactie
(Appel & Vermeer, 1996).

2.2.3.3 Woordenschatonderwijs via interactief voorlezen
Taalaanbod en interactie zijn in het woordenschatonderwijs bij jonge kinderen veelvuldig
onderwerp van onderzoek, maar het gaat daarbij niet vaak over beginnende tweedetaalleerders.
Bij onderzoek naar woordenschatonderwijs in de onderbouw wordt met name gekeken naar de
bijdrage van het interactief voorlezen van prentenboeken aan de opbouw van de woordenschat.
De aandacht gaat daarbij uit naar het verhaal (taalaanbod) en/of naar het gesprek (interactie) over
het verhaal en eventueel de doelwoorden. De conclusie is steeds dat het uitleggen van nieuwe
woorden, met visuele ondersteuning van de prenten, gevolgd door frequente herhaling van zowel
de voorleestekst als de doelwoorden het meeste effect heeft, vooral bij de leerlingen met de kleinste
woordenschat. Dat geldt voor moedertaalleerders (Beck & McKeown, 2007; McKeown & Beck, 2014;
Justice, Meier & Walpole, 2005) en voor tweedetaalleerders (Biemiller & Boote, 2006; Collins, 2010;
Segers, Takke & Verhoeven, 2004; Silverman & Hines, 2009). Interactief voorlezen wordt als evidencebased aanpak veel gepraktiseerd in het onderwijs en maakt deel uit van veel programma’s voor
voor- en vroegschoolse educatie. De centrale gedachte achter interactief voorlezen is dat kinderen
actiever betrokken zijn wanneer zij zowel luisteren als praten, en dat zij daardoor op de langere
termijn meer woorden zullen verwerven.
Voor jonge beginnende tweedetaalleerders is het echter minder waarschijnlijk dat zij op dezelfde
manier kunnen profiteren van interactief voorlezen. Zij hebben daarbij meerdere specifieke
problemen tegelijk. Om te beginnen is aannemelijk dat veel van deze kinderen een probleem
hebben met het begrijpen van het taalaanbod in prentenboeken. Uit onderzoek naar het aandeel
bekende woorden in voorleesteksten voor jonge kinderen kwam naar voren dat deze teksten door
kinderen met een receptieve woordenschat kleiner dan duizend woorden niet begrepen zullen
worden (Pot, 2006; 2007). De visuele ondersteuning in prentenboeken werd hierbij meegenomen.
De voorleesteksten hebben voor kinderen met een dergelijke woordvoorraad een aandeel van
minder dan 95% bekende woorden, de norm die Adolphs en Schmitt (2003) voor tekstbegrip van
gesproken taalaanbod aanhouden. Daarbij moet bedacht worden dat voorleesteksten weliswaar
uitgesproken worden, maar van oorsprong geschreven taal zijn. Het taalgebruik van schrijftaal is
anders dan dat van mondelinge taal. De norm voor het begrijpen van schriftelijke taal ligt met
98% nog hoger (Nation, 2006). Deze normen voor tekstbegrip gelden voor (jong)volwassen
vreemdetaalleerders. Als we dezelfde normen, bij gebrek aan alternatief, aanhouden bij jonge
beginnende tweedetaalleerders met een kleine woordvoorraad zullen ook zij de betekenis van

27

2

Hoofdstuk 2

onbekende woorden dus niet gemakkelijk kunnen raden uit de context. Er is dan onvoldoende
begrijpelijke input om de tweede taal te kunnen leren (Krashen, 1985).
Bacchini (2012) gaat dieper in op de problemen bij het leren van woorden uit het mondelinge
taalaanbod voor jonge beginnende tweedetaalleerders. Allereerst kunnen beginnende taalleerders
uit de stroom klanken in lopende spraak niet zomaar onderscheiden waar het ene woord ophoudt
en een ander woord begint. Er is sprake van een segmentatieprobleem. Bacchini verwijst hierbij
naar onderzoek van Cutler et al. (2001). De auditieve klankvorm van een woord wordt door de
beginnende (tweede)taalverwerver niet vanzelf als eenheid waargenomen: woordgrenzen in
lopende spraak zijn niet duidelijk, doordat nog niet voorspelbaar is hoe een woord na het begin
verder gaat en doordat woorden ingebed kunnen zijn in samengestelde woorden. Hierdoor is een
nieuw woord niet herkenbaar aan zijn klankvorm en zal het niet of niet goed worden opgemerkt.
Omdat zij nog niet lezen, hebben jonge kinderen immers geen steun aan spaties of het woordbeeld.
Ten tweede mislukt soms de koppeling van de klankvorm van het woord aan de betekenis: het
referentieprobleem. Dit probleem ontstaat als de relatie met de referent niet eenduidig is. Tot slot
herhalen leerkrachten de doelwoorden (en hun betekenis) vaak onvoldoende, waardoor deze, als
de koppeling al tot stand zou zijn gekomen, niet beklijven: het retentieprobleem. Met betrekking
tot het segmentatieprobleem bleek uit experimenteel onderzoek van Bacchini dat het in eerste
instantie aanbieden van doelwoorden als losse woorden met visuele ondersteuning effectiever
is dan het aanbieden van nieuwe woorden in lopende spraak. Tabri, Chacra en Pring (2015) en
Bacchini (2012) pleiten ervoor om, vanwege de segmentatieproblematiek, de leeromgeving bij
woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders vrij te houden van auditieve ruis
(lawaai). In een rustiger omgeving wordt het waarnemen van doelwoorden optimaal gefaciliteerd.
Beginnende (tweede)taalleerders leren volgens Bacchini meer woorden door het presenteren
van de geïsoleerde auditieve woordvorm gelijktijdig met het tonen van de referent, dus door het
los benoemen van referenten, dan via lopende spraak in gesprekjes of verhalen. Brent en Siskind
(2001) toonden voor beginnende moedertaalleerders aan dat woorden uit eenwoordzinnen in het
taalaanbod van de ouder eerder verworven werden dan woorden uit langere uitingen.
Een probleem van andere aard is dat jonge beginnende tweedetaalleerders bij interactief voorlezen
niet of nauwelijks verbaal kunnen deelnemen aan de interactie, omdat ze de taal daarvoor
nog onvoldoende productief beheersen. Krashen en Terrell (1983) pleiten ervoor beginnende
tweedetaalleerders niet te overvragen door taalproductie te eisen, omdat dit stress oplevert die het
tweedetaalleren in de weg staat. Als beginnende tweedetaalleerders echter ook geen non-verbale
beurten in de interactie krijgen, kunnen deze leerlingen buiten de interactie komen te staan en
afhaken. Dit zouden we het interactieprobleem kunnen noemen.
Deze problemen van jonge beginnende tweedetaalleerders met de receptie en productie van
de tweede taal brengen met zich mee dat woordenschatonderwijs via interactief voorlezen
en gesprekjes – de gebruikelijke vormen in het activiteitenaanbod in de onderbouw en in de
programma’s ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie – voor hen onvoldoende zal
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opleveren. Teunissen en Hacquebord (2002) spreken in het kader van vve-programma’s voor deze
doelgroep over een te hoog instapniveau. Het lijkt erop dat leerkrachten weinig middelen in handen
hebben om het reguliere woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders af te
stemmen op de problematiek en het niveau van deze doelgroep.

2.2.4 Kwantitatieve aspecten van taalaanbod bij woordenschatonderwijs
Naast de kwalitatieve aspecten van taalaanbod en interactie bij woordenschatonderwijs aan
jonge beginnende tweedetaalleerders (zoals in de voorgaande paragraaf besproken), zijn er ook
kwantitatieve aspecten van het taalaanbod die effect hebben op de mate waarin het woordenschatonderwijs succesvol is.

2

2.2.4.1 Hoeveelheid doelwoorden
Een berekening in 2.2.2.1 liet zien dat er voor de gemiddelde tweedetaalleerder gedurende de
basisschool 16.000 woorden nodig zijn om het verschil met de gemiddelde Nederlandstalige
leerling in te lopen. Appel en Vermeer (1996) pleiten voor het aanbieden van vooral veel woorden
in het onderwijs, zodat zoveel mogelijk woorden een kans maken om geleerd te worden. Volgens
Rosenthal en Jacobson (1968) behalen leerkrachten die de lat hoog leggen, betere resultaten dan
leerkrachten die lage verwachtingen van kinderen hebben, ook wel het ‘Pygmalion-effect’. Het
stellen van hoge doelen zou dus gunstig zijn voor de taalontwikkeling van tweedetaalleerders. In
de praktijk blijkt dat deze leerlingen, wat taalleervermogen betreft, vaak juist onderschat worden
(Jungbluth, 1992).
Meer is beter: meer input levert meer woordkennis op. Dit klinkt betrekkelijk eenvoudig, maar vraagt
wel om nader onderzoek naar de frequentie waarmee al die doelwoorden dan vervolgens in de
input voorkomen. De kans dat een nieuw woord al wordt opgepikt wanneer het incidenteel is
aangeboden, is immers niet heel groot.

2.2.4.2 Frequentie van doelwoorden
Het meeste onderzoek naar de invloed van frequentie van woorden in het taalaanbod op de
verwerving ervan, gaat over moedertaalontwikkeling binnen het gezin. Dit onderzoek levert
echter evengoed een aantal belangrijke aanknopingspunten op voor de optimale frequentie van
doelwoorden in woordenschatonderwijs.
Onderzoek naar het leren van woorden in het gezin laat zien dat het oppikken van woorden en
hun betekenissen uit taalaanbod wordt vergemakkelijkt als de (doel)woorden daarin met een hoge
frequentie voorkomen. In hun review van studies naar het verwerven van woorden, woordvormen
en zinspatronen in de moedertaal beschrijven Ambridge et al. (2015) op basis van de hierna
genoemde onderzoeken frequentie-effecten voor werkwoorden (Naigles & Hoff-Ginsberg, 1998;
Smiley & Huttenlocher, 1995; Theakston, Lieven, Pine & Rowland, 2004), bijvoeglijke naamwoorden
(Blackwell, 2005) en zelfstandige naamwoorden en functiewoorden (Goodman, Dale & Li, 2008).
Goodman et al. stellen dat de frequentie van een woord in het taalaanbod echter niet de enige
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voorspeller van vroege verwerving kan zijn, anders zouden functiewoorden als meest voorkomende
woorden door kinderen in de moedertaal als eerste verworven worden, en dat is niet het geval.
Zij vonden voor kinderen tot vier jaar dat zelfstandige naamwoorden het eerst geproduceerd
werden, hoewel die in het taalaanbod van de ouders minder frequent waren dan functiewoorden.
De zelfstandige naamwoorden werden gevolgd door werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
Functiewoorden werden het laatst productief verworven. Goodman et al. stellen dat er een
interactie is van de frequentie met andere factoren, onder andere met de semantische en de
syntactische categorie waartoe een woord behoort. Die wisselwerking bepaalt welke woorden eerst
worden verworven. Frequentie heeft daarin een rol in die zin dat een relatief hogere frequentie van
woorden binnen een woordsoort het best voorspelt welke woorden van die woordsoort het eerst
productief geleerd worden. Volgens Naigles en Hoff-Ginsberg (1998) is een belangrijke voorspeller
of het woord behoort tot woordsoorten die op de laatste positie in de zin staan, waar ze opvallen
in de stroom klanken. Ook Brent en Siskind (2001) vonden bij zeer jonge kinderen, beginnende
moedertaalleerders, dat niet de absolute woordfrequentie in het taalaanbod bepalend was, maar de
frequentie van de woorden in eenwoordzinnen van de ouder. Deze wisselwerking tussen frequentie
en positie in de zin zorgde dat losse woorden het eerst verworven werden.
Vermeer (2001) onderzocht bij eerste- en tweedetaalleerders van vier en zeven jaar de relatie tussen
de frequentie van woorden in het taalaanbod in het onderwijs en hun resultaten op de passieve
woordenschattaak en de woordomschrijvingstaak van de Taaltoets Alle Kinderen (Verhoeven &
Vermeer, 2001). Voor de frequentie van de woorden in het taalaanbod gebruikte hij de frequentielijst
van Schrooten en Vermeer (1994). Hij vond dat kinderen van beide leeftijden zowel passief als actief
significant meer woorden kenden die met een hogere frequentie in het taalaanbod op school
voorkwamen.
Als de natuurlijke frequentie in het taalaanbod (binnen de woordsoort) en de positie van woorden
in de zin zulke belangrijke voorspellers zijn, dan zijn dat factoren waarmee het taalaanbod (in
woordenschatonderwijs) aan taalleerders gemanipuleerd zou kunnen worden voor de beste
resultaten. Appel en Vermeer (1997) wijzen erop dat in de tot dan toe bekende literatuur het aantal
benodigde herhalingen voor het kennen van een woord uiteenloopt van vijf tot zestien keer.
Carpay (1975), bijvoorbeeld, noemt een aantal van zeven keer volgens de formule 4+1+1+1: een
nieuw woord moet binnen een les in vier verschillende contexten worden aangeboden en daarna
gespreid over drie volgende lessen worden herhaald. Schwartz en Terrel (1983) leerden een- tot
driejarigen in laboratoriumonderzoek over een periode van vier maanden zestien niet-bestaande
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Zij varieerden daarbij de frequentie: de helft van
de kinderen kreeg de woorden tien keer te horen, de andere helft twintig keer. De onderzoekers
constateerden dat de frequenter aangeboden woorden significant beter geleerd werden. Bacchini
(2012) bood vierjarige tweedetaalleerders een serie van twintig zelfstandige naamwoorden aan. Zij
manipuleerde de frequentie en zorgde dat de doelwoorden ofwel los, via eenwoordzinnen, of in
lopende spraak werden aangeboden. Het meest effectief was de conditie waarin doelwoorden los
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werden aangeboden met de hoogste frequentie (21 keer), een aanzienlijk hogere frequentie van de
doelwoorden dan doorgaans in het onderwijs wordt aangehouden.

2.2.5 Samenvatting
Voor woordenschatonderwijs aan tweedetaalleerders geldt dat expliciet woordenschatonderwijs
of een combinatie van expliciet en impliciet onderwijs effectiever is dan alleen impliciet
woordenschatonderwijs. Het resultaat is beter als woordenschatinterventies door bevoegde
leerkrachten worden uitgevoerd die getraind zijn in het geven van woordenschatonderwijs. Het
werken in een kleine en homogeen samengestelde groep zorgt ervoor dat het (extra) aanbod goed
op jonge beginnende tweedetaalleerders kan worden afgestemd. Op die manier is er meer kans dat
zij hun achterstand ten opzichte van kinderen met een gemiddelde of grote woordenschat inlopen.
Met betrekking tot de rol van taalaanbod bij woorden leren is het voor jonge beginnende
tweedetaalleerders van belang een groot aantal, voor de schoolloopbaan nuttige, en voor kinderen
relevante en betekenisvolle doelwoorden te selecteren. Het gaat daarbij niet alleen om woorden
uit de school- of instructietaal, maar juist ook om woorden uit de dagelijkse algemene taal en
om woorden van de diverse woordsoorten. Deze zouden in onderling inhoudelijke samenhang
moeten worden aangeboden in zoveel mogelijk gevarieerde contexten. Om de verstaanbaarheid te
garanderen en ‘noticing’ optimaal te laten plaatsvinden is het nodig om de doelwoorden in eerste
instantie niet in lopende spraak, maar los aan te bieden en om rustig en duidelijk gearticuleerd
te spreken in een omgeving die vrij is van auditieve ruis. Daarbij is essentieel dat de relatie tussen
woord en betekenis eenduidig is en duidelijk gemaakt wordt door een zichtbare referent. Visuele
ondersteuning via attributen, afbeeldingen, bewegingen en gebaren vervult voor deze doelgroep
een belangrijker rol bij het aanbieden van woorden dan het omschrijven van de betekenissen,
aangezien jonge beginnende tweedetaalleerders voor het begrijpen van een verbale uitleg van
woordbetekenissen nog te weinig kennis hebben van de doeltaal. Daarna is het essentieel dat de
doelwoorden zeer vaak (>20 keer) herhaald worden. Als de doelwoorden toch in lopende spraak
worden aangeboden, is het belangrijk te zorgen voor eenvoudige, korte zinnen en de doelwoorden
te benadrukken via herhaling, intonatie, klemtoon en plaats in de zin (hetzij vooraan door
topicalisatie, hetzij achteraan).
Wat betreft interactie is het van belang te focussen op receptief taal leren en geen taalproductie
te vragen van kinderen die daar niet aan toe zijn. Verbale of non-verbale inbreng van kinderen zou
ondersteund moeten worden door minimale luisterresponsen, ‘modeling’, expansie, begripscontrole
en betekenisonderhandeling.

2.3 MULTIMODALITEIT
Dat voor het leren van woorden taalaanbod met bepaalde kenmerken nodig is, is in paragraaf 2.2
toegelicht. Taalaanbod veronderstelt, strikt genomen, verbale input. Maar er blijkt daarnaast ook een
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rol te zijn voor de fysieke omgeving, de zintuigen en de motoriek van de taalleerder zelf. Dit is extra
interessant omdat we te maken hebben met jonge beginnende tweedetaalleerders die met handen
en voeten de tweede taal zullen moeten leren. In paragraaf 2.3 wordt eerst de rol van het lichaam
bij (taal) leren besproken (2.3.1), waarbij nader wordt ingegaan op handelingen of doen alsof en
gebaren (2.3.2). Daarna komt aan de orde welke implicaties het werken met het lichaam heeft voor
het woordenschatonderwijs (2.3.3).

2.3.1 Embodiment of learning
Paivio stelde al in zijn Dual Coding Theory (Paivio, 1969, 1971; Paivio & Csapo 1969) dat het leren van
woorden beter verloopt wanneer naast het verbale (auditieve) kanaal ook het nonverbale kanaal
wordt aangesproken. Dat gebeurt wanneer de auditieve woordvorm van het te leren woord samen
aangeboden wordt met de zichtbaar aanwezige referent (attribuut, demonstratie of afbeelding).
Het Connectivity Model of Semantic Processing (Klimesch, 1994) breidt het aantal kanalen verder
uit. Volgens dit model is een woord met zijn betekenis sneller in het geheugen terug te vinden
en beter langdurig te onthouden als aan de duale, auditief-visueel zintuigelijke informatie, ook
multizintuiglijke of multimodale informatie (waaronder motorische informatie) wordt toegevoegd.
Deze meervoudigheid maakt de codering in het brein rijk en diep. Door het grote aantal
aanknopingspunten als gevolg van een dergelijke meervoudige codering wordt het woord of de
betekenis snel oproepbaar.
Dit multimodale model voor het leren van woorden is te herkennen in ‘embodiment of learning’ ofwel
‘embodied cognition’ (Wilson, 2002). Dit is een richting in de neuropsychologie die zich bezighoudt
met onderzoek naar het verwerken van informatie in en door het lichaam en het vastleggen en
terughalen van deze informatie via het brein (kennis). Cognitie ontstaat door de interactie van het
lichaam met de wereld en zou daarom zijn geworteld (‘grounded’) in sensomotorische circuits in
het brein. Door neurobeeldtechnieken als ERP of fMRI is zichtbaar te maken welke hersengebieden
actief worden bij het uitvoeren van handelingen. Deze beeldtechnieken laten echter ook zien dat
de hersenactiviteiten bij de waarnemer van een handeling dezelfde zijn als bij de uitvoerder van
die handeling. Het zien van het verrichten van handelingen door anderen roept in het brein van
de waarnemer een activatiepatroon op, alsof hij deze handelingen zelf uitvoert (simulatie). De
neuronen die betrokken zijn bij dergelijke patronen worden spiegelneuronen genoemd (Gallese,
Fadiga, Fogassi & Rizzolatti, 1996; Rizzolatti & Craighero, 2004).
De ontdekking van simulaties in het brein bij het directe waarnemen van handelingen van anderen
in de realiteit leidde tot het onderzoeken van de betrokkenheid van spiegelneuronen bij het via taal
verwijzen naar handelingen in de realiteit. Neurobeeldtechnieken laten zien dat in het brein van
proefpersonen die mondeling of schriftelijk geconfronteerd worden met woorden of combinaties
van woorden, bepaalde neurale gebieden reageren, afhankelijk van de betekenis en de connotatie
van die woorden. Dit zijn niet, of niet alleen, de gebieden die traditioneel met taal worden
geassocieerd, zoals de gebieden van Wernicke en Broca, maar (ook) gebieden die verbonden zijn
met de motoriek, de bewegingszin, de tastzin en de waarneming van beeld en geluid (Barsalou,
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2010; Kaschak et al., 2005; Taylor & Zwaan, 2009). Via neurobeeldtechnieken blijken bij het horen
van bijvoorbeeld het werkwoord ‘grijpen’ de motorische circuits voor de handen zichtbaar actief te
worden en bij ‘schoppen’ die voor de benen. Hersengebieden die betrokken zijn bij de waarneming
van emoties blijken een rol te spelen bij het horen of lezen van abstracte woorden (Havas, Glenberg
& Rinck, 2007; Kousta, Vigliocco, Vinson, Andrews & Del Campo, 2011). Kaschak et al. (2005)
concluderen dat het waarnemen en begrijpen van een eerder verworven woord kennelijk dezelfde
activiteit in het brein teweegbrengt als de zintuiglijke en motorische activiteit in de realiteit die
plaatsvond bij de verwerving van dat woord en de onderliggende conceptuele kennis. Hierdoor zijn
niet-talige hersengebieden betrokken bij het waarnemen van een woord, overigens zonder dat de
taalleerder zich van dergelijke resonanties bewust is.

2

Het verwerven, begrijpen en produceren van taal lijkt in het brein dus voor een belangrijk deel
gegrondvest te zijn in niet-talige hersengebieden. Dit is de kern van de Action Based Language Theory
van Glenberg en Gallese (2012). Zij wijzen op een aantal hierna genoemde onderzoeken die te maken
hebben met taalverwerving bij jonge moedertaalleerders. James en Maouene (2009) toonden via
fMRI aan dat tijdens het passief luisteren naar werkwoordstimuli (‘achtervolgen’, ‘klappen’) vier- tot
zesjarige kinderen activatie in de motorische cortex lieten zien. Anderen vonden aanwijzingen dat
de betekenis van woorden van jongs af aan gekoppeld is aan het lichaam. Inkster, Wellsby, Lloyd en
Pexman (2016) lieten via reactietijdenonderzoek zien dat sensomotorische informatie bij kinderen
van zes en zeven jaar een rol speelt bij het nazeggen van zelfstandige naamwoorden. Woorden
voor objecten die jonge kinderen doorgaans zelf (mogen) aanraken of hanteren (‘stoel’), werden
sneller nagezegd dan woorden waarbij dat niet het geval is (‘mes’). Maouene, Hidaka en Smith
(2008) vroegen volwassenen aan te geven welk lichaamsdeel het eerst bij hen opkwam bij een
voorgelegd werkwoord. De werkwoorden waren afkomstig uit de MacArthur-Bates Communicative
Development Inventory voor driejarige kinderen (Fenson et al., 2007), een instrument voor het
volgen van de ontwikkeling van de woordenschat van jonge kinderen. Maouene et al. vonden dat
de werkwoorden die volgens dit instrument het vroegst door kinderen verworven worden, door
volwassenen overwegend worden geassocieerd met de mond. Deze werkwoorden werden gevolgd
door de werkwoorden die in verband worden gebracht met de hand of de arm en tenslotte door de
werkwoorden die niet worden geassocieerd met lichaamsdelen. In hun eerste twee à drie jaar leren
kinderen in hoog tempo werkwoorden, waarbij de volgorde kennelijk, zo concludeerden Maouene
et al., voor een deel voorspeld lijkt te kunnen worden vanuit het zich ontwikkelende motorische
systeem waarmee zij de wereld verkennen: eerst met de mond, dan met de handen.
Er zijn dus aanwijzingen dat de sensomotorische kanalen een belangrijke rol spelen in de verwerving
en de verankering in het geheugen van woorden en hun betekenissen. Niet alleen gaat dit op voor
concrete woorden, er zijn ook aanwijzingen dat dit geldt voor abstracte woorden. Pexman (2017)
geeft in een meta-analyse van experimenteel onderzoek naar het verwerven van woorden en
concepten via ‘embodied cognition’ bij kinderen enkele mogelijke verklaringen. Abstracte woorden
en concepten zoals ‘liefde’ kunnen via taal, dus indirect, steunen op eerdere, meer concrete, via het
lichaam verworven woorden en concepten (liefde-kus). Ook kunnen metaforen die zintuigelijke
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gewaarwordingen verbeelden, een rol spelen (liefde-warm), of kan de lichamelijke ervaring van
emoties van invloed zijn (liefde-blij).
De hier genoemde studies maken aannemelijk dat er een relatie is tussen de sensomotorische
informatie bij woorden en het langetermijngeheugen. Zeelenberg en Pecher (2016) wijzen er in een
overzichtsartikel echter op dat die relatie niet in alle experimenten kan worden aangetoond.

2.3.2 Enactment en gebaren
Veel onderzochte werkwijzen binnen ‘embodied cognition’ zijn het leren door ‘enactment’, het
uitvoeren van bewegingen of handelingen of het doen alsof, en het leren door het gebruik van
gebaren. Niet alleen gaat het hierbij om het zelf uitvoeren van ‘enactment’ of gebaren, maar ook
om het waarnemen van handelingen of gebaren van anderen. Het woord ‘gebaren’ moet in deze
studie worden opgevat als gesticulaties, niet als elementen uit gebarentaal. ‘Enactment’ (Engelkamp
& Cohen, 1991) en gebaren (Cohen & Otterbein, 1992) zouden geheugensporen complexer en rijker
maken en dus zorgen voor meer aanknopingspunten in het geheugen. Volgens het Connectivity
Model of Semantic Processing (Klimesch, 1994) verloopt daardoor het oproepen van woorden
sneller en makkelijker.
Informatie die geleerd wordt via concrete handelingen met concrete objecten of door ‘enactment’,
wordt beter onthouden dan informatie die wordt verkregen via verbaal aanbod alleen. Dat wordt
toegeschreven aan het ‘enactment effect’ (Engelkamp & Krumnacker, 1980) of het ‘subject-performed
task effect’ (Cohen, 1981). Te reproduceren ‘action phrases’, zoals ‘Pak het boek’, die aangeboden zijn
via gebaren, handelingen of via doen alsof worden beter onthouden. In ander onderzoek bleek
ook de oproepsnelheid van ‘action phrases’ die werden aangeboden via ‘enactment’ groter dan van
zinnen die alleen verbaal werden aangeboden, zowel bij receptieve toetsing (Masumoto et al., 2006)
als bij productieve toetsing (Zimmer, Helstrup & Engelkamp, 2000). Er werd gewerkt met zinnen die
bestonden uit voor de proefpersonen bekende woorden in de moedertaal. Verklaringen voor het
‘enactment effect’ zijn het vastleggen van informatie in motorische geheugensporen (Engelkamp
& Zimmer, 1984, 1985; Eschen et al., 2007; Masumoto et al., 2006) of in mentale beelden (Saltz &
Donnenwerth-Nolan, 1981). Andere verklaringen worden gezocht in het opwekken van meer
aandacht door bewegen (Bäckman & Nilsson, 1984, 1985; Knudsen, 2007) en de complexiteit van
de representatie in het brein, waardoor woorden sneller kunnen worden opgeroepen (Kormi-Nouri,
1995, 2000; Macedonia, 2013).
Het onderzoek naar gebaren betreft overwegend het gebruik van deictische gebaren ofwel het
aanwijzen van de referent, iconische gebaren ofwel het uitbeelden van de betekenis of eigenschappen
van de referent en metaforische gebaren ofwel het uitbeelden van een concrete referent voor een
abstracte referent (McNeill, 1992). Gullberg (2010) stelt dat gebaren, als lichamelijke acties, met hun
visuele en motorische componenten, door hun multimodaliteit (taal)leren bevorderen. Volgens
Roth (2002) en Goldin-Meadow en Alibali (2013) dienen gebaren niet alleen de communicatie met
anderen, maar helpen zij de spreker ook de uit te drukken ideeën voor zichzelf helder te krijgen
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(conceptualiseren). Gebaren worden vaak gebruikt als de onderliggende concepten abstract zijn
of moeilijk in één woord te vangen zijn (Goldin-Meadow, 2007). In de communicatie met anderen
helpen gebaren betekenis over te brengen en kunnen ze taalproblemen of een gebrek aan taal
compenseren (Goldin-Meadow 2003; Gullberg, De Bot & Volterra, 2008). De meest basale en vroegst
verworven vorm van gebaren is het aanwijzen van objecten of personen (deictische gebaren).
Aanwijzen van objecten door jonge kinderen heeft volgens Tomasello, Carpenter, en Liszkowski
(2007) niet alleen de functie van vragen van aandacht voor zichzelf, maar ook het vestigen van
de aandacht van de opvoeder op iets waarover het kind wil communiceren, maar waarvoor het
de taal nog niet kan produceren. Goldin-Meadow en Alibali (2013) vonden dat het maken van
een gebaar voor een bepaald woord vooruitloopt op de productie van dat woord verderop in de
taalontwikkeling. Zij verklaren dat enerzijds doordat dergelijke gebaren van het kind de woorden
en zinnen uitlokt bij de opvoeders (input), die het kind nodig heeft. Anderzijds oefenen kinderen
via gebaren in het gebruiken van betekenissen die zij op dat moment nog niet verbaal kunnen
uitdrukken. Zo wordt als het ware de verankering van het woord in het brein al voorbereid. Op
die manier beschouwd hebben aanwijsgebaren een lexicale status: zij kunnen opgevat worden als
woord of woordcombinatie. Uit het bovenstaande volgt dat ook beginnende tweedetaalleerders
profijt zouden kunnen hebben van het gebruiken van gebaren.

2.3.3 Woordenschatonderwijs via het lichaam
Volgens de Action Based Language Theory (Glenberg & Gallese, 2012) en het Connectivity Model
of Semantic Processing (Klimesch, 1994) vergemakkelijkt het inzetten van zintuiglijke en motorische
representaties door de vorming van rijke geheugensporen zowel het ophalen als het vastleggen van
kennis uit het langetermijngeheugen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het uitvoeren of waarnemen
van ‘enactment’ of gebaren. Daarnaast verlaagt sensomotorische informatie de cognitieve last die
het leren van woorden van het werkgeheugen vraagt, omdat de informatie over meerdere kanalen
wordt gespreid. Sensomotorische informatie, zowel door de vorming van de rijke geheugensporen
als door de verlichting van de cognitieve last, vergemakkelijkt het leren en onthouden van woorden
(Hald, De Nooijer, Van Gog & Bekkering, 2016). Macedonia en Von Kriegstein (2012) achten het
plausibel dat niet alleen het incidentele en informele woorden leren, maar ook het intentionele
en formele woorden leren multimodaal verloopt en dus tot stand komt via een samenspel van
motoriek en waarneming. Het inrichten van multimodale leersituaties voor woordenschatonderwijs
in een tweede of vreemde taal is dan een logische volgende stap (Macedonia, 2013).
Het is daarom niet verwonderlijk dat de theorieën van multimodaal leren op (taal)onderwijs worden
toegepast. Het effect van het betrekken van het lichaam via ‘enactment’ of doen alsof en van het
maken van gebaren bij het leren van woorden is in een aantal studies bij kinderen onderzocht. In
een review van 44 effectstudies naar het inzetten van multimodale werkvormen bij woordenschatverwerving (Hald et al. 2016) bleken in 41 studies de effecten voorspeld te kunnen worden vanuit
het multimodale, ‘embodied’, perspectief.
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Tellier (2008), die Franse kinderen van vijf jaar Engelse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden
leerde, vond dat het uitvoeren van gebaren of doen alsof op de productieve toets meer effect
had dan het leren van de doelwoorden via het bekijken van afbeeldingen. Toumpaniari, Loyens,
Mavilidi en Paas (2015) deden onderzoek bij vierjarige Griekse kleuters. De kinderen leerden Engelse
dierennamen (zelfstandige naamwoorden) in een interventie van vier weken. Het onderzoek liet
zien dat de kinderen deze namen beter reproduceerden op een benoemtaak wanneer zij, na een
eerste introductie met flitskaarten, de bewegingen van de dieren nadeden met hun hele lichaam
en via gebaren. ‘Enactment’ en het maken van gebaren lijken effectief te zijn voor het leren van
woorden of woordcombinaties in de moedertaal én in een vreemde of tweede taal in het onderwijs.
Dit roept de praktische vraag op of het daarbij nodig is dat de handelingen of gebaren door alle
aanwezige taalleerders daadwerkelijk worden uitgevoerd om de bijbehorende woord of ‘action
phrases’ te leren. Immers: het kijken naar anderen die bewegingen of handelingen uitvoeren, zou
via spiegelneuronen een vergelijkbare reactie in het brein teweegbrengen als het zelf uitvoeren
van die acties, en daardoor zou het mogelijk zijn te leren van het kijken naar anderen. Schwarz,
Van Kleeck, Maguire en Abdi (2017) vonden in hun onderzoek naar het receptief leren van nietbestaande werkwoorden door jonge kinderen dat kinderen van gemiddeld 2;6 jaar inderdaad
receptief evenveel werkwoorden leerden door handelingen uit te voeren, als te door kijken naar een
ander die de handeling uitvoert. Zij wijzen erop dat Huttenlocher, Smiley en Charney (1983) tot een
tegengesteld resultaat kwamen. Deze onderzoekers constateerden dat kinderen van 1;8 tot 2;2 jaar
werkwoorden receptief beter leerden wanneer zij de bijbehorende handelingen zelf uitvoerden, dan
wanneer zij alleen keken naar anderen die dat deden. Schwarz et al. stellen dat ergens tussen 2;2 en
2;6 jaar kinderen kennelijk voldoende ervaring met hun lichaam en met bekende attributen hebben
om nieuwe werkwoorden te leren via het observeren van acties van anderen. Pexman (2017) geeft
een andere verklaring voor het al of niet leren van het kijken naar het handelen van anderen in deze
studies: het verschil in onderzoeksopzet. Schwarz et al. lieten handelingen uitvoeren met poppen,
waar Huttenlocher et al. de handelingen met het eigen lichaam lieten uitvoeren.
Hald et al. (2016) wijzen er in hun eerdergenoemde review van effectstudies naar multimodaal
woorden leren op dat het inzetten van ‘enactment’ en gebaren niet zonder meer voor iedere
taalleerder en bij elk type woorden tot betere resultaten leidt. Effecten van deze benadering kunnen
afhankelijk zijn van karakteristieken van de taalleerders, zoals de taalvaardigheid, thuistaal en geslacht
(Rowe, Silverman & Mullan, 2013). Daarnaast kunnen effecten samenhangen met het moment
waarop ‘enactment’ wordt ingezet: alleen bij het aanleren van de woorden of ook bij het ophalen
van woorden uit het geheugen. Ook kunnen effecten afhankelijk zijn van het soort doelwoorden,
zoals de woordsoort, de betekeniscategorie binnen de woordsoort, de moeilijkheidsgraad of de
mate van abstractie van het doelwoord en van het observeren of zelf uitvoeren van gebaren (De
Nooijer, Van Gog, Paas & De Zwaan, 2013, 2014; Wellsby & Pexman, 2014). Hald et al. (2016) pleiten
dan ook voor meer onderzoek dat gericht is op het achterhalen van multimodale werkvormen die
effectief zijn voor bepaalde typen doelwoorden en voor bepaalde typen taalleerders.
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Het leren van nieuwe woorden kan dus wellicht worden vergemakkelijkt door ‘enactment’
en gebaren, uitgevoerd door de taalleerder zelf, of door het kijken naar anderen. Voor jonge
beginnende tweedetaalleerders is dat een interessante optie. Aangezien zij nog weinig woorden
in de tweede taal kennen, is uitbeelden van de betekenis van doelwoorden door de leerkracht
de enige mogelijkheid, hetzij via afbeeldingen, hetzij via ‘enactment’ of gebaren. Het observeren
of uitvoeren van fysieke acties bij het leren van woorden zal jonge beginnende tweedetaallerders
meer aanknopingspunten geven voor het leren van woorden en kan voor hen de cognitieve last
verlichten. Daarnaast bewegen jonge kinderen graag. Het doen alsof en het maken van gebaren
door de leerlingen kan bovendien woorden en woordcombinaties bij anderen uitlokken (input) en
de verankering van het woord in het mentale lexicon voorbereiden.

2

2.3.4 Samenvatting
Het zoveel mogelijk betrekken van zintuigen en de motoriek van taalleerders bij het leren van woorden
zorgt voor een multimodale, rijke, complexe en diepe verankering in het brein: ‘embodied cognition’.
Uit onderzoeken met neurobeeldtechnieken is duidelijk dat woordkennis wordt opgeslagen in en
weer opgeroepen uit meer gebieden dan alleen de traditioneel met taal geassocieerde gebieden
van Broca en Wernicke, namelijk gebieden die in verband worden gebracht met de zintuigen en
de motoriek. Een dergelijke verspreide en complexe opslag zorgt voor meer aanknopingspunten
en een grotere verwevenheid. Deze meervoudigheid maakt een hogere oproepsnelheid van
woorden en hun betekenis mogelijk en zorgt dus voor betere toegankelijkheid en inzetbaarheid
van de woordvoorraad. Woordenschatonderwijs zou dus gebruik moeten maken van alle zintuigen
en de motoriek. Uit effectonderzoek wordt duidelijk dat taalleerders niet alleen woorden leren door
het zelf bewegen en/of doen alsof (‘enactment’) of door het maken van gebaren, maar ook door
het kijken naar anderen die bewegen of gebaren. Multimodaal woorden leren lijkt in theorie een
geschikte aanpak voor jonge beginnende tweedetaalleerders, temeer omdat voor deze doelgroep
het leren van woorden via andere woorden door hun beperkte woordenschat nog niet goed
mogelijk is. Effecten kunnen echter afhankelijk zijn van de kenmerken van de taalleerder, van het
type doelwoorden en van het moment in het leerproces waarop ‘enactment’ wordt ingezet.

2.4 TOTAL PHYSICAL RESPONSE
Een mogelijke uitwerking van ‘embodied’ woorden leren is Total Physical Response (TPR), het
type interventie in het onderhavige effectonderzoek. In deze paragraaf (2.4) staat TPR centraal.
Achtereenvolgens worden de kenmerken van TPR besproken (2.4.1), de plaats van TPR in de theorie
(2.4.2), de status ervan in het talenonderwijs (2.4.3) en effectonderzoek naar deze aanpak (2.4.4).

2.4.1 Kenmerken van Total Physical Response
Total Physical Response (Asher, 1977, 2003) is een didactische werkwijze om een vreemde (of tweede)
taal te leren zonder de eerste taal van de leerling als instructietaal te gebruiken en zonder uitleg over
de doeltaal te geven in de doeltaal. Dit maakt TPR in theorie geschikt voor beginnende taalleerders.
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Total Physical Response wordt in de praktijk weleens begrepen als het leren van werkwoorden met
het hele lichaam. De woorden ‘total’ en ‘physical’ in combinatie met ‘response’ betekenen binnen TPR
echter uitsluitend antwoord geven met het lichaam, niet per definitie met het hele lichaam en de
aanpak beperkt zich niet tot het leren van één woordsoort.
TPR is opgebouwd in fasen, van receptief naar productief taalleren (Asher, 2003; Garcia, 2007).
De overgang van receptief naar productief taalleren binnen TPR is weergegeven in Tabel 2.1 via
een opvolging van niveaus (Pot, 2013). Taalleerders krijgen eerst korte, simpele doe-opdrachten
aangeboden via visueel ondersteunde taal (niveau 0 en 1) en vervolgens alleen via taal (niveau 2).
Woorden worden daarbij niet zozeer woord voor woord geleerd, maar ingebed in korte (opdracht)zinnen of ‘chunks’ (Larsen-Freeman, 2000). De leerlingen reageren op deze opdrachten door te
handelen. Pas in een later stadium wordt productieve taal uitgelokt via vragen van oplopende
moeilijkheidsgraad (niveau 3; Seely & Kuizinga Romijn, 2001). Het beantwoorden van een ja/neevraag kan nog beschouwd worden als taal op receptief niveau, aangezien de leerling het doelwoord
in kwestie niet zelf gebruikt. Een meerkeuzevraag kan worden opgevat als taal op reproductief
niveau omdat de leerling een van de doelwoorden in de meerkeuzevraag zal nazeggen. Pas bij de
vraagwoordvraag wordt zelfstandige productie van het doelwoord uitgelokt. Ten slotte worden, als
de leerlingen daaraan toe zijn, de rollen omgedraaid en zijn het de leerlingen zelf die doe-opdrachtjes
voor anderen formuleren (niveau 4; Asher, 2003; Garcia, 2007). Het is bij TPR niet nodig dat alle
leerlingen tegelijk een opdracht uitvoeren, ze kunnen ook leren door te kijken naar een andere
leerling die een handeling uitvoert. Voor leerlingen die kunnen lezen, kan de leerkracht werken
met woordkaarten en de aangeleerde doe-opdrachten op het bord schrijven als samenvatting van
de les. Maar ook voor deze leerlingen ligt de nadruk op de gesproken taal (Larsen-Freeman, 2000).
Binnen deze opbouw kan de leerkracht tussen de niveaus schakelen. Hij kan al naar gelang de
vorderingen van de taalleerder wel of geen visuele ondersteuning bieden (niveau 0-2) en variëren
in de moeilijkheidsgraad van de vragen waarmee productieve taal wordt uitgelokt (niveau 3). Op
deze manier is deze methodiek interactief: de leerkracht stemt zijn taalaanbod en zijn feedback af
op het niveau van de leerling, afgaand op diens non-verbale of verbale reacties. Begrijpt een leerling
een opdracht of vraag niet of geeft hij een verkeerd antwoord, dan grijpt de leerkracht terug op de
visuele context (aanwijzen, voordoen) of stelt hij een eenvoudiger vraag. Het verbeteren van fouten
in uitspraak of grammaticale vorm wordt vermeden (Asher, 2003; Garcia, 2007; Seely & Kuizenga
Romijn, 2001).
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Tabel 2.1
Niveaus TPR met soorten acties voor leerkracht en leerling
niveau TPR

actie leerkracht
verbaal

REC

verbaal

visueel/motorisch

0 benoemt voorwerp toont voorwerp of
of handeling/ gebaar handeling/ gebaar

luistert

kijkt

1 geeft doe-opdracht

voert doe-opdracht uit

luistert

kijkt
voert doe-opdracht uit

2a geeft doe-opdracht

aarzelt
(voert doe-opdracht
alleen uit indien leerling
niet tot actie komt)

luistert

(kijkt)
voert doe-opdracht uit

2b geeft doe-opdracht

geen

luistert

voert doe-opdracht uit

3 stelt vraag
over doe-opdracht:
– ja/nee-vraag

geen

geeft antwoord

geen

geen

Leerling A:
Leerling B:
geeft doe-opdracht voert doe-opdracht uit

REPR

– keuzevraag

PROD

– vraagwoordvraag
4 geen

visueel/motorisch

actie leerling

REC: receptief; REPR: reproductief; PROD: productief; bewerking van schema uit Pot (2013)

Asher (2003) stelt dat er per les op deze wijze 12 tot 36 nieuwe lexicale items kunnen worden
aangeboden, afhankelijk van de grootte en het niveau van de groep. Hij specificeert daarbij
de lesduur niet. Garcia (2007) en Seely en Kuizinga Romijn (2001), die TPR verder uitwerkten in
handboeken, brengen de geselecteerde doelwoorden onder in clusters van drie à vier woorden.
Pas als de leerkracht gezien heeft dat alle leerlingen opdrachten met de woorden uit een cluster
kunnen uitvoeren, biedt hij een nieuw cluster aan, enzovoorts. De auteurs benadrukken het belang
van vaart en variatie in de activiteiten. Het is expliciet de bedoeling dat doe-opdrachten niet steeds
letterlijk herhaald worden, maar dat er nieuwe opdrachten ontstaan door combinaties met eerder
aangeboden woorden. Hierdoor gaan de leerlingen zelf nadenken in plaats van slaafs imiteren en
blijft de activiteit interessant en motiverend. Belangrijk is bovendien dat de opdrachten verrassend,
grappig en speels zijn. Ook dat zorgt ervoor dat de leerling aandachtig blijft en dat het stressniveau
laag blijft. In TPR wordt gewerkt met reeksen doe-opdrachten, maar er worden ook woorden
aangeboden via het uitspelen (in pantomime) van handelingen en situaties uit het dagelijks leven
en van verhalen. Attributen, waaronder speelgoed en afbeeldingen spelen een belangrijke rol als
objecten waarmee gehandeld wordt: ‘Zet het fornuis in de keuken’. Asher, Garcia, Seely en Kuizinga
Romijn stellen dat TPR geschikt is voor taalleerders op alle niveaus, en dus niet alleen voor het
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beginnende taalleren. Zij raden overigens niet aan het vreemde- of tweedetaalonderwijs volledig
via TPR te laten verlopen, maar adviseren om gebruik te maken van afwisselende werkvormen.
Het selecteren en clusteren van doelwoorden, het planmatig aanbieden en herhalen van deze
woorden met hun betekenis en het (via doe-opdrachtjes) toetsen of de leerlingen de woorden
begrijpen, heeft overeenkomsten met het didactische model van Van den Nulft en Verhallen
(2009). Het geven van de betekenis van de doelwoorden (semantiseren) gebeurt bij TPR alleen
door het uitbeelden van die betekenis. Een dergelijke visuele context is een geschikte manier om
leerlingen expliciet opmerkzaam te maken op een doelwoord en zijn betekenis, zeker wanneer
definities of omschrijvingen in de doeltaal niet gebruikt kunnen worden. Door het combineren
van de doelwoorden tot steeds verschillende doe-opdrachtjes wordt er gewerkt aan het inslijpen
(consolideren) van de woorden. Ook kan de leerkracht aan de uitvoering van de doe-opdrachtjes
zien of het woord receptief gekend wordt (controleren). Op het niveau van woordenschatdidactiek
zou TPR geduid kunnen worden als intentioneel, formeel en expliciet leren. Het lijkt bij TPR vooral
te gaan om het aanbieden van nieuwe woorden en hun betekenis via labelen, en dus in eerste
instantie om de zogeheten brede woordenschat. Bij TPR wordt niet gewerkt met zichtbare ‘graphic
organizers’ van hiërarchische relaties tussen woorden, zoals bij het didactische model Van den Nulft
en Verhallen, en ligt het accent dus niet expliciet op de diepe woordenschat. De woorden worden
echter wel in een betekenisvolle samenhang aangeboden.

2.4.2 Plaats van Total Physical Response in de theorie
Volgens Larsen-Freeman (2000) en Ellis (2015) heeft TPR raakvlakken met de Comprehension
Approach (Winitz, 1981), een benadering die zich de eerste periode van het leerproces richt op het
begrijpen van de doeltaal en die het produceren van de doeltaal uitstelt tot de taalleerder daartoe
zelf het initiatief neemt. De nadruk moet daarbij eerder op betekenis liggen dan op vorm. Abstracte
of gedecontextualiseerde taal wordt uitgesteld totdat de taalleerder in staat is de betekenis van
woorden uit de tekstuele context op te maken.
Ook past TPR bij de Natural Approach van Krashen en Terrell (1983), zo stellen Larsen-Freeman
(2000) en Richards en Rodgers (2001). Deze benadering stelt als voorwaarde voor taalleren dat er
voldoende begrijpelijke input is en dat voorkomen moet worden dat de taalleerder een affectief
filter opbouwt. Met deze metafoor bedoelen Krashen en Terrell dat de leraar idealiter zorgt voor een
positief pedagogisch klimaat, waarin ook niet meteen taalproductie van de taalleerder wordt geëist,
zodat de leersituatie voor de taalleerder weinig stressvol is. Theoretische onderbouwing van het
construct affectieve filter geven Krashen en Terrell echter niet. Asher (2003) betoogt dat succesvol
een tweede of vreemde taal leren alleen mogelijk is als het leerproces verloopt zoals het leren van
de moedertaal. Hij kenschetst taalaanbod dat gericht is tot zeer jonge kinderen als opdrachten
(‘commands’) van de ouders, waarop het kind fysiek reageert, lang voordat het in staat is verbaal te
reageren. Kinderen gaan, mits voorzien van taalaanbod en mogelijkheden voor interactie, na een
periode van receptieve deelname vanzelf spreken als ze eraan toe zijn. Doordat er geen dwang is tot
taalproductie zou het leren van de moedertaal vrij van stress zijn. De TPR-methode, die dit proces
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uit de moedertaalverwerving nabootst, zou eveneens zorgen voor een stressvrije leersituatie bij een
tweede of vreemde taal.
TPR mag dan gezien worden als passend binnen de Comprehension Approach of de Natural
Approach, Asher kwam echter al in 1965, dus ruim voor de publicatie van de benaderingen van
Winitz (1981), Krashen en Terell (1983), met TPR naar buiten. Richards en Rodgers (2001) stellen,
met Asher zelf (2003), dat de bron van TPR ligt bij ‘English through Actions’ van Palmer en Palmer
(1925), aanhangers van de Directe Methode: een vreemde taal leren zonder gebruik te maken van
de moedertaal als instructietaal, waarbij woorden en hun betekenis, evenals de grammatica, op
inductieve wijze, in een ervaringscontext geleerd worden. De nadruk op het uitvoeren van ‘actions’
is volgens Asher bij TPR groter dan in de benadering van Palmer en Palmer. Brown (2014) en Richards
en Rogers (2001) gaan overigens nog verder terug en wijzen op Gouin (1880), een exponent van
de Natuurlijke Methode uit de 19e eeuw. Het observeren van jonge kinderen die hun moedertaal
leerden, bracht Gouin tot zijn Serie-Methode. Deze methode berustte op het verband tussen
waarnemen, denken en taal bij het natuurlijke taalleren van jonge kinderen en bestond uit het kijken
en luisteren naar de leraar die, in de doeltaal, series handelingen demonstreerde en in korte en
simpele zinnen beschreef. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de hele serie handelingen die nodig
is om naar een deur toe te gaan en deze te openen. Gouins nadruk op de noodzaak om taalleren
te laten plaatsvinden in een ervaringscontext die de betekenis duidelijk maakt, het gebruik van
gebaren en handelingen om de betekenis van taaluitingen over te brengen, en het uitstellen van
taalproductie zijn terug te zien in TPR.
TPR zou, anno 2018, opgevat kunnen worden als een multimodale aanpak. De bewegingen van
leerlingen, die bij TPR als cognitieve handelingen het leerproces ondersteunen, zouden gezien
kunnen worden als een vorm van ‘embodiment of learning’ of ‘embodied cognition’. De leerkracht
en de leerlingen verrichten concrete handelingen, doen alsof of gebruiken gebaren. Het verband
tussen TPR en ‘embodiment of learning’ ligt zowel in het sociale leren en het leren via imitatie, als
in het leren via ‘enactment’. Bij het eerste aanbieden van nieuwe woorden en zinnen in de doeltaal
(niveau 0 en 1) wijst de leraar een object aan (deictisch gebaar) of toont hij een handeling terwijl hij
de referent tegelijkertijd benoemt: De bal. Ik wijs de bal aan, respectievelijk Ik pak de bal of Ik gooi de
bal. Daarna nodigt hij de taalleerders uit het object eveneens aan te wijzen of de handeling uit te
voeren: Wijs de bal aan, respectievelijk Pak de bal of Gooi de bal. Met deze gebaren en het uitvoeren
van handelingen of bewegingen (action phrases of action-object phrases) wordt objectreferentie
ingeoefend en opgeslagen. Volgens de theorie van ‘embodiment of learning’ gebeurt dit door de
waarneming van het object plus de bewegingen van anderen, en/of door de imitatie van de gebaren
en bewegingen door de taalleerder zelf, waardoor de sensomotorische centra in het brein worden
geactiveerd. Dit is een multimodale wijze van aanbieden van de doelwoorden die in theorie zou
moeten leiden tot rijkere of diepere geheugensporen dan het leren alleen via de verbale weg. Na
het enkele malen herhalen van visueel ondersteunde opdrachten geeft de leraar de TPR-opdrachten
zonder gebaren of zonder de handeling zelf voor te doen. Hiermee wordt het oproepen van de
woordbetekenis geoefend. De theorie van ‘embodiment of learning’ stelt dat op dat moment in het
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brein een representatie wordt opgeroepen van de situatie waarin de taalleerder de handelingen
uitgevoerd zag worden en/of deze zelf imiteerde of uitvoerde (Glenberg & Gallese, 2012). Asher
(2003) claimt dat het leren van taal via TPR langs motorische weg verloopt, maar verwijst niet naar
multimodaal leren, of naar ‘embodiment of learning’.

2.4.3 Status van Total Physical Response in het talenonderwijs
Macedonia en Von Kriegstein (2012) opperen dat TPR tegen had dat men in de taalwetenschap
in de zestiger jaren, onder invloed van Chomsky (1959; 1975), taalleren beschouwde als een
hypothese toetsende activiteit die voort zou komen uit de aangeboren universele grammatica
in het brein. Hierdoor verviel, volgens het discours in die tijd, impliciet de mogelijkheid dat het
lichaam het apparaat was waardoor men taal leerde, zoals Asher claimde. Richards en Rogers (2001)
wijzen erop dat Asher heeft nagelaten te verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek naar (tweede)
taalleren. Zij stellen dat TPR vooral gebaseerd lijkt te zijn op leerpsychologische theorieën over de
rol van motorische activiteiten bij leren in het algemeen, in plaats van op theorieën over taal en
taalleren. Het is mogelijk dat, als gevolg van deze problemen met de ontvangst en de beperkte
empirische wetenschappelijke onderbouwing van Ashers gedachtegoed, TPR niet is geaccepteerd
in taalwetenschappelijke kringen.
TPR is in het talenonderwijs echter wel een ingeburgerde werkvorm geworden, met name bij
vreemdetaalonderwijs. Voor het tweedetaalonderwijs op de basisschool werden in Nederland
twee TPR-methoden ontwikkeld: Zitten, staan, lopen, voor kleuters (Van de Grijp, 1990) en Doe-taal
voor leerlingen tussen vijf en twaalf jaar (Kooreman & Langkamp, 1990). De Ru (1991) vertaalde
de lerarenhandleiding voor TPR (Garcia, 1985) in het Nederlands onder de titel Basistaal. Deze
methoden zijn in de negentiger jaren van de vorige eeuw gepubliceerd, maar in onbruik geraakt en
nu niet meer in de handel. Volgens Boven (persoonlijke communicatie, 2006), een van de auteurs van
Zitten, staan, lopen, werd het programma op de basisscholen terzijde gelegd omdat de directieve
en programmagerichte aanpak niet meer paste bij de meer ontwikkelingsgerichte koers die het
onderwijs aan jonge kinderen aan het eind van de vorige eeuw inzette.
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2.4.4 Effectonderzoek naar Total Physical Response
TPR mag dan ingeburgerd zijn in het vreemdetaalonderwijs, onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek naar TPR is er nauwelijks. Effectstudies naar TPR zijn bijna alle van de hand van Asher zelf
(1965, 1966, 1969, 1972) of van Asher in samenwerking met anderen (Asher, Kusudo & de la Torre,
1974; Asher & Price, 1967; Kunihira & Asher, 1965). TPR komt in deze onderzoeken als effectief naar
voren. Aan de betrouwbaarheid en de validiteit van de studies wordt echter getwijfeld (Beretta,
1986; Ellis, 2015; Hewitt, 2007, 2011). In de experimenten van Kunihira en Asher (1965) en Asher
(1966) werden de groepen die aan TPR waren blootgesteld na afloop van de interventie getest
via TPR en de controlegroepen via een schriftelijke test. Hierdoor zijn de resultaten op de natoets
niet vergelijkbaar. In twee andere experimenten van Asher (1972) en Asher et al. (1974) bestond de
natoets uit een tekst die was gebruikt in de experimentele conditie en niet in de controleconditie,
waardoor er zeer waarschijnlijk ‘test-content bias’ was ten gunste van de experimentele conditie.
In twee effectstudies van Asher (1965, 1966) was de omvang van de controle- en experimentele
groepen erg klein en in de effectstudies van Asher en Price (1967) en die van Asher et al. (1974)
was de omvang zeer verschillend. In de onderzoeken van Asher en Price (1967) en die van Asher
et al. (1974) liep het academisch niveau of de voorkennis met betrekking tot de doeltaal tussen
de groepen deelnemers van de verschillende condities zeer uiteen, terwijl niveau of voorkennis in
Ashers effectstudie van 1965 niet expliciet was beschreven.
Het weinige tot op heden bekende effectonderzoek naar TPR van anderen dan Asher toont niet aan
dat TPR significant effectiever is voor taalleren dan andere methodieken. Experimenteel onderzoek
van Hewitt (Hewitt & Linares, 1999) naar Spaanse basisschoolleerlingen die via TPR of een TPR-achtige
aanpak Engels leerden (Programme of English with Psychomotor Activities; PEPA), wees uit dat TPR niet
significant effectiever was voor luister- of schrijfvaardigheid in het Engels dan een meer traditionele
aanpak. Wel waren de leerlingen van de experimentele conditie significant beter op onderdelen
van psychomotorische tests en rapporteerden zij lagere stressniveaus. Eerder effectonderzoek van
Thiele en Scheibner-Herzig (1983) liet zien dat bij Duitse leerlingen die in de vijfde klas van het
voortgezet onderwijs via TPR Engelse les kregen er geen significant verschil was tussen controle- en
de experimentele groep op woordenschat en grammaticale constructies. Ook hier rapporteerde de
experimentele groep significant lagere stressniveaus dan de controlegroep. In zowel het onderzoek
van Hewitt (Hewitt & Linares, 1999; Hewitt, 2011), als dat van Thiele en Scheibner-Herzig (1983) ging
het om leerlingen die al konden lezen en schrijven en om het leren van een vreemde taal. Er is
echter nog geen experimenteel onderzoek gepubliceerd naar de effectiviteit van TPR bij kleuters
of tweedetaalleerders en het is dus de vraag hoe effectief TPR zou zijn bij jonge tweedetaalleerders.

2.4.5 Samenvatting
Total Physical Response berust op de aanname dat voor het leren van een tweede of vreemde
taal het begrijpen en uitvoeren van doe-opdrachten (of het kijken naar anderen die handelingen
uitvoeren), zonder direct taal te produceren een belangrijke rol spelen. Het gaat bij TPR om receptief
taalleren en om multimodaal taalleren, met een sterke nadruk op de motoriek via ‘enactment’
(handelen, doen alsof ). Bij TPR worden de acties die volgen op door de leerkracht uitgesproken
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doe-opdrachten eerst geïmiteerd en later zelfstandig uitgevoerd. Eerder aangeboden woorden
worden daarbij gecombineerd tot nieuwe doe-opdrachten, zodat duidelijk wordt dat de taalleerder
de taal begrijpt en niet alleen handelingen imiteert. Taalleerders wordt in eerste instantie niet
gevraagd taal te produceren. Het antwoorden op vragen over de uitgevoerde doe-opdrachten kan,
als de taalleerder eraan toe is, een geleidelijke overgang naar taalproductie tot gevolg hebben. Voor
TPR is het niet nodig om te kunnen lezen en schrijven. De hierboven genoemde eigenschappen
maken TPR, in theorie, geschikt voor jonge beginnende tweedetaalleerders. Er is echter nog geen
betrouwbaar effectonderzoek naar TPR bij deze doelgroep bekend.

2.5 DIGITALE MIDDELEN
Het bieden van taalaanbod op maat, directe feedback en intensieve herhaling maken
tweedetaalonderwijs effectief, zoals in paragraaf 2.2 uiteengezet. Maar al die vormen zijn behoorlijk
bewerkelijk voor de leerkracht. Het is daarom niet verwonderlijk dat interactieve digitale toepassingen
worden ontwikkeld, ook voor het basisonderwijs, en juist voor jonge kinderen, om meer effectieve
leertijd en passend onderwijs voor leerlingen te realiseren en tegelijkertijd de taak van de leerkracht
te verlichten. In deze studie zal onderzocht worden of een TPR-achtige woordenschatapplicatie
effect heeft op het leren van woorden. Aan welke eisen moet een dergelijke applicatie voor jonge
kinderen voldoen om resultaat te hebben?
In deze paragraaf (2.5) bespreken we wat er bekend is uit de onderzoeksliteratuur over het inzetten
van ict bij het leren van woorden. Eerst wordt kort de ontwikkeling van ICT binnen het taalonderwijs
uiteengezet (2.5.1). Daarna volgt een bespreking van effectonderzoek naar woordenschatprogramma’s voor de pc of op een mobiel device, hetzij via digitale prentenboeken (2.5.2), hetzij via
digitale woordenschatspelletjes voor jonge kinderen (2.5.3). Tenslotte komen ontwerpcriteria aan de
orde die voortkomen uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2.5.4).

2.5.1 Gebruik van computers bij het leren van woorden
De intrede van de personal computer in het onderwijs, meer specifiek binnen het taalleren
(Computer Assisted Language Learning, CALL; Levy, 1997), maakte gepersonaliseerd, individueel
leren mogelijk. De programmatuur kan namelijk, interactief, zowel de instructie als de feedback
snel afstemmen op de prestaties van de taalleerder. Niet alleen is het daardoor mogelijk dat elke
taalleerder een programma op het juiste niveau krijgt, in veel programma’s is het ook mogelijk dat
gebruikers zelf kiezen op welke wijze ze het leertraject doorlopen (Ma & Kelly, 2006). Dit maakt de
taalleerder minder afhankelijk van de leraar en vergroot de kans op onderwijs op maat.
Plumb, Kautz en Tootell (2013) stellen dat het nodig is dat ICT een plaats heeft in het onderwijs
aan jonge kinderen. Ten eerste pleiten de auteurs daarvoor omdat de leeromgeving in de klas
een afspiegeling moet zijn van de ICT-rijke wereld waarin zij leven, ten tweede omdat kinderen
al vroeg digitaal geletterd zouden moeten zijn en ten derde omdat ICT in staat is te voorzien in
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de leerbehoeften van deze generatie kinderen en leerkansen voor hen te scheppen. Het gebruik
van digitale middelen stelt echter eisen aan de vaardigheden van de doelgroep. Met de mobiele
multimediatechnologie (Mobile Assisted Language Learning, MALL; Kukulska-Hulme & Shield,
2008) kwam het werken met ICT binnen het bereik van jonge kinderen. Deze technologie maakt
educatieve applicaties mogelijk op mobiele devices met touchscreens zoals smartphones, iPads
en tablets. Voor jonge kinderen zijn devices met touchscreens toegankelijker dan de pc, omdat
er voor het werken op een aanraakscherm minder fijnmotorische vaardigheid nodig is dan voor
het bedienen van een muis en minder leesvaardigheid dan bij het werken met een toetsenbord
(Terreni, 2010). Van de nul- en eenjarigen in Nederland had in 2013 dan ook een kwart al eens een
iPad of tablet gebruikt en eenderde van de eenjarigen speelde thuis regelmatig of vaak met de iPad
(Pijpers & Schols, 2013).

2.5.2 Effectonderzoek naar (interactieve) multimediale prentenboeken
In paragraaf 2.1 kwam aan de orde dat het voorlezen van prentenboeken een veel gebruikte en veel
onderzochte aanpak is voor woordenschatonderwijs aan jonge kinderen. Ook bij effectonderzoek
naar woordenschatonderwijs via ICT wordt het voorlezen van gedigitaliseerde prentenboeken
(e-prentenboeken) veel ingezet. Hoewel woorden leren via voorlezen moeilijk is voor beginnende
tweedetaalleerders kunnen effectieve kenmerken van deze applicaties mogelijk ook effectief zijn
bij applicaties voor het leren van losse woorden. In de hierna beschreven effectonderzoeken gaat
het daarbij enerzijds om het effect van animaties door bewegende beelden, muziek en geluid in
e-prentenboeken en anderzijds om het effect van interactie van de leerling met de applicatie op het
verwerven van nieuwe woorden.
Silverman en Hines (2009) lieten leerkrachten aan eerste- en tweedetaalleerders tussen vier en acht
jaar informatieve prentenboeken voorlezen met expliciete interacties rond de doelwoorden. In de
niet multimediale conditie werd elk boek drie keer voorgelezen; in de multimediale conditie werd
de derde keer voorlezen vervangen door het bekijken van een gerelateerde illustratieve video met
expliciete interacties rond de doelwoorden. De tweedetaalleerders profiteerden volgens de resultaten
op de natoets voor receptieve woordenkennis van de doelwoorden het meest van de multimediale
conditie. Bovendien haalden zij de vooraf met een algemene receptieve woordenschattoets
gemeten achterstand ten opzichte van de eerstetaalleerders in. Aangezien de condities verder
gelijk waren, schrijven Silverman en Hines dit resultaat toe aan de meerwaarde van het toevoegen
van bewegende beelden en geluid (de video) ten opzichte van de statische afbeeldingen van
het prentenboek, waarschijnlijk doordat bewegende beelden meer aanknopingspunten bieden
om woorden te leren. Eerstetaalleerders zouden door een betere taalvaardigheid deze extra
aanknopingspunten niet (of minder) nodig hebben. In latere studies onderzocht Silverman (2013) de
rol van videoversies van prentenboeken vergeleken met statische prentenboeken, maar nu zonder
interactie over de doelwoorden. Hierbij werd gecontroleerd voor verschillen in taalvaardigheid. Zij
vond op scholen met 68-77% tweedetaalleerders dat leerresultaten op receptieve of productieve
tests niet verschilden als videoprentenboeken en voorgelezen prentenboeken even vaak werden
bekeken. Op een productieve doelwoordentest bleek er significant meer groei te zijn bij kinderen die
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de betreffende video drie keer gezien hadden ten opzichte van de kinderen die de video slechts één
keer hadden bekeken. Op de receptieve test was er geen verschil. Blijkbaar levert het herhaaldelijk
bekijken van eenzelfde video meer aanknopingspunten voor de productie van woorden en kan dit
het gebrek aan interactie over de doelwoorden enigszins compenseren.
Smeets (2012) onderzocht in een serie effectstudies (Smeets & Bus, 2012; Smeets, Van Dijken &
Bus, 2012) het effect van diverse soorten digitale prentenboeken (e-prentenboeken) op het leren
van woorden door eerstetaalleerders van vier tot zesenhalf jaar uit groep 1 en 2. Zij concludeert
dat geanimeerde e-prentenboeken meer effect hebben op het leren van woorden dan niet
geanimeerde. Ook blijken e-prentenboeken met meerkeuze-aanwijsvragen tijdens het ‘lezen’
effectiever te zijn dan e-boeken met alleen hotspots (definities). Leerlingen met een normale
ontwikkeling lijken bovendien te profiteren van geluidseffecten en achtergrondmuziek tijdens het
‘voorlezen’ in digitale prentenboeken, voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen geldt dat
echter niet. De geluidseffecten en achtergrondmuziek in kwestie zouden bij deze doelgroep de
segmentatie van het doelwoord uit de stroom van klanken en overig geluid, dus het verstaan van
het doelwoord, in gevaar kunnen hebben gebracht.

2.5.3 Effectonderzoek naar digitale activiteiten rond losse woorden
Naast het onderzoek dat is gedaan naar het verwerven van woorden via verhalende of informatieve
e-prentenboeken is er ook aandacht voor het effect van digitale activiteiten waarin het overwegend
gaat om losse woorden. Losse woorden zijn voor beginnende (tweede)taalleerders gemakkelijker
waar te nemen, omdat ze niet opgaan in de stroom van klanken van lopende spraak (Bacchini,
2012). In deze effectonderzoeken zijn veel verschillende variabelen onderwerp van onderzoek:
van de constructie van het spel, de frequentie van de doelwoorden tot en met de interactie van
begeleiders met het kind dat het spel speelt.
Hald, Van den Hurk en Bekkering (2015) vonden dat Nederlandse kinderen van zeven tot acht
jaar, overwegend eerstetaalleerders, meer van de 21 aangeboden onbekende Nederlandse
werkwoorden leerden via het bekijken van animaties met handelende personages (‘avatars’) dan
via statische afbeeldingen. Hald et al. verwijzen ter verklaring van dat resultaat naar de ActionBased Language Theory van Glenberg en Gallese (2012), binnen ‘embodied cognition’ (paragraaf
2.2). Bij onderzoek naar woorden leren vanuit ‘embodied cognition’ wordt meestal gevonden dat
door ‘enactment’, het uitvoeren van handelingen of bewegingen, of doen alsof, evenveel woorden
worden geleerd als door het kijken naar ‘enactment’ van anderen. Een stap verder is het kijken naar
beelden van ‘enactment’ door anderen via video, of via animaties door imaginaire anderen (‘avatars’)
op multimedia, zoals in het onderzoek van Hald et al.
Segers en Verhoeven (2003) lieten vijfjarige eerste- en tweedetaalleerders, gedurende 15 weken
twee keer per week een kwartier woordenschatspelletjes op de pc spelen. De spelletjes waren
geclusterd rond een zeer kort en eenvoudig inleidend verhaaltje, onderbroken door aanwijsvragen
rond losse woorden, gevolgd door moeilijker spelletjes. Op deze manier werden in totaal 300
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verschillende woorden aangeboden. De controlegroep werkte minder tijd op de pc en met
andersoortige computerspelletjes over andere onderwerpen. Segers en Verhoeven vonden voor de
experimentele groep positieve effecten op de door de auteurs geconstrueerde toets en een trend
in de richting van positieve effecten op een algemene woordenschattoets voor oudere kinderen uit
de steekproef. Over een geheel jaar bekeken leerden de eerste- en tweedetaalleerders zowel in de
experimentele als in de controleconditie evenveel woorden. Tweedetaalleerders in de experimentele
groep haalden hun achterstand ten opzichte van eerstetaalleerders dus niet in. Wel wijzen Segers en
Verhoeven erop dat het met losse woorden en een minimale context haalbaar is een groter aantal
woorden in kortere tijd aan te bieden dan via het herhaald voorlezen van (digitale) prentenboeken
mogelijk is. De leerlingen bleken met het gebruikte programma weinig ondersteuning van de
leerkracht nodig te hebben voor het vergroten van hun woordenschat.
Bacchini (2012) liet vierjarige tweedetaalleerders driemaal kijken naar een Powerpointpresentatie
van zes minuten op de pc, waarbij twintig zelfstandige naamwoorden visueel en auditief werden
aangeboden. Afhankelijk van de conditie kregen de kinderen de woorden los aangeboden, waarbij
de afbeelding van de referent benoemd werd, of in een verhaal via een statisch e-prentenboek.
In beide condities lichtte de referent op als het doelwoord werd uitgesproken. De frequentie van
de woorden werd hierbij gemanipuleerd. Bacchini vond dat de kinderen die de losse woorden
aangeboden kregen in de hoogste frequentie (21x) het meest profiteerden van de interventie. Dit
effect bleef overeind in de vergelijking met condities waarbij de woorden in lopende spraak werden
aangeboden tijdens een analoge interactieve ‘hands-on’-activiteit of via het interactief voorlezen van
het analoge prentenboek. Bacchini verklaart het effect van de activiteit met losse woorden op de pc
enerzijds vanuit het richten van de aandacht op het doelwoord en zijn referent en het buitensluiten
van visuele ruis, doordat de referent ten eerste beeldvullend op de pc wordt aangeboden en ten
tweede doordat de referent waar nodig extra wordt aangewezen (uitgelicht). Tegelijkertijd wordt
auditieve ruis van omgevingsgeluid vermeden door het gebruik van koptelefoons. Door het focussen
van de aandacht en het vermijden van ruis kan er optimaal sprake zijn van ‘noticing’ (Schmidt, 1994,
2012). Het bekijken van de Powerpointpresentatie kostte minder tijd dan het kijken en luisteren naar
het voorlezen van een prentenboek of het deelnemen aan een ‘hands-on’-activiteit. Hierdoor kon in
zeer korte tijd een heel hoge frequentie van de doelwoorden worden gerealiseerd. Het is mogelijk
dat door de korte tijd die de activiteit op de pc duurde ook de kwaliteit van de aandacht beter was
dan bij de overige activiteiten, gezien de korte aandachtsspanne van jonge kinderen.
Walter-Laager et al. (2017) boden Duitse tweedetaalleerders van 2;3 jaar eenmalig twaalf zelfstandige
naamwoorden aan rond een onderwerp dat niet aan de orde was in het activiteitenaanbod op
de deelnemende kinderopvang. De kinderen speelden maximaal 20 minuten met behulp van
analoge afbeeldingen van de doelwoorden of met dezelfde afbeeldingen op een tablet, al of niet
in interactie met een volwassene. Eerst werden in alle condities de doelwoorden auditief met een
statische afbeelding van de referent aangeboden. Op de tablet volgde een spel waarbij het kind
steeds het juiste woord moest kiezen uit vier afbeeldingen. De applicatie gaf feedback: bij het juiste
antwoord ging het spel verder, bij het foute antwoord werd de vraag herhaald. Kinderen die met
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de tablet speelden bleken op de natoets receptief meer woorden geleerd te hebben. Dit verklaren
de onderzoekers uit de directe en passende feedback die de applicatie geeft bij het meerkeuzespel.
Kinderen die samen met de volwassene speelden, hetzij op de tablet, hetzij met de afbeeldingen,
speelden langer dan kinderen die zelfstandig bezig waren. De onderzoekers verklaren dit uit de
notie dat taal leren sociaal leren is en dat door de interactie met anderen er meer gedeelde aandacht
is voor de activiteit (Tomasello, 2003). De volwassene kan daardoor de aandacht van het kind voor
de activiteit langer vasthouden. De kinderen die tijdens het spelen op de tablet interactie hadden
met de volwassene leerden de meeste woorden, gevolgd door kinderen die zelfstandig op de tablet
speelden. Kennelijk kan de interactie met de applicatie (feedback) de afwezigheid van de begeleider
enigszins compenseren.

2.5.4 Ontwerpeisen aan multimedia-applicaties voor jonge kinderen
Chiong en Schuler (2010) deden onderzoek naar de mening van gebruikers over educatieve
multimedia-applicaties (‘apps’) die in de gezinscontext kunnen worden gebruikt. Zij interviewden 114
kinderen tussen vier en zeven jaar over hun kennis van en ervaringen met mobiele devices. Daarnaast
lieten zij de ouders observatieformulieren invullen over hun kinderen die met deze educatieve apps
speelden. De onderzoekers stelden met behulp van de interviews en de oudervragenlijst vast dat de
kinderen de devices gebruikten voor meer dan alleen het spelen van spelletjes en dat zij daar heel
snel zelf de weg in vonden. Ook Kabali, Irigoyen, Nunez-Davis en Budacki (2015) concludeerden uit
een vragenlijst onder ouders van 350 kinderen van een half tot vier jaar op een consultatiebureau
in een achterstandswijk in een grote stad in de Verenigde Staten dat de meeste jonge kinderen
voor hun eerste verjaardag al met mobiele devices speelden. Kinderen van drie en vier jaar konden
zelfstandig overweg met devices met touchscreens en gebruikten die dagelijks. Eigenaarschap van
een device, leeftijd bij het eerste gebruik en dagelijks gebruik hadden geen relatie met etniciteit of
het inkomen van de ouders.
Chiong en Schuler (2010) destilleerden uit hun data ontwerpprincipes voor educatieve apps die
thuis gebruikt kunnen worden door jonge kinderen. Ten eerste moeten te ontwerpen apps passen
bij het ontwikkelingsstadium van kinderen wat betreft leerstof, relevantie, gevoel voor humor en
motorische vaardigheden. Ten tweede moeten apps de aandacht en de leermodus van kinderen in
stand houden, door korte speeltijden, het stellen van aantrekkelijke doelen, het geven van beloningen,
een goede balans tussen spelen en leren, het bieden van opties om de app te personaliseren en
door de ouders bij het spel te betrekken. McManis en Parks (2011) en McManis en Gunnewig (2012)
presenteren in hun overzicht van kwalitatieve en kwantitatieve studies naar educatieve multimediaapplicaties ontwerpeisen voor jonge kinderen in een schoolcontext. Deze komen gedeeltelijk
overeen met die van Chiong en Schuler. McManis en Parks evenals McManis en Gunnewig noemen
verder nog het aansluiten bij educatieve kerndoelen en het geven van informatieve feedback
(cognitieve, technische en affectieve ‘scaffolding’) aan de spelers. Ze wijzen op de afstemming op de
leeftijd van de gebruiker wat betreft navigatiemogelijkheden voor kinderen die nog niet lezen, en
op het vermijden van culturele of etnische bias. Ze noemen de gebruiksvriendelijkheid in het bieden
van simpele en duidelijke keuzes, verschillende manieren om een succeservaring op te doen en de
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mogelijkheid voor jonge kinderen om het device zelfstandig te bedienen. Ze propageren variatie
in activiteiten, en realistische afbeeldingen, passend bij de leeftijd. Ze wijzen ook op het belang van
gebruiksgemak voor de leerkracht om de voortgang te monitoren. Tenslotte adviseren ze te zorgen
voor het bieden van aanknopingspunten voor een vervolg in speel- en leeractiviteiten van hogere
orde, zoals creatieve opdrachten of activiteiten voor het probleemoplossend vermogen.
Hirsh-Pasek et al. (2015) geven in hun review van studies over eerste generatie educatieve apps een
serie ontwerpeisen en valkuilen voor applicaties. De auteurs houden deze studies tegen het licht
van leerpsychologische inzichten in het leren van jonge kinderen van nul tot acht jaar. Zij stellen
dat apps die de aanduiding ‘educatief’ willen verdienen, moeten voldoen aan de vier pijlers van
de Science of Learning (Bransford, Brown & Cocking, 1999). Ten eerste moeten apps actief leren
bevorderen. Hiermee bedoelen zij niet alleen fysieke activiteiten op het device zoals tikken, slepen,
draaien en schudden, maar ook mentale activiteiten zoals zoeken, kiezen, elimineren, creëren. Juist
door het actieve manipuleren ontstaat bij jonge kinderen het besef dat fysieke acties (‘hands-on’)
gevolgen hebben en dat je ze kunt inzetten om een bepaald doel te bereiken (‘minds-on’). Ten
tweede moeten educatieve apps voor jonge kinderen betrokkenheid bevorderen en afleiding
tegengaan. Daarbij moet rekening gehouden worden met de zich ontwikkelende ervaring, kennis
en interesse van de speler. Interactieve apps onderhouden de betrokkenheid van de speler door
de directe respons op het aanraken van het scherm. Diverse vormen van feedback of ‘scaffolding’
en het automatisch doorschakelen naar hogere niveaus op basis van de acties van de speler
houden de aandacht van extrinsiek gemotiveerde kinderen vast bij gesloten (quizachtige) games.
Voor intrinsiek gemotiveerde spelers zijn open (creatieve) apps een middel om betrokkenheid op
te wekken en in stand te houden. Afleiding moet worden voorkomen door het geven van alleen
relevante en essentiële informatie of keuzemogelijkheden en door het vermijden van redundante
visuele effecten of geluidseffecten. Ten derde moet de app betekenisvol leren teweegbrengen
binnen het spel, via het bieden van mogelijkheden voor creativiteit of door kinderen problemen te
laten oplossen die zich voordoen in de plot. Daarbij kan het trainen van basisvaardigheden zoals het
leren van woorden gezien worden als een voorwaarde voor vormen van leren van een hogere orde.
Ten vierde moeten apps sociaal leren bevorderen door kinderen te laten samenwerken met een
echt persoon (online en onscreen), met een voor het kind betekenisvol fictief personage (onscreen)
of met een spelpartner, samen spelend op één device.

2.5.5 Samenvatting
UIt effectonderzoeken blijkt dat er zeer veel variabelen een rol kunnen spelen bij woorden leren via
digitale toepassingen. Het meeste effectonderzoek naar multimedia-applicaties voor woordenschatonderwijs aan jonge kinderen gaat over het leren van woorden via verhalen (e-prentenboeken). Voor
zover effectieve elementen zijn gevonden die mogelijk niet alleen gelden voor e-prentenboeken,
maar meer algemeen voor woordenschatapplicaties, worden ze hierna opgesomd.
Bij het werken met e-prentenboeken zorgen animaties van bewegende beelden, beeld en geluid bij
doelwoorden ervoor dat kinderen meer woorden leren, waarschijnlijk doordat ze beter in staat zijn
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de doelwoorden op te merken (‘noticing’) en de betekenis van een woord uit de context af te leiden.
Bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, en mogelijk ook bij beginnende tweedetaalleerders,
moet er echter voor gezorgd worden dat geluidseffecten niet gelijktijdig voorkomen met het
gesproken woord zodat het verstaan van het doelwoord niet in gevaar komt. Daarnaast is duidelijk
dat interacties in de vorm van vragen en aanwijsopdrachtjes ervoor zorgen dat kinderen meer
doelwoorden leren.
Bij woordenschatspelletjes of ‘games’ zonder verhaallijn is interactie in de vorm van vragen en
opdrachtjes de kern van de activiteit. Van spelletjes of games die na een vraag of opdracht direct
informatieve feedback geven, leren kinderen meer woorden. Het los aanbieden van te leren
woorden, niet in de lopende spraak van een zin of verhaal, maakt het mogelijk om in een korte
tijd veel doelwoorden aan te bieden en te herhalen. Het omhoog brengen van de frequentie van
de doelwoorden levert jonge beginnende tweedetaalleerders meer woordkennis op. En ook bij de
games zorgen animaties met bewegende beelden voor meer leerwinst dan statische afbeeldingen.
Directe informatieve en positieve feedback houdt de leerling betrokken en kan de interactie met de
leerkracht gedeeltelijk vervangen.
Daarnaast komen uit kwalitatieve studies ontwerpcriteria naar voren die ervoor zorgen dat
educatieve apps interessant zijn en blijven voor kinderen van een bepaalde leeftijd, die hun
aandacht en leermodus goed vasthouden, die intelligent omgaan met de reacties van kinderen, die
keuzes binnen het spel faciliteren, en volwassenen bij het spel betrekken, die het mogelijk maken
dat kinderen apps enerzijds zelfstandig spelen en beheren, maar anderzijds ook dat leerkrachten
hun voortgang volgen en analoge activiteiten aan het spel kunnen verbinden.
Deze ontwerpeisen voor woordenschatapplicaties zijn weergegeven in Bijlage A, Tabel A2.

2.6 FACTOREN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE EFFECTIVITEIT
VAN DE INTERVENTIE
Bij het woorden leren spelen veel variabelen een rol, naast de inhoud van het taalaanbod en de
interactie (2.2), de methodiek (2.3-2.4) of de middelen (2.5). In deze paragraaf bespreken we
de achtergrondkenmerken van de leerlingen en van de gezinnen waaruit zij afkomstig zijn.
Daarbij is gekeken naar onderzoek dat inzicht geeft in achtergrondvariabelen die van invloed
zijn op het tempo waarin jonge tweedetaalverwervers hun woordenschat uitbreiden. Appel en
Vermeer (1996) geven de volgende achtergrondkenmerken van tweedetaalleerders die bij het
tweedetaalverwervingsproces een rol spelen: leeftijd, sekse, taalaanleg, intelligentie, beheersing
van de eerste taal (thuistaal), cognitieve stijl, persoonlijkheid, mate van taalcontact in de tweede
taal en sociaalpsychologische factoren (attitude, motivatie, culturele oriëntatie, sociale afstand). Ellis
(2015) noemt behalve deze factoren ook nog de bereidheid om te communiceren, het geloof in het
eigen leervermogen of eventuele faalangst voor het leren van de taal. Marulis en Neuman (2010,
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2013) benadrukken in hun review van effectonderzoeken naar woordenschatinterventies bij jonge
risicoleerlingen de invloed van de opleiding en sociaaleconomische status (SES) van de ouders.
Van sommige van deze leerlinggebonden factoren zijn op de basisschool gegevens bekend en voor
het onderzoek beschikbaar of kunnen deze voor het onderzoek worden vastgesteld. Dat betreft:
leeftijd (2.6.1), sekse (2.6.2), opleidingsniveau en de sociaaleconomische status van de ouders (2.6.3),
thuistaal (2.6.4) en omvang van de reeds verworven woordenschat in de tweede taal (2.6.5). De rol
die deze factoren mogelijk spelen bij het leren van woorden zal kunnen worden onderzocht in de
onderhavige studie.

2

2.6.1 Leeftijd
De beginnende tweedetaalleerders die deel zullen nemen aan dit effectonderzoek verschillen in
leeftijd (4;0 tot 4;11 jaar). Naar verwachting zullen oudere kinderen meer woorden kennen dan
jongere kinderen, maar leren oudere kinderen ook sneller woorden? In theorie is het zo dat wie meer
woorden kent, over meer aanknopingspunten beschikt om nieuwe woorden te leren (Stanovich,
1986, 2000). Sénéchal en Cornell (1993) vonden inderdaad voor het receptief leren van woorden
op de lange termijn meer effect van een woordenschatinterventie met interactief voorlezen voor
vijfjarigen dan voor vierjarigen. Het National Early Literacy Panel in de Verenigde Staten (Lonigan,
Schatschneider & Westberg, 2008) vond in hun meta-analyse van interventies voor taalstimulering
echter dat de interventies voor kinderen van nul tot drie jaar significant effectiever voor het leren
van woorden waren dan die voor kinderen van drieënhalf tot vijf jaar. De auteurs maken geen
onderscheid tussen effecten bij receptief en productief woorden leren. Mol, Bus, De Jong en Smeets
(2008) vonden in hun meta-analyse van interventies met interactief voorlezen dat kinderen jonger
dan vier jaar hiervan productief meer woorden leerden dan vier- en vijfjarigen. Mogelijk hangen de
in bovengenoemde onderzoeken gevonden verschillen in effecten voor oudere of jongere kinderen
samen met de modaliteit die gemeten is (receptief of productief ) en de gebruikte toetsen.

2.6.2 Sekse
De meest recente studies naar verschillen tussen jongens en meisjes op jonge leeftijd wat betreft
de omvang van hun woordenschat in de moedertaal laten vergelijkbare uitkomsten zien: meisjes
hebben voor hun derde jaar zowel receptief als productief een voorsprong op jongens. Meisjes
hebben dus in dezelfde tijd meer woorden geleerd.
Volgens Eriksson et al. (2012) is de productieve woordkennis bij meisjes tot twee jaar groter dan
bij jongens. Dit concludeerden zij uit onderzoek onder 13.783 Europese kinderen uit tien nietEngelstalige gemeenschappen. De studie ging uit van resultaten op de productieve lijsten van de
MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MacArthur CDI’s; Fenson et al., 2007),
ouder-rapportages over door hun kinderen gebruikte woorden in de moedertaal op de leeftijd van
acht maanden tot drie jaar. Een voorsprong op de productieve MacArthur CDI werd ook gevonden
voor meisjes tussen een half jaar en drie jaar in Frans-Canada (Bouchard, Trudeau, Sutton, Boudreault
& Deneault, 2009) en in Noorwegen (Simonsen, Kristoferssen, Bleses, Wehberg & Jorgensen, 2014) en
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bij meisjes tussen tweeënhalf en drie jaar in Australië (Farrant & Zubrick, 2001). Simonsen et al. (2014)
en Zambrana, Ystrom & Pons (2012) vonden dat meisjes in Noorwegen op driejarige leeftijd ook op
de receptieve lijsten van de MacArthur CDI een voorsprong hadden op jongens. Over verschillen in
woordenschat tussen jongens en meisjes na het derde jaar, de bovengrens van de MacArthur CDI,
is weinig literatuur te vinden. De gevonden effectonderzoeken naar woordenschatinterventies bij
jonge kinderen doen doorgaans geen uitspraken over verschillen tussen jongens en meisjes. Rowe
et al. (2013) vormen daarop echter een uitzondering. Zij vonden bij hun effectonderzoek naar de
rol van afbeeldingen en gebaren bij het leren van woorden in een niet-bestaande taal dat vierjarige
meisjes in een van de drie condities meer woorden leerden dan jongens. Hierbij werd gecontroleerd
voor het niveau op een algemene woordenschattoets.

2.6.3 Sociaaleconomische status van de ouders
De term sociaaleconomische status (SES) verwijst naar de opleiding van ouders, naar de status van
hun beroep en naar de economische en culturele middelen die het gezin ter beschikking staan en
die direct of indirect (onder andere via het taalaanbod) van invloed zijn op het schoolsucces van
kinderen.
Hart en Risley (2003) vonden onder kinderen vanaf zeven maanden tot hun derde jaar in longitudinaal
onderzoek dat kinderen met de laagst opgeleide ouders op driejarige leeftijd een aanzienlijk
kleinere woordenschat in hun moedertaal hadden en in een lager tempo nieuwe woorden leerden.
Die verschillen bij de kinderen ontstonden door verschillen in de omvang van de woordenschat
van de ouders en in de talige interactie in het gezin. Er is veel evidentie dat een hogere opleiding
van de moeder zorgt voor een grotere woordenschat bij haar kinderen (Carneiro, Meghir & Parey,
2013; Dollaghan et al., 1999; Hoff & Tian, 2005; Hoff, 2003; Magnuson, Sexton, Davis-Kean & Huston,
2009; Reilly et al., 2007). In twee meta-analyses naar het effect van woordenschatinterventies bij
jonge risicoleerlingen tot zes jaar vonden Marulis en Neuman (2010, 2013) dat een lage SES de
sterkste negatieve voorspeller is van het effect van de interventie en dat bijkomende factoren zoals
tweedetaalleren dit negatieve effect nog verder versterken (Marulis & Neuman, 2013).

2.6.4 Thuistaal
Thuistalen van kinderen blijken verschillend te mediëren voor het vermogen tot het leren van
Nederlandse woorden. Scheele (2010) en Scheele, Leseman en Mayo (2010) vonden bijvoorbeeld
dat drie- tot zesjarige kinderen met een Marokkaanse Berbertaal als thuistaal beter dan Turkstalige
kinderen presteerden op de Nederlandstalige receptieve woordenschattaak uit de Diagnostische
Toets Tweetaligheid (Verhoeven, Narrain, Extra, Konak & Zerrouk, 1995). Hierbij werd gecontroleerd
voor de SES. In longitudinaal onderzoek van Droop & Verhoeven (2003) leerden kinderen van
Marokkaanse afkomst met Arabisch of Berber als thuistaal vanaf het begin van groep 3 tot en met
het eind van groep 4 zowel receptief als productief meer woorden dan kinderen met Turks als
thuistaal. Vanbuel, Boderé, Torfs & Jaspaert (2016) vonden bij kinderen van gemiddeld 5;5 jaar ook
dat kinderen van Marokkaanse komaf productief meer woorden leerden dan kinderen met Turks
als thuistaal. Deze verschillen tussen leerlingen met een Marokkaanse en een Turkse achtergrond
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kunnen verklaard worden uit het grotere aandeel van Nederlands in het gesproken en geschreven
taalaanbod in gezinnen met Berber of Marokkaans-Arabisch als thuistaal, vergeleken met dat in
Turkse gezinnen. Appel en Vermeer (1996) noemen niet de thuistaal op zich, als wel het niveau van
de vaardigheid in de eerste taal een factor die het tweedetaalleren beïnvloedt. De thuistaal van
leerlingen is op basisscholen bekend, maar over het niveau van de taalvaardigheid in de moedertaal
zijn op basisscholen geen gegevens.

2.6.5 Omvang van de al verworven woordenschat in de doeltaal
De woorden die de taalleerder al kent (brede woordenschat) en de relaties tussen de woorden
onderling (diepe woordenschat) vergemakkelijken de inbedding van nieuwe woorden in het
semantisch netwerk van de woordenschat en het oproepen van nieuw geleerde woorden daaruit
(Frishkoff, Perfetti & Collins-Thompson, 2011). Wie meer woorden kent, leert gemakkelijker nieuwe
woorden. Dit verschijnsel wordt ook wel het mattheuseffect genoemd (Appel & Vermeer, 1998;
Stanovich, 1986, 2000). Robbins en Ehri (1994) en Nicholson en Whyte (1992) vonden inderdaad
dat kinderen met een hogere aanvangsscore receptief meer woorden leerden van woordenschatinterventies waarin doelwoorden impliciet werden aangeboden via voorlezen. De omvang van
de al verworven woordenschat in de tweede taal kan dus invloed hebben op het aantal geleerde
woorden in een interventie.

2.6.6 Samenvatting
De beginnende tweedetaalleerders die deel zullen nemen aan dit effectonderzoek verschillen in
leeftijd, sekse, thuistaal en reeds verworven woordenschat in het Nederlands en zij zijn afkomstig
uit gezinnen met een verschillende sociaaleconomische status (SES). Elk van deze factoren kan in
theorie invloed hebben op de leerwinst binnen de interventie.

2.7 IMPLICATIES VOOR HET ONDERZOEK
De programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie die momenteel worden gebruikt
in Nederlandse peuter- en kleutergroepen lijken niet of weinig afgestemd op beginnende
tweedetaalleerders. Ten eerste is het taalaanbod onvoldoende begrijpelijk voor hen, omdat
zij doelwoorden moeizaam of niet oppikken uit lopende spraak en er teveel auditieve ruis is: zij
kunnen het doelwoord in de stroom klanken niet onderscheiden (segmentatieprobleem). Ten
tweede is er onduidelijkheid over de betekenis van doelwoorden (referentieprobleem). Ten derde
worden de doelwoorden voor hen te weinig herhaald (retentieprobleem) en ten vierde kunnen
beginnende tweedetaalleerders productief onvoldoende verbaal deelnemen aan de interactie
(interactieprobleem). Leerkrachten hebben met de reguliere vve-programma’s te weinig materialen
en strategieën in handen om deze specifieke doelgroep passend onderwijs te bieden. Het is daarom
van belang om na te gaan of er voor deze leerlingen een bruikbaar en effectief alternatief is.

53

2

Hoofdstuk 2

Total Physical Response heeft veel kenmerken die de aanpak in theorie geschikt maken voor
beginnende tweedetaalleerders. Het segmentatieprobleem wordt opgelost doordat het taalaanbod
bestaat uit losse woorden of korte opdrachtzinnen. Het referentieprobleem wordt verholpen
doordat synchroon met het uitspreken van het doelwoord handelingen met of zonder attributen
(‘enactment’) en gebaren worden uitgevoerd of bekeken: uitbeelden in plaats van uitleggen. Het
retentieprobleem wordt opgelost doordat doelwoorden in wisselende combinaties in opdrachten
veelvuldig kunnen worden herhaald. Het (talige) interactieprobleem is er niet omdat de taalleerder
receptief leert en met zijn lichaam antwoord geeft tot hij eraan toe is om te gaan spreken. Woorden
leren via TPR kan worden gezien als multimodaal woorden leren volgens ‘embodied cognition’ en
de Action Based Language Theory.
Er is te weinig betrouwbaar effectonderzoek naar TPR gedaan en er is geen experimenteel onderzoek
bekend naar TPR bij jonge beginnende tweedetaalleerders. Het zou relevant zijn om meer inzicht
te krijgen in de effectiviteit van TPR voor deze doelgroep, als extra (p)re-teachingsactiviteit op maat
binnen het reguliere onderwijs. Extra activiteiten zijn nodig voor beginnende tweedetaalleerders
omdat zij een achterstand moeten inhalen ten opzichte van andere leerlingen.
Allereerst is het nodig om zicht te krijgen op het effect van TPR in vergelijking met extra activiteiten
voor de woordenschat uit het reguliere vve-programma. Daarbij moet rekening gehouden worden
met de hiervoor besproken bevindingen uit ander onderzoek, zoals het voorkomen van auditieve
(en visuele) ruis die zou optreden bij de uitvoering in de grote groep, waar andere leerlingen spelen
en werken. Niet alleen is ruis van de overige leerlingen belastend voor de leerlingen die de TPRactiviteiten krijgen aangeboden, omgekeerd zullen TPR-activiteiten waarschijnlijk afleidend zijn
voor de overige leerlingen. De extra activiteiten zullen dan ook buiten de klas in een rustige ruimte
plaatsvinden. Dat maakt TPR leerkrachtintensief: er is extra bemensing nodig. Het is daarom van
belang om vervolgens zicht te krijgen op de mogelijkheden voor een leerkrachtextensieve variant
van TPR, bijvoorbeeld via een ICT-applicatie. Een dergelijke toepassing zou de hierboven genoemde
logistieke en bemensingsproblemen kunnen oplossen. Een applicatie zou moeten bestaan uit
vergelijkbare, virtuele TPR-elementen en zou zodanig gebruiksvriendelijk moeten zijn voor jonge
kinderen dat zij er zelfstandig mee kunnen oefenen. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar het
effect van multimedia op het woorden leren, ook bij jonge kinderen en bij tweedetaalleerders, is er
nog geen applicatie onderzocht die gebaseerd is op de didactische principes van TPR, zoals die zijn
uiteengezet in paragraaf 2.4.1.
De belangrijkste vragen waarop meer inzicht nodig is, zijn de volgende:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
2. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
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Bij de inrichting van een onderzoek naar deze vragen, is het van belang om rekening te houden met
enkele factoren waarvan we uit ander onderzoek weten dat ze mogelijk effect hebben op het leren
van woorden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de op school bekende achtergrondkenmerken van de
kinderen, zoals leeftijd, sekse, moedertaal (thuistaal), niveau van de woordenschat in de tweede taal
en opleidingsniveau van de ouders. Daarom zal de volgende vraag moeten worden beantwoord:
3. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Deze drie vragen zullen niet alleen moeten worden beantwoord voor het totaal aan doelwoorden,
maar ook voor de diverse categorieën binnen de verzameling doelwoorden, om na te gaan of
bepaalde condities het leren van woorden van de betreffende categorie meer bevorderen dan
andere. Bij vraag 1 tot en met 3 is dan ook steeds de volgende deelvraag gesteld:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
Uit de meta-analyses van Marulis en Neuman (2010, 2013) en uit het onderzoek van Van DrutenFrietman, Denessen, Gijsel en Verhoeven (2015) blijkt dat het uitmaakt voor de effectiviteit van
woordenschatinterventies bij risicoleerlingen zoals tweedetaalleerders wie een aanpak uitvoert.
Persoonlijke kenmerken van de leerkracht kunnen een rol spelen, zoals niveau van opleiding,
deskundigheid in tweedetaalleren en ervaring met tweedetaalleerders. Tijdens het uitvoeren
van een nieuwe aanpak zouden bepaalde opvattingen of gedragingen van leerkrachten kunnen
veranderen. In het vooronderzoek (Pot, 2012, 2013) bleek dat het geval. Om die reden is het relevant
om in het onderzoek oog te hebben voor de opvattingen en gedragingen van leerkrachten, en voor
hoe die zich ontwikkelen gedurende deelname aan een interventie:
4. In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
De inrichting van de te onderzoeken TPR-interventies is gebaseerd op de klassieke invulling van
Total Physical Response en op daaraan toegevoegde principes die volgens de theorie effectief
zouden kunnen zijn of volgens eerder onderzoek effectief gebleken zijn voor de doelgroep. Uit
de in paragraaf 2.2 en 2.3 besproken literatuur komen de kenmerken naar voren van effectief,
expliciet woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders, anders dan interactief
voorlezen. Ze betreffen de aard en de modaliteit van het woordenschatonderwijs; de vereisten
waaraan de leerkracht en de leeromgeving moet voldoen; de kwantiteit en de kwaliteit van de
selectie van de doelwoorden; het aanbieden en herhalen van de doelwoorden; de wijze waarop
taalleerders betrokken worden in de interventie en tenslotte de inrichting van de leeromgeving.
Total Physical Response (paragraaf 2.4) lijkt voor deze doelgroep een geschikte aanpak omdat hij van
zichzelf veel van deze kenmerken in zich verenigt. Intrinsieke kenmerken van TPR en daaraan in de
interventie toegevoegde kenmerken zijn weergegeven in Bijlage A, Tabel A1.
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Voor de virtuele TPR-variant zijn er nog aanvullende kenmerken. Digitale multimediale toepassingen
kunnen ervoor zorgen dat kinderen zelfstandig en gepersonaliseerd kunnen leren, intensief
kunnen oefenen, informatieve feedback krijgen en dat de leerkracht het leerproces kan volgen.
Voor jonge kinderen lijkt daarbij het werken met touchscreens (iPads of tablets) het meest
geschikt, vanwege hun motorische (muis)vaardigheden en problemen met het bedienen van
een regulier toetsenbord door een gebrek aan leesvaardigheid. Belangrijke ontwerpeisen voor
educatieve multimediatoepassingen voor jonge kinderen, zoals gepresenteerd in paragraaf 2.5, zijn
weergegeven in Bijlage A, Tabel A2. Deze ontwerpeisen zullen worden toegepast in de applicatie,
voor zover de onderzoeksopzet dat toestaat.
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3.1 INLEIDING
Beginnende tweedetaalleerders in groep 1 kunnen, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, wat
woordenschat betreft al een achterstand hebben van enkele duizenden woorden. Om te
kunnen profiteren van het Nederlandstalige onderwijsaanbod op school moeten kinderen
een woordenschat hebben op ongeveer hetzelfde niveau als hun leeftijdgenoten voor wie het
Nederlands hun moedertaal is. Wanneer te veel woorden onbekend zijn, wordt het lastig de
inhoud van de lesstof te begrijpen en te verwerken. Van de bestaande programma’s en materialen
voor voor- en vroegschoolse educatie kan de effectiviteit tot nu toe niet worden aangetoond:
achterstanden worden niet ingelopen. De achterliggende vraag van dit onderzoek is dan ook
hoe een goede woordenschatdidactiek voor beginnende tweedetaalleerders eruit zou moeten
zien om de gewenste inhaalslag mogelijk te maken. Hierbij moeten we bedenken dat het in de
dagelijkse praktijk van groep 1 voor de leerkracht haalbaar moet zijn om de benodigde afstemming
en intensiviteit van de input te realiseren. Daarom kijken we ook naar ondersteunend digitaal
oefenmateriaal voor de leerlingen waarmee de organisatie van op deze leerlingen afgestemd
woordenschatonderwijs vergemakkelijkt kan worden.
De theoretische inzichten uit hoofdstuk 2 vormden het uitgangspunt voor het opzetten van twee
experimenten. De specifiek voor de in dit onderzoek ingezette methodiek is Total Physical Response
(TPR; Asher, 2003; Garcia, 2007; Seely & Kuizenga-Romijn, 2001). De klassieke aanpak houdt in dat de
leerling eerst leert via de receptieve weg, door non-verbaal te reageren op doe-opdrachten rond
doelwoorden, zonder die woorden meteen zelf te moeten produceren. In aanvulling hierop worden
in navolging van Bacchini (2012) de doelwoorden los aangeboden, gelijktijdig met het tonen van
de referent en in een veel hogere frequentie dan doorgaans wordt aangehouden. In het eerste
experiment staat face to face TPR tegenover de conventionele aanpak via een vve-programma en
in het tweede experiment tegenover een vorm van virtuele TPR, waarbij kinderen reageren op doeopdrachtjes op een iPad.
In dit hoofdstuk komen aan de orde: het doel van het onderzoek (3.2), de methode (3.3), waaronder
de typering en opzet van het onderzoek (3.3.2), werving en selectie van de deelnemers (3.3.3),
kenmerken van de onderscheidende condities in de interventie (3.3.4) en de dataverzameling en
data-analyse (3.3.5).

3.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK EN ONDERZOEKSVRAGEN
Het doel van het onderzoek is na te gaan wat interventies op basis van Total Physical Response
aan leereffecten opleveren bij het woordenschatonderwijs aan beginnende tweedetaalleerders
in groep 1 van de basisschool. Dit bekijken we voor een face-to-face-variant en voor een virtuele
variant, via een quasi-experimentele opzet, in een design met voor- en nametingen.
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Onderzoeksvragen
De centrale onderzoeksvragen luiden: Wat zijn de leereffecten van een interventie bestaande uit
extra woordenschatactiviteiten op basis van Total Physical Response, in een face-to-face-variant
en in een virtuele variant op de iPad, op de woordenschatverwerving van jonge beginnende
tweedetaalleerders in groep 1 van de basisschool, in de context van een vve-programma? Welke
achtergrondvariabelen zijn daarbij van invloed?
De deelvragen van de respectievelijke experimenten luiden:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
2. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
3. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Met het leren van het woord wordt hier bedoeld dat de leerling de referent van het woord kan
aanwijzen (receptieve woordkennis) of een afbeelding van de referent kan benoemen (productieve
woordkennis).
Deze effectstudie is uitgevoerd aan de hand van een verzameling doelwoorden uit een regulier
vve-programma. Het pakket doelwoorden bestond uit zelfstandige naamwoorden, werkwoorden
en een categorie overige woorden. Om na te gaan of TPR-effecten zich wellicht voornamelijk
voordoen bij bepaalde woordsoorten zijn de drie onderzoeksvragen niet alleen beantwoord
voor alle doelwoorden samen, maar ook voor de drie woordcategorieën binnen de verzameling
doelwoorden. Bij vraag 1 tot en met 3 wordt dan ook steeds de volgende deelvraag aan de orde
gesteld:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
Het effect van woordenschatinterventies bij risicoleerlingen zoals tweedetaalleerders blijkt
afhankelijk te zijn van degene die een aanpak uitvoert. Leerkrachtkenmerken kunnen daarbij
een rol spelen, zoals niveau van opleiding, deskundigheid in tweedetaalverwerving en ervaring
met tweedetaalleerders (Marulis & Neuman, 2010, 2013; Van Druten-Frietman, Denessen, Gijsel &
Verhoeven, 2015). Leerkrachten zouden echter tijdens de uitvoering van een nieuwe aanpak tot
nieuwe inzichten kunnen komen en van opvatting of gedrag kunnen veranderen. In een kleinschalig
vooronderzoek traden tijdens en na de interventie met TPR inderdaad veranderingen op in de
aanpak en mening van leerkrachten (Pot, 2012, 2013). Het is daarom relevant oog te hebben voor de
opvattingen en gedragingen van leerkrachten, en voor de ontwikkeling daarvan tijdens deelname
aan een interventie. De laatste onderzoeksvraag luidt daarom:
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4. In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge, beginnende tweedetaalleerders?

3.3 METHODE
Aan de orde komen, achtereenvolgens, de didactische context, de typering en opzet van het
onderzoek, de selectie van deelnemende scholen, leerkrachten en leerlingen, de onderscheidende
kenmerken van de condities van de interventie, de aanpak van de dataverzameling en de daarbij
ontwikkelde en gebruikte instrumenten en analysemethoden.

3.3.1 Inbedding in de didactische context
Het onderzoek vond plaats tegen de achtergrond van het reguliere aanbod van woordenschatactiviteiten van het vve-programma Ik & Ko (De Kroon, Coenen & Van der Ploeg, 2001a, 2001b). Dit
programma is verdeeld in voor jonge kinderen betekenisvolle thema’s van drie weken, met voor elk
thema een doelwoordenaanbod van zo’n 60 tot 80 woorden. De verzameling doelwoorden bestaat
bij elk thema uit zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en een verzamelcategorie overige
woorden (onder andere voorzetsels, bijwoorden en enkele bijwoordelijke uitdrukkingen). Elk thema
kent activiteiten op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen-wiskunde, sociaal-emotionele vorming,
beeldende en muzikale vorming, bewegingsonderwijs, ontdekactiviteiten en spel. Er zijn activiteiten
voor de grote groep, die worden uitgevoerd met alle leerlingen tegelijk. Daarnaast zijn er activiteiten
voor de kleine groep, die de leerkracht uitvoert met steeds een ander groepje kinderen. Afhankelijk
van de aanwezigheid van een onderwijsassistent worden de activiteiten voor de kleine groep in
een aparte ruimte uitgevoerd, of in de klas, waar tegelijkertijd de rest van de groep aan het spelen
en werken is. Het woordenschatonderwijs is geïntegreerd in alle activiteiten. In de handleiding voor
de leerkracht staan de doelwoorden bovenaan elke activiteit. Verder zijn ze in de aanwijzingen voor
het uitvoeren van de activiteit vetgedrukt. De opdracht voor de leerkracht is bij elke activiteit zowel
aan de doelen van het betreffende ontwikkelingsgebied te werken, als de doelwoorden van het
woordenschatonderwijs betekenis te geven en te herhalen.
In beide experimenten was sprake van een experimentele conditie en een controleconditie, zoals
weergegeven in Tabel 3.1. Op alle deelnemende scholen, ongeacht de toegewezen conditie,
werd in de grote groep en met alle leerlingen gedurende drie weken het thema Circus uit Ik & Ko
uitgevoerd. De activiteiten voor de grote groep werden in een van tevoren vastgelegde volgorde
uitgevoerd, volgens de handleiding van Ik & Ko, verdeeld over de drie weken. In deze drie weken
stond ‘het circus’ in alle mogelijke activiteiten uit het programma centraal, waarna de leerlingen met
een ‘circusvoorstelling’ het thema afsloten. De basis, het reguliere activiteitenaanbod in de grote
groep met de doelwoorden, was dus voor alle scholen gelijk.
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De activiteiten buiten de grote groep verschilden echter over de condities. Zij functioneerden als
een vorm van pre- en reteaching voor beginnende tweedetaalleerders. Dit betrof extra, aanvullende
activiteiten voor de geselecteerde leerlingen, naast het reguliere aanbod van woordenschatactiviteiten in de grote groep en buiten het lokaal van de grote groep. Volgens Marulis en Neuman
(2010, 2013) is het voor het inlopen van achterstanden essentieel dat juist de groep met de
achterstand specifiek op die groep afgestemd extra aanbod krijgt. Er werden in elke conditie – zowel
de controleconditie als de experimentele conditie – negen van dergelijke activiteiten voor (p)reteaching aangeboden (drie per week à 30 minuten) aan de deelnemende beginnende tweedetaalleerders. Bij de conventionele aanpak ging het daarbij om de activiteiten voor de kleine groep,
zoals ze ook in de handleiding van Ik & Ko worden aangegeven. Voor de TPR-condities ging het om
respectievelijk face to face TPR en virtuele TPR op de iPad.

3.3.2 Typering en opzet van het onderzoek
Het onderzoek betreft een quasi-experimenteel effectonderzoek naar een onderwijsinterventie in
een opzet met voor- en nametingen. Er zijn twee experimenten uitgevoerd. Bij elk experiment waren
de activiteiten in de grote groep gelijk voor de betrokken condities, maar werden verschillende
soorten extra activiteiten voor kleine groepen beginnende tweedetaalleerders tegenover elkaar
gezet. Experiment 2 werd precies een jaar na Experiment 1 uitgevoerd, op andere scholen en met
andere leerkrachten en leerlingen. In Experiment 1 werden extra activiteiten bestaande uit face to
face TPR, de experimentele conditie, vergeleken met activiteiten volgens de conventionele aanpak
(Ik & Ko), de controleconditie. In Experiment 2 werd de face to face TPR-variant vergeleken met een
virtuele variant van TPR, namelijk de TPR-applicatie voor de iPad. Het onderzoeksdesign is in beeld
gebracht in Tabel 3.1.
Bij de conventionele aanpak werden activiteiten aangeboden die het programma Ik & Ko voorstelt
voor de kleine groep. Ook werden enkele activiteiten uit het programma voor de grote groep nog
eens in de kleine groep herhaald. Ik & Ko maakt daarbij geen gebruik van TPR. Deze activiteiten
werden verdeeld over drie weken. Ze werden in een opgegeven volgorde uitgevoerd door de
leerkracht met een groepje van drie tot zes beginnende tweedetaalleerders. Binnen Ik & Ko lopen
receptieve en productieve taaltaken rond de doelwoorden door elkaar.
Er waren twee TPR-condities: face to face TPR en de virtuele TPR, een applicatie op de iPad. De TPRactiviteiten waren een bewerking van de activiteiten voor de kleine groep uit het programma Ik &
Ko en kwamen daarvoor in de plaats. In beide TPR-condities zijn gedurende drie weken negen TPRactiviteiten van 30 minuten aangeboden. In week 1 en 2 hadden die een receptief doel, namelijk het
begrijpen van de doelwoorden. In week 3 ging het om het uitlokken van taalproductie, dus om het
gebruiken van de doelwoorden.
De face to face TPR-activiteiten werden uitgevoerd door de leerkracht, eveneens met een groepje
van drie tot zes beginnende tweedetaalleerders. De activiteiten op de iPad (in week 1 en 2)
werden uitgevoerd door individuele beginnende tweedetaalleerders, onder begeleiding van een
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onderzoeksassistent. Omdat de iPad-applicatie niet in staat zou zijn te reageren op taalproductie
van leerlingen (week 3), is de virtuele variant, voor dat doel, in week 3 opgevolgd door de face-toface-variant en dus uitgevoerd door de leerkracht met een groepje van drie tot zes beginnende
tweedetaalleerders.
Tabel 3.1
Schema Experiment 1 en 2 (condities)
ACTIVITEITEN
EXPERIMENT / CONDITIES

GROTE GROEP

KLEINE GROEP

Conventionele aanpak
(Controle)

Reguliere
Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

Reguliere
Ik & Ko-activiteiten
voor de kleine groep

Face to face TPR
(Experimenteel)

Reguliere
Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

Face to face TPR

Face to face TPR
(Controle)

Reguliere
Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

Face to face TPR

iPad-TPR
(Experimenteel)

Reguliere
Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

iPad-TPR

EXPERIMENT 1

EXPERIMENT 2

Bij de conventionele aanpak werden activiteiten aangeboden die het programma Ik & Ko voorstelt
voor de kleine groep. Ook werden enkele activiteiten uit het programma voor de grote groep nog
eens in de kleine groep herhaald. Ik & Ko maakt daarbij geen gebruik van TPR. Deze activiteiten
werden verdeeld over drie weken. Ze werden in een opgegeven volgorde uitgevoerd door de
leerkracht met een groepje van drie tot zes beginnende tweedetaalleerders. Binnen Ik & Ko lopen
receptieve en productieve taaltaken rond de doelwoorden door elkaar.
Er waren twee TPR-condities: face to face TPR en de virtuele TPR, een applicatie op de iPad. De TPRactiviteiten waren een bewerking van de activiteiten voor de kleine groep uit het programma Ik &
Ko en kwamen daarvoor in de plaats. In beide TPR-condities zijn gedurende drie weken negen TPRactiviteiten van 30 minuten aangeboden. In week 1 en 2 hadden die een receptief doel, namelijk het
begrijpen van de doelwoorden. In week 3 ging het om het uitlokken van taalproductie, dus om het
gebruiken van de doelwoorden.
De face to face TPR-activiteiten werden uitgevoerd door de leerkracht, eveneens met een groepje
van drie tot zes beginnende tweedetaalleerders. De activiteiten op de iPad (in week 1 en 2)
werden uitgevoerd door individuele beginnende tweedetaalleerders, onder begeleiding van een
onderzoeksassistent. Omdat de iPad-applicatie niet in staat zou zijn te reageren op taalproductie
van leerlingen (week 3), is de virtuele variant, voor dat doel, in week 3 opgevolgd door de face-to-
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face-variant en dus uitgevoerd door de leerkracht met een groepje van drie tot zes beginnende
tweedetaalleerders.
Zowel de controle- als de experimentele activiteiten vonden plaats buiten de klas in een rustige ruimte,
zonder andere geluidsbronnen, zodat de omstandigheden in beide condities zoveel mogelijk gelijk
waren. Enerzijds was dat een pragmatische keuze, omdat het werken met TPR in een klein groepje
een intensieve manier van onderwijs is die veel concentratie van de leerkracht vraagt en zich slecht
laat combineren met het tegelijkertijd overzicht moeten houden over de gehele groep. Daarnaast
zouden de TPR-activiteiten ongewenste dynamiek kunnen genereren doordat er veel bij bewogen
wordt, waardoor andere leerlingen worden aangetrokken. Anderzijds is voor een ruimte buiten de
klas gekozen om de door Bacchini (2012) beschreven segmentatieproblemen bij het onderscheiden
van doelwoorden in het taalaanbod te voorkomen en om maximale verstaanbaarheid te garanderen.
Op scholen waar het in de reguliere setting niet gebruikelijk was om buiten de klas te werken, werd
speciaal voor het onderzoek intern of extern extra bemensing geregeld om de omstandigheden in
alle condities gelijk te houden. Het aanbieden van extra woordenschatactiviteiten buiten de klas is
niet op alle scholen de reguliere praktijk. Dit betekent dat de omschrijving ‘regulier aanbod’ bij de
conventionele aanpak in deze onderzoeksopzet refereert aan de inhoud van het reguliere aanbod
van (p)re- teachingsactiviteiten, maar niet aan de organisatie ervan. Bij de iPad-variant gebruikten de
leerling (en de begeleidende onderzoeksassistent) een koptelefoon om omgevingsgeluiden buiten
te sluiten.

3.3.3 Deelnemers
De dataverzameling voor het onderzoek is uitgevoerd op twintig basisscholen in de regio
Rotterdam. Deelnemers aan het onderzoek waren vierjarige, beginnende tweedetaalleerders en
hun leerkrachten, zoals beschreven in paragraaf 3.3.3.1 tot en met 3.3.3.3.

3.3.3.1 Scholen
Basisscholen in de Randstad werden benaderd als zij het programma Ik & Ko gebruikten en zich
bevonden in een postcodegebied waar veel tweedetaalleerders te verwachten waren. In totaal
zijn zo’n 200 scholen benaderd. Bemoeilijkende factoren bij het vinden van scholen waren dat het
programma Ik & Ko een tweejaarlijkse themacyclus heeft, waardoor het thema Circus maar eens in
de twee jaar aan bod komt en dat veel scholen bezig waren het programma Ik & Ko, dat meer dan 10
jaar oud is, te vervangen door nieuwere methoden, of dat al hadden gedaan.
Scholen werden geselecteerd als zij deel wilden nemen aan het onderzoek, als zij bereid waren het
thema Circus uit Ik & Ko in te plannen in de dataverzamelingsperiode en als er na afname van de
Taaltoets Alle Kinderen ten minste drie tot zes leerlingen overbleven die voldeden aan de definitie
beginnende tweedetaalverwerver, op basis van de selectiecriteria.
Aan Experiment 1 (in schooljaar 2014-2015) namen 11 scholen deel, met in totaal 37 leerkrachten
van groep 1 (of een gecombineerde groep 1-2), en 81 leerlingen. In Experiment 2 (schooljaar
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2015-2016) ging het om 9 scholen, met 28 leerkrachten en 74 leerlingen. De leerlingenpopulatie
van de deelnemende scholen bestond voor 60 tot 100% procent uit tweedetaalleerders. Van de
leerkrachten voerde het merendeel het onderwijs in de grote groep uit. Enkelen van hen voerden
(ook) de extra activiteiten van de verschillende condities, buiten de klas uit.
Om het onderzoek praktisch uitvoerbaar te houden en om lekken tussen condities onderling te
voorkomen was het niet wenselijk condities toe te wijzen per leerling of per klas binnen een school.
De condities werden daarom, in beide experimenten, toegewezen per school. Leerkrachten kregen
daarbij niet te horen of zij de controle- of de experimentele conditie uitvoerden. Bij het toewijzen van
de condities aan scholen is allereerst rekening gehouden met het aantal deelnemende leerlingen
per school om een evenredige verdeling van leerlingen over de condities te krijgen. Waar scholen in
het voorgesprek blijk gaven van eerdere deelname aan scholing of trajecten voor schoolverbetering
op het gebied van woordenschatonderwijs in de onderbouw werd in Experiment 1 de TPRconditie toegewezen. Hierdoor bleef de aanpak op de controlescholen zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke, reguliere aanpak volgens Ik & Ko, en kwam dus de uitvoering op de scholen in de
conventionele aanpak onderling zo veel mogelijk overeen.
In Experiment 2 werd de digitale TPR-conditie (op de iPad) toegewezen als scholen aangaven geen
bemensing te hebben om de face to face TPR-conditie uit te voeren. De twee TPR-condities in
Experiment 2 werden verder evenredig over de scholen verdeeld. Face to face TPR, in Experiment 1
en 2, werd uitgevoerd via een gedetailleerd uitgewerkte en voorschrijvende handleiding. Hierdoor
zou ook de uitvoering van experimentele aanpak onderling zoveel mogelijk overeenkomen en
interferentie met andere, eigen aanpakken van leerkrachten zoveel mogelijk beperkt blijven.
De scholen die wilden deelnemen aan het onderzoek moesten zelf de bemensing voor de uitvoering
van de condities leveren, behalve voor de iPad-activiteiten (week 1 en 2), waar werd gewerkt met
onderzoeksassistenten. Zij deden mee omdat deelname aan het onderzoek de leerkrachten iets
zou kunnen opleveren, namelijk inzicht in nieuwe opvattingen over woordenschatonderwijs en
het ontwikkelen van nieuw handelingsrepertoire. De benodigde tijd voor training (1,5 uur) en het
invullen van vragenlijsten (een half uur) werd daarom geput uit de professionaliseringsuren van de
betrokken leerkrachten. De tijd voor voorbereiding (4,5 uur per leerkracht) en uitvoering (ongeveer
4,5 uur per groepje) werd genomen uit de reguliere onderwijstijd voor passend onderwijs aan deze
leerlingen.

3.3.3.2 Leerkrachten
Als de school had besloten deel te nemen aan het onderzoek, meestal na overleg met de
leerkrachten van groep 1(-2), werden intern leerkrachten gezocht die wilden deelnemen. Zij
voerden doorgaans het onderwijs in de grote groep uit, dat in alle condities gelijk was (zie Tabel
3.1). Een deel van de leerkrachten voerde daarnaast ook de activiteiten voor pre- of reteaching
in de kleine groep uit volgens de onderscheiden condities. De laatste groep leerkrachten kreeg
een training, een handleiding en een materiaalset om de activiteiten op de bedoelde wijze uit

64

Methode van onderzoek

te voeren. Via analyses van de vooraf afgenomen vragenlijsten, waarop leerkrachtkenmerken
werden aangegeven als leeftijd, opleiding en thuistaal alsmede opvattingen en praktijken van de
leerkrachten, is nagegaan of de leerkrachten van de verschillende condities vooraf significant van
elkaar verschilden. Omdat alle deelnemende leerlingen basisactiviteiten in de grote groep en extra
activiteiten kregen aangeboden, zijn in de vragenlijsten alle leerkrachten bevraagd die met de
geselecteerde leerlingen werkten in de grote en/of in de kleine groep. In de analyses is onderscheid
gemaakt tussen leerkrachten die met de grote of kleine groep werkten. Steekproefgroottes voor de
leerkrachten in beide experimenten zijn te vinden in Tabel 4.2 en 5.2.

3.3.3.3 Leerlingen
Het onderzoek richt zich op die kinderen die het basisonderwijs binnenkomen met nog geen
of heel weinig kennis van het Nederlands. Aan de leerkrachten werd gevraagd welke van hun
leerlingen, die tijdens het onderzoek vier jaar zouden zijn, een andere moedertaal hadden dan
het Nederlands en dus in aanmerking kwamen voor deelname. De ouders werden geïnformeerd
over het onderzoek en konden schriftelijk bezwaar maken tegen deelname van hun kind. De
leerlingen zijn, als zij toestemming hadden van hun ouders, geselecteerd door hun een algemene
genormeerde woordenschattoets af te nemen, de Taaltoets Alle Kinderen (TAK; Verhoeven & Vermeer,
2001). Leerlingen van vier jaar met een ruwe score van ≤ 32 op de passieve woordenschattaak van
de TAK werden aangemerkt als beginnende tweedetaalleerder en geselecteerd als deelnemer.
Een score van 30 op deze taak komt overeen met een geschatte passieve woordenschat van
2000 woorden. Een score tussen 24 en 32 is volgens de normering van de TAK voor vierjarigen
ondergemiddeld (D-niveau). Een score onder 23 is (ver) ondergemiddeld (E-niveau). Via analyses van
door de leerkrachten aangereikte achtergrondvariabelen van de leerlingen, zoals geboortedatum
(leeftijd in maanden), TAK-score, sekse, opleidingsniveau van moeder en vader (SES) en thuistaal,
is steeds nagegaan of de leerlingen van de verschillende condities vooraf significant van elkaar
verschilden. Steekproefgroottes in beide experimenten staan in Tabel 4.4 en 5.4.

3.3.4 Kenmerken van de interventies
Bij de beschrijving van de kenmerken van de interventies komen hierna achtereenvolgens aan
de orde: het materiaal, de training van leerkrachten, de selectie van doelwoorden, de wijze van
aanbieden/ herhalen en de frequentie van de doelwoorden. De face-to-face-aanpak, uitgezonderd
de bijbehorende training van de leerkrachten, is voorafgaand aan het eerste experiment bij wijze
van try-out door de onderzoeker met leerlingen van de doelgroep op een Rotterdamse basisschool
uitgevoerd. De iPad-applicatie en de ICT-voorwaarden zijn voorafgaand aan het tweede experiment
getest op de basisscholen waar deze aanpak is gebruikt.
In beide experimenten was, zoals al aangegeven, uitgegaan van de activiteiten van het thema Circus
uit Ik & Ko. In de grote groep namen alle deelnemende leerlingen, samen met hun klasgenoten,
deel aan de klassikale activiteiten; daarnaast is er per conditie een specifieke invulling voor de extra
activiteiten voor (p)re-teaching (zie paragraaf 3.3.1 en 3.3.2).
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3.3.4.1 Materiaal
Voor de klassikale activiteiten in de grote groep werd gebruikgemaakt van het basismateriaal van Ik &
Ko bij het thema Circus, zoals het prentenboek, de praatplaat, het kopieermateriaal en de intermediair
Ko, een pluchen pop (Figuur 3.1) plus de aan het basismateriaal toegevoegde woordkaarten (Van
de Kreeke-Alfrink, Coenen & Van der Ploeg, 2009). Daarnaast werden eigen materialen van de school
ingezet, zoals materialen voor beeldende vorming, muziek, drama en bewegingsonderwijs.
Voor de interventie, de extra activiteiten buiten de klas, zijn bij de training naast deze basismaterialen
per conditie extra materialen aangereikt. Het toegevoegde materiaal betrof speciaal voor de te
onderzoeken aanpak gemaakte leerkrachthandleidingen en een set 3D-materialen (attributen). Bij
de conventionele aanpak is in de materiaalset alleen extra materiaal verstrekt dat het programma
aangaf en dat door de uitgever niet werd bijgeleverd, zoals ballonnen en namaakgeld. Bij de TPRcondities werden meer attributen aangereikt zoals een circustent en diverse poppetjes, ontworpen
naar analogie van het 2D-beeldmateriaal dat in Ik & Ko wordt gebruikt (Figuur 3.1). Verder bevatte
de materiaalset voor de TPR-condities een kaart met gebaren (gesticulaties) voor het visueel
ondersteunen van werkwoorden en doelwoorden uit de categorie overige woorden zoals gevaarlijk,
omhoog, met en zonder (Figuur 3.2).
In Experiment 2 maakten de scholen die werkten met de TPR-aanpak op de iPad naast de materiaalset
voor de TPR-condities nog gebruik van iPads en de woordenschatapplicatie die speciaal voor het
onderzoek door uitgeverij Zwijsen, de uitgeverij van Ik & Ko, was ontwikkeld. Dit betrof een onlineapplicatie (via wifi). De afbeeldingen en animaties op de iPad waren analoog aan het beeldmateriaal
in Ik & Ko en het materiaal in de face to face TPR-conditie (Figuur 3.3). De stem in de applicatie was die
van een vrouwelijke acteur, omdat het onderwijs in groep 1 en 2 en dus ook het activiteitenaanbod
in de andere condities overwegend door vrouwelijke leerkrachten wordt uitgevoerd.
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Figuur 3.1. Ko en voorbeelden van attributen uit de TPR-materiaalset (het circus, de gooochelaar, de clown)

3
Figuur 3.2. Voorbeelden van gebaren uit de TPR-materiaalset (klimmen, gevaarlijk, omhoog, met, zonder)

Figuur 3.3. Voorbeelden van screenshots uit de iPad-applicatie (introductie doelwoord, tikopdracht,
sleepopdracht)

Bij het ontwikkelen van de applicatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle verzamelde
ontwerpcriteria voor ICT-toepassingen ten behoeve van jonge kinderen (Bijlage A, Tabel A2). Niet al
deze ontwerpeisen konden worden toegepast binnen dit onderzoek. Dit gold voor actief en sociaal
leren, diverse manieren om succeservaringen op te doen en mogelijkheden tot personaliseren van
de applicatie. Ook het zorgen voor culturele en etnische diversiteit was minder goed mogelijk, omdat
vanwege de vergelijkbaarheid van de condities gewerkt moest worden met bestaande beelden uit
Ik & Ko, die weinig cultureel en etnisch divers waren. Wegens vereisten van time-on-task werd de
duur van de speelsessies bepaald door de lengte van de face-to-face-activiteiten. De leerkrachten
hadden geen inzicht in de vorderingen van de leerlingen binnen de applicatie en konden deze niet
afstemmen op de leerlingen.
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De verdere kenmerken en het gebruik van de voor de experimenten ontwikkelde materialen,
inclusief de applicatie, komen aan de orde in paragraaf 3.3.4.4.

3.3.4.2 Training
De leerkrachten die de (p)reteachingsactiviteiten van de verschillende condities zouden uitvoeren
kregen per conditie een training van 90 minuten, met name gericht op het uitvoeren van de
activiteiten op de manier die beoogd was in de betreffende conditie. Tijdens de uitvoering van de
interventies zijn de leerkrachten, als follow-up, in de tweede week gebeld om te inventariseren of de
uitvoering naar wens verliep en of er nog vragen waren.
De onderzoeksassistenten zijn in beide experimenten tweemaal gedurende 90 minuten getraind
op het afnemen van de TAK en de woordenschattoetsen Circus en op het uitvoeren van leerkrachtobservaties. Assistenten die in Experiment 2 de begeleiding van leerlingen op de iPad verzorgden,
kregen een training van 90 minuten in het omgaan met de iPad en de applicatie, en in het begeleiden
en observeren van de leerlingen. Verder namen zij deel aan twee intervisiebijeenkomsten tijdens de
interventie.

3.3.4.3 Selectie van de doelwoorden
Centraal in dit onderzoek stonden de doelwoorden van het thema Circus uit het vve-programma Ik
& Ko. De interventies zijn opgebouwd rond de doelwoorden die in dit thema worden aangeboden.
Het thema Circus is gekozen omdat het interessant is voor zowel jongens als meisjes en omdat het,
anders dan de meeste overige thema’s uit het programma, ver van de dagelijkse leefwereld van de
kinderen staat. Om die reden was de verwachting dat veel woorden nieuw zouden zijn voor alle
kinderen, waardoor er dus enerzijds een zo gelijk mogelijke start zou zijn voor alle leerlingen, en er
anderzijds veel kans was op het leren van nieuwe woorden. De doelwoorden van het programma
zijn rond 2001, ten tijde van de ontwikkeling van het programma, geselecteerd uit de destijds
beschikbare streef- en frequentielijsten (Damhuis, De Glopper, Boers & Kienstra, 1992; Schrooten &
Vermeer, 1994).
In de leerkrachthandleiding van het reguliere programma Ik & Ko worden voor elk thema
themawoorden (doelwoorden) gespecificeerd. De doelwoorden van het thema Circus bestaan uit
zelfstandige naamwoorden (45%), werkwoorden (29%) en de categorie overige woorden (26%).
Deze verdeling over woordsoorten maakte het interessant om in dit onderzoek na te gaan wat
eventuele effecten zijn voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige woorden. Uit de
79 doelwoorden van Ik & Ko zijn voor de interventie, en met het oog op de woordenschattoetsen,
de doelwoorden geselecteerd op basis van de volgende criteria:
1. kunnen zij afgebeeld of uitgebeeld worden?
2. interfereren zij niet met andere doelwoorden?
3. kunnen afbeeldingen ervan worden begrepen door zeer jonge kinderen?
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De uiteindelijke set doelwoorden voor de interventie betrof 68 doelwoorden. Vier woorden daarvan
zijn door de onderzoeker toegevoegd ten behoeve van de logica van de activiteiten in de TPRcondities, maar deze woorden zijn niet opgenomen in de woordenschattoetsen (zie Tabel 3.2).
Tabel 3.2
Themawoorden (doelwoorden) Circus van programma Ik & Ko
Zelfstandige naamwoorden
de aap
de acrobaat
het begin*
het circus
de clown
het dak
de directeur
het einde (slot)*
het elastiek(je)
de euro
de fluit
de gitaar

de goochelaar
de grap*
de grond
de hoepel
de ingang*
de kassa
het kaartje**
het kunstje
het masker
de mensen
de microfoon
de muziek
de optocht

Overige woorden
de overkant
de pauze*
de piano
de rij (in een…)
de snor
de stempel
het touw
de trom(mel)
de trompet
de uitgang*
de uitnodiging
de hoed**
de magneet**

achteraan
achterste
daarna
eerst
eraf
(er)onderdoor
(er)overheen
(er)tussendoor

gek
gevaarlijk
heen en weer
iets*
in evenwicht
niets
omhoog
omlaag

over
van… naar
vooraan
voorop (lopen)
voorste
zonder

3

Werkwoorden
betalen
buigen
durven*
goochelen

hangen
helpen
hinkelen
huppelen

klappen
klimmen
kunnen
oefenen*

proberen*
(rond)draaien
slaan (trommel)
stempelen

uitkijken*
voor de gek
houden*
voordringen

voorlezen
wachten
vallen**

* niet geselecteerd; ** toegevoegd

Om te kunnen werken met zoveel mogelijk onbekende woorden, is met opzet gekozen voor een
thema dat geen deel uitmaakt van de dagelijkse realiteit van de kinderen. Toch bleek slechts 12% van
de doelwoorden in het thema Circus uit het programma Ik & Ko te bestaan uit woorden die specifiek
zijn voor het thema, zoals de acrobaat en goochelen. De overige 88% zijn thema-overstijgende
woorden die in veel situaties gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld klimmen, hangen,
eroverheen, gevaarlijk, de microfoon en de kassa. Woorden als het circus, de directeur, de acrobaat, de
kassa, de microfoon, de piano en de gitaar kunnen, afhankelijk van de thuistaal, opgevat worden als
cognaten, die kinderen bekend zouden kunnen voorkomen, alhoewel het circus ook in dat geval
niet een dagelijks gespreksonderwerp zal zijn.
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3.3.4.4 Wijze van aanbieden en herhalen van de doelwoorden
Conventionele aanpak
Bij de conventionele aanpak bestond het aanbod uit gespecificeerde activiteiten uit het reguliere
programma die in de leerkrachthandleiding van Ik & Ko specifiek gelabeld waren voor de kleine
groep of die voor de grote groep bestemd waren, maar herhaald werden uitgevoerd in de kleine
groep. In alle activiteiten was sprake van zowel receptieve als productieve activiteiten voor
taalverwerving. Via de training, de uitgereikte materiaalset en een speciaal voor het onderzoek
ontwikkeld supplement bij de reguliere leerkrachthandleiding werkten alle leerkrachten met
dezelfde aanwijzingen voor de activiteiten in de kleine groep. Activiteiten betroffen voorlezen,
gesprekjes, beginnende geletterdheid, gecijferdheid en andere ontwikkelingsgebieden en hadden
feuilletonsgewijs steeds een ander aspect van het circus als onderwerp. Doelwoorden waren de in
de reguliere handleiding gespecificeerde (dikgedrukte) woorden voor de activiteit, maar het geven
van visuele ondersteuning en het aantal herhalingen van de doelwoorden was, anders dan in de
TPR-conditie, niet uitgeschreven.
In het supplement bij de reguliere handleiding werden leerkrachten gewezen op enkele
standaardaanpassingen die het reguliere programma biedt voor kinderen met een kleine
woordenschat, namelijk bij voorleesactiviteiten (eenvoudigere tekst) en gesprekjes (eenvoudigere
vragen). Verder had de leerkracht de opdracht de activiteit 30 minuten te laten duren om te komen
tot dezelfde time-on-task als bij de TPR-conditie. De activiteiten in de conventionele aanpak kunnen
inhoudelijk beschouwd worden als representatief voor het conventionele aanbod, zoals voorgesteld
door het programma. Het programma schrijft echter niet voor dat de activiteiten 30 minuten zouden
moeten duren en buiten de klas in een rustige ruimte moeten plaatsvinden, zoals in dit onderzoek
een harde eis was.

TPR-condities
De activiteiten uit de TPR-condities werden toegelicht en geoefend op de training en waren voor
de leerkrachten gedetailleerd beschreven in de handleiding. Ze betroffen de TPR-niveaus 1 tot en
met 3: introductie, doe-opdrachtjes met en zonder visuele ondersteuning en het beantwoorden
van vragen (zie 2.4.1). Het zelf formuleren van TPR-opdrachtjes voor anderen (niveau 4) zou zeer
veel taalproductie van beginnende tweedetaalleerders eisen en werd daarom niet van kinderen
gevraagd. De activiteiten waren wat betreft onderwerp analoog aan die van de conventionele
aanpak en hadden de volgende kenmerken, die concreet waren uitgewerkt in de aanwijzingen (zie
het voorbeeld in Tabel 3.3 en 3.4):
– Het waren Total Physical Response-(achtige) activiteiten, opgebouwd uit reeksen doeopdrachtjes:
a) bij de face to face TPR-conditie waren het doe-opdrachtjes met intermediairs en
attributen waarmee leerkracht en leerlingen situaties uit het circus naspeelden;
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b) bij de iPad-conditie waren het doe-opdrachtjes met afbeeldingen op de iPad
(meerkeuze tik- of sleepopdrachten). De iPads (met applicatie) werden voor week 1
en 2 aan de school ter beschikking gesteld. Voor de activiteiten in week 3 beschikte de
school over dezelfde materialen als bij de face to face TPR-conditie.
– De 68 doelwoorden kwamen in clusters van gemiddeld twaalf doelwoorden per activiteit
aan de orde, verspreid over zes activiteiten in week 1 en 2. Alle doelwoorden kwamen in
week 3 nog eens terug, verdeeld over de drie activiteiten. In de leerkrachtinstructie waren
de doelwoorden consequent gemarkeerd en waren steeds alle herhalingen uitgeschreven.
– De leerlingen leerden de doelwoorden in week 1 en 2 alleen receptief en werden pas in
week 3 uitgedaagd tot taalproductie.
– De doelwoorden werden los, of getopicaliseerd vooraan de zin, aangeboden bij de
introductie en bij de doe-opdrachtjes zoals:
a) bij de face to face TPR-conditie: De clown. Dit is… de clown (introductie). Of: Omhoog,
wijs omhoog. Of: De aap, laat de aap op de kassa klimmen (doe-opdrachtjes);
b) bij de iPad-conditie: De clown. Dit is… de clown (introductie). Of: Omhoog, tik op
‘omhoog’. Of: De aap, sleep de aap naar de kassa (doe-opdrachtjes).
– Bij het aanbieden van het doelwoord werd de referent gelijktijdig met het uitspreken van het
doelwoord door de leerkracht getoond via een attribuut, handeling of gebaar en door de
applicatie via een afbeelding of bewegende beelden. Na de introductie van het doelwoord
en drie opdrachtjes bleef de referent in de volgende opdrachtjes met dit doelwoord wel
zichtbaar, maar liet de leerkracht het aanwijzen achterwege (Tabel 3.3, niveau 2 en 3). In de
applicatie bleef na de introductie de afbeelding zichtbaar, maar bleef de visuele markering
uit (Tabel 3.4, niveau 2 en 3). Het al of niet aanwijzen in de face to face TPR-conditie werd
aangestuurd via pictogrammen in de handleiding. In de applicatie was het al of niet
markeren van de afbeelding van het doelwoord in de programmatuur opgenomen.
– Wanneer de leerling de opdracht goed uitvoerde, gaf de leerkracht of de applicatie een nonverbaal signaal (duim opsteken/ beloningsgeluidje) dat de leerling het goed gedaan had.
– Wanneer de leerling de opdracht niet uitvoerde of fout deed, herhaalde de leerkracht of de
applicatie de opdracht voor de leerling, maar dan met visuele ondersteuning.
– De leerkracht of de applicatie bood de doelwoorden in week 1 en 2 per activiteit systematisch
aan in vier deelclusters van drie woorden en herhaalde deze via doe-opdrachtjes nog eens
in een willekeurige volgorde voordat er een nieuw deelcluster aan de orde kwam.
– De twaalf doelwoorden van een activiteit werden in week 1 en 2 aan het eind van de
activiteit en in de eerstvolgende activiteit door de leerkracht of de applicatie herhaald via
doe-opdrachtjes in een willekeurige volgorde.
– In week 3 werd aan alle leerlingen face to face TPR aangeboden en stelde de leerkracht vragen
over wat er gebeurde in de uitgebeelde circussituaties in de vorm van vraagwoordvragen
(waaronder benoemvragen) en meerkeuzevragen of ja/nee-vragen, die kinderen op hun
eigen niveau konden beantwoorden. De vraagwoordvragen golden als moeilijkste en de ja/
nee-vragen als makkelijkste vraagtype.
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– Wanneer de leerling de vraag goed beantwoordde, gaf de leerkracht een non-verbaal
signaal (duim opsteken) dat de leerling het goed gedaan had.
– Wanneer de leerling de vraag niet of fout beantwoordde, herhaalde de leerkracht de vraag
voor de leerling, maar dan op een lager vraagniveau en/of met visuele ondersteuning.
– De doelwoorden werden, verspreid over de negen activiteiten, in navolging van Bacchini
(2012) in totaal minimaal 21 keer herhaald. In Tabel 3.3 en 3.4 is te zien dat doelwoorden
binnen niveau 0 en 1 door topicalisatie al viermaal voorkwamen, waardoor er in totaal
minder dan 21 doe-opdrachten per doelwoord nodig waren.
Tabel 3.3
Opzet van de leerkrachthandleiding volgens de niveaus per woord (face to face TPR), voorbeeld ‘de kassa’
week

niveau

week 1-2

week 3

aanwijzen tekst leerkracht (voorbeeld)
of voordoen

0

+

De kassa. Dit is … de kassa.

1

+

De kassa. [Ferhat], geef de kassa aan [Aicha].

2

–

[Fatima], zet de kassa bij het circus.

3

–

[Fatima], zet de kassa bij het circus.
1.
2.
3.

Vraagwoordvraag: [Boris], waar is de kassa?
Meerkeuzevraag: [Layla], is de kassa bij het circus of bij de
juf?
Ja/nee-vraag: [Amin], is de kassa bij de juf, ja of nee?

Tabel 3.4
Opzet van de applicatie volgens de niveaus per woord (iPad-TPR), voorbeeld ‘de kassa’
week

niveau

tonen beeld en
tekst applicatie (voorbeeld)
visuele markering

0

+

De kassa. Dit is … de kassa.

1

+

De kassa. Tik op: de kassa.

2

–

Sleep de kassa naar het circus.

week

niveau

aanwijzen
of voordoen

tekst leerkracht (voorbeeld)

week 3

3

–

week 1-2

[Fatima], zet de kassa bij het circus.
a) Vraagwoordvraag: [Boris], waar is de kassa?
b) Meerkeuzevraag: [Layla], is de kassa bij het circus of bij de
juf?
c) Ja/nee-vraag: [Amin], is de kassa bij de juf, ja of nee?
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3.3.4.5 Frequentie van de doelwoorden
In de conventionele aanpak is de handleiding van de reguliere aanpak voor de kleine groep de
leidraad geweest. De leerkracht improviseerde aan de hand van de door de handleiding gegeven
suggesties. In de reguliere handleiding van Ik & Ko blijken sommige doelwoorden echter slechts één
keer in de activiteiten voor te komen (de pauze; het masker), terwijl enkele woorden meer dan 90
keer herhaald worden (het circus). Gemiddeld wordt elk doelwoord in de reguliere handleiding acht
keer herhaald. Leerkrachten van de conventionele aanpak moesten de beschrijving van de activiteit
volgen, maar hun taalaanbod was daarbij niet letterlijk uitgeschreven en het aantal herhalingen kan
daardoor minder of meer zijn geweest.
In beide TPR-condities was de frequentie van de doelwoorden binnen de activiteiten zodanig
gemanipuleerd dat alle doelwoorden minimaal 21 keer voorkwamen. In de face to face TPR-conditie
waren de herhalingen uitgeschreven en in de iPad-conditie waren ze geprogrammeerd. Wanneer
de opdracht door de leerkracht of de applicatie eventueel voor een leerling herhaald moest worden
omdat hij niet reageerde of de opdracht niet goed uitvoerde, viel de frequentie hoger uit. In Tabel
3.5 zijn, samenvattend, alle overeenkomsten en verschillen tussen de conventionele aanpak (CA) en
de TPR-condities (TPR) schematisch weergegeven.
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Tabel 3.5
Overzicht kenmerken conventionele aanpak (CA) en TPR-condities (TPR f2f en TPR iPad)
Kenmerken aanwezig in de aanwijzingen voor de activiteit

CA

TPR
f2f

Inhoud

Organisatie

Individuele activiteit op iPad

a

Activiteit in kleine groep (≤ 6 leerlingen)





b

Alleen met beginnende tweedetaalleerder(s)







Activiteit in een rustige ruimte (zonder andere geluiden)







Activiteit 3x per week; 30 min. per keer







Activiteit voor ander vormingsgebied dan taal







Werken/spelen met 2D materiaal (afbeeldingen)





a

Werken/spelen met 3D materiaal (attributen)





b













Voorgeschreven taalaanbod, bestaande uit doe-opdrachtjes





Doelwoord systematisch los aanbieden/ topicaliseren





Doelwoord-referent systematisch synchroon aanbieden





Doelwoord systematisch herhalen





≥21x

≥21x

Fasering in receptief (week 1-2)/ (re)productief oefenen (week 3)
Gespreksactiviteit/ interactie



Interactief voorlezen



Uitvoeren van doe-opdrachtjes (TPR)

Taalaanbod

Geïmproviseerd, natuurlijk taalaanbod

Gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord

Feedback

Spreiding aantal herhalingen per doelwoord

a



8x
0-92x

21-50x 21-50x

Systematisch terugschakelen naar visueel ondersteunde taal, indien nodig





Systematisch terugschakelen naar eenvoudiger vraag, indien nodig





alleen week 1-2; b alleen week 3; f2f= face to face; = kenmerk aanwezig in de aanwijzingen voor de activiteit

3.3.5 Dataverzameling en -analyse
De dataverzameling, die hierna uitgebreid zal worden toegelicht, omvatte:
1. Inventarisatie leerlingkenmerken (inclusief Taaltoets Alle Kinderen)
2. Woordenschattoetsen Circus (actief en passief )
3. Observaties van leerlingen (alleen in Experiment 2: iPad-conditie)
4. Vragenlijsten voor de leerkrachten voorafgaand aan en na afloop van de interventie
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5. Observaties van leerkrachten
6. Presentielijsten van de leerlingen
7. Een overzicht van de gehele dataverzameling staat in Tabel 3.6 en 3.7.
Tabel 3.6
Dataverzameling Experiment 1
DATAVERZAMELING
EXPERIMENT 1

LLN (N= 81)

Voor interventie

TAK

AWT1
PWT1

Tijdens interventie

Na interventie

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 7

–

–

AWT2
PWT2

AWT3
PWT3

AWT4
PWT4

LKN KG (N= 17)

VRLST 1

–

–

OBS
activiteit

VRLST 2

–

LKN GG (N= 20)

VRLST 1

–

–

–

VRLST 2

–

LLN (leerlingen); LKN (leerkrachten); KG (kleine groep); GG (grote groep); TAK (Taaltoets Alle Kinderen); AWT (Actieve
woordenschattoets) en PWT (Passieve woordenschattoets); OBS (observatie); VRLST (vragenlijst)

Tabel 3.7
Dataverzameling Experiment 2
DATAVERZAMELING
EXPERIMENT 2

Voor interventie

LLN (N= 74)
LLN iPad (n= 36)

TAK

AWT1
PWT1

Tijdens interventie

Na interventie

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 7

–

–

OBS
iPad

OBS
iPad

AWT2
PWT2

AWT3
PWT3

AWT4
PWT4

LKN KG (N= 9)

VRLST 1

–

–

OBS
activiteit

VRLST 2

–

LKN GG (N= 19)

VRLST 1

–

–

–

VRLST 2

–

LLN (leerlingen); LKN (leerkrachten); KG (kleine groep); GG (grote groep); TAK (Taaltoets Alle Kinderen); AWT (Actieve
woordenschattoets) en PWT (Passieve woordenschattoets); OBS (observatie); VRLST (vragenlijst)

3.3.5.1 Inventarisatie van leerlingkenmerken
Leerlingkenmerken zijn geïnventariseerd via de leerkrachten (geboortedatum, sekse, opleidingsniveau moeder en vader, thuistaal). Daarnaast is door onderzoeksassistenten de passieve
woordenschattaak van de de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) afgenomen. Deze is, zoals aangegeven
in paragraaf 3.3.3, gebruikt om deelnemers te selecteren. Verder is de TAK-score, als maat voor
de vooraf vastgestelde algemene receptieve woordvoorraad, naast leeftijd in maanden, sekse,
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opleidingsniveau moeder en vader en thuistaal gebruikt ten behoeve van de onderzoeksvraag naar
de invloed van achtergrondvariabelen van leerlingen op het leren van woorden.

Analyse van leerlingkenmerken
Afhankelijk van het meetniveau van de data is allereerst een χ2-toets, Mann-Whitney U-toets
of een t-toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd (Field, 2009) om verschillen tussen
leerlingen in de betreffende condities vast te stellen. De TAK-score, leeftijd in maanden, sekse,
opleidingsniveau van moeder en vader en thuistaal zijn vervolgens in de multilevelanalyses gebruikt
als achtergrondvariabelen (zie 3.3.5.2).

3.3.5.2 Woordenschattoetsen Circus
Bij de eenmaal geselecteerde leerlingen werd viermaal dezelfde actieve en passieve
woordenschattoets, speciaal ontwikkeld voor de effectmeting, afgenomen. Dit gebeurde
voorafgaand aan de interventie (T1), direct na de tweede week van de interventie, het eind van de
receptieve fase (T2), direct na de derde (laatste) week van de interventie, het eind van de productieve
fase (T3; eindmeting) en direct in de zevende week gerekend vanaf de start van de interventie
(T4; retentiemeting). De woordenschattoetsen dienden om de voorkennis en de leereffecten
te meten met betrekking tot de doelwoorden van het thema Circus uit Ik & Ko bij beginnende
tweedetaalleerders. Zij toetsen de passieve (receptieve) en de actieve (productieve) woordkennis.
Bij de passieve toets wezen de kinderen de juiste afbeelding van de referent aan bij het door de
testleider genoemde woord. Hierbij hadden ze per item de keuze uit vier plaatjes naast elkaar op
een bladzijde. Bij de actieve toets benoemden de kinderen zelf, per pagina van het toetsboekje, de
afbeelding van de referent. Beide toetsen hadden ten tijde van het eerste experiment dezelfde 30
items. Bij Experiment 2 zijn beide toetsen uitgebreid met dezelfde vijf extra items om bij Experiment
1 geconstateerde plafondeffecten te voorkomen.
Om betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen zijn de hierna vermelde criteria voor het
samenstellen van de toets en voor de afname en scoring gehanteerd. Ook heeft er, voorafgaand
aan het onderzoek, een pilot plaatsgevonden op scholen in de regio Rotterdam onder vierjarige
beginnende tweedetaalleerders om na te gaan of het toepassen van deze criteria inderdaad een
betrouwbare en valide toets heeft opgeleverd (Hoeber, 2014), zie verderop in deze paragraaf onder
het kopje Vooronderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit.
In verband met eisen voor de validiteit is bij de constructie van de toetsen zo goed mogelijk bias
vermeden op de volgende punten (Bachman & Palmer, 1996; Bachman & Cohen, 1998; Verhoeven
& Vermeer, 2001, 2006):
a) taal, door afstemming van de moeilijkheidsgraad van de instructietaal op het niveau van de
leerlingen;
b) cultuur, door spreiding van etnische achtergrond, cultuur en gender in afbeeldingen;
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c) toetsinhoud, door vermijding van overlap tussen de afbeeldingen in interventiemateriaal
en de toets.
Verder is uitgegaan van hierna beschreven overwegingen bij de keuze van de toetswoorden uit de
doelwoordenset, afleiders en afbeeldingen.
Wat betreft de moeilijkheidsgraad van de instructietaal is gewerkt met een aantal dezelfde,
eenvoudige en korte formules, zodat talige bias voor beginnende tweedetaalleerders zo klein
mogelijk zou blijven. De gebruikte formules zijn geoefend aan het begin van elke toets via twee
oefenitems, waarvan volgens Bacchini, Boland, Hulsbeek, Pot en Smits (2005) wordt verondersteld
dat de woorden behoren tot de eerst verworven Nederlandse woorden. De meeste woorden in
de opdrachtzinnen waren afkomstig uit de eerste 200 woorden; de vraagwoorden wie, wat, waar
kwamen echter uit de eerste 1000 woorden.
Bij de passieve toets, een meerkeuze aanwijstaak, is gewerkt met de volgende opdrachtzinnen:
a) ‘Een (doelwoord). Waar zie je een [doelwoord[?’ (bij een zelfstandig naamwoord), bijvoorbeeld:
’Een kassa. Waar zie je een kassa?’;
b) ‘(Doelwoord). Wie is aan het [doelwoord]?’ (bij een werkwoord), bijvoorbeeld: ‘Hangen. Wie is
aan het hangen?’;
c) ‘(Doelwoord). Wie doet/ is/ gaat [doelwoord]?’ (bij de categorie overige woorden), bijvoorbeeld:
‘Omhoog. Wie gaat omhoog?’ of ‘Zonder jas. Wie is zonder jas?’
Deze werkwijze komt overeen met de passieve woordenschattaak uit de Taaltoets Alle Kinderen
(Verhoeven & Vermeer, 2001). Anders dan in deze toets werden de doelwoorden echter vooraan de
opdracht los genoemd (topicalisatie) en kwamen ze verderop in de zin nog eens voor. Beginnende
tweedetaalleerders kunnen nieuwe woorden moeilijk isoleren uit de stroom klanken in een zin,
door segmentatieproblemen (Bacchini, 2012). Losse woorden worden beter verstaan. Omdat het
hier gaat om het vaststellen of de betekenis van een doelwoord gekend wordt, is gekozen voor deze
wijze van aanbieden, om een valide meting te kunnen doen.
Bij de actieve toets, een benoemtaak, ging het om de volgende typen invulzinnen of vragen:
a) ‘Dit is een…?’ (bij een zelfstandig naamwoord);
b) ‘Wat doet deze [meneer, etcetera]?’ (bij de meeste werkwoorden);
c) ‘Deze [meneer, etcetera] doet/ is/ gaat …..?’ (bij de categorie overige woorden).
In de toets is culturele bias zoveel mogelijk vermeden door de afbeeldingen van personen te spreiden
over etnische achtergrond, cultuur en gender om ze een vergelijkbare mate van herkenbaarheid te
geven voor kinderen met uiteenlopende culturele achtergronden.
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Bij de keuze van de afbeeldingen is erop gelet of de afbeeldingen in de toets niet gelijk waren aan
of te veel overeenkwamen met de afbeeldingen uit het materiaal van Ik & Ko, en de plaatjes van
extra woordkaarten bij Ik & Ko (Van de Kreeke et al., 2009) die op de deelnemende scholen volgens
de vooraf afgenomen vragenlijst veel werden gebruikt. Aangezien in de condities gewerkt is met
getekende afbeeldingen, zijn er in de toets overwegend foto’s gebruikt.

Selectie van toetswoorden en afleiders
Voor de passieve en de actieve woordenschattoetsen zijn dezelfde woorden (hierna: toetswoorden)
uit de doelwoordenlijst van het thema Circus geselecteerd. Bij de passieve woordenschattoets,
een meerkeuzetoets, was daarnaast sprake van afleiders. Bij de keuze van toetswoorden (en
afleiders) is rekening gehouden met de spreiding over de woordsoorten, de afbeeldbaarheid en de
interpreteerbaarheid, het niveau en voor de passieve toets de gelijkwaardigheid en plausibiliteit van
meerkeuzealternatieven. Deze maatregelen, naast eerdergenoemde maatregelen ter voorkoming
van bias, zijn genomen om ervoor te zorgen dat de toets een valide afspiegeling is van de
doelwoordenset.
De toetswoorden waren naar rato van de doelwoordenlijst proportioneel verdeeld over de
woordsoorten: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en de categorie overige woorden. Naar
aanleiding van de analyses van de toetsresultaten in Experiment 1, zijn bij Experiment 2 echter vijf
extra toetsitems toegevoegd, om plafondeffecten te voorkomen. Voor de toets zijn 30 (Experiment
1) respectievelijk 35 woorden (Experiment 2) gekozen, waarvan 16 zelfstandige naamwoorden, 8
respectievelijk 11 werkwoorden en 6 respectievelijk 8 uit de categorie overige woorden.
Bij de selectie van toetswoorden en afleiders zijn verder de volgende criteria gehanteerd:
a) Afbeeldbaarheid en interpreteerbaarheid voor vierjarigen zonder kennis van beeldtaal en
beeldconventies en zonder kennis van de leesrichting. Woorden die om deze redenen als
toetsitem afvielen waren bijvoorbeeld: iets/niets, muziek, voor de gek houden, van… naar.
b) De afleiders waren op het niveau van groep 1 tot en met 3, volgens de Basiswoordenlijst
Amsterdamse Kleuters (Mulder, Timman & Verhallen, 2009) of de Woordenlijst Amsterdamse
Kinderen (Kuiken & Droge, 2010).
c) De afleiders waren van dezelfde woordsoort als het te toetsen woord in verband met de
homogeniteit van meerkeuzealternatieven (Haladyna, Downing & Rodriguez, 2002).
d) Alle afleiders kwamen maar één keer in de toets voor, om interferentie tussen items te
voorkomen.
e) Een van de drie afleiders had klankovereenkomst met het toetswoord, de overige twee
afleiders niet.
f ) Van de overige twee afleiders was één afleider een doelwoord uit het thema Circus dat, om
interferentie te vermijden, verder niet in de toets voorkwam. De andere afleider was een
woord buiten het thema.
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Ad a: Selectie van afbeeldingen
Omdat de herkenbaarheid van afbeeldingen in deze toetsen essentieel is, is bij de selectie van
de toetsitems al rekening gehouden met de afbeeldbaarheid van de afzonderlijke woorden.
Daarnaast is al bij de keuze van toetsitems gekozen voor woorden waarvan de afbeeldingen zich
duidelijk onderscheiden van die van andere doelwoorden om interferentie tussen afbeeldingen te
voorkomen.
De gebruikte afbeeldingen moesten prototypisch zijn, alleen de essentiële betekeniskenmerken van
het woord in beeld brengen en geen irrelevante details vertonen (Bacchini & Van Rijk, 2003; Segers,
Verhoeven, Boot, Berkers & Vermeer, 2001). Een afbeelding van een circusdirecteur is voor een
jong kind wellicht moeilijk te onderscheiden van die van een goochelaar. Er zijn echter voldoende
onderscheidende afbeeldingen te vinden van goochelaars versus acrobaten, of van circusdirecteuren
en acrobaten etcetera.
Bij de keuze van afbeeldingen is er wegens het homogeniteitscriterium (Haladyna et al., 2002) op
gelet dat ze elkaar niet wegdrukken wat betreft kleurstelling, contrast, type afbeelding, complexiteit
van het beeld, opdat alle alternatieven voor zover mogelijk, en in de ogen van een vierjarige, even
plausibel zijn.
De afbeeldingen zijn voorafgaand aan een pilot voorgelegd aan medeonderzoekers en zijn na de
pilot en itemanalyse (Hoeber, 2014) geëvalueerd en zo nodig vervangen.

Ad b: Niveau toetswoorden en afleiders
Bij de keuze en rangschikking van toetsitems is gepoogd rekening te houden met een oplopend
niveau in frequentie en moeilijkheidsgraad tussen toetsitems over het geheel van de toets (verticaal)
en, wat betreft de passieve woordenschattoets, met een gelijk niveau tussen toetswoord en
afleiders binnen een toetsitem (horizontaal). Voor een poging tot inschalen van de toetswoorden
en afleiders op frequentie en moeilijkheidsgraad zijn de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters
(BAK) en de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK; groep 3) gebruikt. Deze woordenlijsten zijn
samengesteld uit diverse streeflijsten voor het aanbod aan kinderen van twee tot en met zes jaar
(Bacchini et al., 2005; Damhuis et al., 1992; Litjens, 1990; Schaerlakens, Kohnstamm & Lejaegere, 1999)
en een frequentielijst (Schrooten & Vermeer, 1994). De toetsitems zijn gerangschikt naar aflopende
frequentie van het woord volgens Schrooten en Vermeer (1994) zodat de toets bij benadering
gaandeweg moeilijker wordt. Goodman, Dale en Li (2008) stellen echter dat het verband tussen
frequentie en leeftijd van verwerving zeer complex is en bovendien voor alle woordsoorten en talen
verschillend. De BAK- of WAK-lijst en de onderliggende streeflijsten zijn niet genormeerd, dus het is
niet mogelijk exacte uitspraken over het niveau van een toetsitem te doen.
Afname en scoring
Om de betrouwbaarheid te waarborgen is de hierna beschreven wijze van afnemen en scoren
gehanteerd. De verantwoording voor het afnemen van de actieve en passieve woordenschattoetsen
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(respectievelijk AWT en PWT) bij het thema Circus is gebaseerd op de criteria die Bachman en Palmer
(1996) daarvoor aanbevelen, zie Tabel 3.8.
Tabel 3.8
Verantwoording van de toetseigenschappen volgens de criteria van Bachman en Palmer (1996)
Toetseigenschap
Setting:
Fysieke eigenschappen

Verantwoording
buiten klaslokaal in een rustige en prikkelarme ruimte
leerling en testleider zitten naast elkaar
leerlingmateriaal: tekstboekje met afbeeldingen per toets (AWT en PWT)
materiaal testleider: scoreformulier per toets + pen; geluidsopname apparaat

Deelnemers

leerling en voor leerling onbekende testleider

Tijdstip

op maandag of dinsdag; leerlingen worden steeds getoetst op hetzelfde
dagdeel

Toetsrubrieken:
Instructies

instructies: Nederlands, auditief
enkele visuele aanwijzingen (pijlen)
procedure afname volgens handleiding voor testleider

Structuur

30 items (Experiment 1) respectievelijk 35 items (Experiment 2)

Toegestande afnameduur

Max. 15 minuten per toets

Methode van scoren

AWT: goed/fout (bij twijfel antwoord fonetisch noteren; raadplegen lijst voor
toegestane varianten in uitspraak)
PWT: omcirkelen gegeven antwoord (A tot en met D); goed/ fout
procedure scoring volgens handleiding voor testleider
afbreken in principe niet: alleen als leerling niet te kalmeren/ troosten is

Input:

taaltoets (Nederlandse woordenschattoets); auditief en visueel;
analoog en face to face afgenomen; instructies m.b.t. afname, herhalen,
doorvragen, geven van aanwijzingen volgens handleiding voor testleider
AWT: benoemtaak n.a.v. opdrachtzinnen (in testboekje)
PWT: aanwijstaak (meerkeuze uit vier afbeeldingen) n.a.v. opdrachtzinnen
(in testboekje)

Verwachte respons:

Leerling antwoordt door het noemen van het juiste woord (AWT) of het
aanwijzen van de juiste referent (PWT)

AWT= actieve woordenschattoets; PWT= passieve woordenschattoets

De assistent die de toets afnam was niet op de hoogte van de toegewezen conditie. Zowel de
actieve als de passieve woordenschattoets werd viermaal afgenomen. De assistent gaf de leerling
geen feedback over de juistheid of onjuistheid van de antwoorden per item om hertesteffecten
te voorkomen. Deze en andere praktische aanwijzingen voor een betrouwbare afname van beide
taken zijn expliciet in de handleiding en de training voor de assistenten opgenomen. De actieve
toets werd steeds afgenomen voorafgaand aan de passieve toets, omdat dezelfde doelwoorden
voorkwamen in beide toetsen. Zou de passieve toets eerst worden afgenomen, dan zouden de
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antwoorden voor de actieve toets zijn voorgezegd (‘priming’) en zouden de resultaten van deze
toets niet valide zijn.
Bij de actieve toets ging het om het benoemen van de afbeeldingen met de doelwoorden. Uiteraard
zouden andere antwoorden inhoudelijk of naar de intentie ook goed kunnen zijn (met geen jas in
plaats van zonder jas), maar indien het doelwoord niet werd genoemd, werd het antwoord niet goed
gerekend. Nu valt van kinderen onder de vijf jaar, en zeker van tweedetaalleerders, niet te verwachten
dat zij woorden, zeker woorden met medeklinkercombinaties (clown) of lange woorden (di-rec-teur)
correct uitspreken. Een gebrekkige uitspraak betekent echter niet dat het kind het woord niet, op zijn
manier, kan produceren. Deze toets is daarom opgenomen op een geluidsdrager en de testleider
noteerde bij twijfel over de juistheid het antwoord van de leerling fonetisch en raadpleegde de
lijst voor toegestane varianten in uitspraak of, bij twijfel, de onderzoeker. Tijdens de training is voor
de actieve woordenschattoets aan de hand van geluidsopnamen uit het vooronderzoek vooraf de
interbeoordelaarsovereenstemming gemeten. Met waarden van .90 tot .95 was deze voldoende
voor alle toetsassistenten.
Omdat er, na toepassing van alle eerdergenoemde selectiecriteria, van de 68 doelwoorden maar
30 tot 35 geschikt bleken als toetsitems, was het niet mogelijk om voor de passieve en actieve
toets, of voor de verschillende toetsmomenten, toetsen samen te stellen die onderling verschilden
in toetsitems. Wel verschilden de passieve en actieve test per toetsitem onderling in afbeeldingen.
Omdat beide toetsen vier keer werden afgenomen, zijn voor de afname dan ook de volgende
aanwijzingen opgesteld om hertesteffecten te voorkomen:
– Er was een pauze van minimaal een half uur tussen de actieve en de passieve test om
ongewenste geheugeneffecten te beperken met betrekking tot de afbeeldingen die
gebruikt werden in de actieve test, en die overeenkomsten zouden kunnen hebben met
die in de passieve test. Nadat de leerlingen waren getoetst op hun actieve woordenschat
werden ze teruggebracht naar de klas. Als alle deelnemers de actieve woordenschattoets
hadden afgelegd, werden ze opnieuw opgehaald voor de passieve toets.
– Bij toetsmoment 2 en 4 is elke toets in omgekeerde volgorde afgenomen, van het laatste
tot het eerste item.

Vooronderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit
Hoeber (2014) heeft in het kader van haar masterscriptie in het jaar voorafgaand aan het eerste
experiment betrouwbaarheids- en validiteitanalyses van de twee woordenschattoetsen Circus
gedaan. Daartoe heeft ze de passieve woordenschattaak van de TAK (Verhoeven & Vermeer, 2001) en
de twee woordenschattoetsen Circus eenmalig afgenomen bij 47 vierjarige tweedetaalleerders van
groep 1. De leerlingen waren afkomstig van scholen in de regio Rotterdam die met het programma
Ik & Ko werkten, en nog niet het thema Circus aangeboden hadden gekregen.
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De passieve woordenschattaak van de TAK werd gebruikt om na te gaan of de woordenschattoetsen
Circus voldoende differentiëren tussen de deelnemers die wel of niet tot de doelgroep van het
experiment zouden behoren (TAK-score ≤ 32 respectievelijk > 32). De scores op de passieve
woordenschattaak van de TAK correleerden sterk met de beginmeting op zowel de actieve
woordenschattoets Circus (r=.78) als de passieve woordenschattoets Circus (r=.71). De woordenschattoetsen Circus correleerden ook onderling sterk (r=.78). De actieve woordenschattest Circus gaf een
Guttmans lambda2 van .86, hetgeen aangeeft dat de betrouwbaarheid van de toets voldoende is
om er voortgangsonderzoek mee te verrichten (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010). De passieve
woordenschattest Circus had een Guttmans lambda2 van .88. Deze betrouwbaarheid ligt eveneens
ver boven de vereiste betrouwbaarheid van .60 of .70 volgens Evers et al. (2010).
Ook wanneer de steekproef werd beperkt tot de doelgroep voor het experiment, namelijk de
kinderen met een score van ≤32 op de passieve woordenschattak van de TAK (n= 26), was de
betrouwbaarheid voldoende tot goed, met waarden voor Guttmans lambda2 van .79 voor de
passieve test en .70 voor de actieve test. De correlatie van beide toetsen met de TAK (passieve
woordenschattaak) was ook voor deze subgroep hoog, met een Pearsons r van .64 voor de passieve
toets en .66 voor de actieve toets. De woordenschattoetsen Circus correleerden ook in dit geval
onderling sterk, met een Spearman’s rho van .78.
Volgens deze analyses zijn de woordenschattoetsen Circus voldoende betrouwbare en valide
instrumenten om de woordenschatgroei te meten van de jonge beginnende tweedetaalleerders in
het onderhavige effectonderzoek.

Analyse van toetsresultaten
Bij de analyse van de toetsresultaten van Experiment 1 en 2 zijn in eerste instantie met SPSS de
descriptieve statistieken bepaald om inzicht te krijgen in de gemiddelde scores (M) en spreiding
(sd). Ook is gecontroleerd of de data normaal verdeeld zijn.
Vervolgens is door middel van een hiërarchische multilevel regressie-analyse met MLwiN
geanalyseerd of de resultaten per conditie significant van elkaar verschillen, waarbij er gecontroleerd
is voor de variantieniveaus (leerkracht/school), voor het beginniveau van de leerling en voor de
volgende achtergrondvariabelen met betrekking tot de leerling:
– de vooraf geschatte receptieve woordenschat (TAK-score)
– het opleidingsniveau van moeder en van vader (SES)
– de sekse
– de leeftijd
– de thuistaal
– de presentie van de leerling bij de interventie (aantal bijgewoonde activiteiten)
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Bij de multilevelanalyse is in eerste instantie onderzocht of de random factoren leerling, klas en
school in een basismodel opgenomen dienen te worden. Om vast te stellen of het toevoegen van
een variantieniveau de modelpassing verbeterde, is getoetst op .10. Toetsen op deze wijze is volgens
Hox (2010) vergelijkbaar met eenzijdig toetsen op .05.
Daarna is voor zowel de actieve woordenschat (AWT) als de passieve woordenschat (PWT) nagegaan
of er een effect is van Conditie en/of van Conditie in interactie met Groei. Zulke effecten zouden
kunnen duiden op algemene conditieverschillen, respectievelijk verschillende ontwikkelingen in de
condities tijdens de interventieperiode. Regressiecoëfficiënten zijn getoetst op .05 met de Wald-test.
Om te achterhalen welke achtergrondkenmerken van leerlingen in het experiment een rol
kunnen hebben gespeeld bij het leren van woorden is gekeken naar eventuele interacties van
Achtergrondvariabelen, Conditie en Groei bij de actieve en passieve woordenschattoetsen (AWT
en PWT): ten eerste Achtergrondvariabele*Groei, ten tweede Achtergrondvariabele*Conditie en ten
derde Achtergrondvariabele*Groei*Conditie.
De analyses zijn niet alleen uitgevoerd voor de totaalscores op de actieve woordenschattoets (AWT)
en de passieve woordenschattoets (PWT), maar ook voor de subscores voor de woordsoorten
zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en de categorie overige woorden. Deze analyses per
woordcategorie dienden om te bepalen of de experimentele conditie effectiever was dan de
controleconditie voor de verwerving van een bepaalde woordcategorie. Gezien het aandeel van
beweging in TPR zou het effect voor werkwoorden (handelingen) of richting aanduidende overige
woorden (gebaren) groter kunnen zijn dan voor de zelfstandige naamwoorden, terwijl dit wellicht
niet tot uitdrukking kwam in het totale effect.

3.3.5.3 Observaties van leerlingen
Waren er in Experiment 1 alleen leerkrachten bezig met de uitvoering, in Experiment 2 werd in de
virtuele TPR-conditie (in week 1 en 2) de iPad ingezet om de leerlingen langs receptieve weg nieuwe
woorden aan te bieden en deze te herhalen. De onderzoeksassistenten die de iPad-leerlingen
begeleidden buiten de klas, observeerden of de leerlingen in de 30 minuten dat zij met de iPad
werkten zelfstandig met de applicatie overweg konden of hulp (van de assistent) nodig hadden,
via de hieronder beschreven observatiecategorieën b, c, d en e. Daarnaast waren de observaties
nodig om uiteindelijk te kunnen nagaan hoeveel van de bedoelde input (speeltijd/doelwoorden) de
leerling had gekregen. Dit gebeurde aan de hand van observatiecategorieën a, b en f. De gespeelde
tijd en de gerealiseerde frequentie per doelwoord werd per leerling en per sessie overigens ook
door de applicatie vastgelegd. Om alle bovengenoemde aspecten van het werken met de iPad zo
goed mogelijk te kunnen meten, noteerden de assistenten per leerling en per sessie:
a) de start- en eindtijd
b) het aantal keer dat de leerling aandachtig naar het beeldscherm keek (om de twee minuten
gescoord; maximaal 15)
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c) het aantal keer in totaal dat de begeleider de leerling even moest helpen bij het spel en om
welke reden (keuze uit vier redenen)
d) het aantal keer in totaal dat het spel even gepauzeerd moest worden en om welke reden
(keuze uit vier redenen).
Wanneer er onverhoopt storing zou optreden werd ook nog genoteerd:
e) het aantal keer in totaal dat de applicatie stagneerde en moest worden herstart
f ) of het spel voortijdig (voor de 16e minuut, de helft van de speeltijd) definitief moest worden
afgebroken en om welke reden (keuze uit zes redenen).
Voor het observeren en begeleiden van de kinderen volgden alle assistenten eerst een training. Zij
werkten, omwille van de betrouwbaarheid, met een vast protocol en noteerden hun observaties op
een voorgestructureerd observatieformulier. Middels een tussentijds intervisiemoment halverwege
de eerste week van het eerste experiment werd de interpretatie van de observatiecategorieën in de
protocollen nabesproken en verder afgestemd.

Analyse leerlingobservaties
De observatiegegevens werden per sessie (speleenheid) geanalyseerd met beschrijvende
statistieken via SPSS om gemiddelden (M) en standaarddeviaties (sd) te bepalen. Op deze wijze kon
per speleenheid en over het geheel van de opeenvolgende speleenheden informatie verkregen
worden over de mate van zelfstandigheid waarmee gespeeld werd en over de gerealiseerde input
van doelwoorden, voor wat betreft de gemiddelde leerling en de verschillen tussen leerlingen
onderling.

3.3.5.4 Vragenlijsten voor leerkrachten
De leerkrachten die aan het onderzoek deelnamen, werkten in hun reguliere praktijk met beginnende
tweedetaalleerders in de grote groep en/of in de kleine groep. Via vragenlijsten voorafgaand aan
de training en de interventie en na afloop van de interventie is in kaart gebracht wat de praktijk,
de ervaringen en de opvattingen van deze leerkrachten waren met betrekking tot beginnende
tweedetaalleerders. De voormeting diende om na te gaan wat de beginsituatie van de leerkrachten
was en waar significante verschillen tussen leerkrachten invloed zouden kunnen hebben op de
uitvoering van de condities en dus ook op de resultaten van de leerlingen. De nameting had als
doel te achterhalen of de leerkrachten tijdens of na het experiment verschil zagen in hun praktijk,
in vergelijking met de voormeting. Ook is gevraagd of zij tijdens hun deelname aan het onderzoek
bepaalde principes uit de aan hen toegewezen aanpak voor de kleine groep toepasten in andere
situaties (transfer) en of zij deze principes ook na het onderzoek zouden blijven toepassen.
Afhankelijk van hun bezigheden binnen de interventie beantwoordden de leerkrachten vragen over
veranderingen in de grote en/of kleine groep. In beide vragenlijsten was verder een identieke set
stellingen opgenomen om eventuele veranderingen in opvattingen van de leerkrachten in kaart
te brengen. De vragenlijsten werden aan alle leerkrachten toegestuurd en door hen ingevuld in de
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week voorafgaand aan de training (vragenlijst 1) en in de week direct na afloop van het experiment
(vragenlijst 2). De vragen van beide vragenlijsten zijn, omwille van de validiteit, voorafgaand aan
Experiment 1 aan medeonderzoekers voorgelegd om na te gaan of de vraagstelling begrepen
werd als bedoeld. Waar nodig werden zij aangescherpt. In beide experimenten werden dezelfde
vragenlijsten afgenomen. De items van de vragenlijsten zijn verkort weergegeven in Bijlage B, D, E
en G.
De leerkrachtvragenlijst die voorafgaand aan het experiment werd afgenomen, bevatte naast vragen
naar achtergrondkenmerken, ook vragen waarmee de staande praktijk voor het woordenschatonderwijs aan beginnende tweedetaalleerders op de school/in de klas in kaart werd gebracht. De
vragenlijst vooraf maakte het mogelijk na te gaan of er verschil was tussen scholen en leerkrachten op
het gebied van leerkrachtkenmerken en voor wat betreft de volgende constructen: eerste opvang,
doelen en opvattingen, de organisatie van het werken in de grote en de kleine groep, expliciet/
intentioneel woordenschatonderwijs. In de vragenlijst achteraf werden leerkrachten opnieuw
bevraagd op deze onderwerpen en op mogelijke transfer van aspecten van de interventie in de
kleine groep naar andere situaties. Deze constructen zijn, waar zij teruggaan op theorie, besproken
in hoofdstuk 2 en worden hieronder alleen kort toegelicht.

3

Leerkrachtkenmerken. Leerkrachten hebben gegevens aangeleverd over hun leeftijd, moedertaal,
het niveau van hun opleiding, hun ervaring in het onderwijs (in het bijzonder met tweedetaalleerders
in groep 1) en gevolgde professionalisering met betrekking tot woordenschatdidactiek.
Eerste opvang. De benadering van beginnende tweedetaalleerders in groep 1 kan verschillen
afhankelijk van de onderwijsvisie van de scholen. Vragenlijst 1 was o.a. gericht op de wijze van eerste
opvang. In Vragenlijst 2 konden leerkrachten aangeven of zij naar aanleiding van het experiment
hebben overwogen om de eerste opvang voor beginnende tweedetaalleerders te veranderen.
Doelen en opvattingen. In de vragenlijst zijn leerkrachten bevraagd op de doelen die zij hadden
voor de woordenschatverwerving van beginnende tweedetaalleerders en de wijze waarop ze
die doelen toetsen en naar hun opvattingen over factoren die van invloed zijn op het woorden
leren (attributie). In dit verband werd ook gevraagd of de leerkracht zich wat betreft beschikbare
tijd en materiaal voldoende toegerust voelde voor het woordenschatonderwijs aan beginnende
tweedetaalleerders. Na de interventie, via Vragenlijst 2, werden de leerkrachten op dezelfde aspecten
bevraagd om te zien of zij door hun ervaringen van mening veranderd waren.
Organisatie van het werken in de kleine groep. In Vragenlijst 1 werd nagegaan wat, voorafgaand
aan de interventie en de training, de frequentie, de duur, de samenstelling, de groepsgrootte, de
lesruimte, de inhoud en aanbiedingswijze van het woordenschatonderwijs in de kleine groep was.
Via deze vragen konden leerkrachten onderscheiden worden die zich meer of minder bewust waren
van de speciale leerbehoeften van beginnende tweedetaalleerders, en die al dan niet hun aanpak
op deze leerlingen afstemden. Omdat de beginnende tweedetaalleerders uiteraard ook aanwezig
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zijn bij de activiteiten in de grote groep werd ook gevraagd naar bovengenoemde aspecten van het
woordenschatonderwijs, maar dan met betrekking tot de grote groep.
Expliciet, intentioneel woordenschatonderwijs in kleine en grote groep. Kenmerken van expliciet,
intentioneel woordenschatonderwijs hebben we in de analyse gelabeld als gunstig voor beginnende
tweedetaalleerders en kenmerken van impliciet, incidenteel woordenschatonderwijs als minder
gunstig. In de leerkrachtvragenlijsten zijn, om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen, de
beschrijvingen neutraal gehouden. Via Vragenlijst 1 werd onderzocht wat, voorafgaand aan de
training en de interventie, de praktijk van de leerkrachten was. Hiertoe werden beschrijvingen
van de onderwijspraktijk opgenomen waarbij de leerkracht op een vijfpuntsschaal kon aangeven
in hoeverre die beschrijving op haar handelwijze van toepassing was. Na de interventie werden
dezelfde beschrijvingen in Vragenlijst 2 nog eens voorgelegd om na te gaan of de praktijk in de
kleine groep voorafgaand aan het experiment volgens de leerkracht verschilde van die tijdens de
interventie en of de leerkrachten hun praktijk in de kleine groep zouden willen veranderen. Ook
werd hun gevraagd aan welke voorwaarde(n) voldaan moest worden voor het doorvoeren van die
veranderingen.
Transfer. Uit vooronderzoek op kleine schaal (Pot, 2012) bleek dat leerkrachten principes uit de
interventie zeiden toe te passen in hun praktijk tijdens en na de interventie, zowel in de kleine als in
de grote groep. Leerkrachten werd daarom in Vragenlijst 2, na afloop van het experiment, gevraagd
of zij principes uit de toegewezen conditie gebruikten buiten de (p)re-teachingactiviteiten in de
kleine groep, en zo ja, welke. Dit zou wijzen op mogelijke transfer vanuit het experiment naar de
gangbare praktijk, oftewel een leereffect van het experiment voor de leerkracht.

Analyse van leerkrachtvragenlijsten
Voor het berekenen van de antwoordpercentages zijn bij de items met vijfpuntschalen steeds de
scores voor ‘vaak’ en ‘(bijna) altijd’ respectievelijk ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ samengenomen
voor een beter overzicht. Zo ook voor ‘(bijna) nooit’ en ‘af en toe’ respectievelijk ‘mee oneens’ en
‘helemaal mee oneens’.
Voor de analyse van de leerkrachtvragenlijsten werd, afhankelijk van het meetniveau van het item in
de vragenlijst, een χ2-toets, Mann-Whitney U-toets of een t-toets voor onafhankelijke steekproeven
uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar significante verschillen tussen de leerkrachten van beide
condities op eerder besproken constructen. Voor het berekenen van de effectgrootte is in het geval
van een χ2-toets de contingentiecoëfficiënt (C) gebruikt. In het geval van een Mann-Whitney U-toets
of t-toets is dat gedaan met r (Rosenthal, 1991).
In verband met de omvang van de vragenlijst (80 items) en daardoor het grote aantal statistische
toetsingen dat is gedaan, is het signifcantieniveau aangepast volgens de Bonferroni-correctie (Field,
2009) om kanskapitalisatie te voorkomen (p<.0006). Omdat deze correctie tamelijk conservatief is en
de steekproef betrekkelijk klein, vermelden we volledigheidshalve ook verschillen die in termen van
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effectgrootte als groot aangemerkt worden (C >.50 of r >.50). Hoewel er een klein verschil is tussen
de contingentiecoefficiënt C en Cohens w (Cohen, 1988), hanteren we gemakshalve de vuistregel
voor een groot effect voor Cohens w (>.50) ook voor C.

3.3.5.5 Observaties van leerkrachten
Via observaties is nagegaan of er (voldoende) verschil in uitvoering was tussen de condities, dat wil
zeggen of ze zijn uitgevoerd zijn conform de richtlijnen voor de betreffende conditie of anders. Om
sociaal wenselijk gedrag te voorkomen was het doel van de observaties niet verder geëxpliciteerd
aan de leerkrachten dan dat de leerkracht en de leerlingen zouden worden geobserveerd bij de
uitvoering van een van de extra activiteiten in de derde week.
De eerste kenmerken die werden geobserveerd waren zowel in de training als in de handleiding
van de leerkrachten uit de TPR-conditie sterk benadrukt, en bij de leerkrachten uit de conventionele
aanpak achterwege gelaten. De observatiecategorieën waren de volgende:
a) het los (of getopicaliseerd) aanbieden van het doelwoord (Bacchini, 2012)
b) het gelijktijdig noemen en aanwijzen van de referent bij de introductie van het doelwoord
(Bacchini, 2012)
c) het geven van TPR-opdrachtjes (Asher, 2003)
d) het geven van visuele hints bij het niet of verkeerd uitvoeren van TPR-opdrachtjes (Asher,
2003)
e) het stellen van vragen op diverse niveaus (Asher, 2003; Damhuis & Litjens, 2003)
f ) het aanpassen van het niveau van de vraag bij een niet of verkeerd beantwoorde vraag
g) het aantal herhalingen van het doelwoord.
Daarnaast werd gelet op kenmerken die niet specifiek bij de TPR-conditie hoorden of die expliciet
waren ‘afgeraden’ aan de leerkrachten in de TPR-conditie, maar die wel waarneembaar zouden
kunnen zijn, met name in de conventionele aanpak:
h) het laten nazeggen van het doelwoord
i) het inhoudelijk ingaan op spontane inbreng van de leerlingen.
Tenslotte werd geobserveerd op:
j) de volledigheid van de uitvoering.
De observatiecategorieën en de wijze van scoren worden hieronder toegelicht.
Kenmerken van de TPR-conditie (receptief en productief). De observatiecategorieën a) tot en met
c) en e) betroffen leerkrachtgedrag voor een vooraf vastgestelde set van vijf doelwoorden die in de
te observeren activiteit in week 3 aan de orde zouden komen. De leerkracht was niet op de hoogte
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van de observatiecategorieën of van de geselecteerde doelwoorden. Van elke woordsoort waren
een of meer voorbeelden gekozen en ook was het vijftal doelwoorden gespreid over concrete en
abstracte woorden. Gescoord werd of de leerkracht het te observeren gedrag ten minste eenmaal
vertoonde. Aangezien er voor vijf doelwoorden werd gescoord, kon de score maximaal vijf punten
bedragen. Gedurende de volle 30 minuten werd bovendien gescoord hoe vaak elk van de vijf
doelwoorden werd genoemd (categorie g).
De categorieën d) en f ) betroffen het geven van feedback als de leerling niet of fout reageerde.
Er moest van maximaal vijf van dergelijke situaties gescoord worden of de leerkracht in zo’n
geval terugschakelde naar het vereenvoudigen van de opdracht door het bieden van visuele
ondersteuning of naar het vereenvoudigen van het vraagtype. Het systematisch terugschakelen
indien nodig was kenmerkend voor de TPR-conditie. Aangezien er voor vijf situaties werd gescoord,
kon de score maximaal vijf punten bedragen.
Niet-wenselijk gedrag. Verder werd voor de vijf doelwoorden nagegaan of niet-wenselijk leerkrachtgedrag voorkwam, zoals het laten nazeggen (categorie h). Zowel Asher (2003) als Krashen (1982)
benadrukken dat het direct laten nazeggen van nieuwe woorden belastend kan zijn voor de
beginnende (tweede)taalleerder. Nazeggen werd in de TPR-conditie expliciet afgeraden. Gescoord
werd of de leerkracht het te observeren gedrag ten minste eenmaal vertoonde. Aangezien er voor
vijf doelwoorden werd gescoord, kon de score maximaal vijf punten bedragen.
Spontane interactie. Daarnaast werden maximaal vijf situaties gescoord waarin de kinderen
spontaan het woord namen en de leerkracht daar, anders dan via minimale luisterresponsen,
inhoudelijk op in ging (categorie i). Hoewel voor beginnende tweedetaalleerders gewaakt moet
worden voor spreekdwang (Krashen, 1982) moeten de kinderen die spontaan iets zeggen serieus
genomen worden. Deze situatie zou zich vaker kunnen voordoen in de conventionele aanpak
waarin meer ruimte was voor interactie. Aangezien er voor vijf situaties werd gescoord, kon de score
maximaal vijf punten bedragen.
Volledigheid van uitvoering. Tenslotte werd aan de hand van de opnamen genoteerd op een
vijfpuntsschaal of de leerkracht de in de handleiding onderscheiden onderdelen van de activiteit
helemaal niet (1), voor minder dan de helft (2), voor de helft (3), voor meer dan de helft (4) of (bijna)
volledig (5) had uitgevoerd (categorie j). De maximale score kon derhalve vijf punten bedragen.
Ten behoeve van de observatie werd de uitvoering van een van de activiteiten in de kleine groep
in week 3 gedurende 30 minuten gefilmd met een HD-flipcamera. Als leerkrachten (of ouders van
leerlingen) bezwaar hadden tegen video-opnamen werd live geobserveerd terwijl er alleen een
geluidsopname werd gemaakt. De observatie werd uitgevoerd door een assistent die daardoor
inzicht had in de uitgevoerde conditie, maar die niet betrokken was bij het afnemen van de toetsen
bij de betreffende leerlingen. De assistenten werden getraind op het live observeren en op de wijze
van scoren en analyseren met behulp van video-opnamen uit het vooronderzoek (Pot, 2012). Er
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werd gewerkt met gestructureerde observatieformulieren waarmee het leerkrachtgedrag zowel
live als met behulp van opnamen kon worden gescoord. Bij de training werd met behulp van het
scoren van opnamen uit het vooronderzoek een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van gemiddeld
.91 en .90 (voor respectievelijk Experiment 1 en 2) vastgesteld. De opnamen van het onderhavige
onderzoek zijn onafhankelijk van elkaar gescoord door de observant en de onderzoeker, waarna de
scoreformulieren zijn vergeleken en, bij verschil, besproken tot consensus was bereikt.

Analyse van leerkrachtobservaties
Afhankelijk van het meetniveau van het item in de observatielijst werd een Mann-Whitney U-toets
of t-toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd om verschillen tussen de condities vast te
stellen. In de gevallen waar sprake was van een afwijking van de normaalverdeling is, ook gezien het
kleine aantal geobserveerde leerkrachten, de t-toets vervangen door de Mann-Whitney U-toets. De
analyses werden gevolgd door een Bonferroni-correctie. Het hierbij aangehouden criterium voor
significantie bij de tien vergelijkingen is volgens deze correctie p<.005; daarnaast vermelden we de
grote verschillen, namelijk met een effectgrootte r van .50 of meer (Rosenthal, 1991), zoals toegelicht
in 3.3.5.4.

3

3.3.5.6 Presentielijsten
Tijdens de uitvoering van de negen extra (p)reteachingsactiviteiten werd in beide experimenten
en in alle condities door de leerkracht de presentie van de leerling op naam en per activiteit
bijgehouden. In Experiment 2, bij de iPad-variant, gebeurde dat in week 1 en 2 door de
begeleidende onderzoeksassistent. In alle redelijkheid mag verwacht worden dat het aantal
bijgewoonde activiteiten samenhangt met de input van de doelwoorden in deze activiteiten,
namelijk de introductie van de betekenis en het aantal herhalingen van doelwoorden. Presentie
zou dus gevolgen kunnen hebben voor het aantal geleerde woorden en kunnen doorwerken in de
toetsresultaten. De presentielijsten werden na afloop van de interventie ingezameld en het aantal
door de leerling bijgewoonde extra activiteiten is vervolgens ingevoerd in de dataset.

Analyse van presentielijsten
Het aantal door de leerling bijgewoonde extra activiteiten is in de multilevelanalyses gebruikt als
een van de achtergrondvariabelen.
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Hoofdstuk 4

4.1 INLEIDING
Dit hoofdstuk is het verslag van Experiment 1, een quasi-experimentele studie naar de opbrengsten
van Total Physical Response (TPR) bij vierjarige beginnende tweedetaalleerders. Zoals is beschreven
in hoofdstuk 2 en 3 is de kern van de TPR-aanpak het receptieve leren van woorden via het uitvoeren
van door de leerkracht uitgesproken doe-opdrachtjes met de referenten van die woorden: attributen,
handelingen of gebaren. De veronderstelling is dat een (tweede)taalleerder woorden gemakkelijker
leert wanneer eerst de receptieve weg gevolgd wordt en wanneer de motoriek daarbij wordt
ingeschakeld (Asher, 2003). Uit de recente onderzoeksliteratuur (Bacchini, 2012) komt naar voren
dat een drietal factoren bijdraagt aan succesvol woordenschatonderwijs voor jonge beginnende
tweedetaalleerders: het los aanbieden van de doelwoorden (dus niet in lopende spraak) met daarbij
het gelijktijdig auditief aanbieden van het woord en het tonen van de referent, plus een veel hogere
frequentie van herhalen van doelwoorden dan doorgaans wordt aangehouden.
De eerste onderzoeksvragen voor Experiment 1 richten zich op de leerlingen en luiden:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
2. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Om na te gaan of TPR-effecten mogelijk vooral optreden bij bepaalde woordsoorten zijn deze vragen
niet alleen beantwoord voor alle doelwoorden samen, maar ook voor de drie woordcategorieën
binnen de verzameling doelwoorden. Bij vraag 1 en 2 is dan ook steeds de volgende deelvraag
beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
De derde onderzoeksvraag in Experiment 1 heeft te maken met de leerkrachten en luidt:
3. In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
De methode van onderzoek is besproken in hoofdstuk 3 en wordt waar nodig kort gerecapituleerd
in paragraaf 4.2 (Karakteristieken van de interventie) en paragraaf 4.3 (Resultaten). In paragraaf 4.4
komen de conclusies en discussie aan de orde.
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4.2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE INTERVENTIE
In deze paragraaf gaat het om een korte presentatie van de inhoud van de interventie (4.2.1), om de
deelnemers (4.2.2) en de uitvoering (4.2.3).

4.2.1 Interventie
In Experiment 1 zijn de resultaten van de experimentele conditie, namelijk de face to face TPRaanpak aangevuld met bovengenoemde drie factoren, vergeleken met de resultaten van de
controleconditie, de conventionele activiteiten voor de kleine groep, volgens het thema ‘Circus’
uit het vve-programma Ik & Ko (De Kroon et al., 2001a, 2001b). Beide condities werden uitgevoerd
als extra activiteiten door een leerkracht met een kleine groep beginnende tweedetaalleerders
uit groep 1, buiten de klas, om storing door omgevingsgeluid te voorkomen. Daarnaast werden
in de grote groep in beide condities de basisactiviteiten voor de grote groep uitgevoerd rond het
genoemde thema uit Ik & Ko. Thema en doelwoorden waren in alle condities gelijk, zowel in de grote
groep als in de extra activiteiten. De extra activiteiten verschilden alleen in aanpak. Het aanbieden
van klassikale activiteiten aan de grote groep, gecombineerd met extra activiteiten voor pre- of
reteaching in kleine groepen, is een gebruikelijke manier van het organiseren en differentiëren van
het onderwijs in de onderbouw van basisscholen in Nederland.

4.2.2 Deelnemers
4.2.2.1 Scholen
Aan het onderzoek namen leerlingen en leerkrachten deel van 11 basisscholen in Rotterdam. Op alle
scholen ging het om groep 1, en in alle klassen is het experiment uitgevoerd rond het thema ‘Circus’
uit het vve-programma Ik & Ko. De condities zijn, zoals beschreven in hoofdstuk 3, toegewezen op
schoolniveau.

4.2.2.2 Leerkrachten
In totaal namen 37 leerkrachten deel aan het experiment, alle op vrijwillige basis. Van hen waren
achttien leerkrachten (48,6%) betrokken bij de leerlingen van de controleconditie en negentien
(51,3%) bij die van de TPR-conditie. Tenzij anders vermeld worden zij allen leerkrachten genoemd,
hoewel sommigen geen bevoegd basisschoolleerkracht waren maar onderwijsassistent, zoals bij de
bespreking van de achtergrondkenmerken wordt beschreven.
Voorafgaand aan het experiment is aan de leerkrachten een vragenlijst voorgelegd. De inhoud
van de vragenlijst en de wijze van analyseren van de data is beschreven in paragraaf 3.3.5.4. Na
een Bonferroni-correctie is gekeken naar significante verschillen tussen de groepen leerkrachten
(p<.0006) of verschillen die opvielen door hun effectgrootte (C>.50 of r>.50).
Via deze vragenlijst is eerst een aantal achtergrondkenmerken van de leerkrachten in kaart
gebracht (zie Tabel 4.1). De toetsen wezen uit dat de beide groepen leerkrachten niet significant
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van elkaar verschilden wat betreft leeftijd, moedertaal, opleiding, onderwijservaring en training in
woordenschatonderwijs. Ook waren er geen verschillen die opvielen door hun effectgrootte.
– De gemiddelde leeftijd was 38,4 jaar: in de controlegroep gemiddeld 39,2 jaar en in de
experimentele conditie 37,6 jaar.
– Van de leerkrachten had in totaal 46,1% het Nederlands plus een andere taal als moedertaal,
dit betrof 55,6% van de leerkrachten in de controlegroep en 36,7% in de experimentele
groep. De overige leerkrachten hadden uitsluitend het Nederlands als moedertaal.
– Van de respondenten was 89,0% bevoegd basisschoolleerkracht: 83,3% in de controleconditie
en 94,7% in de experimentele conditie. De overige respondenten waren onderwijsassistent:
16,7% in de controlegroep en 5,3% in de experimentele groep.
– Wat betreft hun ervaring met beginnende tweedetaalleerders in groep 1 hadden de
leerkrachten uit de controlegroep meer onderwijservaring met tweedetaalleerders in groep
1 dan de experimentele leerkrachten: 55,5% van de leerkrachten in de controleconditie had
meer dan 10 jaar ervaring tegen 31,6% in de experimentele conditie.
– Van de leerkrachten had 11,1% in de controlegroep en 10,5% in de experimentele groep een
cursus over woordenschatdidactiek (Met woorden in de weer) afgerond.
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Tabel 4.1
Vergelijking van de achtergrondkenmerken van de deelnemende leerkrachten: gemiddelde leeftijd in jaren (met
standaarddeviatie, sd) en frequenties voor overige achtergrondkenmerken in percentages
Gemiddeld
(N=37)
M (sd)

Controleconditie
(N=18)
M (sd)

Experimentele
conditie
(N=19)
M (sd)

38,4 (11,4)

39,2 (11,5)

37,6 (11,3)

Alleen Nederlands

53,9

44,4

63,3

Andere taal en Nederlands

46,1

55,6

36,7

Mbo (onderwijsassistent)

11,0

16,7

5,3

Hbo (pabo)

89,0

83,3

94,7

2 jaar of minder

32,6

38,9

26,3

3-5 jaar

32,0

16,6

47,3

6-10 jaar

13,4

5,6

21,1

11-20 jaar

19,3

33,3

5,3

2,8

5,6

0,0

Leeftijd in jaren
Moedertaal

Hoogste lerarenopleiding

Ervaring in basisonderwijs

Meer dan 20 jaar

4

Ervaring met beginnende T2-leerders in groep 1
2 jaar of minder

16,2

16,7

15,8

3-5 jaar

27,0

27,8

26,3

6-10 jaar

13,2

0,0

26,3

11-20 jaar

32,8

44,4

21,1

Meer dan 20 jaar

10,8

11,1

10,5

Professionalisering m.b.t. woordenschatdidactiek
Reguliere training Met woorden in de weer afgerond

10,8

11,1

10,5

* p<.0006, na correctie van Bonferroni

Van alle 37 leerkrachten zagen er 20 de beginnende tweedetaalleerders alleen in de grote groep. Zij
voerden alleen de activiteiten voor de grote groep uit, die voor de leerlingen van beide condities
gelijk waren. Hiervoor volgden de leerkrachten de richtlijnen uit de leerkrachthandleiding van
het vve-programma Ik & Ko. De (p)re-teachingsactiviteiten buiten de klas, in de kleine groep, het
element in de interventie waarop de condities van elkaar verschilden, werden door zeventien van
de leerkrachten uitgevoerd, negen in de controlegroep en acht in de experimentele groep. In
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totaal hadden zij negentien groepjes leerlingen onder hun hoede. Verreweg de meeste van deze
zeventien leerkrachten gaven ook onderwijs in de grote groep. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de
verdeling van leerkrachten over de verschillende condities.
Tabel 4.2
Verdeling van alle leerkrachten (N=37) over de condities; zowel de groepsleerkrachten als de uitvoerders van de
interventie in de kleine groep
Conditie

N

Alleen uitvoerder
kleine groep

Uitvoerder grote
en kleine groep

Alleen uitvoerder
grote groep

Controle

18

1

8

9

Experimenteel

19

0

8

11

Totaal

37

1

16

20

De leerkrachtvragenlijst bevatte naast vragen naar achtergrondkenmerken, ook vragen waarmee
de staande praktijk voor het woordenschatonderwijs aan beginnende tweedetaalleerders op de
school/in de klas in kaart werd gebracht. De resultaten op deze items van de vragenlijst zijn te
vinden in Bijlage B, Tabel B1 en B2.
De leerkrachten in de controle- en experimentele conditie verschilden niet significant van
elkaar in achtergrondkenmerken. Ook in de organisatie van het onderwijs aan beginnende
tweedetaalleerders bleek er geen verschil tussen de leerkrachten van beide condities te zijn, noch in
het aantal woordenschatactiviteiten in de grote of kleine groep, noch in de duur daarvan. Evenmin
vonden we verschillen in de invulling van het woordenschatonderwijs, of in opvattingen over het
onderwijs aan beginnende tweedetaalleerders. Aangenomen is daarom dat de omstandigheden
voor beide groepen leerlingen vergelijkbaar waren, althans wat hun leerkracht(en) betreft en de
wijze waarop deze de reguliere praktijk inricht(en).

4.2.2.3 Leerlingen
De leerlingen werden geselecteerd zoals beschreven in paragraaf 3.3.3. De totale steekproef van
leerlingen die deelnamen aan het onderzoek bestond uit 81 kleuters, 44 jongens en 37 meisjes, met
een leeftijd van gemiddeld 52,7 maanden (4 jaar en 4 maanden). Van de 81 leerlingen zaten er 38 in
de controlegroep (46,9%) en 43 in de experimentele groep (53,1%). Hun TAK-scores op de passieve
woordenschattaak liepen uiteen van 2 tot 32. De gemiddelde TAK-score was 16,0 en komt naar
schatting overeen met een woordenschat van 1000 woorden in realiteit.
De leerlingen uit beide condities zijn, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.1, vergeleken op de
volgende achtergrondkenmerken: leeftijd in maanden, TAK-score (passieve woordenschat),
sekse, opleidingsniveau van moeder en vader en thuistaal. Tabel 4.3 geeft daarvan een overzicht.
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Op geen van de kenmerken is sprake van een significant verschil tussen de controlegroep en de
experimentele groep.
Tabel 4.3
Leerlingenkenmerken totaal en per conditie: gemiddelde leeftijd in maanden en gemiddelde TAK-score (met
standaarddeviatie, sd); frequenties voor overige leerlingenkenmerken in percentages
Totaal
(N=81)

Controleconditie
(N=38)

Experimentele
conditie
(N=43)

Leeftijd in maanden M (sd)

52,7 (3,4)

52,7 (3,3)

52,6 (3,4)

TAK-score M (sd)

16,0 (8,2)

16,1 (7,9)

15,8 (8,5)

Jongen (N= 44)

55,0

65,8

44,2

Meisje (N= 37)

45,0

34,2

55,8

Geslacht

Hoogste opleiding moeder
geen

3,0

5,9

0,0

basisschool

30,3

20,6

40,0

vmbo-b/lbo

12,6

17,6

7,5

vmbo-t/havo/vwo/mbo

15,9

11,8

20,0

hbo/wo

15,9

11,8

20,0

4,4

8,8

0,0

basisschool

28,4

20,6

36,1

vmbo-b/lbo

20,0

20,6

19,4

vmbo-t/havo/vwo/mbo

34,3

35,3

33,3

hbo/wo

12,9

14,7

11,1

Turks

44,3

42,1

46,4

Berber

28,1

42,1

14,0

7,4

7,9

7,0

20,2

7,9

32,6

Hoogste opleiding vader
geen

4

Thuistaal

Arabisch
Anders

Het opleidingsniveau van ongeveer de helft van de ouders was laag: maximaal vmbo-beroepsgericht.
De andere helft van de ouders had minimaal een vmbo-t opleiding. Opvallend was dat de moeders
gemiddeld wat hoger opgeleid waren dan de vaders. Voor de thuistaal zijn we uitgegaan van de
taal/talen die de kinderen thuis spreken volgens de leerkracht. Van alle deelnemers sprak 44,3% van
de kinderen Turks, 28,1% Marokkaanse Berbertalen (hierna: Berber), 7,4% Arabisch en 20,2% diverse
overige talen.
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De eenmaal geselecteerde leerlingen werden door de leerkrachten zelf vervolgens ingedeeld in
kleine groepjes van drie tot zes leerlingen, rekeninghoudend met groepsdynamiek, rooster van de
klas van herkomst en de beschikbaarheid van de leerkracht. Er waren in totaal negentien groepjes,
waarvan negen in de controleconditie (gemiddeld 4,4 leerlingen; sd 1,4) en tien in de experimentele
conditie (gemiddeld 4,7 leerlingen; sd 1,3). De groepsgrootte van de kleine groepjes verschilde per
conditie niet significant.
Een overzicht van de steekproefgroottes per meetmoment is te vinden in Tabel 4.4. Wanneer
leerlingen op de dag van de toetsing afwezig waren is steeds, waar mogelijk, de volgende dag
alsnog getoetst. Hierdoor was er weinig uitval en bleven nagenoeg alle leerlingen voor het
onderzoek behouden.
Tabel 4.4
Steekproefgrootte: aantal leerlingen per toetsmoment per conditie en voor totale steekproef
Steekproefgrootte
Experiment 1

Voormeting
(T1)

Tussenmeting
(T2)

Eindmeting
(T3)

Retentiemeting
(T4)

Controle

38

36

37

38

Experimenteel

43

41

43

43

Totaal

81

77

80

81

4.2.3 Uitvoering
In de voorliggende paragraaf gaat het om de uitvoering van de toegewezen aanpak door de
leerkrachten. Ook wordt kort ingegaan op een ander aspect van de uitvoering: de presentie van de
leerlingen.

4.2.3.1 Leerkrachten
In week 3 van de interventie werd, zoals besproken in hoofdstuk 3, een van de activiteiten in de
kleine groep geobserveerd, zoals beschreven in hoofdstuk 3.3.5.5. Doel was om vast te stellen
in hoeverre de leerkrachten de beoogde aanpak voor woordenschatdidactiek getrouw aan de
instructies uitvoerden en of de uitvoering door de leerkrachten in de controlegroep (onbedoeld)
kenmerken bevatte van de experimentele conditie of vice versa.
De uitvoering van beide condities zou vergelijkbaar moeten zijn waar dat de bedoeling was. Deze
zou inhoudelijk overeen moeten komen in thema en doelwoorden. Wat betreft organisatie zou de
uitvoering moeten plaatsvinden door de leerkracht met een klein, homogeen groepje beginnende
tweedetaalleerders, in een rustige ruimte buiten de klas en met gelijke time-on-task voor beide
condities. Op deze punten werden door de observanten geen verschillen waargenomen. Zoals ook
via de film- en geluidsfragmenten kon worden vastgesteld, voerden de leerkrachten de voor hun
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conditie beschreven activiteiten uit met de geselecteerde leerlingen in een homogeen groepje en
deden ze dat in een rustige ruimte buiten de klas gedurende 30 minuten.
Voor de interactie rond vijf geselecteerde doelwoorden is daarnaast geobserveerd op elementen
die kenmerkend waren voor de TPR-activiteiten in week 3, gevolgd door statistische toetsing en
Bonferroni-correctie (p<.005), zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.5. De data zijn geanalyseerd
met een Mann-Whitney U-toets, in plaats van een t-test voor onafhankelijke steekproeven,
vanwege afwijkingen van de normaalverdeling en het kleine aantal geobserveerden. Verschillen
en overeenkomsten tussen de leerkrachten zijn in beeld gebracht in Tabel 4.5. In de tekst is via de
letters a tot en met j verwezen naar de observatiecategorieën in de tabel.
Uit de analyse kwamen enkele verschillen naar voren. De leerkrachten in de experimentele groep
vertoonden het hieronder beschreven gedrag rond de vijf geselecteerde doelwoorden in sterkere
mate dan de leerkrachten in de controlegroep. Het betreft de volgende, in het onderzoek ook
beoogde verschillen:
– ad a) Het los of getopicaliseerd aanbieden van het doelwoord (z=-3.63; p<.001; r=-.88).
Leerkrachten van de experimentele groep deden dit significant vaker (4,3 keer per woord)
dan leerkrachten van de controleconditie (0,6 keer).
– ad b) Het gelijktijdig noemen en aanwijzen van de referent van het doelwoord (z=-2.48;
p=.013; r=-.60). Leerkrachten uit de experimentele conditie deden dit meer (3,8 keer per
woord) dan die van de controleconditie (2,0 keer). Na een Bonferroni-correctie was dit
verschil niet significant, maar vanwege de effectgrootte is het hier toch vermeld.
– ad c) Het geven van doe-opdrachtjes via TPR (z=-3.00; p=.003; r=-.73). Leerkrachten van de
experimentele groep deden dit significant vaker (4,1 keer per woord) dan leerkrachten van
de controleconditie (1,2 keer).
– ad e) Het stellen van vragen op diverse niveaus (z=-3.44; p=.001; r=-.83). Leerkrachten uit de
experimentele groep deden dit significant vaker (4,1 keer per woord) dan hun collega’s van
de controleconditie (1,7 keer).
– ad f ) Het aanpassen van het niveau van de vraag bij een niet of verkeerd beantwoorde vraag
(z=-3.05; p=.002; r=-.74). Leerkrachten van de experimentele conditie deden dit significant
vaker (3,4 keer per woord) dan leerkrachten uit de controlegroep (1,1 keer).
Verder bleken de leerkrachten nog te verschillen op het volgende punt:
– ad j) Het volledig uitvoeren van de activiteit. De volledigheid van de uitvoering van het
beschreven onderdeel van de activiteit werd beoordeeld via een vijfpuntsschaal (helemaal
niet, enigszins, voor ongeveer de helft, voor meer dan de helft of (bijna) volledig). In verband
met de eisen van de experimentele conditie (topicalisatie; wel/niet aanwijzen referent; aantal
herhalingen) was de tekst van de TPR-opdrachtjes voor de leerkrachten uitgeschreven.
Hierdoor was de handleiding van de experimentele groep sterk voorschrijvend, in
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tegenstelling tot die van de controlegroep. Echter, uit tijdgebrek, of om andere redenen,
zouden leerkrachten uit de experimentele conditie onderdelen tóch hebben kunnen laten
vervallen. Dit lijkt niet het geval geweest te zijn. In de controleconditie zijn de activiteiten
echter wel significant minder volledig uitgevoerd (z=-3.38; p<.001; r=-.82). Dat leerkrachten
uit de controleconditie de vrijheid namen de inhoud van de activiteit aan te passen of in
te korten is een afspiegeling van de reguliere praktijk waarin leerkrachten gewoonlijk de
methode naar eigen inzicht afstemmen op hun leerlingen.
Daarnaast waren er enkele beoogde aspecten van het leerkrachtgedrag waarop de in het onderzoek
wel beoogde verschillen tussen de controleconditie en de experimentele conditie, uitbleven
(categorieën d, g, h):
– ad d) Het geven van visuele hints, zoals aanwijzen of voordoen, wanneer de leerling het
taalaanbod van de leerkracht niet begreep. Leerkrachten uit de controlegroep deden dit
gemiddeld even vaak (1,9 keer) als de leerkrachten van de experimentele conditie (1,8 keer),
hoewel de leerkrachten van de controleconditie daarvoor in de training of handleiding
geen expliciete aanwijzingen hadden gekregen.
– ad g) De herhaling van de doelwoorden. De herhaling was voor de leerkrachten van de
experimentele groep in de handleiding uitgeschreven met de expliciete aanwijzing de
tekst zo letterlijk mogelijk te volgen. Bij de leerkrachten van de controleconditie stond de
herhaling van de doelwoorden niet in de handleiding uitgeschreven. Het herhalen werd in
deze conditie overgelaten aan de leerkracht zelf, conform de reguliere praktijk. Bij het kijken
naar het gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord viel op dat de leerkrachten in de
experimentele conditie niet significant vaker herhaalden (11,6 keer bij streefaantal 15) dan
de leerkrachten in de controleconditie (8,8 keer, geen streefaantal).
Er is echter een kans dat achter dit resultaat toch een verschillende uitvoeringspraktijk schuilgaat. Uit
een analyse van het aantal herhalingen per doelwoord bleek namelijk dat sommige doelwoorden in
de controleconditie zeer vaak werden herhaald (het circus, de clown). Sommige doelwoorden werden
vervangen (de mensen door de papa’s en mama’s; de uitnodiging door de kaart). Weer andere werden
weggelaten (zonder). In de experimentele conditie werden doelwoorden volgens de aangegeven
frequentie in de handleiding stelselmatig herhaald, en werden er geen woorden vervangen of
overgeslagen. Het belang van herhaling lijkt bij alle leerkrachten bekend, maar een mogelijk
(kwalitatief ) verschil tussen beide condities in het daaraan systematisch aandacht besteden was
niet statistisch aantoonbaar.
De overeenkomst in het aantal herhalingen kan veroorzaakt zijn door het meetmoment in de laatste
week van de interventie. Het grootste verschil in frequentie van doelwoorden tussen de condities
was, op grond van de leerkrachthandleidingen, te verwachten in week 1 en 2. Een vergelijkbaar
aantal herhalingen in de controle- en experimentele conditie over het geheel van de interventie is
dan ook onwaarschijnlijk.

100

Experiment 1: het effect van face to face TPR

– ad h) Het direct laten nazeggen van doelwoorden. Dit bleken leerkrachten in de
controleconditie even weinig te doen (0,1 keer) als de leerkrachten uit de experimentele
conditie (0,0 keer), terwijl het laten nazeggen alleen in de experimentele conditie expliciet
was ontmoedigd.
Verder bleken de leerkrachten niet aantoonbaar te verschillen op het volgende punt:
– ad i) Inhoudelijk ingaan op spontane inbreng van de leerlingen. De leerkrachten van de
controleconditie gingen op het oog weliswaar wat vaker in (2,8 keer) op spontane interactie
van leerlingen dan de leerkrachten van de experimentele conditie (1,0 keer), maar dit
verschil was niet significant.
Tabel 4.5
Gemiddeld aantal keer waargenomen leerkrachtgedrag over een selectie van vijf doelwoorden per leerkracht
per conditie (met standaarddeviatie, sd); gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord; gemiddelde score voor
volledigheid van de uitvoering op vijfpuntsschaal (met standaarddeviatie); toetsing met MWU; effectmaat: r
Observatiecategorie

Controleconditie
(N=9)
M (sd)

Exp. conditie
(N=8)
M (sd)

Z

r

a) Los of getopicaliseerd aanbieden doelwoord

0,6 (0,9)

4,3 (0,5)

-3.63

-.88*

b) Gelijktijdig noemen doelwoord en aanwijzen
referent

2,0 (1,5)

3,8 (1,2)

-2.48

-.60

c) Geven van doe-opdrachtjes (TPR)

1,2 (0,8)

4,1 1,4)

-3.00

-.73*

d) Geven van visuele hints (als feedback)

1,9 (1,3)

1,8 (1,8)

-0.44

-.11

e) Stellen van vragen op diverse niveaus

1,7 (0,7)

4,1 (0,8)

-3.44

-.83*

f ) Aanpassen van vraagniveau (als feedback)

1,1 (0,9)

3,4 (1,0)

-3.05

-.74*

g) Gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord

8,8 (3,7)

11,6 (4,8)

-0.92

-.22

h) Laten nazeggen van het doelwoord

0,1 (0,3)

0,0 (0,0)

-0.94

-.23

i) Ingaan op spontane inbreng van de leerlingen

2,8 (1,5)

1,0 (1,9)

-1.96

-.48

j) Gemiddelde score volledigheid uitvoering

3,9 (0,7)

4,6 (0,6)

-3.38

-.82*

* p<.005, na Bonferroni-correctie

De geconstateerde verschillen voor het los of getopicaliseerd aanbieden van het doelwoord, het
gelijktijdig met het uitspreken van het doelwoord aanwijzen of tonen van de referent, het geven
van doe-opdrachtjes, stellen van vragen, aanpassen van vragen en het volledig uitvoeren van de
activiteit kunnen dus als significant beschouwd worden. De leerkrachten uit de experimentele
conditie vertoonden dit gedrag meer dan de leerkrachten uit de controleconditie, zoals beoogd.
Leerkrachten uit de controleconditie verschilden op enkele punten echter minder van de
experimentele conditie dan vooraf was verwacht, namelijk bij het geven van visuele hints en het
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gemiddelde aantal herhalingen per doelwoord. Ook gingen beide groepen leerkrachten evenveel
in op eventuele spontane inbreng van de leerlingen.
We mogen concluderen dat de condities overwegend getrouw aan de instructies zijn uitgevoerd
en dat daarmee de condities in de uitvoering (in week 3) inderdaad op de meeste kenmerken op de
beoogde wijze van elkaar verschilden, om te kunnen spreken van onderscheiden condities en om
hieraan eventuele verschillen in leerresultaten te kunnen toeschrijven.

4.2.3.2 Presentie
Gemiddeld genomen hebben de leerlingen, volgens de door de leerkrachten bijgehouden
presentielijsten, 7 à 8 (7,7) van de 9 activiteiten in de kleine groep bijgewoond. In de controlegroep
hebben leerlingen gemiddeld 7,5 activiteiten bijgewoond (sd 1,4) en in de experimentele groep 7,9
activiteiten (sd 1,5). Dit verschil is niet significant.

4.3 RESULTATEN
Allereerst worden in 4.3.1 de beschrijvende gegevens voor de actieve en passieve woordenschattoetsen (AWT en PWT) voor de leerlingen van de experimentele en de controlegroep
gepresenteerd. In 4.3.2 en 4.3.3 worden achtereenvolgens de leerresultaten gerelateerd aan de
effecten van Conditie, Groei en Achtergrondvariabelen met betrekking tot de totaalscores en de
deelscores op de woordcategorieën. In 4.3.4 gaat het om de opbrengsten bij de leerkrachten.

4.3.1 Beschrijvende statistieken
De eerste onderzoeksvraag van Experiment 1 luidde:
Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
Deze paragraaf is gewijd aan de beschrijvende statistieken van de leerresultaten op de actieve
en passieve woordenschattoetsen zowel over het geheel als uitgesplitst voor de woordsoorten
zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en de categorie overige woorden. De toetsitems
die behoorden bij de overige woorden betroffen de doelwoorden zonder, omhoog, gevaarlijk,
eronderdoor, ertussendoor en de uitdrukking in evenwicht.
Bij de 81 deelnemende leerlingen is, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.2, de actieve
woordenschattoets (AWT) en de passieve woordenschattoets (PWT) afgenomen op vier momenten:
een beginmeting (T1), een tussenmeting (T2), een eindmeting (T3) en een retentiemeting (T4).
We geven de resultaten in volgorde van afname: eerst de AWT, dan de PWT. Voor de actieve
woordenschattoets (AWT) is in Tabel 4.6 te zien wat de gemiddelde score (en de standaarddeviatie)
was per toetsmoment voor de leerlingen van de controlegroep en de experimentele groep over
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alle doelwoorden samen. Zichtbaar is dat bij de beginmeting (AWT1) zowel de kinderen in de
experimentele groep (N=43) als die in de controlegroep (N=38) gemiddeld al vijf van de 30 getoetste
doelwoorden productief kenden. Tussen de kinderen onderling, in beide condities, waren er grote
verschillen; de scores op de eerste meting liepen uiteen van 0 tot 17 productief gekende woorden.
De kinderen in de controlegroep hebben via de activiteiten in de grote en in de kleine groep na
aanvang bij de retentiemeting (AWT4) gemiddeld 8,7 doelwoorden productief verworven (35% van
het aantal onbekende woorden), de kinderen in de experimentele groep verwierven gemiddeld
9,1 doelwoorden (36,5%).
Tabel 4.6
Gemiddelde toetsscores en standaarddeviaties (sd) op de Actieve Woordenschattoets (AWT) per toetsmoment
per conditie en voor totale steekproef; het aantal toetsitems is 30
Conditie

Totaal AWT1
M (sd)

Totaal AWT2
M (sd)

Totaal AWT3
M (sd)

Totaal AWT4
M (sd)

Controle (N=38)

5,2 (3,7)

10,4 (5,1)

13,2 (5,4)

13,9 (5,0)

Experimenteel (N=43)

5,1 (4,0)

10,8 (6,3)

13,9 (6,7)

14,2 (7,0)

Wat betreft de passieve woordenschattoets (PWT) is in Tabel 4.7 aangegeven wat de gemiddelde
score (en de standaarddeviatie) per toetsmoment was voor de leerlingen van de controlegroep en de
experimentele groep. Op de passieve woordenschattoets bleken de leerlingen bij aanvang (PWT1) al
veel van de 30 doelwoorden receptief te kennen, gemiddeld 20,1 in de controlegroep en 19,5 in de
experimentele groep. De scores liepen bij aanvang uiteen van 4 tot 28 receptief gekende woorden.
In de controlegroep verwierven de leerlingen (van PWT1 naar PWT4) gemiddeld 5,6 doelwoorden
receptief (56,5%), in de experimentele groep verwierven de leerlingen 6,8 doelwoorden receptief
(64,6%).
Tabel 4.7
Gemiddelde toetsscores en standaarddeviaties (sd) op de Passieve Woordenschattoets (PWT) per toetsmoment
per conditie en voor totale steekproef; het aantal toetsitems is 30
Conditie

Totaal PWT1
M (sd)

Totaal PWT2
M (sd)

Totaal PWT3
M (sd)

Totaal PWT4
M (sd)

Controle (N=38)

20,1 (6,3)

23,9 (5,5)

25,4 (4,5)

25,7 (5,1)

Experimenteel (N=43)

19,5 (5,8)

24,3 (5,8)

26,4 (3,9)

26,3 (3,6)

Opmerkelijk is dat in de meeste gevallen na afloop van het experiment, zowel bij de AWT als bij de
PWT, tussen de eindmeting en de retentiemeting geen leerverlies optrad, maar dat de groei in beide
condities in driekwart van de gevallen constant bleef of nog opliep, terwijl tussen deze metingen
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een periode van vier weken lag waarin aan een ander thema, met andere doelwoorden is gewerkt
volgens de reguliere aanpak.
De getoetste doelwoorden bestonden uit zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden. Om na te gaan of er differentiële effecten waren voor de verschillende woordsoorten zijn
de toetsresultaten ook per woordsoort geanalyseerd. De deelscores op de woordcategorieën zijn te
vinden in Tabel 4.8 tot en met 4.10.
Van de zelfstandige naamwoorden (Tabel 4.8) kenden kinderen bij de retentiemeting in de
controlegroep actief 6,0 items meer (37,5% van het aantal items voor zelfstandige naamwoorden) en
in de experimentele groep 5,6 items meer (35,0%) dan bij aanvang. Passief kenden zij er 3,4 (21,3%)
respectievelijk 3,9 (24,4%) meer. De groei op de zelfstandige naamwoorden leverde de grootste
bijdrage aan de vooruitgang in het totaal en deze vooruitgang is groter op de actieve dan op de
passieve test, waar kinderen aan het begin al veel woorden bleken te kennen. Tussen de eindmeting
en de retentiemeting liep de gemiddelde score in beide condities op de actieve woordenschattest
nog iets op. Voor de passieve woordenschattest bleef hij gelijk in de controleconditie en liep hij iets
terug in de experimentele conditie.
Tabel 4.8
Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets (met standaarddeviaties) voor de
woordcategorie zelfstandige naamwoorden (ZN) per toetsmoment per conditie; het aantal toetsitems is 16
Conditie

AWT1 ZN
M (sd)

AWT2 ZN
M (sd)

AWT3 ZN
M (sd)

AWT4 ZN
M (sd)

Controle (N=38)

3,6 (2,9)

7,6 (3,7)

9,4 (3,7)

9,6 (3,3)

Experimenteel (N=43)

3,9 (3,1)

7,5 (4,3)

9,3 (4,5)

9,5 (4,7)

Conditie

PWT1 ZN
M (sd)

PWT2 ZN
M (sd)

PWT3 ZN
M (sd)

PWT4 ZN
M (sd)

Controle (N=38)

10,8 (3,3)

13,5 (2,7)

14,2 (2,1)

14,2 (2,4)

Experimenteel (N=43)

10,6 (3,1)

13,5(3,0)

14,7 (1,8)

14,5 (1,9)

Voor de werkwoorden (Tabel 4.9) bedroeg de groei in de controlegroep op de actieve test 2,0 items
(25%) en in de experimentele groep 2,4 items (30%) en op de passieve test 1,3 items (16,3%) en 1,9
items (23,8%). De groei op de werkwoorden was kleiner dan die van de zelfstandige naamwoorden
en leverde ook een kleinere bijdrage aan de totale groei. Ook hier was de vooruitgang op de actieve
test verhoudingsgewijs groot. Tussen de eindmeting en de retentiemeting liepen in beide condities
de scores op de actieve test nog iets op. Ook voor de passieve test liepen zij iets op of bleven gelijk.
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Tabel 4.9
Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets (met standaarddeviaties) voor de
woordcategorie werkwoorden (WW) per toetsmoment per conditie; het aantal toetsitems is 8
Conditie

AWT1 WW
M (sd)

AWT2 WW
M (sd)

AWT3 WW
M (sd)

AWT4 WW
M (sd)

Controle (N=38)

1,3 (1,0)

2,1 (1,4)

2,9 (1,4)

3,3 (1,6)

Experimenteel (N=43)

1,1 (1,0)

2,5 (1,8)

3,3 (1,9)

3,5 (1,9)

PWT1 WW
M (sd)

PWT2 WW
M (sd)

PWT3 WW
M (sd)

PWT4 WW
M (sd)

Controle (N=38)

5,3 (2,2)

6,1 (1,7)

6,6 (1,6)

6,8 (1,7)

Experimenteel (N=43)

5,2 (2,1)

6,6 (1,9)

7,1 (1,2)

7,1 (1,2)

Conditie

Van de de categorie overige woorden (Tabel 4.10) kennen de leerlingen uit de controlegroep bij
de retentiemeting 0,7 items (11,7%) en in de experimentele groep 1,1 items (18,3%) meer dan bij
aanvang, zowel op de actieve als op de passieve test. De overige woorden leveren dus de kleinste
bijdrage aan de groei. Tussen de eindmeting en de retentiemeting bleef de score in beide condities
op de actieve test gelijk en bleef deze voor de passieve test gelijk of liep iets op.
Tabel 4.10
Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets (met standaarddeviaties1) voor de
woordcategorie overige woorden (OW) per toetsmoment per conditie; het aantal toetsitems is 6
Conditie

AWT1 OW
M (sd)

AWT2 OW
M (sd)

AWT3 OW
M (sd)

AWT4 OW
M (sd)

Controle (N=38)

0,3 (0,6)

0,8 (0,7)

1,0 (1,1)

1,0 (0,9)

Experimenteel (N=43)

0,1 (0,3)

0,8 (1,0)

1,2 (1,2)

1,2 (1,3)

PWT1 OW
M (sd)

PWT2 OW
M (sd)

PWT3 OW
M (sd)

PWT4 OW
M (sd)

Controle (N=38)

4,0 (1,7)

4,3 (1,7)

4,5 (1,6)

4,7 (1,5)

Experimenteel (N=43)

3,6 (1,5)

4,2 (1,6)

4,7 (1,3)

4,7 (1,2)

Conditie

1
Dat sd in deze tabel vrijwel steeds groter is dan het gemiddelde, is een uiting van een afwijking in de normaalverdeling:
positief scheef voor de AWT en negatief scheef voor de PWT.
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4.3.2 Effecten van conditie
De eerste onderzoeksvraag voor het eerste experiment was, zoals gezegd:
Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
Om na te gaan of TPR-effecten zich wellicht vooral voordoen bij specifieke woordsoorten is deze
vraag niet alleen beantwoord voor alle doelwoorden samen, maar ook voor de diverse woordsoorten
binnen de verzameling doelwoorden:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
Om de vraag naar het effect van TPR te kunnen beantwoorden zijn hiërarchische multilevel regressieanalyses uitgevoerd met MLwiN, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.2. Hierbij is eerst gekeken naar
de modelpassing en vervolgens naar het effect van Conditie en van Conditie in interactie met Groei,
zowel over het geheel van de toets als per woordcategorie.

Modelpassing
Uit de eerste analyses blijkt dat het toevoegen van het klas- of schoolniveau, met toetsing op .10
(Hox, 2010), geen significante modelverbetering geeft (zie Tabel 4.11 en 4.12, model 1, 2 en 3). Dit
betekent dat er in de steekproef geen significante clustering is in scholen (schoolniveau) of klassen
(klasniveau). Het model zonder variantiecomponenten op school- of klasniveau (model 1) is daarom
aangehouden als basismodel voor AWT en PWT.
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Tabel 4.11
Resultaten multilevelanalyses over vier herhaalde metingen AWT, effect van het experiment zonder controle voor
achtergrondvariabelen; standard error tussen haken
Model

1

2

3

4

5

N=319

N=319

N=319

N=319

N=319

Intercept

7.369 (.603)***

7.415(.665)***

7.324 (.739)***

7.164 (.848)***

7.223 (.880)***

Groei

1.153 (.073)***

1.153 (.073)***

1.153 (.073)***

1.153 (.073)***

1.134 (.106)***

.386 (1.124)

.276 (1.207)

Fixed effecten

Conditie
Conditie*groei

.037 (.146)

Random effecten
Herh. metingen

11.091 (1.017)

11.090 (1.017)

11.090 (1.017)

11.090 (1.017)

11.087 (1.016)

Leerlingvariantie

22.686 (4.018)

20.622 (4.278)

20.208 (4.211)

22.651 (4.013)

22.650 (4.012)

2.068 (2.763)

1.368 (3.211)

Klassevariantie
Schoolvariantie
Deviantie

1.254 (2.476)
1851.077

1850.325

1850.065

1850.960

1850.896

model 1
χ2=.752
df=1
p=.39

model 2
χ2=.260
df=1
p=.61

model 1
χ2=.117
df=1
p=.73

model 4
χ2=.064
df=1
p=.80

Herh. metingen

.00

.00

.00

.00

Leerlingen

.00

.02

0a

.00

Toetsing van verschillen in
passing tussen modellen

Proportie verklaarde
variantie op niveau van

4

*** p<.001; a negatief geschat en op 0 gesteld
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Tabel 4.12
Resultaten multilevelanalyses over vier herhaalde metingen PWT, effect van het experiment zonder controle voor
achtergrondvariabelen; standard error tussen haken
Model
Fixed effecten
Intercept
Groei

1

2

3

4

5

N=319

N=319

N=319

N=319

N=319

21.567 (.554)*** 21.567 (.554)*** 21.500 (.608)*** 21.384 (.782)*** 21.615 (.809)***
.796 (.064)***

.796 (.064)***

.796 (.064)***

Conditie

.796 (.064)***

.720 (.094)***

.343 (1.039)

-.090 (1.109)

Conditie*groei

.144 (.129)

Random effecten
Herh. metingen

8.724 (.800)

8.724 (.800)

8.724 (.800)

8.725 (.800)

8.679 (.796)

Leerlingvariantie

19.570 (3.431)

19.570 (3.431)

19.014 (3.538)

19.540 (3.426)

19.552 (3.426)

.000 (.000)

.000 (.000)

Klassevariantie
Schoolvariantie
Deviantie

.586 (1.427)
1781.203

1781.203

1781.096

1781.093

1779.852

model 1
χ2=.000
df=1
p=1

model 2
χ2=.107
df=1
p=.74

model 1
χ2=.110
df=1
p=.74

model 4
χ2=1.241
df=1
p=.62

Herh. metingen

.00

.00

.00

.00

Leerlingen

.00

.03

0

0a

Toetsing van verschillen in
passing tussen modellen

Proportie verklaarde
variantie op niveau van

a

*** p<.001; a negatief geschat en op 0 gesteld

Effecten van conditie over het geheel aan woorden
In model 4 en 5 is vervolgens gekeken naar het effect van Conditie en naar de interactie van Conditie
met Groei voor de AWT en PWT over het totaal van de woorden. Model 5 veronderstelt daarbij
voor de AWT en PWT steeds vier fixed effecten en twee random effecten (herhaalde metingen en
leerlingniveau; zie Tabel 4.11 en 4.12). Toetsing wees het volgende uit:
– Er is geen effect van Conditie voor de actieve woordenschattoets (AWT) of de passieve
woordenschattoets (PWT), dus de leerlingen van de experimentele en controlegroep
bleken niet aantoonbaar verschillend te scoren bij aanvang van het experiment (model 4).
– Er is geen interactie tussen Groei en Conditie. De experimentele groep wijkt op de AWT en
PWT niet significant af van de controlegroep op de groei. Er is dus geen significant verschil
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in effect van de interventie tussen de controleconditie en de experimentele conditie op de
AWT en PWT, over het geheel van de toets (model 5).
De multilevelanalyse leert ons dus dat dat er geen effect van Conditie is op de groei op de actieve
en passieve woordenschattoets als geheel. Dit betekent dat TPR voor de gemiddelde beginnende
tweedetaalleerder voor het leren van woorden geen meerwaarde heeft boven de conventionele
aanpak, gemeten over het geheel van de doelwoorden in zowel de actieve als de passieve
woordenschattoets.

Effect van conditie per woordcategorie
Er is niet alleen onderzocht of er verschil was tussen de condities wat betreft de hoeveelheid
woorden die kinderen in totaal leerden, maar ook of de condities verschilden voor de groei per
woordcategorie (zie 4.3.1). Uit de deelscores op de woordcategorieën bleek dat het percentage
geleerde woorden uit de categorie overige woorden bij de retentiemeting kleiner was dan dat
bij de zelfstandige naamwoorden en de werkwoorden. Kennelijk zijn de overige woorden (voor
tweederde bestaande uit functiewoorden) moeilijker te verwerven. Daarnaast zou, zoals vermeld,
het effect van het aandeel van beweging in TPR, de experimentele conditie, kunnen verschillen
per woordsoort. Het effect van beweging zou bijvoorbeeld voor werkwoorden (handelingen) of
richting aanduidende overige woorden (gebaren) groter kunnen zijn dan voor de zelfstandige
naamwoorden, en onopgemerkt kunnen blijven in het totale effect. Er is daarom nagegaan of er
interactie is tussen de wijze waarop woorden uit de verschillende categorieën zijn aangeboden
(Conditie) en de groei op die categorieën. De multilevelanalyses zijn daartoe uitgevoerd voor
de subsets zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en de categorie overige woorden. De
bijbehorende parameterschattingen zijn te vinden in Tabel C1 en C2 in Bijlage C. De proportie
verklaarde variantie is alleen gerapporteerd bij significante effecten.
Alleen bij de AWT werd bij een van de woordcategorieën een interactie tussen Groei en Conditie
gevonden:
– Leerlingen uit de experimentele conditie groeiden bij de overige woorden significant
sneller op de actieve woordenschattoets dan die uit de controlegroep (z= 2.36; p=.02). Deze
interactie kan 2,3% van de variantie in de herhaalde metingen verklaren.
Er waren geen effecten van de conditie op de groei op de actieve en passieve woordenschattoetsen
voor de andere woordcategorieën.
Uit de multilevelanalyse komt dus naar voren dat er alleen een klein effect van Conditie op Groei is
voor de woordcategorie overige woorden op de actieve woordenschattoets. Voor de zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden kwamen geen interacties tussen Groei en Conditie aan het licht.
Gezien de grote hoeveelheid (statistische) toetsen moeten we het genoemde effect met enige
voorzichtigheid beschouwen.
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4.3.3 Effecten van achtergrondvariabelen
De tweede onderzoeksvraag voor Experiment 1 was:
Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de analyses voor de relatie van de toetsscores
met achtergrondkenmerken van de leerlingen, eerst over het geheel van de actieve en passieve
woordenschattoets, daarna voor de verschillende woordcategorieën: zelfstandige naamwoorden,
werkwoorden en overige woorden.
We zullen deze vraag beantwoorden voor de experimentele conditie, maar ook voor het leren
van woorden binnen het hele experiment, dus voor beide condities. Steeds is daarom eerst
voor de verschillen tussen de condities en vervolgens ongeacht de conditie bekeken welke
achtergrondvariabelen van invloed waren. Eerst bespreken we de eventuele invloed van de vooraf
geschatte receptieve woordvoorraad (TAK-score), daarna die van leeftijd, sekse, opleidingsniveau
van moeder en vader, thuistaal en/of de intensiteit van de interventie (presentie), zoals in paragraaf
2.6 toegelicht.

Effecten van de achtergrondvariabelen over het geheel aan woorden
Met model 5 als vertrekpunt is getoetst in hoeverre bovengenoemde achtergrondvariabelen een
rol kunnen hebben gespeeld bij (het uitblijven van) het leren van woorden. Er is om te beginnen
onderzocht of er interactie optreedt tussen de achtergrondvariabelen en de groei op de AWT en PWT.
Eerst is nagegaan of er sprake is van driewegsinteracties tussen de achtergrondvariabelen, de groei en
de conditie. Dat is gedaan door het achtereenvolgens toevoegen van Achtergrondvariabele*Conditie
en Achtergrondvariabele*Groei en tenslotte Achtergrondvariabele*Groei*Conditie aan de eerder
onderzochte modellen. Vervolgens is, daar waar geen driewegsinteracties werden gevonden,
nagegaan of er tweewegsinteracties zijn tussen Groei en Achtergrondvariabele. De resultaten van
de analyses worden weergegeven in Bijlage C, Tabel C3 en C4. De proportie verklaarde variantie is
alleen berekend bij significante effecten.
We vonden geen significante driewegsinteracties van TAK-score*Groei*Conditie voor de AWT of de
PWT. Wat betreft de totaalscores op de AWT en PWT speelt de TAK-score in Experiment 1 dus geen
rol in de verschillen in groei tussen de condities.
Om de vraag naar de invloed van achtergrondvariabelen in ruimere zin te kunnen beantwoorden
werden de tweewegsinteracties apart bekeken. Daarbij werd alleen een interactie van de TAK-score
met Groei gevonden:
– Deze tweewegsinteractie tussen de TAK-score en de groei was niet significant voor de AWT,
maar wel voor de PWT (z=-3.75; p<.001). Dit was een negatief effect: een lagere score op
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de passieve woordenschattaak van de TAK heeft verband met meer groei op de PWT, en
omgekeerd. Deze interactie kan 5,8% van de variantie in herhaalde metingen verklaren.
De overige achtergrondvariabelen bleken, in achtereenvolgende analyses, over het geheel van de
toets bekeken stuk voor stuk geen effect te hebben op de groei op de AWT en PWT, evenmin in
interactie met Conditie.

Effecten van de achtergrondvariabelen per woordcategorie
Bij het inzoomen op de verschillende woordcategorieën, met model 5 als basis, komen uit de analyses
enkele interactie-effecten van achtergrondvariabelen naar voren. Ook hier keken we in eerste
instantie naar de effecten van de achtergrondvariabelen op groei in de condities: driewegsinteracties
tussen Achtergrondvariabele, Groei en Conditie. Als die niet werden gevonden bekeken we effecten
ongeacht de conditie: tweewegsinteracties tussen Achtergrondvariabele en Groei. De gevonden
effecten worden voor elk type interactie steeds per achtergrondvariabele besproken: als eerste weer
die van de TAK-score, daarna die van de overige variabelen: Sekse, Opleidingsniveau van moeder
of vader, Leeftijd, Turks, Berber of Arabisch als thuistaal en Presentie. Een volledig overzicht van de
resultaten van de analyses is te vinden in Bijlage C, Tabel C3 en C4.
Bij het onderzoek naar de driewegsinteracties vonden we voor de invloed van achtergrondvariabelen
op het verschil in groei tussen de condities de volgende drie interacties (Achtergrondvariabele*
Groei*Conditie):
– Een driewegsinteractie van de TAK-score, conditie en groei bij de AWT voor de zelfstandige
naamwoorden (z=2.08; p=.04). Deze interactie laat zien dat een hogere TAK-score met name
bij de leerlingen in de experimentele groep gepaard gaat met meer groei op de productieve
kennis van deze woordcategorie. Toevoegen van de interactie TAK*Groei*Conditie kan hier
1,7% van de variantie in herhaalde metingen verklaren.
– Voor de PWT bleek er een significant negatief driewegsinteractie-effect te zijn tussen de TAKscore, conditie en groei in de categorie overige woorden (z=-2.00; p=.05) dat erop wijst dat
kinderen uit de experimentele groep met een lage TAK-score op de passieve test het meest
vooruitgaan van alle kinderen voor deze woordcategorie. Kinderen in de experimentele
groep met een hogere TAK-score gaan relatief minder vooruit, maar wel iets meer dan die in
de controlegroep (zie Figuur 4.1). Toevoegen van de interactie TAK*Groei*Conditie kan 1,3%
van de variantie in de herhaalde metingen op de overige woorden verklaren.
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Figuur 4.1. Interactie van TAK-score met groei bij controle- en experimentele groep op PWT overige
woorden

– een driewegsinteractie-effect van Sekse, Conditie en Groei op de categorie overige woorden
van de AWT (z=2.12; p=.03) liet zien dat jongens in de experimentele conditie sneller groeien
op deze categorie dan jongens uit de controlegroep en meisjes uit beide condities. Jongens
in de experimentele groep profiteren dus het meest van de TPR-interventie. Meisjes uit
de experimentele groep kennen bij aanvang minder woorden van de categorie overige
woorden dan meisjes uit de controlegroep en dan jongens uit beide groepen. Meisjes gaan
in beide condities evenveel vooruit, maar minder dan jongens uit de experimentele groep
(zie Figuur 4.2). Deze interactie kan 1,9% van de variantie in de herhaalde metingen op deze
categorie verklaren.
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Figuur 4.2. Interactie van sekse met groei en conditie op AWT overige woorden

Er werden geen significante interactie-effecten gevonden van de achtergrondvariabelen Leeftijd,
Opleiding van moeder of vader, Turks, Berber of Arabisch als thuistaal of Presentie op Groei en
Conditie.
Het zoeken naar tweewegsinteracties van de achtergrondvariabelen en groei per woordcategorie
leverde de volgende acht interacties op:
– Een analyse van de tweewegsinteractie tussen de TAK-score en de groei per woordcategorie
geeft bij de actieve woordenschattoets (AWT) te zien dat kinderen met een hogere TAK-score
significant meer groei vertonen op de productieve kennis van de werkwoorden (z=2.00;
p=.05) evenals van de overige woorden (z=2.50; p=.01). Toevoeging van de interactie
TAK*Groei kan 1,8% van de variantie verklaren in herhaalde metingen bij de werkwoorden
en 3,1% voor die van de overige woorden.
– Bij de passieve woordenschattoets (PWT) is er een significante tweewegsinteractie tussen
de TAK-score enerzijds en de groei op de werkwoorden (z=-2.67; p=.05) en de zelfstandige
naamwoorden (z=-3.4; p<001) anderzijds. Het betreft in beide gevallen een negatief effect
op de groei: hoe lager de TAK-score, hoe groter de groei en vice versa. De tweewegsinteractie
bij de werkwoorden kan 3,1% van de variantie in herhaalde metingen verklaren en bij de
zelfstandige naamwoorden 4,5%. Deze twee negatieve tweewegsinteracties van passieve
kennis van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden komen tot uiting in de eerder
gevonden negatieve tweewegsinteractie van de TAK-score op de PWT als geheel.
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– een tweewegsinteractie-effect van Leeftijd en de groei op de categorie werkwoorden in de
AWT (z=1.96; p=.05) gaf te zien dat oudere leerlingen sneller groeien dan jongere leerlingen.
Deze interactie kan 1,6% van de variantie in de herhaalde metingen op de werkwoorden
verklaren.
– een negatief tweewegsinteractie-effect van Arabisch als thuistaal en de groei op de
categorie werkwoorden in de AWT (z=-2.01; p=.04) en overige woorden (z=-1.96; p=.05)
liet zien dat kinderen met de thuistaal Arabisch de werkwoorden en overige woorden
productief minder snel verwerven dan leerlingen met een andere thuistaal. Van de variantie
in de herhaalde metingen kan door deze interactie 1,7% voor de werkwoorden en 1,4% voor
de overige woorden verklaard worden. Hoewel twee van de drie woordsoorten een effect
laten zien van Arabisch als thuistaal, kwamen deze effecten niet tot uiting in een significante
tweewegsinteractie over het geheel van de AWT.
– een negatief tweewegsinteractie-effect van het opleidingsniveau van moeder en de groei
op de categorie werkwoorden binnen de PWT toonde aan dat leerlingen met een lager
opgeleide moeder meer werkwoorden leerden dan kinderen met een hoger opgeleide
moeder (z=-2.81; p=.01). Deze interactie kan 3,6% van de variantie in de herhaalde metingen
op de werkwoorden verklaren.
Van Sekse, Opleidingsniveau van vader, Turks of Berber als thuistaal of Presentie werden op de AWT
en PWT bij de onderscheiden woordcategorieën verder geen significante tweewegsinteractieeffecten met Groei per woordcategorie gevonden.

4.3.4 Opbrengsten bij leerkrachten
De derde onderzoeksvraag voor Experiment 1 was:
In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun onderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
In paragraaf 4.2.3 zijn de resultaten gepresenteerd van de vooraf afgenomen vragenlijst, die
diende om de achtergrondkenmerken van de leerkrachten en hun rapportage over de reguliere
praktijk in beeld te brengen. Bij alle deelnemende leerkrachten is ook achteraf een vragenlijst
afgenomen om uit hetgeen zij rapporteerden veranderingen in opvattingen en leerkrachtgedrag
te kunnen vaststellen. De data van de leerkrachtvragenlijsten zijn verzameld en getoetst op de in
3.3.5.4 beschreven wijze. Vanwege de correctie van Bonferroni is een significantieniveau van .0006
aangehouden. Volledigheidshalve worden alle grote effecten kort besproken (C>.50 of r>.50) (zie
3.3.5.4). In Bijlage D, Tabel D1 tot en met D7 zijn de antwoorden van beide groepen leerkrachten
weergegeven.
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4.3.4.1 Gerapporteerde veranderingen in gedrag van leerlingen
Allereerst hebben de leerkrachten geantwoord op vragen naar eventueel waargenomen verschillen
in het gedrag van de beginnende tweedetaalleerders bij woordenschatactiviteiten in de grote of de
kleine groep tijdens het experiment ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het experiment.
Leerkrachten konden aangeven of kinderen bepaald gedrag minder, evenveel/even weinig of
meer vertoonden dan voorheen, of zij konden ‘weet niet’ invullen. Hoewel dit geen verandering
betekent in gedrag of opvatting van de leerkracht, was dit wel een verandering die zij in hun praktijk
opmerkten, die wellicht weer gevolgen kon hebben voor hun aanpak of mening. De data van deze
vragen zijn geanalyseerd met een χ2-toets en zijn weergegeven in Bijlage D, Tabel D1 en D2.
Op het gebied van leerlinggedrag merkten de leerkrachten uit beide condities geen verschillen in
hun praktijk op ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het experiment, of waren de verschillen
niet significant of voldeden niet aan het aangehouden criterium voor de effectgrootte. Leerkrachten
zagen voor zowel de grote als kleine groep geen verandering in:
– de betrokkenheid en de aandacht van de leerlingen
– de hoeveelheid doelwoorden die de leerlingen begrepen of gebruikten
– het tempo waarin de leerlingen de doelwoorden begrepen
– het tempo waarin de leerlingen de doelwoorden gingen gebruiken
– de mate waarin leerlingen zelf het initiatief tot spreken namen.

4.3.4.2 Gerapporteerde veranderingen in gedrag van de leerkracht
Verschil in aanpak tijdens experiment. Op de vraag of leerkrachten van mening waren dat hun
aanpak in de kleine groep tijdens het experiment hetzelfde was geweest of anders was dan hetgeen
ze gewend waren te doen, bleken er volgens χ2-testen geen verschillen te zijn tussen de leerkrachten
van de controle- of de experimentele groep, behalve op de hierna beschreven punten. Hoewel de
verschillen volgens het voor de vragenlijsten aangehouden criterium van Bonferroni niet significant
zijn, bespreken we ze toch, om reden van de grootte van de effecten (Bijlage D, Tabel D5).
– Het uitvoeren van activiteiten in de kleine groep in een rustige ruimte buiten het klaslokaal,
zoals tijdens het experiment in beide condities, was voor 90,9% van de leerkrachten van
de controleconditie en voor 36,4% van de leerkrachten van de experimentele conditie een
verandering ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het experiment. Op veel scholen
zijn activiteiten in de kleine groep een onderdeel van het werk binnen het klaslokaal,
waar op hetzelfde ogenblik de andere kinderen spelen en werken, en dus geluid maken.
Kennelijk was voorafgaand aan het experiment het uitvoeren van extra activiteiten buiten
het klaslokaal minder de gewoonte in de controleconditie dan in de experimentele conditie
(χ2(3)=8.57; p=.04; C=.53).
– Ten aanzien van het los aanbieden van doelwoorden, zoals in de experimentele conditie, zei
54,5% van de leerkrachten van de experimentele groep in de kleine groep dit meer zijn te
gaan doen dan voorheen, tegen 18,2% van de leerkrachten uit de controlegroep (χ2(4)=8.50;
p=.07; C=.53).
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– Wat betreft het laten nazeggen van doelwoorden, iets dat in de experimentele conditie
werd afgeraden, vond 54,5% van de leerkrachten van de controlegroep dat zij in de
grote groep tijdens het experiment niet van aanpak veranderd waren: zij lieten nieuwe
doelwoorden direct nazeggen. En 27,3% gaf aan meer te laten nazeggen dan voorheen. Van
de leerkrachten van de experimentele groep gaf 36,4% aan dat zij in de grote groep nog
steeds woorden lieten nazeggen, maar 63,6% rapporteerde dat zij tijdens het experiment
juist minder lieten nazeggen dan voorheen (χ2(4)=12.40; p=.02; C=.60).
– Met betrekking tot het direct laten gebruiken (productief overhoren) van woorden, eveneens
iets dat in de experimentele conditie werd afgeraden, merkte 54,5% van de controlegroep in
de grote groep geen verandering tijdens het experiment en gaf 27,3% aan dit meer te zijn
gaan doen. Van de experimentele leerkrachten zag 30,0% geen verschil, maar vond 40,0%
dat zij minder vaak woorden direct lieten gebruiken (χ2(4)=12.98; p=.01; C=.62).
– Het herhalen van doelwoorden bij gelegenheid (ad hoc in plaats van volgens planning)
was geen kenmerk van de experimentele conditie: doelwoorden werden daar zeer intensief
gepland herhaald (≥21 keer per doelwoord). In de controleconditie hadden leerkrachten
geen specifieke instructies voor het herhalen van doelwoorden. Toch zei 45,5% van de
leerkrachten van de controlegroep tijdens het experiment in de kleine groep het herhalen
van doelwoorden ‘bij gelegenheid’ vaker zijn te gaan doen, tegen 9,1% van de leerkrachten
in de experimentele groep. Deze leerkrachten waren van mening dat zij in dit opzicht niet
veranderd waren (χ2 (4)=7.57; p=.10; C=.51).
Transfer tijdens/na experiment. Ook deden de leerkrachten uitspraken over veranderingen in hun
eigen aanpak. Het ging hier om eventuele transfer van de aanpak uit de kleine groep naar situaties
in de grote groep of naar andere situaties (zie Bijlage D, Tabel D3). Hadden zij wellicht principes uit de
toegewezen aanpak tijdens het experiment ook in andere situaties toegepast? Of waren zij van plan
de aan hen toegewezen aanpak, of principes daaruit, blijvend toe te passen in andere situaties na
het experiment? Zo ja, dan werd via een open vraag geprobeerd te achterhalen welke principes het
betrof. Het begrip ‘principes’ werd hierbij niet gespecificeerd, maar leerkrachten konden die, indien
van toepassing, zelf noemen. Op dit gebied was er één verschil dat niet significant is (p>.0006) maar
wel relatief groot (C>.50):
– Van de leerkrachten van de experimentele groep gaf 88,9% aan dat zij na afloop van het
experiment nog principes uit de door hun uitgevoerde conditie gebruikten in de grote
groep (χ2(1)=7.14; p=.01; C=.54), tegen 25,0% van de leerkrachten uit de controlegroep.
De principes die vervolgens genoemd werden door de leerkrachten van de experimentele groep
waren kenmerkend voor de experimentele conditie: het receptief oefenen, het los of getopicaliseerd
aanbieden van woorden, het veelvuldig herhalen van doelwoorden en het gebruiken van gebaren
en attributen. Leerkrachten uit de controlegroep hebben bij deze vraag niets ingevuld of noemden
minder specifieke aspecten, zoals differentiatie. Hoewel geen van de leerkrachten op de hoogte was
van de toegewezen conditie, is het mogelijk dat de leerkrachten uit de controleconditie niet veel
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opvallends zagen in de hun toegewezen aanpak, die bedoeld was als afspiegeling van de reguliere
praktijk, in tegenstelling tot de leerkrachten van de experimentele conditie.
Voornemens voor voorzetting van de aanpak na het experiment. Bij andere items werd de
leerkrachten gevraagd of zij verwachtten woordenschatactiviteiten in de kleine groep voortaan
anders te zullen gaan aanpakken (zie Bijlage D, Tabel D6). Op een viertal vragen vonden we
verschillen die vermeldenswaard zijn (C>.50).
– Het los of getopicaliseerd aanbieden van doelwoorden was een element van de
experimentele conditie, maar niet van de controleconditie. Toch meent 100% van de
leerkrachten uit de controleconditie dit altijd al te hebben gedaan en verwacht dit ook te
zullen blijven doen. Van de leerkrachten uit de experimentele conditie geeft 83,3% aan dit
voorheen niet te hebben gedaan, maar voortaan wel te gaan doen en verwacht 16,7% dit
evenals voorheen te blijven doen (χ2(2)= 6.87; p=.03; C=.65).
– Het laten nazeggen van woorden, een element dat in de experimentele conditie werd
afgeraden, zou 100% van de leerkrachten van de controlegroep in de kleine groep doen,
namelijk blijven doen (66,7%) of juist beginnen te doen (33,3%). Van de experimentele groep
verwachtte 100% geen woorden meer te zullen laten nazeggen (χ2(2)=11.00; p=.004; C=.71).
– Het direct laten gebruiken van nieuwe doelwoorden, bijvoorbeeld via het laten
benoemen van een afbeelding van een zojuist aangeboden woord, verwacht 83,3% van
de controlegroep in de kleine groep naar verwachting te gaan doen of te blijven doen.
Dit is eveneens een element dat in de experimentele conditie werd afgeraden. Van de
experimentele leerkrachten rapporteert 100% juist geen woorden meer direct te laten
gebruiken (χ2(3)= 8.31; p=.04; C=.66).
– Het doorspelen van niet begrepen opdrachten naar een andere leerling was in de
experimentele conditie niet-wenselijk leerkrachtgedrag. Daar hadden leerkrachten de
instructie een niet-begrepen opdracht voor de leerling te vereenvoudigen in taal of
door visuele ondersteuning. Evenveel leerkrachten van de experimentele conditie gaven
aan dit voortaan wel te gaan doen waar ze dat voorheen niet deden als andersom. In de
controlegroep zei 83,3% onbegrepen opdrachten voorheen niet door te spelen naar een
andere leerling, maar was van plan dat vanaf nu wel te gaan doen.
Van de leerkrachten die zeiden de aanpak niet voort te zetten na het experiment (65,1% van het
totale aantal leerkrachten) gaf meer dan de helft (33% van het totaal) in een toelichting aan dat het
organiseren van woordenschatactiviteiten voor beginnende tweedetaalleerders apart, en buiten de
klas, niet haalbaar is.
Voorwaarden voor verandering. De leerkrachten konden aangeven aan welke voorwaarden moest
worden voldaan om de aanpak in de kleine groep voort te zetten na het experiment (zie Bijlage D,
Tabel D4). Hadden zij wellicht meer hulpmiddelen nodig, meer assistentie of deskundige begeleiding
op de werkvloer? De suggesties meer assistentie of meer begeleiding te krijgen op de werkvloer
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leverden geen verschillen op. Het enige gevonden verschil wordt wegens de effectgrootte (C>.50)
besproken:
– Geen enkele leerkracht van de controlegroep vond dat zij voor deze aanpak een
computerprogramma (voor de leerlingen) zou willen hebben, tegen 66,7% van de
leerkrachten van de experimentele groep (χ2(1)=6.00; p=.01; C=.58)

4.3.4.3 Verandering in opvattingen
De na afloop van het experiment afgenomen vragenlijst bevatte dezelfde stellingen over
woordenschatdidactiek voor beginnende tweedetaaleerders als de vragenlijst die vooraf was
afgenomen. Het doel hiervan was na te gaan of er binnen de groep deelnemende leerkrachten
na het experiment verschuivingen in opvattingen waren opgetreden. De antwoorden van de
leerkrachten zijn op verschillen tussen de condities getoetst met een Mann-Whitney-U-toets.
Zowel voorafgaand aan het experiment als na afloop waren er na een Bonferroni-correctie geen
significante (p<.0006) of grote verschillen (C >.50 of r >.50) in opvattingen tussen de leerkrachten
van beide condities (Bijlage D, Tabel D7).

4.4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES
De eerste twee onderzoeksvragen van Experiment 1, die in paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 worden
beantwoord, luidden:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
2. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Bij vraag 1 en 2 is ook steeds de volgende deelvraag beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
De derde onderzoeksvraag in Experiment 1, die beantwoord wordt in paragraaf 4.4.3, heeft te maken
met ontwikkelingen bij de leerkrachten en luidde:
3. In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
We bespreken in deze paragraaf de hoofdlijnen van de bevindingen per onderzoeksvraag. Daarbij
gaan we bovendien in op relevante discussiepunten en beperkingen, om vervolgens te komen tot
een slotsom.
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4.4.1 Verschil in effect tussen condities
4.4.1.1 Inleiding
Het antwoord op de onderzoeksvraag naar het effect van de experimentele conditie (TPR) volgt
uit de analyse van verschillende typen data die bij de leerkrachten en leerlingen zijn verzameld.
Bij de leerkrachten betrof dat vragenlijstgegevens over hun aanpak van en opvattingen over
woordenschatonderwijs, en observaties van de getrouwheid van de uitvoering van de toegewezen
conditie. Bij de leerlingen ging het om woordenschattoetsen voorafgaand aan, tijdens en na de
interventie om na te gaan in welke mate met beide condities vooruitgang is geboekt. Voor beide
groepen zijn ook gegevens verzameld over achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en thuistaal.

Leerkrachten
Om uit te sluiten dat effecten zouden worden veroorzaakt door een onbedoeld verschil in
uitvoering van de activiteiten zijn vragenlijsten en observaties afgenomen (4.2.2 en 4.2.3). Uit de
analyse van de vooraf afgenomen vragenlijsten blijkt dat er geen significante verschillen waren
tussen de leerkrachten uit beide condities, voorafgaand aan het experiment. Dit geldt voor
hun achtergrondkenmerken en voor hetgeen zij rapporteren over hun reguliere praktijk met
tweedetaalleerders in de grote en kleine groep.
Op grond van de observaties kan worden geconcludeerd dat de condities tijdens het experiment
overwegend conform de specifieke kenmerken zijn uitgevoerd. Er waren significante verschillen
tussen de leerkrachten van de experimentele en controleconditie in de uitvoering op punten waar
dat ook de bedoeling was, namelijk op de onderscheidende kenmerken van de condities.
Op enkele punten bleven de beoogde verschillen echter uit. De leerkrachten in beide condities
lieten, anders dan verwacht, gemiddeld evenveel visuele ondersteuning zien. Ook zagen we in beide
condities evenveel herhalingen van doelwoorden, hoewel de leerkrachten in de controleconditie daar
geen expliciete instructie in hadden gekregen. Wat hierbij bij nadere beschouwing echter opviel was
dat zij in tegenstelling tot de leerkrachten van de experimentele conditie de doelwoorden minder
systematisch en minder gelijkmatig herhaalden en dat zij sommige doelwoorden vervingen of zelfs
weglieten. Wat betreft het laten nazeggen van woorden, gedrag dat expliciet ontmoedigd was bij
de leerkrachten in de experimentele conditie, zijn er geen verschillen: beide groepen leerkrachten
laten weinig nazeggen. Het is mogelijk dat het late tijdstip van de observatie hierin een rol speelt: het
ligt meer voor de hand woorden te laten nazeggen op het moment dat ze worden geïntroduceerd,
dan in de derde en laatste week van de interventie waarin er weinig nieuwe woorden meer aan de
orde komen. Verder gaan beide groepen leerkrachten even vaak in op spontane taalproductie van
kinderen. Waarschijnlijk is het visueel ondersteunen van het taalaanbod, het ingaan op inbreng van
de leerlingen en het herhalen van doelwoorden een routine die alle leerkrachten door ervaring,
overlevering of scholing (blijvend) hebben verworven en inzetten. Door deze overeenkomsten is het
contrast tussen de condities wellicht iets kleiner geweest dan was beoogd, maar verder verschilde
de uitvoering voldoende per aanpak om van onderscheidende condities te spreken.
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Leerlingen
De leerlingen verschilden niet significant op achtergrondkenmerken, en scoorden niet verschillend op
de woordenschattoetsen bij aanvang. De leerlingen in beide condities hadden dus een vergelijkbare
uitgangspositie. Uit de multilevelanalyses van de resultaten op de woordenschattoetsen bleek dat
controleren voor verschillen tussen leerlingen van de diverse scholen (variantie op schoolniveau) of
van diverse leerkrachten (variantie op klasniveau) niet nodig was in het modelleren van de resultaten.

4.4.1.2 Discussie
Uit de analyse van de toetsresultaten (4.3.1 tot en met 4.3.3) kan worden geconcludeerd dat de
leerlingen in beide condities woorden hebben geleerd. Ook wordt duidelijk dat er in groei van
de woordenschat geen significant verschil is tussen leerlingen uit de controleconditie en de
experimentele conditie, noch op de actieve en noch op de passieve woordenschattoets voor alle
doelwoorden samen. Interacties tussen Groei (herhaalde metingen) en Conditie konden, over alle
doelwoorden samen, niet worden aangetoond.
Leerlingen uit de experimentele conditie bleken echter op één woordcategorie significant sneller te
groeien dan die van de controlegroep. Zij behaalden meer groei op de actieve woordenschattoets
(AWT) bij de overige woorden en profiteerden dus voor deze categorie woorden het meest van
TPR. Dit betreft overigens een zeer klein effect, dat 2,3% van de variantie in herhaalde metingen kan
verklaren. Op de passieve woordenschattoets (PWT) werden voor geen van de woordcategorieën
interacties tussen Conditie en Groei gevonden.
In deze paragraaf bespreken we een aantal mogelijke verklaringen voor (het uitblijven van) effecten.

Leerresultaten over het geheel aan woorden
Voor het ontbreken van een significant verschil tussen leerlingen uit de controleconditie en de
experimentele conditie op de resultaten bij de actieve en de passieve woordenschattoets valt te
denken aan de volgende zes mogelijke verklaringen.
Een eerste verklaring is uiteraard dat TPR, samen met de eraan toegevoegde kenmerken, niet het
verschil maakt. Dat TPR, voor alle doelwoorden samen, niet significant effectiever blijkt voor het leren
van woorden dan een conventionele aanpak, zoals in de controleconditie, is in overeenstemming
met eerder experimenteel onderzoek van Hewitt (Hewitt & Linares, 1999; Hewitt, 2007, 2011). Het
experiment van Hewitt vond echter plaats onder iets oudere basisschoolkinderen die al konden
lezen en schrijven. Er is volgens Hewitt (2007, 2011) en Beretta (1986) verder nauwelijks onafhankelijk
en betrouwbaar experimenteel onderzoek gepubliceerd naar het effect van TPR in het algemeen en
bij jonge kinderen in het bijzonder. De onderhavige studie levert een bijdrage aan het vullen van
deze leemte en steunt de bevindingen van Hewitt.
Het is moeilijker te begrijpen dat de aan TPR toegevoegde elementen hier kennelijk geen gewicht
in de schaal legden, terwijl ze op zichzelf effectief waren in eerder onderzoek. Dit geldt voor het
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los aanbieden van doelwoorden in een eenduidige relatie met de referent (Bacchini, 2012; Brent
& Siskind; 2001; Cutler et al. 2001); het aanhouden van een zeer hoge frequentie van herhalen
(Bacchini, 2012; Schwarz & Terrell, 1983) en het gebruik van gebaren (Goldin-Meadow & Alibali,
2013; Gullberg, 2010; Hald et al., 2016; Tellier, 2008; Toumpaniari et al., 2015). Mogelijk werkten deze
toegevoegde elementen niet in combinatie met elkaar of met TPR, of is er toch een verschil met
eerdere onderzoeken waaraan deze toevoegingen ontleend zijn. De frequentie van losse woorden
kan door de inbedding in TPR-opdrachtjes lager zijn geweest dan in het onderzoek van Bacchini
(2012), al wordt de hoge frequentie van doelwoorden in het algemeen wel gehaald. Het inzetten
van gebaren is in dit onderzoek, anders dan bij de hierboven genoemde onderzoeken, toegepast in
combinatie met TPR en alleen bij werkwoorden en overige woorden.
Een tweede verklaring voor het uitblijven van effecten is dat de randvoorwaarden voor de interventie,
de samenstelling van de kleine groep en de plaats waar de activiteiten werden uitgevoerd, in deze
studie meer bepalend kunnen zijn geweest voor de leerlingenresultaten dan de inhoudelijke
kenmerken van de condities. Naast het meten van het effect van het voor alle leerlingen gelijke
aanbod in de grote groep, is dan in feite het effect gemeten van het werken in een homogeen groepje
van beginnende tweedetaalleerders buiten de klas in een rustige omgeving, gedurende drie weken,
in een regime van drie activiteiten van 30 minuten per week. Onderzoek van Damhuis (1988) heeft
aangetoond dat leerkrachten die met beginnende tweedetaalleerders apart in een klein groepje
aan het werk gaan, geneigd zijn hun taalaanbod op deze leerlingen af te stemmen en daardoor voor
meer gelegenheid tot het leren van Nederlands zorgen. Dit is te verklaren doordat zo voorkomen
wordt dat minder taalvaardige leerlingen in heterogene groepjes ondergesneeuwd raken door
meer taalvaardige leerlingen (Verhallen & Walst, 2011). Leerkrachten richten zich (onbewust) op de
gemiddelde leerling. Het niveau van het taalaanbod in een heterogeen groepje kan dan te hoog
zijn voor beginnende tweedetaalleerders, waardoor zij geen begrijpelijk taalaanbod meer krijgen en
afhaken. Ook kan de nadruk gaan liggen op actief taalgebruik, waarbij de taalvaardigere leerlingen
eerder een beurt krijgen (of nemen) dan de beginnende tweedetaalleerders en deze laatsten
daardoor minder gelegenheid krijgen de taal actief te verwerven. Mogelijk was dus de homogene
samenstelling van de kleine groep in alle condities een doorslaggevende, compenserende factor.
Volgens Bacchini (2012) en Tabri, Chacra en Pring (2015) hebben beginnende tweedetaalleerders
een omgeving zonder achtergrondgeluiden nodig om het taalaanbod van de leerkracht (de
doelwoorden) goed te verstaan. Mogelijk heeft de verstaanbaarheid in alle condities evenveel
geprofiteerd van de uitvoering van de activiteiten buiten de klas.
De voor de interventie in de kleine groep aangehouden homogene groepssamenstelling en de
plaats van uitvoering – een rustige ruimte buiten de klas – zijn kenmerken waarin beide condities
overeenkomen vanwege de methodologische noodzaak om omstandigheden gelijk te houden.
Deze gemeenschappelijke eigenschappen van beide condities zouden dan effectiever geweest
zijn dan de kenmerken waarin de condities verschilden. Wellicht is het dus zo dat het feit dat een
leerkracht woordenschatactiviteiten aan beginnende tweedetaalleerders aanbiedt in een klein,
homogeen groepje in een rustige omgeving belangrijker is dan hoe de leerkracht dat doet. Dat kan
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echter alleen geconcludeerd worden wanneer de vooruitgang zou kunnen worden toegeschreven
aan de extra activiteiten buiten de grote groep, iets dat in deze onderzoeksopzet wel aannemelijk
is, maar niet aangetoond kan worden. Welk van de elementen het effectiefst is: de homogene
samenstelling van de kleine groep of de rustige ruimte buiten de klas, zou in vervolgonderzoek
moeten worden nagegaan.
Een derde mogelijke verklaring was de combinatie van activiteiten in de kleine groep met de
activiteiten in de grote groep. De activiteiten in de grote groep bestonden voor een groot deel uit
het voorbereiden van een circusvoorstelling, die voor kinderen een zeer betekenisvolle, pregnante
context voor het leren van woorden kan hebben gevormd (Van den Nulft & Verhallen, 2009).
Mogelijk is het de combinatie van de betekenisvolle context van de activiteiten in de grote groep
met de extra activiteiten in de kleine groep, die ervoor gezorgd heeft dat de leerlingen in alle
condities evenveel vooruit zijn gegaan. Zonder vervolgonderzoek naar het netto-effect van de extra
activiteiten is het echter onmogelijk hier uitsluitsel over te geven.
Een vierde verklaring kan gezocht worden in een selectie-effect met betrekking tot de samenstelling
van de groep leerkrachten, een artefact van de werving. Leerkrachten die deelnamen aan de
interventie deden een tijdsinvestering omdat ze het meewerken aan het onderzoek relevant
vonden voor de tweedetaalleerders in hun groep. Mogelijk trok dit onderzoek de gemotiveerdere
leerkrachten aan met een effectief handelingsrepertoire wat betreft beginnende tweedetaalleerders.
Dit zou kunnen verklaren waarom de controleconditie, hoewel deze op papier veel minder
planmatig en intensief was ingericht dan de experimentele conditie, wat betreft leereffecten
vergelijkbaar was met die in de experimentele conditie. Het komt in effectonderzoek wel voor dat de
leerkrachten van de controleconditie vanuit zichzelf strategieën hanteren die even effectief blijken
als de experimentele conditie (Lightbown & Spada, 1993). De leerkrachten van beide onderhavige
condities beantwoordden de vragenlijsten over hun praktijk vooraf niet significant verschillend,
en condities waren per school toegewezen om lekken tussen condities te voorkomen. Eventuele
overlap tussen condities zou dan spontaan moeten zijn opgetreden. Omdat de controleconditie
minder strikt voorschrijvend was dan de experimentele conditie bood hij meer ruimte voor eigen
interpretatie en dus voor eventuele effectieve eigen strategieën. Het tijdig geven van visuele hints,
het herhalen van doelwoorden en/of het ingaan op spontane interactie waren drie kenmerken
waarop de leerkrachten van beide condities in de uitvoering volgens de observaties onbedoeld
bleken overeen te komen. Wellicht komt dat doordat de genoemde drie kenmerken bij leerkrachten
van tweedetaalleerders ingeslepen routines zijn, en – door het selectie-effect – extra sterk in deze
steekproef aanwezig. Deze kenmerken zouden effectiever kunnen zijn geweest voor het leren van
woorden dan de overige kenmerken van de experimentele conditie, waardoor de condities mogelijk
meer op elkaar leken dan bedoeld en de leerresultaten gelijk waren. Ook dit kan in dit onderzoek
niet opgehelderd worden en vraagt om vervolgonderzoek.
Een vijfde verklaring zou kunnen liggen in een soort test-effect als gevolg van de dicht bij elkaar
liggende herhaalde metingen (Carrier & Pashler, 1992; Damhuis, 2015; Karpicke & Roedinger, 2008;
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McDaniel, Roedinger & McDermott, 2007). Hoewel leerlingen de juiste antwoorden op de testvragen
niet te horen kregen, kunnen zij in beide condities getriggerd zijn om de doelwoorden waarop zij
tijdens de toetsen herhaaldelijk bevraagd werden, in het taalaanbod in de grote en/of kleine groep
sterker op te merken en te verwerven (noticing hypothesis; Robinson, 1995, 2003; Schmidt, 1990;
2001). Mogelijk heeft deze overeenkomst meer invloed gehad dan het verschil tussen condities.
Gezien de korte duur van de interventie was deze dichtheid aan tests echter niet te vermijden.
Als zesde verklaring is er de duur van de activiteiten. TPR-opdrachtjes worden in zinsverband
gegeven. De leerlingen moeten die opdrachtzinnen beluisteren en de opdracht uitvoeren. Dat
vraagt tijd. Als gevolg van het realiseren van de beoogde 21 herhalingen van de doelwoorden
duurde het aanbieden en herhalen van doelwoorden per TPR-activiteit in totaal 30 minuten. Wegens
de vereisten van time-on-task duurden de activiteiten uit de conventionele aanpak dus ook 30
minuten. Volgens de leerkrachten waren activiteiten van 30 minuten echter langer dan gebruikelijk
voor activiteiten in de kleine groep. Daardoor kan de duur van de activiteiten een negatieve invloed
gehad hebben op de kwaliteit van de aandacht van de kleuters. Deze overeenkomst tussen de
condities zou de effectiviteit ervan meer beïnvloed kunnen hebben dan de verschillen ertussen.
Als we de geldigheid zouden willen nagaan van de meeste van bovengenoemde verklaringen voor
het uitblijven van effecten is vervolgonderzoek nodig met meer contrast tussen de verschillende
condities. Dat zou kunnen gebeuren door activiteiten in de grote groep al of niet te combineren
met extra activiteiten, door verschil te maken tussen de doelwoorden van activiteiten in de grote
groep en die van extra activiteiten, door de extra activiteiten binnen of buiten het klaslokaal uit te
voeren, met een homogeen of heterogeen groepje leerlingen en door te variëren in de frequentie
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van toetsing (Cook, Campbell & Day, 1979).

Leerresultaten per woordcategorie
Dat er voor de experimentele groep op de AWT een klein effect optrad bij de toetsitems binnen
de woordcategorie overige woorden is wellicht te verklaren doordat juist deze woorden zich goed
leenden voor TPR. In deze doelwoordenset zijn bij deze categorie relatief veel richtingaanduidende
woorden opgenomen zoals omhoog en ertussendoor, en bewegingaanduidende uitdrukkingen
zoals in evenwicht. Deze woorden werden in de experimentele conditie visueel ondersteund door
gebaren (richting aanduiden) of bewegingen (evenwicht bewaren). Bij dergelijke woorden en
uitdrukkingen komt de betekenis van het woord overeen met de handeling. Mogelijk is leren door
bewegen via TPR een geschikte aanpak om juist dit type woorden te verwerven. De overige woorden
waren bij de beginmeting zowel passief als actief het minst bekend van alle woordcategorieën en
werden over de opeenvolgende toetsmomenten het laatst verworven. De kinderen hadden in deze
categorie dus de meeste woorden te leren, en eventuele leereffecten waren hier het best waar
te nemen. Dat binnen aanpakken voor ‘embodied cognition’, waartoe TPR gerekend kan worden,
effecten gevonden worden voor een specifieke woordsoort of woordcategorie, zoals de categorie
overige woorden wordt ondersteund door Hald et al. (2016).
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4.4.1.3 Beperkingen
Interferentie van opbrengsten in de grote en kleine groep
Bedacht moet worden dat de afgenomen woordenschattoetsen meten welke woorden kinderen
geleerd hebben via de combinatie van de basisactiviteiten in de grote groep én de extra activiteiten
voor pre- en reteaching buiten de grote groep. Zowel de activiteiten in de grote groep als die
daarbuiten betroffen de doelwoorden van het centraal staande thema uit Ik & Ko, de gebruikelijke
situatie in de praktijk wanneer het gaat om klassikaal en gedifferentieerd aanbod. De activiteiten in
de grote groep waren voor beide condities gelijk, om de omstandigheden in alle condities zoveel
mogelijk gelijk te houden. De experimentele en controleconditie verschilden alleen waar het
ging om de extra activiteiten buiten de grote groep. Het is, zoals eerder beschreven, binnen deze
onderzoeksopzet daardoor niet mogelijk aan te wijzen welke context de meeste impact had (de grote
groep, de kleine groep of de combinatie daarvan) en in welke leersituatie een leerling een doelwoord
heeft geleerd. Er waren in deze onderzoeksopzet geen beginnende tweedetaalleerders die alleen
de activiteiten in de grote groep aangeboden kregen. Doel van het onderzoek was het effect vast
te stellen van twee verschillende condities bij extra activiteiten voor woordenschatverwerving, niet
om een vergelijking te maken met een conditie zonder extra activiteiten. Voor het onderzoek is de
onduidelijkheid over de precieze setting waarin de doelwoorden geleerd zijn geen beperking. Voor
het werkveld, die moet besluiten of het effectief is middelen te investeren in extra activiteiten, kan
dat wel het geval zijn.

Organisatie van de conventionele aanpak
Een belangrijke constatering is dat uit de antwoorden van de totale groep leerkrachten op de
vooraf afgenomen vragenlijst zichtbaar wordt dat de conventionele aanpak (controleconditie) niet
overeenkomt met de organisatie van de veronderstelde reguliere praktijk van de kleine groep op de
volgende aspecten:
– samenstelling van de kleine groep: in het experiment waren er in de kleine groep
alleen beginnende tweedetaalleerders, in de reguliere praktijk is de groep gemengder
samengesteld;
– plaats van uitvoering: in het experiment vonden de activiteiten in de kleine groep plaats
buiten de klas in een rustige ruimte, in de reguliere praktijk gebeurt dat doorgaans in
hetzelfde lokaal waar de grote groep aan het spelen en werken is;
– duur van de activiteiten: in het experiment duurden de activiteiten in de kleine groep 30
minuten, in de reguliere praktijk is dat korter.
De conventionele aanpak mag daarom inhoudelijk wel, maar organisatorisch niet volledig
gelijkgesteld worden aan de reguliere praktijk of beschouwd worden als representatief daarvoor,
hetgeen de generaliseerbaarheid van de resultaten van dit onderzoek naar de praktijk van het
basisonderwijs zou kunnen beperken. Dat de controleconditie op deze aspecten overeenkomstig
de experimentele condities is ingericht was echter noodzakelijk voor de vergelijkbaarheid van de
condities, en garandeerde de interne validiteit.
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Beleving van de leerkrachten
Het kan zo zijn dat het uitvoeren van de TPR-aanpak, juist door de sterk voorschrijvende
uitwerking ten behoeve van de uniformiteit van de uitvoering, voor leerkrachten ingewikkeld was.
Sommige leerkrachten gaven dat ook aan in de vragenlijst achteraf en in de contacten met de
onderzoeksassistenten en de onderzoeker. Mogelijk kwamen deze activiteiten daardoor minder
speels of minder natuurlijk over het voetlicht dan de conventionele activiteiten. Dit kan de
effectiviteit van TPR nadelig hebben beïnvloed.
TPR met toevoegingen
Aan TPR in de klassieke opvatting, zoals beschreven door Asher (2003), Garcia (2007) en Seely
en Kuizenga Romijn (2001), waren extra, in eerder onderzoek effectief bevonden kenmerken
toegevoegd. Dit betrof het koppelen van los aangeboden doelwoorden aan hun referent, het
aanhouden van een zeer groot aantal herhalingen van de doelwoorden en het gebruik van gebaren.
Het moge duidelijk zijn dat de bevindingen van dit onderzoek daarom niet representatief zijn voor
TPR in de klassieke vorm, maar uitsluitend voor de hier onderzochte variant van TPR.
John Henry-effect
Aangezien de leerkrachten niet wisten of zij in de controleconditie of de experimentele conditie
waren geplaatst hadden zij allen even veel of even weinig reden om positieve effecten van de
eigen inspanningen te rapporteren of extra inspanningen te leveren. Als leerkrachten desondanks
zouden hebben opgemerkt dat de door hen uitgevoerde conditie niet afweek van wat gebruikelijk
is, zou er een John Henry-effect (Saretsky, 1972) kunnen zijn opgetreden, waarbij leerkrachten die
meenden dat zij tot de controleconditie behoorden zijn gaan overcompenseren. Verschillen in
leerresultaten tussen beide condities leverde dit niet op, maar mogelijk zijn juist hierdoor verschillen
gecompenseerd. Dat valt echter niet na te gaan.
Plafondeffect
Wanneer leerlingen bij aanvang van het experiment al veel woorden kennen, kan er een plafondeffect
optreden (Cramer & Howitt, 2005), doordat ze niet hoger kunnen scoren dan het maximale
aantal toetsitems, een artefact van de lengte en moeilijkheid van de toets. Een plafondeffect bij
woordenschatinterventies valt eerder te verwachten bij de passieve woordenschattoets dan bij
de actieve woordenschattoets, aangezien de receptieve woordvoorraad altijd groter is dan de
productieve, en dus de scores op de beginmeting bij een interventie receptief hoger zullen zijn dan
productief. In het vooronderzoek door Hoeber (2014), die de voor dit effectonderzoek ontworpen
woordenschattoetsen heeft getest onder vierjarige beginnende tweedetaalleerders, viel op dat de
verdeling van toetsscores op de passieve woordenschattoets links-scheef was en dat de leerlingen
bij de beginmeting al erg veel woorden kenden. Dit bleek ook het geval bij het onderhavige
onderzoek: leerlingen kenden bij de beginmeting gemiddeld 20 en bij de retentiemeting 26 van de
30 woorden passief. Bij de retentiemeting behaalde 26,8% van de leerlingen de maximale score op
de passieve woordenschattoets. Zoals te zien is in Tabel 4.8 tot en met 4.10 werden de gemiddelden
bij de PWT steeds hoger en naderden zij de maximale score. De standaarddeviatie werd daarbij
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steeds kleiner: individuele verschillen namen af, een indicatie voor een plafondeffect. Dit beperkt
de mogelijkheid zicht te krijgen op het verschil in groei per conditie en dus op het bepalen van de
effectiviteit van de interventie voor de aanwas van de passieve woordenschat.

Analyses woordcategorieën
Dat bepaalde woordsoorten of woordcategorieën meer vooruitgang opleveren dan andere, zou
een toevalstreffer kunnen zijn. De analyses voor de woordsoorten zijn gedaan door het totale
doelwoordenpakket in subsets onder te verdelen. Door het kleinere aantal items per subset worden
eventuele effecten echter moeilijker aantoonbaar. Anderzijds zijn er voordelen van een analyse per
woordcategorie: er ontstaat een gedifferentieerder beeld en de grotere homogeniteit binnen de
subsets kan juist hebben geleid tot meer consistente effecten.

4.4.1.4 Slotsom
Hiermee is de onderzoeksvraag naar het effect van de experimentele conditie beantwoord, zowel
over het geheel van het aantal doelwoorden als voor de woordsoorten:
Jonge beginnende tweedetaalleerders leren niet meer nieuwe woorden via extra activiteiten
volgens face to face TPR dan via extra activiteiten uit een vve-programma.
Leerlingen uit de face to face TPR-conditie bleken productief iets meer woorden uit de categorie
overige woorden te leren dan leerlingen die uit de conventionele aanpak.
Total Physical Response, zoals uitgewerkt in deze interventie voor kleuters, is dus, gemeten in
aantallen geleerde woorden, over het geheel genomen niet aantoonbaar beter, maar ook niet
slechter, voor de beginnende tweedetaalleerder dan een ander soort woordenschatonderwijs in
een homogene kleine groep, buiten de klas. Wellicht is deze uitkomst veroorzaakt door elementen
waarin de beide condities overeenkwamen, hetzij bedoeld, door de samenstelling van de groep
en de plaats van actie, hetzij onbedoeld, door visuele hints, het gemiddeld aantal gerealiseerde
herhalingen en het ingaan op spontane taalproductie.
Het effect van TPR voor de productie van overige woorden kan mogelijk worden verklaard door het
grote aantal woorden in deze categorie dat met gebaren en bewegingen werd aangeleerd.

4.4.2 De invloed van achtergrondvariabelen op het aantal geleerde woorden
4.4.2.1 Inleiding
Om vast te stellen of de TAK-score, de leeftijd, sekse, presentie, opleidingsniveau van moeder en/of
vader of Turks, Berber of Arabisch als thuistaal van invloed zijn op het aantal geleerde woorden is er
via multilevelanalyses verder onderzoek gedaan, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.2. De resultaten
zijn uiteengezet in paragraaf 4.3.3.
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Zoals eerder vermeld hebben we de vraag naar de invloed van achtergrondvariabelen op het
aantal geleerde woorden zowel strikt als ruim opgevat. Enerzijds keken we naar de wisselwerking
van de variabelen met verschillen in groei tussen de condities en anderzijds naar het effect ervan
ongeacht de conditie. Daarbij maakten we onderscheid tussen de groei over het geheel van de
actieve woordenschattoets (AWT) of (PWT) en de groei per woordcategorie. De bevindingen zullen
hierna eerst kort worden besproken, gevolgd door mogelijke verklaringen. Beperkingen van de
effectstudie zijn hiervoor al besproken (zie 4.4.1.3).

4.4.2.2 Discussie
Als we de vraag naar de invloed van achtergrondvariabelen op het leren van woorden strikt opvatten,
moeten we kijken naar effecten op het verschil in groei tussen de condities (driewegsinteracties).
Dergelijke interacties bleken er niet te zijn wat betreft de totaalscores bij de AWT en PWT. Er zijn dus
geen achtergrondvariabelen die invloed hebben op het leren van woorden in de TPR-conditie en
TPR is niet meer of minder effectief bij kinderen met specifieke kenmerken, als alleen gelet wordt
op de groei over het geheel van de woorden in de actieve en passieve woordenschattoets. Wel
bleken er op de subscores voor de specifieke woordcategorieën in totaal drie effecten te zijn voor
de volgende achtergrondvariabelen:
– TAK-score: Bij de zelfstandige naamwoorden op de AWT. Het gevonden effect houdt in dat
leerlingen in de experimentele conditie met een relatief hoge TAK-score productief meer
zelfstandige naamwoorden leerden dan vergelijkbare leerlingen in de controleconditie en
dan leerlingen met een lagere TAK-score. Bij de categorie overige woorden op de PWT was
er juist een negatief effect van de TAK-score. De kinderen uit de experimentele conditie met
een lagere TAK-score gingen op deze categorie het meest vooruit. Kinderen uit deze groep
met een hogere TAK-score gingen vergeleken met die met een lagere TAK-score op de PWT
minder vooruit, maar wel iets meer dan vergelijkbare leerlingen in de controleconditie. Dit
zou inhouden dat TPR vooral de beginners met een kleine woordvoorraad helpt met het
receptief leren van overige woorden en de iets meer gevorderde leerlingen juist met het
uitbreiden van het aantal zelfstandige naamwoorden in hun productieve woordenschat.
– Sekse: Jongens in de experimentele conditie bleken bij de categorie overige woorden van
de AWT significant sneller te groeien dan jongens uit de controlegroep en meisjes uit beide
condities. Jongens profiteren dus (voor deze categorie woorden) het meest van TPR.
Voor Leeftijd, Opleidingsniveau van moeder of vader, Turks, Berber of Arabisch als thuistaal en
Presentie bleken er geen driewegsinteractie-effecten te zijn over het geheel van de woorden of
per woordcategorie. Deze variabelen hebben geen differentiële invloed gehad op het leren van
woorden via TPR.
Vatten we de vraag naar de rol van achtergrondvariabelen ruimer op, dan moeten we nagaan
of er effecten zijn over het totaal van de doelwoorden of per woordcategorie die de condities
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overstijgen (tweewegsinteracties). Er bleken in totaal negen effecten te zijn van de volgende
achtergrondvariabelen:
– TAK-score: Beginnende tweedetaalleerders met een relatief hoge TAK-score gingen op de
AWT meer vooruit bij de werkwoorden en overige woorden dan kinderen met een lage
TAK-score. Verder waren er negatieve effecten op de passieve woordenschattoets: kinderen
met een lagere TAK-score leerden volgens de PWT meer woorden over het geheel en meer
zelfstandige naamwoorden en meer werkwoorden dan kinderen met een hogere TAK-score.
– Leeftijd: Relatief oudere kinderen leerden productief meer werkwoorden dan jongere.
– Opleidingsniveau van moeder: Voor de passieve woordenschattoets was er een effect voor
de opleiding van moeder: kinderen met een hoger opgeleide moeder leerden receptief
meer werkwoorden dan kinderen met een lager opgeleide moeder.
– Arabisch als thuistaal: Er waren twee negatieve effecten van Arabisch als thuistaal:
kinderen met deze thuistaal leerden productief minder werkwoorden en overige woorden
dan kinderen met een andere thuistaal.
Voor Sekse, Opleidingsniveau van vader, Turks of Berber als thuistaal en Presentie werden geen
tweewegsinteracties gevonden. Deze variabelen hebben geen invloed gehad op het leren van
woorden tijdens deze interventieperiode.

Verklaringen voor de invloed van de TAK-score
Dat de vooraf met de Taaltoets Alle Kinderen geschatte receptieve woordvooraad (TAK-score) invloed
heeft op de totaalscores en sommige deelscores van woordsoorten binnen de AWT en PWT, is
verklaarbaar, aangezien beide soorten toetsen de woordenschat meten. Het gevonden effect was
bovendien voorspelbaar vanuit het vooronderzoek (Hoeber, 2014), waar de TAK-scores eveneens
sterk correleerden met de resultaten van de beginmeting op de woordenschattoetsen (zie ook
paragraaf 3.3.5.2).
Bij de AWT vonden we een effect van de TAK-score op de productieve kennis van zelfstandige
naamwoorden: kinderen uit de experimentele conditie met een hoge TAK-score leerden productief
meer zelfstandige naamwoorden dan kinderen met een lage TAK-score. Mogelijk is hier sprake van
een mattheuseffect. Dit is een effect dat Stanovich (1986, 2000) beschreef voor de ontwikkeling van
de leesvaardigheid en dat ook in verband is gebracht met de woordenschatontwikkeling (Appel
& Vermeer, 1996; Vermeer, 1998): kinderen die volgens een algemene woordenschattoets als de
TAK meer woorden kennen, leren er gemakkelijker woorden bij, en zouden daardoor hoger scoren
op de woordenschattesten van de interventie. Zelfstandige naamwoorden worden bovendien
eerder of gemakkelijker productief verworven dan werkwoorden of overige woorden, ook door
tweedetaalleerders (Boerma, 2005; Gillis & Schaerlakens, 2000; Özcan et al., 2016; Schlichting, 1996;
Van Helvert, 1985). Dit verklaart wellicht waarom leerlingen uit de experimentele conditie met
een relatief hogere TAK-score, en dus een grotere receptieve woordvoorraad, in dit experiment
productief meer zelfstandige naamwoorden leerden. Kennelijk ondersteunt TPR het productief leren
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van zelfstandige naamwoorden door leerlingen met een grotere passieve woordenschat beter dan
de controleconditie. Dat dit effect zich niet voordeed op de PWT, komt mogelijk omdat kinderen
bij aanvang al veel van de zelfstandige naamwoorden receptief kenden zodat er voor hen receptief
minder woorden van deze categorie te leren waren.
Dat kinderen uit de experimentele conditie met een gemiddelde of lage TAK-score op de overige
woorden binnen de PWT het meest vooruit gingen, kan verklaard worden doordat TPR mogelijk
maakt dat kinderen die nog weinig tot geen woorden van de doeltaal kennen, woorden leerden via
handelen in plaats van via verbale uitleg. In de categorie overige woorden bevonden zich namelijk
veel richting- en bewegingaanduidende woorden of uitdrukkingen, die in de experimentele conditie
werden aangeleerd via bewegingen en gebaren. Kennelijk biedt TPR hierdoor juist de zwakkere
leerlingen aanknopingspunten voor het leren van woorden uit deze categorie.
Er zijn ook effecten van de TAK-score ongeacht de conditie. Ze zijn zoals hierboven beschreven
verspreid over de woordsoorten. We zien hier eenzelfde patroon als bij de effecten van de TAK-score
op de groei bij de experimentele conditie: een positieve interactie voor de AWT en een negatieve
voor de PWT. Dit wijst erop dat beginnende tweedetaalleerders met een kleine receptieve
woordenschat van extra woordenschatactiviteiten in beide condities eerst en vooral receptief
woorden leerden en dat kinderen met een grotere woordenschat vooral productief woorden
leerden. Dat receptief woorden leren voorafgaat aan productief woorden leren is bekend uit eerder
onderzoek (Clark, 2009). Kinderen met een lage TAK-score hadden receptief nog veel woorden te
leren. Voor de beginnende tweedetaalleerders met een grotere woordenschat was er weinig groei
meer mogelijk binnen de passieve woordenschattoets. Dit zou betekenen dat kinderen met de
kleinste woordenschat het meest profiteren van extra woordenschatactiviteiten voor het receptief
leren van woorden. Of beginnende tweedetaalleerders met een grotere woordenschat alleen
hebben geprofiteerd bij het productief leren of ook bij het receptief leren van woorden is moeilijk te
zeggen vanwege het vermoedelijke plafondeffect op de passieve woordenschattoets.

Verklaring voor de invloed van Sekse
Voor de bevinding dat jongens in de experimentele conditie significant meer bleken te groeien op
de overige woorden dan meisjes en dan kinderen uit de controlegroep kan de verklaring zijn dat
de woorden van deze categorie vooral bestonden uit richting- en bewegingaanduidende woorden
of uitdrukkingen, die werden aangeleerd via bewegingen en gebaren. Jongens zouden meer dan
meisjes behoefte hebben aan bewegen tijdens het leren en meer profiteren van bewegen tussen het
leren door (Claessen, 2013; Entwisle, 2007; King & Gartrell, 2003; Veendrick, Tavecchio & Doornenbal,
2004). Mogelijk heeft deze gelegenheid voor leren met het lichaam vooral jongens aangesproken.
Dit effect zou een toevalstreffer kunnen zijn, maar effecten van sekse worden ook genoemd door
Hald et al. (2016) in de review van studies naar woorden leren binnen ‘embodied cognition’.
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Verklaring voor de invloed van Arabisch als thuistaal
Dat kinderen met Arabisch als thuistaal ongeacht de conditie op de AWT minder werkwoorden
en overige woorden leerden dan bijvoorbeeld Turkse leerlingen is moeilijk te verklaren. In
eerder onderzoek leerden Marokkaanse leerlingen productief juist meer woorden dan Turkse
leerlingen (Droop & Verhoeven, 2003; Vanbuel et al., 2016). In deze eerdere onderzoeken werd
geen onderscheid gemaakt tussen Arabisch of Berber als thuistaal. Het zou kunnen zijn dat juist
werkwoorden moeilijker zijn te leren voor kinderen met een Marokkaanse achtergrond, zoals wordt
gesteld in laatstgenoemde studie.
Verklaring voor de invloed van Opleidingsniveau van moeder (SES)
De tweewegsinteractie tussen het opleidingsniveau van moeder en de groei op de werkwoorden
binnen de PWT ongeacht de conditie kan verklaard worden doordat het opleidingsniveau van
moeders volgens de literatuur invloed heeft op het leren van woorden (Carneiro, Meghir & Parey,
2013; Dollaghan et al., 1999; Hoff & Tian, 2005; Magnuson, Sexton, Davis-Kean & Huston, 2009; Reilly
et al., 2007). Werkwoorden worden later geleerd dan zelfstandige naamwoorden, ook in de tweede
taal (Boerma, 2005; Gillis en Schaerlakens, 2000; Van Helvert, 1985; Özcan, Altinkamiş & Gillis, 2016)
en ze zijn moeilijker te leren omdat de relatie tussen woord en referent moeilijker te doorzien is
(Gillis & Verlinden, 1988; Verhallen & Verhallen, 1994). Kennelijk maakt het hebben van een hoger
opgeleide moeder het kinderen in beide condities gemakkelijker woorden te leren uit een moeilijker
te verwerven woordsoort zoals werkwoorden.
Verklaringen voor de invloed van Leeftijd
Kinderen van een hogere leeftijd blijken in beide condities meer werkwoorden te hebben geleerd
op de AWT. Hoewel de vierjarige kinderen in dit onderzoek maximaal 11 maanden verschilden in
leeftijd kan dit op deze jonge leeftijd toch een verschil in het leren van woorden opleveren. Zoals
hierboven besproken worden werkwoorden later geleerd en zijn ze moeilijker te verwerven dan
zelfstandige naamwoorden, ook in de tweede taal. Actief woorden leren is bovendien moeilijker
dan receptief. Oudere leerlingen kunnen hierdoor een voorsprong hebben op jongere leerlingen in
het actief leren van werkwoorden in beide condities. Echter: bij tweedetaalleerders is de invloed van
de kalenderleeftijd op het aantal geleerde woorden minder vanzelfsprekend, omdat niet duidelijk
is op welke leeftijd een leerling voor het eerst in contact kwam met het Nederlands. Een oudkomer
van 48 maanden kan meer taalaanbod in het Nederlands gehad hebben dan een nieuwkomer van
58 maanden. Mogelijk is bij oudere nieuwkomers het aantal reeds verworven werkwoorden in de
eerste taal hier van invloed.

4.4.2.3 Slotsom
De onderzoeksvraag die nu beantwoord kan worden is:
Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
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De achtergrondvariabele die in deze studie het meest van invloed lijkt te zijn op het aantal geleerde
woorden is de algemene receptieve woordvoorraad zoals vooraf gemeten met de TAK. Voor de
leerlingen in de experimentele conditie, waarin gewerkt is met TPR, is er geen moderatoreffect van
de TAK-score op de groei over het totaal van de AWT en PWT, maar zijn er wel enkele kleine effecten
van de TAK-score op de groei binnen de woordcategorieën. Binnen de experimentele conditie gaan
de leerlingen met een hoge TAK-score sterker vooruit op de zelfstandige naamwoorden binnen
de AWT dan kinderen met een lage TAK-score. Leerlingen met een lage TAK-score groeien in deze
conditie juist sterker op de categorie overige woorden binnen de PWT dan leerlingen met een
hogere TAK-score. We vonden daarnaast een vijftal effecten van de TAK-score voor beide condities.
Bij de AWT geldt dat voor de werkwoorden en overige woorden en bij de PWT over het geheel en
voor de zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Deze effecten vertonen hetzelfde patroon
dat we zagen bij de TPR-conditie: kinderen met een lagere TAK-score leren vooral woorden receptief
en kinderen met een hogere TAK-score leren vooral woorden productief. Of deze laatste groep
ook receptief profiteerde is moeilijk te zeggen omdat er voor hen in de PWT waarschijnlijk een
plafondeffect is opgetreden.
Verder werd er voor de experimentele conditie een effect gevonden van Sekse op de groei binnen
de AWT voor overige woorden. Jongens leerden via TPR meer overige woorden productief dan met
de conventionele aanpak, ook in vergelijking met meisjes uit beide condities. Mogelijk heeft dit te
maken met een voorkeur van jongens voor bewegend leren.
Wat betreft de andere achtergrondvariabelen werd er voor extra woordenschatactiviteiten nog
een tweetal negatieve effecten ongeacht de conditie gevonden voor Arabisch als thuistaal bij de
werkwoorden en overige woorden op de AWT. Ook vonden we een voorsprong op de werkwoorden
bij de PWT respectievelijk AWT, waarvan de eerste samenhangt met een hogere opleiding van
moeder en de tweede met een hogere leeftijd van de leerling. Wellicht hebben deze effecten ermee
te maken dat werkwoorden en overige woorden moeilijker te leren zijn en later worden verworven.

4.4.3 Veranderingen in opvattingen en gedragingen van leerkrachten
4.4.3.1 Inleiding
Aan alle leerkrachten is zowel vooraf als na afloop van de interventies een vragenlijst afgenomen
om eventuele veranderingen in hun opvattingen en leerkrachtgedrag te kunnen vaststellen. In
de vragenlijst achteraf rapporteerden zij over veranderingen in hun praktijk gedurende en na het
experiment en reageerden zij op dezelfde stellingen als in de voormeting.

4.4.3.2 Discussie
Deelname aan het onderzoek betekende voor leerkrachten in beide condities dat activiteiten
in de kleine groep niet in het lokaal van de grote groep werden uitgevoerd, maar in een rustige
ruimte daarbuiten. Volgens de achteraf afgenomen vragenlijst betekende dit voor de meerderheid
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van de leerkrachten een verandering ten opzichte van de gebruikelijke situatie en was dat voor de
controleconditie een grotere verandering dan voor de experimentele conditie.
Leerkrachten uit de experimentele groep merkten op dat zij de doelwoorden als losse woorden
aanboden en deze minder of helemaal niet meer lieten nazeggen of gebruiken, maar alleen
receptief oefenden. Zij deden dat zowel tijdens als na het experiment en zowel in de kleine groep
als daarbuiten en gaven aan dat ook na het experiment te willen voortzetten. Verder viel hun op
dat zij meer dan voorheen gebaren en attributen gebruikten en doelwoorden meer systematisch
herhaalden, ook buiten de kleine groep. Al deze door de leerkrachten opgemerkte elementen
maakten deel uit van de experimentele conditie omdat zij in theorie gunstig zouden zijn voor
beginnende tweedetaalleerders. De leerkrachten uit de controlegroep merkten dat zij doelwoorden
meer lieten nazeggen of gebruiken en meer ad hoc herhaalden dan voorheen. Ook waren zij van
plan niet begrepen vragen of opdrachten voortaan vaker door te spelen naar andere leerlingen.
Deze elementen behoorden niet tot enige conditie en zouden in theorie niet gunstig zijn voor
beginnende tweedetaalleerders. Het is mogelijk dat de leerkrachten van de controleconditie
meenden dat de door hen gekozen elementen voorbeelden zijn van goed leerkrachtgedrag. Bij de
vragen naar transfer van elementen uit de toegewezen aanpak naar settings buiten de kleine groep
of na het experiment hebben leerkrachten uit de controleconditie niets ingevuld of noemden zij
minder specifieke aspecten, zoals differentiatie. De leerkrachten van de experimentele conditie, als
groep, lijken volgens eigen rapportage na het experiment in hun handelingsrepertoire dus meer
opgeschoven te zijn in de richting van op beginnende tweedetaalleerders afgestemde strategieën
dan de leerkrachten uit de controleconditie, terwijl de laatsten zich lijken te hebben bewogen in
een voor de doelgroep minder gunstige richting. Het betreft hier grote effecten (r=.55; C=.54 tot .71)
op gerapporteerd leerkrachtgedrag.
De leerkrachten uit beide condities leken echter ten opzichte van elkaar niet van opvatting te zijn
veranderd, blijkens hun antwoorden op de stellingen over het leren van woorden door beginnende
tweedetaalleerders.

Transparantie van woordenschatonderwijs via TPR
De vraag dringt zich op of deelname aan het onderzoek tot deze veranderingen in gedrag heeft
geleid. De leerkrachten van de experimentele conditie hadden de opdracht de uitgeschreven
spreektekst en de aanwijzingen voor de leerkracht uit de handleiding zo letterlijk mogelijk te volgen.
De leerkrachten van de controlegroep kregen alleen enkele globale aanwijzingen bij de reguliere
handleiding en konden die naar eigen inzicht en gewoonten uitvoeren. Een verklaring voor de
door de leerkrachten uit de experimentele groep gerapporteerde veranderingen in hun eigen
gedrag zou kunnen zijn dat zij door reproductie van voorgeschreven (nieuw) gedrag dit gedrag
hebben overgenomen. Dit is alleen waarschijnlijk als zij aan dit nieuwe gedrag positieve gevolgen
toeschrijven. De verklaring hiervoor zou kunnen liggen in een versterking van het nieuwe gedrag
door de prestaties van de leerling. Of een leerling een woord wel of niet begrijpt is binnen TPRactiviteiten duidelijk waar te nemen. Dat is anders dan de reguliere praktijk: de controleconditie.
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TPR-opdrachtjes zijn in feite toetsende opdrachtjes. Hierdoor kan het uitvoeren van TPR-activiteiten
relatief meer of directer inzicht geven in het leren van woorden door de leerling dan de reguliere
praktijk dat kan. Voor een leerkracht is een dergelijke transparantie aantrekkelijk en informatief.
Mogelijk leggen leerkrachten uit de experimentele conditie daardoor een verband met de
kenmerken van de TPR-aanpak en zijn zij geneigd die aanpak voort te zetten.

4.4.3.3 Beperkingen
Zelfrapportage
Een beperking van het werken met vragenlijsten is uiteraard dat we voorzichtig moeten zijn met
de interpretatie van de antwoorden van leerkrachten, omdat het gaat om zelfrapportage over
veranderingen in gedrag en opvattingen. Om vast te stellen of er daadwerkelijk veranderingen
optreden, is onderzoek nodig waarin ook op verschillende momenten praktijkobservaties worden
uitgevoerd door onafhankelijke beoordelaars.
Effort-justification-effect
Hoewel leerkrachten niet wisten of zij de experimentele of de controleconditie uitvoerden, kunnen
effort-justification-effecten (Festinger, 1957) niet worden uitgesloten. Het feit dat zij activiteiten
uitvoerden die anders zijn dan hun gebruikelijke praktijk kan bij leerkrachten geleid hebben tot
het opmerken van veranderingen en het toeschrijven ervan aan hun eigen inspanningen bij het
uitvoeren van de aan hen toegewezen aanpak. Dit kan geleid hebben tot het versterken van gedrag
waarvan zij, als gevolg van de conditie die zij uitvoerden, meenden dat het gunstig is voor beginnende
tweedetaalleerders. Dit effect zou verklaren waarom de leerkrachten aangaven gedrag te willen
prolongeren dat expliciet werd gepropageerd in de aan hen toegewezen conditie (experimentele
aanpak) of waarvan zij aannamen dat het tot de gewenst aanpak behoorde (controleconditie).

4.4.3.4 Slotsom
De onderzoeksvraag die nu beantwoord kan worden is:
In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun onderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
De leerkrachten in de TPR-conditie lijken na het experiment niet zozeer van opvattingen als wel van
gedrag veranderd te zijn. Zij zijn, anders dan leerkrachten uit de conventionele aanpak, opgeschoven
in de richting van toepassing van strategieën uit de experimentele conditie, die in theorie, zoals
besproken in hoofdstuk 2, gunstig zijn voor jonge beginnende tweedetaalleerders. Een mogelijke
verklaring voor deze gerapporteerde verandering in aanpak is, behalve een effort-justification
effect, de aantrekkelijkheid van TPR vanwege de transparantie door het directe waarnemen van de
vorderingen van de leerling.

133

4

Hoofdstuk 4

De leerkrachten uit de experimentele conditie hebben in het kader van het onderzoek
voorgeschreven gedrag uitgevoerd dat niet tot hun eigen repertoire behoorde. Dat leerkrachten
door het nabootsen van voor hen nieuw gedrag nieuwe ervaringen opdoen waardoor ze (volgens
eigen zeggen) hun aanpak bijstellen, is ook los van deze specifieke onderzoekscontext interessant
voor vervolgonderzoek in het perspectief van professionalisering van leerkrachten.
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5.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van Experiment 2, een quasi-experimentele studie naar de
opbrengsten van Total Physical Response (TPR) bij vierjarige beginnende tweedetaalleerders. Dit
experiment werd uitgevoerd op andere scholen dan Experiment 1 en dus ook met andere leerlingen.
Zoals is beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4 was in de grote groep in beide condities sprake van hetzelfde
aanbod van een aantal geselecteerde activiteiten uit het vve-programma, aan alle leerlingen. De
condities verschilden alleen in de extra activiteiten die, met de beginnende tweedetaalleerders,
buiten de grote groep werden uitgevoerd.
De eerste twee onderzoeksvragen voor Experiment 2 zijn gericht op de leerlingen en luiden:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
2. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Bij vraag 1 en 2 is niet alleen gekeken naar de resultaten op de verzameling woorden als geheel,
maar zijn de analyses ook steeds uitgesplitst naar woordsoorten. Daarmee wordt ook de vraag
beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
De derde onderzoeksvraag in Experiment 1 betreft de leerkrachten en luidt:
3. In hoeverre heeft het werken met virtuele TPR effecten op opvattingen en gedragingen van
leerkrachten betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
In de bespreking van dit experiment gaat het eerst om de karakteristieken van de interventie,
(paragraaf 5.2), vervolgens om de resultaten (5.3) en tenslotte om de conclusies en discussie (5.4).
De methode van onderzoek is besproken in hoofdstuk 3 en wordt waar nodig kort gerecapituleerd.

5.2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE INTERVENTIE
Na een schets van de interventie (5.2.1) volgt een beschrijving van de deelnemers (5.2.2) en van de
bevindingen betreffende de uitvoering van beide condities (5.2.3).
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5.2.1 Interventie
De condities in Experiment 2 betroffen twee verschillende TPR-aanpakken. In de ene conditie werd
evenals in Experiment 1 face to face TPR uitgevoerd (hier de controleconditie) en in de andere
conditie werd een volgens dezelfde (TPR-)principes opgebouwde woordenschatapplicatie voor de
iPad ingezet: virtuele TPR, hierna iPad-conditie (de experimentele conditie). De face-to-face-variant
van TPR is inhoudelijk dezelfde als in het eerste experiment. Beide condities in Experiment 2 noemen
we bij hun inhoudelijke naam om verwarring met de benaming van de condities in Experiment 1 te
voorkomen. Het aanbieden van extra activiteiten voor (p)re-reteaching aan bepaalde leerlingen is
een gebruikelijke manier van het organiseren en differentiëren van het onderwijs in de onderbouw
van basisscholen in Nederland. Dat kleuters min of meer zelfstandig oefenen op een computer, tablet
of iPad is echter (nog) niet op alle basisscholen de praktijk. Wanneer kleuters zouden kunnen werken
met een woordenschatapplicatie zou dat de leerkracht een deel van het woordenschatonderwijs
uit handen kunnen nemen. Het zou het verzorgen van woordenschatonderwijs dat afgestemd is
op jonge beginnende tweedetaalleerders minder leerkrachtintensief maken, en daardoor beter te
organiseren.
In Tabel 5.1 is een overzicht van de interventie in Experiment 2 weergegeven. In de grote groep
kregen alle leerlingen de reguliere activiteiten aangeboden uit het Ik & Ko-thema Circus. In de eerste
twee weken waren de extra activiteiten buiten de grote groep gericht op het receptief leren van
woorden. De leerlingen van de face-to-face-conditie kregen van hun leerkracht drie weken lang
face to face TPR aangeboden. De leerlingen van de iPad- conditie oefenden eerst twee weken lang
receptief op de iPad onder begeleiding van een onderzoeksassistent, met een speciaal voor het
onderzoek door de uitgever van Ik & Ko ontwikkelde woordenschatapplicatie. Deze applicatie was
wat betreft aanbod en herhaling van de doelwoorden en opbouw van de activiteit gelijk aan de
face to face TPR-activiteiten van de eerste twee weken. De leerlingen werkten echter individueel en
de attributen, handelingen en gebaren van face to face TPR waren vervangen door afbeeldingen
en animaties op het beeldscherm. Tik- of sleepopdrachten op het beeldscherm vervingen de
doe-opdrachtjes van de face-to-face-variant. Aangezien de iPad-applicatie niet kon reageren op
taalproductie van leerlingen, werkten ook de leerlingen in de experimentele conditie in de derde
week onder leiding van een leerkracht aan hun productieve woordenschat via face to face TPR-
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activiteiten, in een klein groepje, buiten de klas.
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Tabel 5.1
Overzicht van de activiteiten van de interventie per week in Experiment 2
Grote groep

(P)re-teachingsactiviteiten buiten de grote groep

week

beide condities

face-to-face-conditie

iPad-conditie

1

Reguliere Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

face to face TPR (receptief )

iPad TPR (receptief )

2

Reguliere Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

face to face TPR (receptief )

iPad TPR (receptief )

3

Reguliere Ik & Ko-activiteiten
voor de grote groep

face to face TPR (productief )

face to face TPR (productief )

Verder waren alle omstandigheden voor beide groepen zoveel mogelijk gelijk: beide soorten extra
activiteiten betroffen dezelfde doelwoorden, werden uitgevoerd in een rustige ruimte buiten het
klaslokaal om interferentie met omgevingsgeluid te voorkomen. Bij de face-to-face-variant gebeurde
dit door een leerkracht met een kleine groep beginnende tweedetaalleerders uit groep 1, zoals
in Experiment 1. Bij de iPad-variant werkte een leerling zelfstandig op de iPad, onder begeleiding
van een onderzoeksassistent. Om storend geluid van buiten uit te sluiten droegen de leerling en
begeleider een op de iPad aangesloten koptelefoon. De negen activiteiten waren in beide condities
verspreid over drie weken, duurden elk 30 minuten en waren dus wat betreft time-on-task gelijk.

5.2.2 Deelnemers
5.2.2.1 Scholen
Negen scholen uit de regio Rotterdam participeerden in Experiment 2. De condities zijn
toegewezen op schoolniveau. Sommige scholen gaven in het voorgesprek blijk van moeilijkheden
met de bemensing, maar wilden toch graag deelnemen aan het onderzoek. Op deze scholen zou
de uitvoering van de face to face TPR-aanpak niet mogelijk zijn en werd de aanpak met de iPad
toegewezen, op voorwaarde dat er aan ICT-vereisten, zoals een goede wifiverbinding, kon worden
voldaan. Omdat duidelijk was waar iPads werden gebruikt en waar niet, was het niet mogelijk het
onderzoek volledig ‘blind’ uit te voeren.

5.2.2.2 Leerkrachten
In totaal namen 30 leerkrachten, op vrijwillige basis, deel aan Experiment 2. Van hen waren
twaalf leerkrachten (40,0%) betrokken bij de leerlingen van de face-to-face-conditie en achttien
(60,0%) bij die van de iPad-conditie. Tenzij anders vermeld worden zij allen leerkrachten genoemd,
hoewel sommigen geen bevoegd basisschoolleerkracht waren, maar onderwijsassistent. Twee
van de leerkrachten uit de iPad-groep waren externe leerkrachten die aan het onderzoek werden
toegevoegd wegens plotselinge bemensingsproblemen die het onderzoek in gevaar brachten. Zij
hebben niet deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek. Van de 30 leerkrachten die deelnamen
aan het experiment, vulden er 28 de bijbehorende vragenlijst in. Via die vragenlijst werden allereerst
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hun achtergrondkenmerken in kaart gebracht (zie Tabel 5.2) en vervolgens hun aanpak van het
woordenschatonderwijs in de staande praktijk. De inhoud van de vragenlijst en de wijze van
analyseren van de data is beschreven in paragraaf 3.3.5.4. De statistische toetsen zijn uitgevoerd
met een volgens Bonferroni aangepast significantieniveau (p<.0006), daarnaast worden ook niet
significante verschillen (C>.50 of r>.50) vermeld.
Uit deze procedure kwam naar voren dat de beide groepen leerkrachten vergelijkbaar zijn wat
betreft achtergrondkenmerken. Er zijn geen significante verschillen gevonden in leeftijd, moedertaal,
opleiding of onderwijservaring.
– De gemiddelde leeftijd was 45,1 jaar: in de face-to-face-conditie was dat gemiddeld 45,8
jaar en in de iPad-conditie gemiddeld 44,4 jaar.
– Van alle leerkrachten had 14,5% naast het Nederlands een andere taal als moedertaal: 16,6%
in de face-to-face-conditie en 12,5% in de iPad-conditie. De overige leerkrachten hadden
alleen het Nederlands als moedertaal.
– Van de respondenten was 92,7% bevoegd basisschoolleerkracht: 91,7% in de face-toface-conditie en 93,7% in de iPad-conditie. De overige 7,3% van de respondenten was
onderwijsassistent: 8,3% in de face-to-face-conditie en 6,3% in de iPad-conditie.
– Wat betreft hun ervaring met beginnende tweedetaalleerders in groep 1 had 33,4% van de
leerkrachten in de face-to-face-conditie maximaal 10 jaar ervaring en 66,6% had meer dan
10 jaar ervaring. Van de leerkrachten in de iPad-conditie had 37,5% maximaal 10 jaar en 62,5%
meer dan 10 jaar ervaring. Over het geheel genomen hadden de leerkrachten uit beide
condities in Experiment 2 ongeveer evenveel onderwijservaring met tweedetaalleerders in
groep 1.
Het enige verschil tussen de twee condities in dit experiment was de mate waarin de leerkrachten
training gevolgd hebben op het gebied van woordenschatonderwijs.
– Van de leerkrachten had 0% in de face-to-face-conditie en 62,5% in de iPad-conditie een
cursus over woordenschatdidactiek gevolgd (Met woorden in de weer). Dit verschil (χ2(1)=11.7;
p=.001) is, rekening houdend met de Bonferroni-correctie, niet significant; het effect is wel
tamelijk groot (C=.54). Daarom wordt het hier toch vermeld.
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Tabel 5.2
Vergelijking van de achtergrondkenmerken van de bevraagde leerkrachten (N=28): gemiddelde leeftijd in
jaren (met standaarddeviatie, sd) en frequenties voor overige achtergrondkenmerken in percentages
Gemiddeld
(N=28)
M (sd)

Face-to-faceconditie
(N=12)
M (sd)

iPadconditie
(N=16)
M (sd)

45,1 (13,1)

45,8 (12,5)

44,4 (13,6)

Alleen Nederlands

85,5

83,4

87,5

Andere taal en Nederlands

14,5

16,6

12,5

7,3

8,3

6,2

92,7

91,7

93,7

3,1

0,0

6,2

3-5 jaar

25,0

16,7

31,3

6-10 jaar

8,4

16,7

0,0

11-20 jaar

21,9

25,0

18,8

Meer dan 20 jaar

42,6

41,6

43,7

2 jaar of minder

39,6

41,7

37,5

3-5 jaar

10,4

8,3

12,5

6-10 jaar

12,5

25,0

0,0

11-20 jaar

28,1

25,0

31,2

9,4

0,0

18,8

31,3

0,0

62,5

Leeftijd in jaren
Moedertaal

Hoogste lerarenopleiding
mbo (onderwijsassistent)

hbo (pabo)
Ervaring in basisonderwijs
2 jaar of minder

Ervaring met beginnende T2-leerders in groep 1

Meer dan 20 jaar
Professionalisering m.b.t. woordenschatdidactiek
Reguliere training Met woorden in de weer afgerond

Van alle 30 uitvoerende leerkrachten hielden 19 zich niet actief bezig met de te onderzoeken aanpak
in de kleine groep. Zij zagen de beginnende tweedetaalleerders alleen in de grote groep en voerden
alleen de afgesproken activiteiten voor de grote groep uit, die voor de leerlingen van beide condities
gelijk waren. Hiervoor volgden de leerkrachten de richtlijnen uit de leerkrachthandleiding van het
vve-programma Ik & Ko (De Kroon et al., 2001a, 2001b). De (p)re-teachingsactiviteiten buiten de klas,
het element waarop de condities van elkaar verschilden, werden door elf leerkrachten uitgevoerd,
zes (54,5%) voor de face-to-face-conditie en vijf (45,5%) voor de iPad-conditie, waaronder de twee

140

Experiment 2: het effect van virtuele TPR

externe leerkrachten. De leerkrachten uit de iPad-groep kwamen echter pas in de laatste week van
de interventie in actie, omdat de leerlingen in deze conditie de eerste twee weken onder begeleiding
van een onderzoeksassistent buiten de klas op de iPad werkten. De (p)re-teachingsactiviteiten
werden in totaal met vijftien groepjes leerlingen uitgevoerd. De meeste van de leerkrachten die de
extra activiteiten uitvoerden, werkten ook met deze leerlingen in de grote groep. Tabel 5.3 geeft een
overzicht van de verdeling van leerkrachten over de verschillende condities.
Tabel 5.3 Verdeling van alle uitvoerende leerkrachten (N=30) over de condities; zowel de groepsleerkrachten
als de uitvoerders van de interventie in de kleine groep
Aantal leerkrachten
Experiment 2

N

Alleen uitvoerder
kleine groep

Uitvoerder kleine
en grote groep

Alleen uitvoerder
grote groep

TPR face to face

12

1

5

6

TPR iPad

18

22

3

13

Totaal

30

3

8

19

De resultaten van de vragenlijst voor de items over organisatie en invulling van het woordenschatonderwijs zijn te vinden in Bijlage E, Tabel E1 en E2.
Wat betreft de door henzelf gerapporteerde organisatie van het onderwijs aan beginnende
tweedetaalleerders in de grote en de kleine groep bleken er enige verschillen tussen de leerkrachten
van beide condities te zijn. Deze hierna beschreven verschillen hebben te maken met de mate
waarin de leerkrachten intentioneel woordenschatonderwijs uitvoerden in hun praktijk. Hoewel
de verschillen niet significant zijn volgens het aangehouden Bonferroni-criterium, worden ze hier
vermeld vanwege de grootte van de effecten. Wat betreft woordenschatonderwijs in de grote groep
is er het volgende verschil:
– Van de leerkrachten uit de face-to-face-conditie koos 90,9% doelwoorden passend bij het
aan de orde zijnde thema van het programma Ik & Ko, aangevuld uit andere bronnen, tegen
93,3% van de leerkrachten uit de iPad-conditie (χ2(3)=9.53; p=.023; C=.52).
Wat betreft woordenschatonderwijs in de kleine groep gaat het om de volgende vier verschillen:
– Van de leerkrachten in de face-to-face-conditie antwoordde 50% dat zij wekelijks gemiddeld
3 à 4 woordenschatactiviteiten in de kleine groep uitvoerden, in de iPad-conditie gold dat
voor 64,3% van de leerkrachten (χ2(2)=10.03; p=.007; C=.56);
– Van de leerkrachten in de face-to-face-conditie antwoordde 87,5% dat zij woordenschatactiviteiten in de kleine groep thematisch invulden volgens het aan de orde zijnde thema
van Ik & Ko, uit het programma, eventueel aangevuld uit andere bronnen, tegen 100% van
de leerkrachten in de iPad-conditie (χ2(3)=11.33; p=.010; C=.58);
2

Externe leerkrachten
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– De doelwoorden voor deze activiteiten in de kleine groep werden door 87,5% van de
leerkrachten van de face-to-face-conditie eveneens gekozen binnen het thema van Ik &
Ko, uit het programma, eventueel aangevuld uit andere bronnen, tegen 100% van de
leerkrachten in de iPad-conditie (χ2(3)=8.75; p=.033; C=.53);
– Het aanbieden van doelwoorden in de kleine groep voerde 62,5% van de leerkrachten in de
face-to-face-conditie planmatig uit (volgens Ik & Ko), tegenover 100% van de leerkrachten
van de iPad-conditie (z=-2.409; p=.016; r=.51).
Op de stellingen aan het slot van de vragenlijst werd een verschil met grote effectgrootte gevonden
tussen de leerkrachten uit beide condities:
– Leerkrachten uit de face-to-face-conditie waren vaker (83,3%) van mening dat kinderen
eerst vaardig moeten zijn in hun eerste taal voor ze een tweede taal kunnen leren, dan
leerkrachten uit de iPad-conditie (43,8%); (z=2.80; p=.005; r=.53).
Uit de analyse komt naar voren dat de leerkrachten in beide condities op de meeste aspecten met
elkaar overeenkwamen voor wat betreft het woordenschatonderwijs in de grote groep. Voor het
werken in de kleine groep waren er enkele verschillen. Beide groepen leerkrachten moesten echter
in dit experiment in de kleine groep op een van de reguliere praktijk afwijkende, voorgeschreven en
planmatige wijze te werk gaan, en in de iPad-conditie werd de eerste twee weken zelfs niet door de
leerkracht met deze kinderen in de kleine groep gewerkt. In week 1 en 2 werkten deze leerlingen
op de iPad onder toezicht van een onderzoeksassistent. Van de geconstateerde verschillen tussen
de leerkrachten bij het werken in de kleine groep is daardoor weinig of geen invloed te verwachten.
Aangenomen is daarom dat de omstandigheden voor beide groepen leerlingen vergelijkbaar waren,
althans wat hun leerkracht(en) betreft en de wijze waarop deze de reguliere praktijk inrichtte(n). In
paragraaf 5.2.3 zal gekeken worden naar eventuele verschillen in de uitvoering van de interventie
in de kleine groep.

5.5.2.3 Leerlingen
Leerlingen werden evenals in Experiment 1 geselecteerd voor deelname zoals beschreven in paragraaf
3.3.3. De leerlingen uit beide condities zijn, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.1, vergeleken op
de volgende achtergrondkenmerken: leeftijd in maanden, score op de passieve woordenschattaak
van de TAK (TAK-score), sekse, opleidingsniveau van moeder en vader en thuistaal. Tabel 5.4 geeft
daarvan een overzicht. Op geen van de kenmerken is sprake van een significant verschil tussen de
leerlingen van de face-to-face-conditie en de iPad-conditie.
De totale steekproef van leerlingen die deelnamen aan het onderzoek bestond uit 74 kleuters, 37
jongens en 37 meisjes, met een leeftijd van gemiddeld 52 maanden (4 jaar en 4 maanden). Van de
74 leerlingen deden er 38 mee in de face-to-face-conditie (51,3%) en 36 in de iPad-conditie (48,6%).
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De gemiddelde score van de deelnemende leerlingen op de passieve woordenschattaak van de TAK
was 17,1 met een range van 0-32. De gemiddelde score komt overeen met een geschatte receptieve
woordvoorraad van ongeveer 1200 woorden.
Het opleidingsniveau van meer dan de helft van de ouders was laag: maximaal vmbo-beroepsgericht. Minder dan de helft van de ouders had een hogere opleiding. De moeders waren iets
hoger opgeleid dan de vaders. Voor de thuistaal zijn we uitgegaan van de taal of talen die de
kinderen thuis spreken volgens de leerkracht. Van alle deelnemende kinderen sprak 21,6% thuis
een Marokkaanse Berbertaal (hierna: Berber), 20,3% Turks, 9,6% een Romaanse taal (Frans, Italiaans,
Spaans of Portugees), 9,2% Arabisch, 9,2% Pools, en 30,1% diverse overige talen.
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Tabel 5.4
Leerlingenkenmerken totaal en per conditie: gemiddelde leeftijd in maanden en gemiddelde TAK-score (met
standaarddeviatie, sd); frequenties voor overige leerlingenkenmerken in percentages
Totaal
(N=74)

Face-to-faceconditie
(N=38)

iPad-conditie
(N=36)

Leeftijd M (sd)

52,0 (3,7)

52,1 (3,6)

51,9 (3,7)

TAK-score M (sd)

17,1 (9,6)

15,6 (10,2)

18,6 (9,0)

Geslacht
Jongen (N=37)

50,0

42,1

58,3

Meisje (N=37)

50,0

57,9

41,7

3,0

0,0

Hoogste opleiding moeder
geen
basisschool

35,0

27,6

42,4

vmbo-b/lbo

13,2

17,2

9,1

vmbo-t/havo/vwo/mbo

40,6

44,8

36,4

8,2

10,4

6,1

0,0

0,0

0,0

hbo/wo
Hoogste opleiding vader
geen
basisschool

37,1

25,8

48,4

vmbo-b/lbo

21,0

25,8

16,1

vmbo-t/havo/vwo/mbo

40,3

45,2

35,5

1,6

3,2

0,0

Turks

20,3

21,1

19,4

Berber

21,6

21,0

22,2

9,2

18,4

0,0

hbo/wo
Thuistaal

Arabisch
Pools

9,2

7,3

11,1

Romaanse talen

9,6

5,2

14,0

30,1

27,0

33,3

Anders

De eenmaal geselecteerde leerlingen werden door de leerkrachten ingedeeld in kleine groepjes
van drie tot zes leerlingen, rekening houdend met groepsdynamiek, het rooster van de klas van de
betreffende leerling en de beschikbaarheid van de leerkracht. Er waren in totaal vijftien groepjes,
waarvan zes in de face-to-face-conditie (week 1 tot en met 3; gemiddeld 5,6 kinderen; sd 0,8) en
negen in de iPad-conditie (week 3; gemiddeld 4,1 kinderen; sd 0,9). De groepsgrootte in de kleine
groep verschilde in dit experiment significant tussen beide condities (t=3,3; df=14; p=.005; r=.66):
de groepsgrootte in de iPad-conditie was gemiddeld kleiner. Het werken buiten de klas in een
klein groepje onder leiding van de leerkracht gebeurde in de iPad-conditie echter pas in week 3,
waar het ging om de productie van woorden. In week 1 en 2 werden in beide condities receptieve
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activiteiten uitgevoerd, in de iPad-conditie door leerlingen individueel, onder begeleiding van een
onderzoeksassistent.
Een overzicht van de steekproefgroottes per meetmoment is te vinden in Tabel 5.5. Wanneer
leerlingen op de dag van de toetsing afwezig waren, is steeds, waar mogelijk, de volgende dag
alsnog getoetst. Hierdoor was er weinig uitval en bleven nagenoeg alle leerlingen voor het
onderzoek behouden.
Tabel 5.5
Steekproefgrootte: aantal leerlingen per toetsmoment per conditie en voor totale steekproef
Steekproefgrootte
Experiment 2

Voormeting
(T1)

Tussenmeting
(T2)

Eindmeting
(T3)

Retentiemeting
(T4)

face-to-face-conditie

38

29

37

37

iPad-conditie

36

33

36

35

Totaal

74

62

73

72

5.2.3 Uitvoering
De algemene kenmerken van de interventie zijn uitgebreid inhoudelijk besproken in paragraaf
3.3.4. De specifieke opzet van Experiment 2 kwam al eerder aan de orde (5.2.1). De bevindingen
aangaande de uitvoering tijdens dit experiment worden nu beschreven aan de hand van data
betreffende de woordenschatapplicatie, de leerkrachtobservaties en de presentie.

5.2.3.1 Woordenschatapplicatie
Waren er in Experiment 1 alleen leerkrachten bezig met de uitvoering, in Experiment 2 werd in de
iPad-conditie in week 1 en 2 de iPad ingezet om de leerlingen langs receptieve weg nieuwe woorden
aan te bieden en deze te herhalen. De structuur en de werking van de applicatie is beschreven in
paragraaf 3.3.4. Om in deze conditie time-on-task vergelijkbaar te laten zijn met de face to face
TPR- activiteiten, werkten deze leerlingen maximaal 30 minuten op de iPad, eveneens in een rustige
ruimte buiten de klas. De onderzoeksassistenten die de leerlingen begeleidden observeerden of de
applicatie functioneerde zoals bedoeld en of de leerlingen er zelfstandig mee overweg konden of
hulp nodig hadden. Voor het observeren en begeleiden volgden alle assistenten, na een training,
een vast protocol. Middels tussentijdse intervisiemomenten is geverifieerd of de assistenten de
protocollen correct toepasten. Dit bleek inderdaad het geval.
Om te kunnen controleren of de leerling de bedoelde input kreeg, noteerden de assistenten
gegevens met betrekking tot speeltijd, aandacht, geboden hulp, pauzes, (technisch) functioneren
van de applicatie en afbreken en herstarten van de sessie, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.3.
De observaties werden geanalyseerd voor wat betreft gemiddelden en standaarddeviaties. In
Tabel 5.6 zijn deze voor speeltijd, aandacht, hulp, pauzes, herstarts en voortijdige afbrekingen in
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beeld gebracht. Opmerkelijk is dat het aantal leerlingen uit de iPad-conditie (N=36) over de zes
gespeelde eenheden terugliep tot 20 leerlingen. Dit verschil is waarschijnlijk veroorzaakt door een
griepepidemie ten tijde van Experiment 2, die op scholen in de iPad-conditie bij toeval kennelijk
harder toesloeg dan op scholen uit de andere conditie. Op de scholen in de face-to face conditie
(N=38) liep de presentie over de zes activiteiten terug naar 29 leerlingen.
De gemiddelde speeltijd per speleenheid in de iPad-applicatie schommelde tussen de 24 en 28,4
minuten. Aan de standaarddeviaties is te zien dat er grote verschillen tussen kinderen waren.
Sommige kinderen speelden het spel namelijk sneller uit dan andere, soms werd het spel voortijdig
afgebroken, hetgeen resulteerde in een kortere speelduur. Wat betreft de aandacht is te zien dat
kinderen in speleenheid 1 relatief het meest aandachtig naar het scherm keken, namelijk 73,6% van
de gemiddelde speeltijd, en dat de aandacht in de eenheden daarna terugliep tot 57,6%. De tijd dat
er hulp gegeven moest worden schommelde tussen 8,5% en 15,0% van de gemiddelde speeltijd.
Dat het spel gepauzeerd moest worden besloeg 0,6 tot 2,6% van de gemiddelde speeltijd.
Tabel 5.6
Gemiddelde speeltijd in minuten (vet) per speleenheid met standaarddeviatie (sd) tussen haken; percentage
(van de gemiddelde speeltijd) voor aandacht voor het spel, verleende hulp, pauze of ander gedrag; percentage
leerlingen waarbij ≥1 keer is herstart, en percentage leerlingen waarbij voortijdig (voor 16e minuut) is afgebroken
Eenheid 1
(N=36)

Eenheid 2
(N=36)

Eenheid 3
(N=36)

Eenheid 4
(N=33)

Eenheid 5
(N=28)

Eenheid 6
(N=20)

Speeltijd (in min.) M (sd)

24,0 (5,5)

28,4 (4,3)

26,1 (6,1)

27,1 (6,4)

24,8 (7,0)

25,1 (5,1)

Aandacht voor het spel

73,6

72,1

70,0

66,9

67,6

57,6

Hulp geboden

12,8

13,8

8,5

12,3

9,1

15,0

1,1

1,6

0,6

1,2

2,6

0,8

Ander gedrag

12,5

12,5

20,9

19,6

20,7

26,6

Herstart

36,1

33,3

33,3

28,1

11,1

5,0

Spel voortijdig afgebroken

16,7

2,8

8,3

8,8

3,8

Spel gepauzeerd

0,0

We kunnen in Tabel 5.7 zien dat het aantal keer dat de begeleider helpt om de aandacht van het
kind weer op het spel te vestigen als het afgeleid is weliswaar wisselt per speleenheid, maar toch
toeneemt over het verloop van de speleenheden (43,3-62,9% van het aantal keer geboden hulp).
Deze toename van het afgeleid zijn houdt waarschijnlijk verband met de afname van de aandacht
voor het spel (volgens Tabel 5.6) in de loop van de eenheden. Dertig minuten zelfstandig werken is
lang voor jonge kinderen. Afgeleid zijn is verreweg de belangrijkste reden voor het geven van hulp.
Er is steeds minder assistentie nodig bij het spel op zich, en dat geldt (tot en met eenheid 5) ook
voor hulp bij technische problemen met de applicatie. Het snuiten van neuzen of het verhelpen van
andere ongemakken beslaat tussen 18,3 tot 33,3% van het aantal keer geboden hulp (Tabel 5.7).
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Tabel 5.7
Percentages redenen voor hulp uit totale aantal keer hulp (meer redenen mogelijk); k= totale aantal keren hulp
per speleenheid
Eenheid 1
(k=60)

Eenheid 2
(k=53)

Eenheid 3
(k=51)

Eenheid 4
(k=46)

Eenheid 5
(k=36)

Eenheid 6
(k=27)

Assistentie bij spel

26,6

13,2

15,6

10,8

11,1

7,4

Afgeleid

43,3

56,5

49,0

56,5

55,5

62,9

Probleem applicatie

11,6

9,4

7,8

2,1

0,0

7,4

Anders

18,3

20,8

27,4

30,4

33,3

22,2

In Tabel 5.8 wordt ingezoomd op de redenen om het spel te pauzeren. Behalve bij storing door
andere personen (derden) moest de assistent volgens het protocol het spel pauzeren als er
technische problemen waren met de applicatie, bijvoorbeeld als het geluid of het beeld uitviel.
Storing door derden is in de eenheden waarbij dit voorviel van 20 tot 60% van de gevallen de
reden voor het pauzeren van het spel tegen 11,1 tot 60% voor technische storing. Dat het spel na
technische pech (als er minder dan 16 minuten gespeeld was) handmatig herstart moest worden
kwam in 5,0 tot 36,1% van de speelbeurten voor (Tabel 5.6). Of een leerling veel of weinig gehinderd
werd door technische storingen of het vastlopen van de applicatie, zo bleek uit de rapportage van
de assistenten, was enerzijds te wijten aan de gevoeligheid van de applicatie voor fluctuaties in de
wifiverbinding (toeval) en anderzijds aan verschillen in motoriek en geduld tussen kinderen. Door
ongecontroleerde of voortijdig ingezette tik- of sleepbewegingen van leerlingen liep de applicatie
(onvoorzien) vast.
Tabel 5.8
Percentages redenen voor pauzeren uit totale aantal pauzes per eenheid (meer redenen mogelijk); k=totale
aantal keren spel gepauzeerd per speleenheid
Eenheid 1
(k=8)

Eenheid 2
(k=7)

Eenheid 3
(k=5)

Eenheid 4
(k=5)

Eenheid 5
(k=9)

Eenheid 6
(k=6)

Storing door derden

25,0

14,2

60,0

20,0

22,2

0,0

Storing in applicatie

12,5

14,2

20,0

60,0

11,1

16,7

Lichamelijk ongemak

25,0

71,4

0,0

0,0

33,3

50,0

Anders

37,5

0,0

20,0

20,0

33,3

33,3

Het voortijdig afbreken van de applicatie (spontaan of door toedoen van de leerling) deed zich
voor bij 11,1% (eenheid 2) tot 25,0% (eenheid 6) van het totale aantal leerlingen dat de eenheid
speelde, zo is te zien in Tabel 5.9. Duidelijk is dat steeds minder leerlingen het spel uitspeelden.
Er moest voortijdig gestopt worden omdat door storing en daaropvolgende nieuwe starts de
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maximumspeeltijd werd bereikt. Een enkele keer kwam het voor dat leerlingen niet meer verder
wilden spelen, ook niet na een korte pauze of overreding. In dat geval brak de assistent de
speleenheid af en bracht de leerling terug naar de klas.
Tabel 5.9
Redenen voor stoppen of afbreken van de applicatie (voortijdig of na 16e minuut; één reden mogelijk) in
percentages van het totale aantal leerlingen
Eenheid 1
(N=36)
Spel uitgespeeld

Eenheid 2
(N=36)

Eenheid 3
(N=36)

Eenheid 4
(N=33)

Eenheid 5
(N=28)

Eenheid 6
(N=20)

83,3

72,2

65,0

69,9

60,7

65,0

Overschrijding max. speeltijd

0,0

8,3

2,8

12,0

14,2

0,0

Spel loopt spontaan vast

5,6

8,3

18,3

12,0

14,2

25,0

Spel loopt vast door leerling

8,3

2,8

5,6

0,0

3,6

0,0

Leerling wil niet meer verder

2,8

8,3

8,3

6,0

7,1

10,0

Anders

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Of dit verschil in speeltijd tot significante verschillen in input heeft geleid met de andere conditie,
wordt hierna besproken bij 5.2.3.3. Of door een verschil in input significante verschillen in de
leerresultaten zijn ontstaan komt aan de orde in 5.3.3.

5.2.3.2 Leerkrachten
In de derde week van de interventie werd een van de activiteiten in de kleine groep geobserveerd
met behulp van video-opnamen, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.5 en op dezelfde wijze als in
Experiment 1. Doel was om vast te stellen in hoeverre de leerkrachten in beide condities de activiteiten
uitvoerden zoals bedoeld. De uitvoering van beide condities zou inhoudelijk vergelijkbaar moeten
zijn omdat de geobserveerde activiteiten in de derde week voor beide condities gelijk waren,
namelijk face to face TPR-activiteiten, met vragen, bedoeld om productie van de doelwoorden uit
te lokken. Leerkrachten in beide condities maakten voor deze activiteiten gebruik van dezelfde
3D-materialen en dezelfde handleiding waarin de aanwijzingen voor de interactie gedetailleerd
waren beschreven.
Op twee scholen in de iPad-conditie zijn, zoals vermeld, wegens plotselinge bemensingsproblemen,
de activiteiten in week 3 uitgevoerd door twee externe leerkrachten: onderzoeksassistenten met
een onderwijsbevoegdheid. Zo konden deze scholen met hun deelnemende leerlingen voor
het onderzoek behouden blijven. De assistenten kenden de leerlingen doordat zij hen hadden
begeleid met het werken op de iPad en zijn op dezelfde wijze als de andere leerkrachten getraind
en geobserveerd. De data van deze observaties zijn meegenomen in de analyses.
Op de boven beschreven wijze werden elf leerkrachten die de interventie in de kleine groep
uitvoerden geobserveerd: zes in de face-to-face-conditie en vijf in de iPad-conditie. De leerkracht
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voerde de activiteiten uit, met een klein, homogeen groepje beginnende tweedetaalleerders, in een
rustige ruimte buiten de klas en met gelijke time-on-task voor beide condities. Op deze punten zijn
door de observanten geen verschillen waargenomen; de uitvoering was zoals afgesproken.
Daarnaast is de interactie rond vijf geselecteerde doelwoorden geobserveerd op voor de TPRactiviteiten in week 3 kenmerkende elementen, gevolgd door statistische toetsing met Bonferronicorrectie (p<.005) zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.5. De data zijn geanalyseerd met een MannWhitney U-toets. Er is niet gekozen voor een t-test voor onafhankelijke steekproeven in verband
met afwijkingen van de normaalverdeling en het kleine aantal geobserveerden. Geobserveerd
leerkrachtgedrag is in beeld gebracht in Tabel 5.10. In de tekst is via de letters a tot en met j verwezen
naar de observatiecategorieën in de tabel. Uit de analyse kwamen, na de correctie van Bonferroni,
geen statistisch significante verschillen naar voren, maar we noemen hier twee grote verschillen
(r>.50):
– ad b) Leerkrachten van de face-to-face-conditie wezen vaker de referent aan gelijktijdig met
het noemen van het doelwoord (4,6 uit 5 keer) dan leerkrachten van de iPad-conditie (3,4 uit
5 keer); (z=1.75; p=.080 ; r=.55).
– ad c) Leerkrachten van de face-to-face-conditie gaven meer doe-opdrachtjes via TPR (4,8 uit
5 keer) dan leerkrachten van de iPad-conditie (3,0 uit 5 keer); (z=2.13; p=.033; r=.67).
De leerkrachten van de iPad-conditie kwamen pas in de week dat er geobserveerd werd (week 3)
in actie met face to face TPR-activiteiten, nadat hun leerlingen in week 1 en 2 buiten de klas met
een iPad hadden gewerkt. Het is aannemelijk dat zij daardoor minder routine hadden in face to face
TPR wat betreft het gelijktijdig benoemen en aanwijzen van de referent en in het geven van doeopdrachtjes dan leerkrachten uit de face-to-face-conditie op het moment van de observatie.
De overige kenmerken (categorie a en d tot en met j in Tabel 5.10) betroffen topicalisatie, het geven
van visuele hints (als feedback), vragen stellen op diverse niveaus, aanpassen van het vraagniveau,
gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord, het ingaan op spontane inbreng van leerlingen en
de volledigheid van de uitvoering. Op deze kenmerken waren er tussen de leerkrachten uit beide

5

condities geen grote verschillen (r<.50).
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Tabel 5.10
Gemiddeld aantal keer waargenomen leerkrachtgedrag over een selectie van vijf doelwoorden per leerkracht
per conditie (met standaarddeviatie, sd); gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord; gemiddelde score
voor volledigheid van de uitvoering op vijfpuntsschaal (met standaarddeviatie). Toetsingsresultaten via MannWhitney U test (Z), met effectgrootte r
Observatiecategorie

face-to-faceconditie (N=6)
M (sd)

iPad-conditie
(N=5)
M (sd)

Z

r

a) Los of getopicaliseerd aanbieden doelwoord

3,0 (1,6)

3,6 (0,9)

-.67

-.21

b) Gelijktijdig noemen doelwoord en aanwijzen
referent

4,6 (0,5)

3,4 (1,1) -1.75

-.55

c) Geven van doe-opdrachtjes (TPR)

4,8 (0,4)

3,0 (1,2) -2.13

-.67

d) Geven van visuele hints (als feedback)

3,0 (1,9)

2,4 (1,1)

-.85

-.27

e) Stellen van vragen op diverse niveaus

4,4 (0,5)

4,0 (0,7)

-.96

-.30

f ) Aanpassen van vraagniveau (als feedback)

3,4 (2,1)

3,8 (1,8)

-.45

-.14

11,1 (3,7)

10,9 (4,4)

.00

.00

h) Laten nazeggen van het doelwoord

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

-

-

i) Ingaan op spontane inbreng van de leerlingen

0,6 (0,9)

0,4 (0,9)

-.52

-.16

j) Gemiddelde score volledigheid uitvoering

4,3 (1,4)

4,5 (1,2)

-.74

-.23

g) Gemiddeld aantal herhalingen per doelwoord

We mogen concluderen dat de condities ten tijde van de observaties overwegend zijn uitgevoerd
conform de aanwijzingen. Zij voldeden aan de kenmerken van face to face TPR, zoals in beide
condities de bedoeling was voor week 3. Voor de leerkrachten uit de face-to-face-conditie waren
de activiteiten in week 3 in opzet vergelijkbaar met die in week 1 en 2. Het is aannemelijk dat de
face-to-face-conditie ook in de andere weken getrouw de instructies is uitgevoerd. Voor de iPadconditie hebben we via de leerlingobservaties kunnen vaststellen dat in week 1 en 2 door leerlingen
op de iPad is gewerkt volgens de instructies. Dat maakt waarschijnlijk dat de condities in uitvoering
voldoende van elkaar verschilden waar beoogd (in week 1 en 2), en met elkaar overeenkwamen
waar dat de bedoeling was (in week 3).

5.2.3.3 Presentie
Gemiddeld genomen hebben de leerlingen, volgens de door de leerkrachten bijgehouden
presentie-lijsten, zeven van de negen extra activiteiten bijgewoond. Hierbij moet worden bedacht
dat de presentie van de leerlingen in de iPad-conditie op de hierna beschreven wijze berekend
is uit de speeltijd van de in week 1 en 2 gespeelde sessies, plus de aanwezigheid bij de face to
face TPR-activiteiten in week 3. Hoewel de gemiddelde speeltijd per eenheid volgens Tabel 5.5
bij alle eenheden meer is dan 24 minuten, kon het gebeuren dat individuele leerlingen de iPadactiviteiten in week 1 en 2 niet altijd volledig konden uitvoeren door storing in de applicatie of in
de verbinding. Dit heeft consequenties voor de door de leerling ontvangen input. In de applicatie
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werd geregistreerd welke nieuwe doelwoorden een kind aangeboden had gekregen en welke
doelwoorden uit de vorige sessie waren herhaald. Als alle nieuwe doelwoorden van een eenheid
waren aangeboden en herhaald – de input van de eerste helft van de sessie – werd voor de presentie
een halve activiteit gerekend. Waren ook de doelwoorden van de vorige eenheid herhaald – de
inhoud van de tweede helft van de sessie - dan werd een hele activiteit voor de presentie genoteerd.
In de face-to-face-conditie kregen leerlingen gehele activiteiten aangeboden, en waren zij ook hele
activiteiten aan- of afwezig.
In de face-to-face-conditie is de presentie gemiddeld 7,8 (sd 1,4) van de 9 activiteiten en in de iPadconditie gemiddeld 6,3 (sd 2,0) activiteiten. Dit verschil is significant (t=3.7; df=72; p=.000; r=.40). In
de multilevelanalyse (5.3.2) zal worden ingegaan op de vraag of dit verschil in aantal extra activiteiten
waaraan is deelgenomen (een verschil in input) eventuele verschillen in leerresultaten kan verklaren.

5.3 RESULTATEN
Allereerst worden in 5.3.1 de beschrijvende gegevens voor de actieve woordenschattoets (AWT)
en de passieve woordenschattoets (PWT) voor de leerlingen van de experimentele conditie
(iPad-variant) en de controleconditie (face-to-face-variant) gepresenteerd. In paragraaf 5.3.2
en 5.3.3 worden achtereenvolgens de effecten van Conditie, Groei (en Achtergrondvariabelen)
gerapporteerd voor de totaalscores en de deelscores op de woordcategorieën. In 5.3.4 worden de
opbrengsten bij de leerkrachten besproken.

5.3.1 Beschrijvende statistieken
De eerste onderzoeksvraag van Experiment 2 was:
Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
Deze paragraaf is gewijd aan de beschrijvende statistieken van de leerlingenresultaten op de actieve
en passieve woordenschattoetsen, zowel over het geheel als per woordcategorie (zelfstandige
naam-woorden, werkwoorden en overige woorden).
Aan de 74 deelnemende leerlingen is, zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.2, de actieve
woordenschattoets (AWT) en de passieve woordenschattoets (PWT) afgenomen op vier momenten:
een beginmeting (T1), een tussenmeting (T2), een eindmeting (T3) en een retentiemeting (T4).
Deze woordenschattoetsen waren gelijk aan die van Experiment 1, met een toevoeging van vijf
extra items, om plafondeffecten zo mogelijk te voorkomen.
We geven de resultaten in volgorde van afname: eerst de AWT, dan de PWT. Voor de actieve
woordenschattoets (AWT) toont Tabel 5.11 de gemiddelde score (en de standaarddeviatie) per
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toetsmoment voor de leerlingen van de face-to-face-conditie en de iPad-conditie. Zichtbaar is dat
bij de beginmeting (AWT1) zowel de kinderen in de face-to-face-conditie (N=38) als in de iPadconditie (N=36) gemiddeld al zes tot acht van de 35 getoetste doelwoorden productief kenden.
Tussen de kinderen onderling waren er grote verschillen; de scores op de eerste meting liepen over
het totale aantal leerlingen uiteen van nul tot 23 productief gekende woorden.
De kinderen in de face-to-face-conditie hebben via de activiteiten in de grote en in de kleine groep
bij de retentiemeting gemiddeld 8,5 doelwoorden (29,5%) productief verworven, de kinderen in de
iPad-conditie verwierven gemiddeld 7,3 doelwoorden (27,3%). Evenals in Experiment 1 neemt de
groei tussen de eindmeting (T3) en de retentiemeting (T4) voor beide condities toe.
Tabel 5.11
Gemiddelde toetsscores en standaarddeviaties (sd) op de Actieve Woordenschattoets (AWT) per toetsmoment
per conditie en voor de totale steekproef; het aantal toetsitems is 35
Conditie

Totaal AWT1
M (sd)

Totaal AWT2
M (sd)

Totaal AWT3
M (sd)

Totaal AWT4
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

6,2 (4,9)

11,7 (6,5)

13,4 (6,8)

14,7 (6,8)

iPad-conditie (N=36)

8,3 (5,0)

13,0 (5,8)

15,3 (5,9)

15,6 (5,7)

Voor de passieve woordenschattoets (PWT) zijn de gemiddelde scores (en standaarddeviatie) te
zien in Tabel 5.12. Op de beginmeting kenden leerlingen van de 35 woorden gemiddeld al 22,2
woorden in de face-to-face-conditie en 23,4 in de iPad-conditie, met in totaal een range van nul
tot 33 woorden. De groei op de PWT van T1 naar T4 is voor leerlingen uit de face-to-face-conditie
gemiddeld 6,8 woorden (53,1%) tegen 4,9 woorden (42,2%) voor de leerlingen in de iPad-conditie.
De groei op T4 is voor beide condities nagenoeg gelijk aan die op T3.
Tabel 5.12
Gemiddelde toetsscores en standaarddeviaties (sd) op de Passieve Woordenschattoets (PWT) per toetsmoment
per conditie en voor de totale steekproef; het aantal toetsitems is 35
Conditie

Totaal PWT1
M (sd)

Totaal PWT2
M (sd)

Totaal PWT3
M (sd)

Totaal PWT4
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

22,2 (8,2)

28,6 (6,9)

28,9 (6,2)

29,0 (5,8)

iPad-conditie (N=36)

23,4 (7,0)

27,0 (6,8)

28,5 (6,4)

28,3 (7,1)

Vervolgens zijn de toetsresultaten ook per woordsoort geanalyseerd, om na te gaan of er
differentiële effecten waren voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige woorden.
De toetsitems die behoorden bij de overige woorden betroffen in de toetsversie van Experiment
2 de doelwoorden zonder, omhoog, gevaarlijk, eronderdoor, ertussendoor, eraf, achterste en de
uitdrukking in evenwicht. De deelscores op de woordcategorieën zijn te vinden in Tabel 5.13 tot en
met 5.15.
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Van de zelfstandige naamwoorden (Tabel 5.13) kennen kinderen in de face-to-face-conditie bij de
retentiemeting 4,9 items actief meer (30,6% van het aantal items voor zelfstandige naamwoorden)
en in de iPad-conditie 3,6 items meer (22,5%) dan bij aanvang. Passief kennen zij er 3,8 meer (23,7%)
respectievelijk 2,5 meer (15,5%) meer dan bij aanvang. De groei op de zelfstandige naamwoorden
levert de grootste bijdrage aan de vooruitgang in het totaal en deze vooruitgang is groter op de
actieve dan op de passieve test. De leerlingen kenden bij aanvang namelijk al meer zelfstandige
naamwoorden passief dan actief. Tussen de eindmeting en de retentiemeting liep de score op de
actieve woordenschattoets bij de face-to-face-conditie nog iets op, maar bij de iPad-conditie iets
terug. Voor de passieve woordenschattoets liep de groei bij beide condities iets terug.
Tabel 5.13
Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets (met standaarddeviaties) voor de
woordcategorie zelfstandige naamwoorden (ZN) per toetsmoment per conditie; het aantal toetsitems is 16
Conditie

AWT1 ZN
M (sd)

AWT2 ZN
M (sd)

AWT3 ZN
M (sd)

AWT4 ZN
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

4,5 (3,3)

8,1 (4,4)

8,8 (4,0)

9,4 (3,9)

iPad-conditie (N=36)

5,5 (3,2)

8,1 (3,2)

9,4 (3,3)

9,1 (3,2)

Conditie

PWT1 ZN
M (sd)

PWT2 ZN
M(sd)

PWT3 ZN
M (sd)

PWT4 ZN
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

10,4 (4,1)

13,8 (3,2)

14,7 (2,4)

14,2 (2,4)

iPad-conditie (N=36)

10,9 (3,5)

12,7 (3,2)

13,6 (2,8)

13,4 (3,1)

Voor de werkwoorden (Tabel 5.14) bedraagt de groei in de face-to-face-conditie op de actieve test
2,3 items (20,9% van het aantal items voor de werkwoorden) en in de de iPad-conditie 2,5 items
(22,7%). Op de passieve test is de groei 2,0 items (18,2%) respectievelijk 1,5 item (13,6%). De groei
op de werkwoorden is kleiner dan die van de zelfstandige naamwoorden en levert ook een kleinere
bijdrage aan de totale groei. Tussen de eindmeting en de retentiemeting liepen in de face-to-faceconditie de score op de actieve en de passieve test nog iets op. Voor de iPad-conditie bleef de groei
op beide toetsen nagenoeg gelijk.
Tabel 5.14
Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets (met standaarddeviaties) voor de
woordcategorie werkwoorden (WW) per toetsmoment per conditie; het aantal toetsitems is 11
Conditie

AWT1 WW
M (sd)

AWT2 WW
M (sd)

AWT3 WW
M (sd)

AWT4 WW
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

1,3 (1,4)

2,7 (1,6)

3,2 (2,2)

3,6 (2,2)

iPad-conditie (N=36)

2,0 (1,5)

3,6 (1,9)

4,4 (1,9)

4,5 (1,9)

PWT1 WW
M (sd)

PWT2 WW
M (sd)

PWT3 WW
M (sd)

PWT4 WW
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

6,8 (2,6)

8,8 (2,5)

8,5 (2,3)

8,8 (2,2)

iPad-conditie (N=36)

7,3 (2,4)

8,6 (2,7)

8,9 (2,7)

8,8 (2,8)

Conditie
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Van de categorie overige woorden (Tabel 5.15) kennen de leerlingen uit beide condities bij de
retentiemeting 1,3 item (16,3%) actief meer dan bij aanvang, en bij de passieve test 1,0 item (12,5%)
meer. Dat is minder dan de groei bij de zelfstandige naamwoorden en de werkwoorden. De overige
woorden leveren dus de kleinste bijdrage aan de groei. Tussen de eindmeting en de retentiemeting
liep de score in beide condities op de actieve test iets op en bleef hij op de passieve test voor de
iPad-conditie gelijk, terwijl hij voor de face-to-face-conditie iets opliep.
Tabel 5.15
Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets (met standaarddeviaties) voor de
woordcategorie overige woorden (OW) per toetsmoment per conditie; het aantal toetsitems is 8
Conditie

AWT1 OW
M (sd)

AWT2 OW
M (sd)

AWT3 OW
M (sd)

AWT4 OW
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

0,4 (0,6)

0,9 (1,0)

1,5 (1,3)

1,7 (1,6)

iPad-conditie (N=36)

0,7 (1,0)

1,4 (1,2)

1,6 (1,3)

2,0 (1,5)

PWT1 OW
M (sd)

PWT2 OW
M (sd)

PWT3 OW
M (sd)

PWT4 OW
M (sd)

face-to-face-conditie (N=38)

5,0 (2,2)

6,0 (1,8)

5,8 (2,1)

6,0 (1,8)

iPad-conditie (N=36)

5,1 (1,9)

5,7 (1,9)

6,1 (1,7)

6,1 (1,7)

Conditie

5.3.2 Effecten van conditie
De eerste onderzoeksvraag voor het tweede experiment luidt:
Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
Evenals bij Experiment 1 wordt ook de volgende deelvraag beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
Voor het beantwoorden van de vraag naar het effect van TPR is een hiërarchische multilevel regressieanalyse uitgevoerd met MLwiN, zoals uiteengezet in paragraaf 3.3.5.2. Hierbij is om te beginnen
gekeken naar de modelpassing en vervolgens naar het effect van conditie over het geheel van de
toets en per woordcategorie.

Modelpassing
Uit de eerste analyses blijkt dat voor de AWT het toevoegen van het klasniveau (leerkrachtniveau)
geen significante modelverbetering geeft, zoals te zien is in Tabel 5.16 (p>.10; Hox, 2010). Het
toevoegen van schoolniveau (model 4) doet dat wel. Model 4 met leerling- en schoolniveau is dan
ook aangehouden als basismodel voor de AWT. Voor de PWT is er geen significant effect op het
klas- of schoolniveau (zie Tabel 5.17). Model 1 is daarom aangehouden als basismodel voor de PWT.

154

Experiment 2: het effect van virtuele TPR

Effecten van conditie over het geheel aan woorden
Via model 5 en 6 is vervolgens getoetst voor het effect van Conditie en voor interacties van Conditie
met Groei bij AWT en PWT over het totaal van de woorden (zie Tabel F1 en F2 in Bijlage F). Model
6 veronderstelt daarbij voor de AWT en PWT steeds vier fixed effecten, maar verschillende random
effecten: voor de AWT drie (herhaalde metingen, leerling- en schoolniveau; zie Tabel 5.16) en voor de
PWT twee (herhaalde metingen en leerlingniveau; zie Tabel 5.17). De toetsing leverde het volgende
op:
– Er is geen effect van conditie gevonden voor de actieve woordenschattoets (AWT) en de
passieve woordenschattoets (PWT), dus de leerlingen van beide condities scoorden niet
aantoonbaar verschillend bij aanvang van het experiment (model 5).
– Er is geen significante interactie van Groei en Conditie, noch op de AWT, noch op de PWT.
De condities wijken op de AWT en PWT niet significant van elkaar af in hun effect op de
groei in woordkennis (model 6).
Uit de multilevelanalyse komt dus naar voren dat er geen effect van Conditie is op de groei op de
actieve en passieve woordenschattoets als geheel. Dit houdt in dat iPad-TPR voor de gemiddelde
beginnende tweedetaalleerders geen meerwaarde heeft boven face-to-face-TPR, gemeten over het
totaal van de woorden per toets.

Effecten van conditie per woordcategorie
Er is niet alleen onderzoek gedaan naar verschillen tussen de condities wat betreft het aantal
woorden dat kinderen in totaal leerden, maar ook is gekeken of het aantal woorden uit bepaalde
categorieën uiteenliep per conditie (zie paragraaf 5.3.1). De multilevelanalyses zijn daarom ook
uitgevoerd voor subsets: de deelscores voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en
overige woorden. Er is daarbij nagegaan of er interactie is tussen de wijze waarop woorden uit de
verschillende categorieën zijn aangeboden (Conditie) en de groei op die categorieën. In Bijlage F
(Tabel F1 en F2) zijn de bijbehorende parameterschattingen weergegeven.
– Er werd alleen een negatieve tweewegsinteractie tussen Groei en Conditie gevonden op
de AWT, namelijk voor de zelfstandige naamwoorden (z=-2.07; p=.04). Dat betekent dat
leerlingen van de iPad-conditie significant minder groeien op de zelfstandige naamwoorden
binnen de AWT dan de leerlingen van de face-to-face-conditie. Deze interactie kan 2% van
de variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren.
Voor de werkwoorden of de categorie overige woorden binnen de AWT of voor de drie woordcategorieën binnen de PWT werden verder geen interacties tussen Groei en Conditie gevonden.
Gezien de grote hoeveelheid statistische toetsen moeten we het gevonden effect met enige
voorzichtigheid betrachten.
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1.041 (.066)***

Groei

.08

Leerlingen

*** p<.001; a negatief geschat en op 0 gesteld

School

.00

Herh. metingen

Proportie verklaarde variantie op
niveau van

–

.06

.00
–

Model 2
χ2=2.136
df=1
p=.14

1588.327

Model 1
χ2=1.090
df=1
p=.30

n.v.t.

Toetsing van verschillen in passing
tussen modellen

1590.463

1591.553

Deviantie

.000 (.000)
3.647 (3.446)

2.268 (3.121)

26.128 (4.963)

8.141 (.798)

1.041 (.066)***

9.060 (.922)***

N=281

3

Schoolvariantie

Klassevariantie

8.144 (.799)
27.662 (5.375)

8.147 (.799)

29.991 (5.295)

Leerlingvariantie

1.041 (.066)***

9.205 (.802)***

N=281

2

Herh. metingen

Random effecten

Conditie*groei

Conditie

8.911 (.689)***

N=281

1

Intercept

Fixed effecten

Model

.00

.00

.00

Model 1
χ2=3.226
df=1
p=.07

1588.327

3.647 (3.446)

26.128 (4.963)

8.141 (.798)

1.041 (.066)***

9.060 (.922)***

N=281

4

.21

.01

.00

Model 4
χ2=1.499
df=1
p=.22

1586.828

2.870 (3.044)

25.949 (4.933)

8.140 (.798)

2.129 (1.697)

1.041 (.066)***

7.932 (1.241)***

N=281

5

.00

0a

.01

Model 5
χ2=1.899
df=1
p=.17

1584.929

2.864 (3.041)

25.957 (4.930)

8.067 (.791)

-.181 (.131)

2.675 (1.741)

1.130 (.092)***

7.663 (1.255)***

N=281

6

Tabel 5.16
Resultaten multilevelanalyses over vier herhaalde metingen AWT, effect van het experiment zonder controle voor achtergrondvariabelen; standard error tussen haken
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.498 (4.648)

.975 (3.037)

n.v.t.

Toetsing van verschillen in passing
tussen modellen

*** p<.001; a negatief geschat en op 0 gesteld

School

Klas

Leerlingen

Herh. metingen

Proportie verklaarde variantie op
niveau van

1692.780

Schoolvariantie

Deviantie

.00
.01
.49
–

.03
–
–

Model 2
χ2=1.468
df=1
p=.23

Model 1
χ2=.147
df=1
p=.70

.00

1691.165

1692.633

2.912 (4.315)

32.136 (6.626)

34.643 (6.803)

Klassevariantie

35.616 (6.410)

12.711 (1.249)

.722 (.083)***

24.702 (.959)***

Leerlingvariantie

.722 (.083)***

.722 (.083)***

12.712 (1.249)

24.702 (.817)***

24.612 (.768)***

3
N=281

12.714 (1.256)

2
N=281

1

N=281

Herh. metingen

Random effecten

Conditie*groei

Conditie

Groei

Intercept

Fixed effecten

Model

5

0a

0

–

–
a

0

–

–

–

a

.01

Model 5
χ2=2.189
df=1
p=.14

1690.591

35.668 (6.408)

12.578 (1.246)

0a

Model 1
χ2=.000
df=1
p=1

1692.780

35.616 (6.429)

12.714 (1.250)

.747 (1.535)

.016 (1.454)

-.244 (.164)

.841 (.115)***

24.246 (1.073)***

a

0

6
N=281

.722 (.083)***

24.604 (1.046)***

N=281

0a

Model 1
χ2=1.597
df=1
p=.21

1691.183

3.119 (3.618)

32.408 (6.283)

12.712 (1.249)

.722 (.083)***

24.702 (.956)***

N=281

4

Tabel 5.17
Resultaten multilevelanalyses over vier herhaalde metingen PWT, effect van het experiment zonder controle voor achtergrondvariabelen; standard error tussen haken
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5.3.3 Effecten van achtergrondvariabelen
De tweede onderzoeksvraag voor Experiment 2 was, evenals in het eerste experiment:
Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Zoals beschreven in paragraaf 4.3.3. zullen we deze vraag zowel in striktere als in ruimere zin
opvatten en hem zowel beantwoorden voor het verschil tussen condities (driewegsinteracties) als
ongeacht de conditie (tweewegsinteracties). In deze paragraaf worden de resultaten beschreven
van de analyses voor de relatie van de toetsscores met achtergrondkenmerken van de leerlingen,
eerst over het geheel van de woorden in de actieve en passieve woordenschattoets, daarna voor de
verschillende woordcategorieën: de woordsoorten zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en de
categorie overige woorden. Steeds is bekeken of eventuele effecten van de interventie gerelateerd
zijn aan achtergrondvariabelen van leerlingen zoals de vooraf geschatte receptieve woordvoorraad
(TAK-score) en vervolgens voor leeftijd, sekse, opleidingsniveau van moeder en vader, thuistaal en
de intensiteit van de interventie (presentie). Eerst bespreken we eventuele interacties met de TAKscore, daarna die met de overige achtergrondvariabelen.

Effecten van de achtergrondvariabelen over het geheel aan woorden
Om te achterhalen welke achtergrondvariabelen in het experiment een rol kunnen hebben
gespeeld bij (het uitblijven van) het leren van woorden is gezocht naar eventuele interacties
van Groei, Conditie en achtergrondvariabelen bij de AWT en PWT. Om deze driewegsinteracties
goed te kunnen evalueren zijn met model 6 als basis eerst Achtergrondvariabele*Conditie, daarna
Achtergrondvariabele*Groei en tenslotte Achtergrondvariabele*Groei*Conditie aan de eerder
onderzochte modellen toegevoegd. Daarna is, in gevallen waar geen driewegsinteracties werden
gevonden, nagegaan of er tweewegsinteracties zijn tussen Groei en Achtergrondvariabele. De
resultaten van de analyses worden weergegeven in Bijlage F, Tabel F3 en F4. De proportie verklaarde
variantie is vermeld bij significante effecten.
We vonden geen driewegsinteractie TAK-score*Groei*Conditie voor de AWT en PWT. Wat betreft de
totaalscores op de AWT en de PWT speelt de TAK-score in Experiment 2 dus geen differentiërende
rol.
Van de overige variabelen bleek er voor Leeftijd, Presentie, Sekse en Romaanse talen of Arabisch als
thuistaal in achtereenvolgende analyses geen interactie te zijn met Groei en Conditie bij de AWT en
PWT. Voor het opleidingsniveau van moeder of vader en de thuistalen Turks of Berber waren er geen
driewegsinteracties bij de AWT, maar wel bij de PWT. Deze zijn hieronder beschreven.
– Een driewegsinteractie van Opleidingsniveau van moeder met Groei en Conditie op de
PWT laat een verschil zien dat samenhangt met het opleidingsniveau van de moeder:
leerlingen uit de iPad-conditie met hoogopgeleide moeders groeien significant sneller dan
leerlingen uit dezelfde conditie met lager opgeleide moeders en dan leerlingen uit de face-
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to-face-conditie (z=2.57; p=.01). Deze interactie kan 3,5% van de variantie op het niveau van
herhaalde metingen verklaren.
– Er is ook een driewegsinteractie van Opleidingsniveau van vader met Conditie en Groei op
de PWT. Leerlingen van de iPad-conditie met een hoger opgeleide vader groeien significant
meer dan leerlingen uit diezelfde conditie met een vader met een lagere opleiding en dan
leerlingen uit de face-to-face-conditie (z=1.96; p=.05). Deze interactie kan 2,1% van de
variantie op de het niveau van herhaalde metingen voor de PWT verklaren.
– Er zijn twee driewegsinteracties van de thuistalen Turks en Berber met Conditie en Groei op
de PWT. Voor Turkstalige kinderen van de iPad-conditie is dat een positief effect: zij groeien
sneller dan leerlingen uit deze conditie met een andere thuistaal en dan leerlingen uit de
face-to-face-conditie (z=3.36; p<.001). Deze interactie kan 5,2% van de variantie op het
niveau van herhaalde metingen verklaren. Voor leerlingen met Berber als thuistaal vonden
we echter een negatief effect (z=-2.04; p=.04) dat 1,9% van de variantie op het niveau van
herhaalde metingen kan verklaren. Kinderen uit de iPad-conditie die thuis Berber spreken,
groeien op de PWT minder snel dan kinderen uit deze conditie met een andere thuistaal en
dan leerlingen uit de face-to-face-conditie.
Vervolgens is onderzocht of er tweewegsinteracties waren van Achtergrondvariabelen met Groei,
die effecten aan het licht brengen ongeacht de conditie. Voor Leeftijd, Sekse, Opleidingsniveau van
moeder of vader, Turks, Berber, Arabisch of een Romaanse taal als thuistaal of voor Presentie bleken
die er niet te zijn. Alleen voor de volgende twee achtergrondvariabelen vonden we dergelijke
interacties:
– Twee tweewegsinteracties tussen de TAK-score en de groei lieten bij de leerlingen een
significant positief effect zien van de TAK-score op de groei op de AWT (z=2.0; p=.05) en een
significant negatief effect op de groei op de PWT (z=-2.88; p=.004): een hogere score op (de
passieve woordenschattaak in) de TAK geeft meer groei op de AWT, maar minder groei op de
PWT. En omgekeerd: een lagere TAK-score geeft minder groei op de AWT maar meer groei op
de PWT. Voor de AWT kan deze interactie 2,9% verklaren van de variantie op het niveau van
herhaalde metingen, oftewel de groei, en voor de PWT 4,3%.
– Verder liet een tweewegsinteractie van thuistaal Pools met Groei zien dat kinderen met
Pools als thuistaal ongeacht de conditie significant meer groeiden over het geheel van de
PWT dan kinderen met een andere thuistaal (z=2.39; p=.02). Deze interactie kan 3,8% van de
variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren.

Effecten van de achtergrondvariabelen per woordcategorie
Na het onderzoek naar effecten van de achtergrondvariabelen op de groei over het geheel van de
actieve en passieve woordenschattoets, is per woordcategorie onderzocht of er interacties zijn van
Groei, Conditie en Achtergrondvariabelen. Ook hier is, in gevallen waar geen driewegsinteracties
werden gevonden, nagegaan of er tweewegsinteracties zijn tussen Groei en Achtergrondvariabele.
De gevonden effecten worden hieronder per achtergrondvariabele besproken. De resultaten van
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de analyses zijn te vinden in Bijlage F, Tabel F3 en F4. De proportie verklaarde variantie is vermeld bij
significante effecten.
Voor de TAK-score, Sekse, Pools als thuistaal of Presentie werden bij de woordcategorieën geen
driewegsinteracties gevonden. Wat betreft Opleidingsniveau moeder of vader, Leeftijd en Turks,
Berber, Romaanse talen en Pools als thuistaal kwamen er echter zeven significante interactieeffecten met Groei en Conditie aan het licht.
– Een driewegsinteractie tussen het opleidingsniveau van moeder, Conditie en Groei op de
categorie overige woorden uit de AWT liet zien dat de leerlingen van de iPad-conditie met
een hoger opgeleide moeder significant meer groeiden op deze categorie dan leerlingen
uit de iPad-conditie met een lager opgeleide moeder en dan kinderen uit de face-to-faceconditie (z=3.78; p<.001). Deze interactie kan 7,7% van de variantie op het niveau van
herhaalde metingen verklaren.
– Een driewegsinteractie tussen het opleidingsniveau van moeder, Conditie en Groei op de
werkwoorden uit de PWT gaf aan dat de leerlingen van de iPad-conditie met een hoger
opgeleide moeder significant meer vooruitgingen op deze categorie dan medeleerlingen
uit dezelfde conditie met een lager opgeleide moeder en dan kinderen uit de face-toface-conditie (z=2.58; p=.01). Deze interactie kan 3,5% van de variantie verklaren op het
niveau van herhaalde metingen. Het effect levert een aandeel in het eerder beschreven
driewegsinteractie-effect op de PWT over het geheel voor leerlingen voor leerlingen uit de
iPad-conditie met een hoger opgeleide moeder.
– Een driewegsinteractie tussen het opleidingsniveau van vader, Conditie en Groei op de
categorie overige woorden op de PWT gaf te zien dat leerlingen van de iPad-conditie met
een hoger opgeleide vader significant meer overige woorden leerden dan leerlingen uit de
iPad-conditie met een lager opgeleide vader en dan kinderen uit de face-to-face-conditie
(z=2.68; p=.01). Deze interactie kan 3,9% van de variantie op het niveau herhaalde metingen
verklaren en levert een bijdrage aan het eerdergenoemde driewegsinteractie-effect op de
PWT over het geheel voor leerlingen uit de iPad-conditie met een hoger opgeleide vader.
– Een driewegsinteractie-effect van Turks als thuistaal op Conditie en Groei op de zelfstandige
naamwoorden binnen de PWT liet zien dat de leerlingen van de iPad-conditie met Turks als
thuistaal significant meer zelfstandige naamwoorden leerden dan hun medeleerlingen met
een andere thuistaal en dan leerlingen in de face-to-face-conditie (z=3.31; p<.001). Deze
interactie kan 5,1% van de variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren.
– Een driewegsinteractie tussen Turks als thuistaal, Conditie en Groei op de overige woorden
binnen de PWT toonde aan dat de leerlingen van de iPad-conditie met Turks als thuistaal
significant meer vooruitgingen op de overige woorden dan leerlingen uit dezelfde conditie
met een andere thuistaal en dan leerlingen in de face-to-face-conditie (z=2.65; p=.03). Deze
interactie kan 3,3% van de variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren.
De twee hierboven beschreven driewegsinteracties tussen Turks als thuistaal en Conditie en
Groei op de zelfstandige naamwoorden en de categorie overige woorden leveren samen
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waarschijnlijk het hoofdaandeel van het reeds genoemde driewegsinteractie-effect over
het geheel van de PWT voor leerlingen uit de iPad-conditie met Turks als thuistaal.
– Een negatieve driewegsinteractie tussen thuistaal Berber en de groei bij de categorie
zelfstandige naamwoorden binnen de PWT liet zien dat deze leerlingen de iPad-conditie
significant minder zelfstandige naamwoorden leren dan leerlingen uit dezelfde conditie
met een andere thuistaal en dan leerlingen in de face-to-face-conditie (z=-2.11; p=.03).
Deze interactie kan 2,1% van de variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren.
Het levert een bijdrage aan het eerder beschreven negatieve driewegsinteractie-effect op
de gehele PWT voor leerlingen uit de iPad-conditie met Berber als thuistaal.
– Een driewegsinteractie-effect van de Romaanse thuistalen op Conditie en Groei op de
categorie overige woorden van de AWT liet zien dat de leerlingen van de iPad-conditie met
als thuistaal een Romaanse taal significant meer overige woorden leerden dan leerlingen
uit dezelfde conditie met een andere thuistaal en dan leerlingen in de face-to-face-conditie
(z=1.97; p=.05). Deze interactie kan 1,9% van de variantie op het niveau van herhaalde
metingen verklaren.
Kijken we naar de tweewegsinteracties van Achtergrondvariabelen en Groei, dan vinden we de
volgende zeven effecten:
– Een negatief tweewegsinteractie-effect tussen de TAK-score en Groei deed zich voor bij de
zelfstandige naamwoorden binnen de PWT (z=-3.80; p<.001). Kinderen met een lagere TAKscore leerden (receptief ) significant meer zelfstandige naamwoorden. Deze interactie kan
7,8% van de variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren.
– Een andere tweewegsinteractie tussen de TAK-score en Groei werd gevonden bij de
werkwoorden binnen de AWT (z=2.66; p=.01), een interactie die 3,6% van de variantie
op niveau van herhaalde metingen kan verklaren. Leerlingen met een hogere TAK-score
boekten significant meer vooruitgang dan leerlingen met een lagere TAK-score.
– Bij de categorie overige woorden was er op de AWT eveneens een tweewegsinteractie
tussen de TAK-score en Groei (z=2.50; p=.01). Leerlingen met een hogere TAK-score groeiden
significant meer op de productie van overige woorden. Deze interactie kan 3,1% van de
variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren en 1% van de variantie op
leerlingniveau.
– Een tweewegsinteractie tussen het opleidingsniveau van vader en Groei op de overige
woorden van de AWT gaf aan dat kinderen met een hoger opgeleide vader significant
meer groeiden op deze categorie dan kinderen met een laagopgeleide vader, ongeacht
de conditie (z=3.05; p=.002). Deze interactie kan 5,1% van de variantie op het niveau van
herhaalde metingen verklaren.
– Een tweewegsinteractie-effect van Leeftijd op de groei op de categorieën zelfstandige
naamwoorden uit de PWT liet zien dat oudere leerlingen ongeacht de conditie significant
meer zelfstandige naamwoorden leerden dan jongere leerlingen (z=2.50; p=.01). Deze
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interactie kan 2,1% van de variantie op het niveau van herhaalde metingen verklaren en
10,3% van de variantie op leerlingniveau.
– Een tweewegsinteractie tussen Leeftijd en Groei bij de werkwoorden uit de PWT gaf aan dat
oudere kinderen ongeacht de conditie meer werkwoorden leerden dan jongere (z=2.50;
p=.01). Deze interactie kan 2,8% van de variantie op het niveau van herhaalde metingen
verklaren voor de werkwoorden.
– Tot slot een tweewegsinteractie-effect van Pools als thuistaal op de groei op de zelfstandige
naamwoorden binnen de PWT dat liet zien dat leerlingen met Pools als thuistaal significant
meer zelfstandige naamwoorden leerden dan leerlingen met een andere thuistaal, ongeacht
de conditie (z=2.44; p=.01). Deze interactie kan voor de zelfstandige naamwoorden 4,3%
van de variantie op het niveau van herhaalde metingen en 3,3% van de variantie op
leerlingniveau verklaren.
Voor Opleidingsniveau van moeder, Presentie, Sekse en Turks, Berber, Arabisch en Romaanse talen
werden voor de woordcategorieën geen significante tweewegsinteractie-effecten gevonden.

5.3.4 Opbrengsten bij leerkrachten
De derde onderzoeksvraag voor Experiment 2 was:
In hoeverre heeft het werken met virtuele TPR effecten op opvattingen en gedrag van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
In paragraaf 5.2.3 zijn de resultaten gepresenteerd van de vooraf afgenomen vragenlijst die het doel
had om de achtergrondkenmerken van de leerkrachten en wat zij rapporteerden over hun reguliere
praktijk te inventariseren. Aan alle leerkrachten is ook na afloop een vragenlijst afgenomen om aan de
hand van hun rapportages veranderingen in opvattingen en leerkrachtgedrag te kunnen vaststellen.
De data van de leerkrachtvragenlijsten zijn verzameld en getoetst op de in 3.3.5.4 beschreven wijze.
Na de beschreven Bonferroni-correctie is p<.0006 als criterium voor significantie aangehouden.
Deze correctie is nogal conservatief en de steekproef relatief klein. Daarom vermelden we, zoals
aangekondigd, ook verschillen die in termen van effectgrootte als groot aangemerkt worden (C>.50
of r>.50). In Bijlage G, Tabel G1 tot en met G7 zijn de antwoorden van beide groepen leerkrachten
weergegeven.
Bij de interpretatie van de vragenlijsten in Experiment 2 moet echter in het oog gehouden worden
dat de leerkrachten uit de iPad-conditie, anders dan die van de face-to-face-conditie, de beginnende
tweedetaalleerders in week 1 en 2 alleen zagen in de grote groep, omdat de extra activiteiten op
de iPad buiten de klas werden uitgevoerd onder begeleiding van een onderzoeksassistent. De
leerkrachten van de iPad-conditie die in de kleine groep met de beginnende tweedetaalleerders
werkten, kwamen alleen in actie in week 3. Voor de vragen die betrekking hadden op de kleine
groep hadden de leerkrachten van de iPad-conditie dus alleen week 3 als referentiekader.
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Op twee scholen van de iPad-conditie waren, zoals beschreven, acute problemen met de bemensing.
Om die reden is de aanpak in de kleine groep uitgevoerd door twee externe leerkrachten. De
vragenlijst is echter niet voorgelegd aan deze invallers. Zij hadden geen zicht op de grote groep
en konden ook geen vergelijking maken met de situatie in de kleine groep voorafgaand aan het
experiment. De meeste leerkrachten van deze beide scholen hebben de vragen over de kleine
groep niet beantwoord; sommige van hen hebben dat wel gedaan, hoewel zij de activiteiten in de
kleine groep niet zelf hebben uitgevoerd en hun antwoorden dus niet valide kunnen zijn. Dit maakt
het moeilijk geldige conclusies te verbinden aan de vergelijking tussen leerkrachten van beide
condities op de vragen over de kleine groep. De vele, ogenschijnlijk grote effecten op deze vragen,
zoals te zien is in Bijlage G, Tabel G2, G5 en G6, zullen daarom niet worden besproken.

5.3.3.1 Gerapporteerde veranderingen in gedrag van leerlingen
Om te beginnen is de leerkrachten gevraagd naar eventueel waargenomen veranderingen in het
gedrag van de beginnende tweedetaalleerders bij woordenschatactiviteiten in de grote of de
kleine groep tijdens het experiment ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het experiment.
Leerkrachten konden aangeven of kinderen bepaald gedrag minder, evenveel/even weinig of meer
vertoonden dan voorheen, of zij konden ‘weet niet’ invullen. Hoewel veranderingen in gedrag bij
leerlingen strikt genomen geen verandering in aanpak of opvatting van de leerkracht genoemd
kan worden, was dit wel een verandering die zij in hun praktijk ervoeren, die wellicht weer gevolgen
kon hebben voor hun aanpak of opvattingen. De data van deze vragen zijn geanalyseerd met een
χ2-toets en zijn weergegeven in Bijlage G, Tabel G1.
Er waren na de correctie van Bonferroni geen significante verschillen tussen de leerkrachten van
beide condities. Eén verschil viel echter op door een effectgrootte C>.50. Dit verschil betrof het
gedrag van de leerlingen in de grote groep volgens hun groepsleerkrachten. Deze leerkrachten
waren overigens niet allemaal zelf ook de uitvoerders van de aanpak in de kleine groep. Sommigen
van hen zagen de leerlingen alleen in de grote groep.
In de grote groep leken de leerlingen van de face-to-face-conditie volgens 77,8% van hun
leerkrachten meer doelwoorden te begrijpen dan voorheen. Deze verandering werd in de iPad-
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conditie gerapporteerd door 18,2% van de leerkrachten (χ2 (2)=6.65; p=.04; C=.51).

5.3.3.2 Gerapporteerde veranderingen in gedrag van de leerkracht
Er volgden in de vragenlijst enkele vragen over veranderingen in de aanpak voor de kleine groep
en eventuele transfer daarvan naar situaties buiten de kleine groep tijdens het experiment, het
eventuele voorzetten van principes van de aanpak in de kleine groep na het experiment en de
voorwaarden daarvoor. De resultaten en analyses zijn weergegeven in Bijlage G, Tabel G3 tot en met
G6. Zoals eerder aangegeven worden verschillen met een effectgrootte C>.50 op de vragen over de
kleine groep verder niet besproken in verband met twijfels aan de geldigheid van de antwoorden
van de respondenten in de iPad-conditie.
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5.3.3.3 Verandering in opvattingen
Evenals in Experiment 1 werden in de vragenlijst achteraf dezelfde meningsvragen beantwoord als
in de vragenlijst die als voormeting was afgenomen. De resultaten en analyses van de voormeting
zijn te vinden in Bijlage E, Tabel E2 en die van de nameting in Bijlage G, Tabel G7. Bij de nameting
bleek het enige vooraf gevonden verschil in opvatting tussen de leerkrachten uit beide condities
sterk te zijn gereduceerd: Beginnende tweedetaalleerders kunnen pas Nederlandse woorden leren als
ze hun moedertaal beheersen. Vooraf was 83,3% van de leerkrachten uit de face-to-face-conditie het
met deze stelling eens, tegen 43,8% van de leerkrachten uit de iPad-conditie (r=.53). In de nameting
was dat 75,0% respectievelijk 72,7% (r=.02), met de grootste verandering in de iPad-conditie. Dit
verschil is niet meer vermeldenswaardig volgens de aangehouden criteria voor effectgrootte.

5.4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Experiment 2 had als doel te onderzoeken welke aanpak het meest effectief is voor beginnende
tweedetaalleerders: woordenschatonderwijs via een applicatie volgens TPR-principes op een
iPad of via face to face TPR-activiteiten. Gezien de onderwijstijd en bemensing die nodig zou zijn
voor extra activiteiten onder leiding van de leerkracht, zou het zelfstandig werken met iPads een
efficiënte aanpak kunnen zijn die beginnende tweedetaalleerders kan verzekeren van passend
onderwijsaanbod. De opzet van Experiment 2 is besproken in hoofdstuk 3 en de kenmerken van
beide aanpakken zijn uiteengezet in 5.2.3.
In paragraaf 5.4.1 en 5.4.2 worden de eerste twee onderzoeksvragen van Experiment 2 beantwoord
die luidden:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
2. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Bij vraag 1 en 2 is steeds de volgende deelvraag beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
In paragraaf 5.4.3 staat het antwoord op de derde vraag:
3. In hoeverre heeft het werken met virtuele TPR effecten op opvattingen en gedragingen van
leerkrachten betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
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5.4.1 Verschil in effect tussen condities
5.4.1.1 Inleiding
Om de onderzoeksvraag naar het effect van de iPad-conditie te kunnen beantwoorden zijn bij de
leerkrachten en leerlingen verschillende typen data verzameld en geanalyseerd. Bij de leerkrachten
waren dat vragenlijsten over hun achtergrondkenmerken en hun praktijk en opvattingen betreffende
woordenschatonderwijs, en observaties om de getrouwheid van de uitvoering van de toegewezen
conditie in beeld te brengen. Bij de leerlingen ging het om observaties van het functioneren van
de iPad-conditie, en om woordenschattoetsen voorafgaand aan, tijdens en na de interventie om te
meten in welke mate met beide condities vooruitgang is geboekt.

Leerkrachten
Uit de analyse van de vooraf afgenomen leerkrachtvragenlijsten blijkt dat er geen significante
verschillen zijn tussen de leerkrachten in beide condities. Dit geldt voor hun achtergrondkenmerken
(zoals leeftijd, onderwijservaring en moedertaal) en ook voor hetgeen zij rapporteren over hun
reguliere onderwijspraktijk voor tweedetaalleerders. Als we kijken naar de effectgroottes, valt
op dat de meerderheid van de leerkrachten uit de iPad-conditie dezelfde reguliere training over
woordenschatdidactiek heeft gevolgd (Met woorden in de weer), terwijl dat bij geen enkele van
de leerkrachten in de face-to-face-conditie het geval was. Dit verschil heeft echter niet geleid tot
significante verschillen in leerlingresultaten.
Op basis van de observaties van activiteiten in week 3 kan worden geconcludeerd dat beide
condities in de derde week overwegend zijn uitgevoerd conform de beoogde specifieke kenmerken.
Aangezien de activiteiten voor beide condities in week 3 gelijk waren, was er voor die week geen
verschil beoogd. Er waren inderdaad geen significante verschillen in uitvoering tussen de condities.
De enige door hun effectgrootte opvallende verschillen bleken te zijn dat leerkrachten van de iPadconditie wat minder vaak de referent aanwezen tegelijkertijd met het uitspreken van het doelwoord
en dat zij wat minder doe-opdrachtjes gaven. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor
is dat leerkrachten uit de face-to-face-conditie op het moment van observeren twee weken langer
met de leerlingen gewerkt hadden en daardoor wellicht meer routine hadden in synchrone visuele
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ondersteuning en het geven van doe-opdrachtjes dan de leerkrachten van de iPad-conditie.

Leerlingen
De leerlingen in beide condities verschilden niet significant op achtergrondkenmerken en scoorden
niet significant verschillend op de TAK-toets die bij aanvang werd afgenomen. Beide groepen hadden
dus een vergelijkbare uitgangspositie. In de multilevelanalyses moest volgens de aangehouden
basismodellen bij de AWT worden gecontroleerd voor variantie op schoolniveau, voor de PWT was
dit niet nodig.
De leerlingen van de iPad-conditie werkten in week 1 en 2 met de woordenschatapplicatie
op de iPad. Via leerlingobservaties en via de door de applicatie opgeslagen data is nagegaan of
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deze inderdaad functioneerde zoals bedoeld. Ook kon op deze manieren worden vastgesteld of
de iPad- en de face-to-face-conditie inhoudelijk vergelijkbaar waren wat betreft time-on-task
en inhoud. We kunnen uit de leerlingenobservaties concluderen dat de applicatie door diverse
oorzaken niet altijd optimaal heeft gefunctioneerd, met daaruit voortvloeiend door de assistenten
geobserveerd aandachtverlies bij leerlingen (zie 5.2.3.1). Door de data die de applicatie per leerling
en per doelwoord heeft opgeslagen te analyseren, kon echter precies worden vastgesteld welke
nieuwe woorden de leerling aangeboden had gekregen, hoe vaak deze waren herhaald en welke
woorden van de vorige sessie waren herhaald (en hoe vaak). De op deze wijze gereconstrueerde
input van doelwoorden voor de leerlingen werd, zoals beschreven in 5.2.3.3, verdisconteerd in het
aantal activiteiten waaraan de leerling had deelgenomen (presentie). De input bij leerlingen in de
iPad-conditie bleek gemiddeld 1,5 activiteit minder te zijn dan die van de face-to-face-conditie,
een significant en onbedoeld verschil. Uit de multilevelanalyses bleek echter geen interactie tussen
Conditie, Groei en Presentie. De gemiste input had dus geen effect op de toetsscores per conditie.

5.4.1.2 Discussie
Er konden geen interacties tussen Groei (herhaalde metingen) en Conditie worden vastgesteld.
Dat betekent dat TPR via de iPad voor de gemiddelde vierjarige beginnende tweedetaalleerder bij
het leren van woorden geen meerwaarde heeft boven face to face TPR, gemeten over het geheel
van de actieve en de passieve woordenschattoets (AWT en PWT). Hieruit volgt dat we de eerste
onderzoeksvraag van dit experiment ontkennend moeten beantwoorden: we vonden op de
totaalscores geen verschil in effect tussen virtuele TPR en face to face TPR.
Vervolgens is er ingezoomd op de subscores voor de woordsoorten en gekeken of dit uitblijven
van effect ook voor de woordsoorten geldt. Het leek aannemelijk dat TPR door het motorische
aandeel in het leren effectiever zou kunnen zijn voor het leren van werkwoorden of bijwoorden
van richting binnen de categorie overige woorden, omdat beweging deel uitmaakt van de
woordbetekenis van deze typen woorden. Hierbij moet echter bedacht worden dat het motorische
aandeel in de face-to-face-conditie door fysiek handelen groter en meer ruimtelijk was dan in de
iPad-conditie, waar leerlingen meer symbolisch ‘bewogen’ door op afbeeldingen te tikken of met
afbeeldingen te slepen binnen het platte vlak van het beeldscherm. Wel namen zij beweging waar:
werkwoorden en overige woorden werden in de applicatie ondersteund met bewegende beelden
waarin virtuele personages acties uitvoerden. Er werd een klein negatief driewegsinteractie-effect
gevonden: de leerlingen uit de iPad-conditie bleken op de zelfstandige naamwoorden uit de actieve
woordenschattoets (AWT) significant minder te groeien dan die uit de face-to-face-conditie. Op de
andere categorieën van de AWT of op die van de passieve woordenschattoets (PWT) waren er geen
verschillen tussen de condities.

Leerresultaten over het geheel aan woorden
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor (het uitblijven van) effecten van de condities, bekeken over
het geheel aan woorden.
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De eerste, voor de hand liggende, verklaring is dat het verschil tussen TPR op de iPad en TPR volgens
de face-to-face-aanpak er kennelijk niet toe doet en dat face to face TPR en iPad-TPR uitwisselbaar
zijn.
Een tweede verklaring ligt, evenals in Experiment 1, in de kenmerken waarin de condities wellicht
te weinig contrasteerden vanwege de methodologische noodzaak om omstandigheden gelijk te
houden. Natuurlijk kwamen de condities in Experiment 2 inhoudelijk, meer dan in Experiment 1,
met elkaar overeen omdat het in beide gevallen ging om TPR, hoewel via verschillende media.
In beide condities moesten leerlingen reageren op doe-opdrachtjes (TPR). De frequentie van de
doelwoorden was gelijk. Verder was in elke conditie sprake van taalaanbod en interactie op maat.
De leerkracht in de face-to-face-conditie had de gelegenheid (en de opdracht) haar taalaanbod en
de interactie op de leerlingen af te stemmen (Damhuis, 1988; Verhallen & Walst, 2011). De applicatie
in de iPad-conditie was zo geprogrammeerd dat eveneens werd afgestemd op de (re)acties van de
leerling. Een laatste inhoudelijke overeenkomst was dat de activiteiten in de derde week, bedoeld
voor de productie van doelwoorden, voor beide condities gelijk waren en plaatsvonden in een kleine
groepje onder leiding van de leerkracht. Verder waren er, evenals in Experiment 1 en zoals besproken
in paragraaf 4.4.1, nog andere overeenkomsten tussen de condities die mogelijk het onderlinge
contrast verkleind hebben. Er waren overeenkomsten door de homogene samenstelling van de
leerlinggroepjes waarin de extra activiteiten werden aangeboden, van setting van de activiteiten
buiten de klas, inbedding van de activiteiten in de didactische context van de grote groep en de
duur van de activiteiten. De eigenschappen waarin beide condities overeenkwamen, zouden dan
meer van invloed zijn geweest dan de kenmerken waarin de condities (in week 1 en 2) verschilden.

Leerresultaten per woordcategorie
De bevinding dat leerlingen uit de iPad-conditie juist op de zelfstandige naamwoorden uit de
actieve woordenschattaak (AWT) significant minder bleken te groeien dan die van de face-toface-conditie is interessant. De leerlingen van de iPad-conditie in het huidige onderzoek kenden
bij aanvang gemiddeld 5,5 van de 16 zelfstandige naamwoorden actief en hadden dus nog
ruimte om er tien bij te leren. Kennelijk maakten zij relatief minder gebruik van die gelegenheid
dan de leerlingen van de face-to-face-conditie, die er nog elf bij te leren hadden. Dat de oorzaak
in de moeilijkheid van het verwerven van het type woordsoort zou liggen, is niet waarschijnlijk.
Zelfstandige naamwoorden behoren, zoals besproken in hoofdstuk 2, tot de eerst verworven
woordsoorten in het Nederlands, zowel in de moedertaalontwikkeling (Gillis en Schaerlakens, 2000),
maar ook in de tweedetaalverwerving (Boerma, 2005; Van Helvert, 1985; Özcan, Altinkamiş & Gillis,
2016). Zelfstandige naamwoorden verwijzen vooral naar concrete entiteiten, hetgeen mogelijk
maakt dat ze eerder of makkelijker geleerd worden (Gilles en Verlinden, 1988; Verhallen & Verhallen,
1994).
Wellicht heeft dit verschil in productieve groei bij de zelfstandige naamwoorden te maken met de
aard van de afbeeldingen in de applicatie. Voor werkwoorden werden in de applicatie animaties
getoond, evenals voor sommige woorden uit de categorie overige woorden (zoals ertussendoor),
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maar voor zelfstandige naamwoorden werd in de applicatie gewerkt met stilstaande afbeeldingen
van de referent. In de face-to-face-conditie waren voor de zelfstandige naamwoorden attributen
aanwezig waarmee de kinderen doe-opdrachtjes uitvoerden. Mogelijk trokken de stilstaande
afbeeldingen van de zelfstandige naamwoorden in de applicatie relatief minder de aandacht dan
de attributen waarmee bij face to face TPR handelingen werden uitgevoerd. Bewegende beelden
wekken volgens Bäckman en Nilsson (1984, 1985) en Knudsen (2007) meer aandacht op en zij geven
volgens Hald et al. (2015), Silverman en Hines (2009), Silverman (2013) en Smeets et al. (2012) meer
aanknopingspunten voor het leren van woorden dan stilstaande beelden.

5.4.1.3 Beperkingen
Interferentie van opbrengsten binnen en buiten de grote groep
De onzekerheid over het kunnen toeschrijven van vooruitgang op de toetsen aan de extra
activiteiten is een logisch gevolg van het onderzoeksdesign, zoals ook opgemerkt in paragraaf
4.4.1.3. Deze onzekerheid is geen beperking van het onderzoek, maar het kan voor het werkveld
een beperking zijn in de toepassing ervan als niet duidelijk is wat een extra investering in tijd en
bemensing oplevert aan leerresultaten.
Onvolkomenheden in de applicatie
De speciaal voor het experiment ontwikkelde applicatie was wat betreft doelwoorden, opbouw van
de speleenheden en time-on-task gelijk aan de activiteiten van de face-to-face-conditie. Bij face to
face TPR werden zeer veel verschillende doe-opdrachtjes uitgevoerd, van het pakken en verplaatsen
van attributen tot het doen van ‘circuskunstjes’. In de applicatie waren, door de mogelijkheden van
de iPad en het beschikbare ontwikkelbudget twee variaties mogelijk: tikken of slepen. Omdat er
in de applicatie gewerkt werd met steeds dezelfde ingesproken standaardzinnen was er weinig
intonatieverschil mogelijk. Dat is anders dan in de activiteiten bij face to face TPR. In een interactieve
situatie zoals bij face to face TPR gebeurt er van alles en zal de leerkracht er indien nodig ook altijd
nog een schepje bovenop doen om de leerlingen bij de activiteit te betrekken. De iPad-observaties
lieten duidelijk zien dat deze applicatie op zichzelf niet in staat was de aandacht van de kleuters
langer dan 15 minuten vast te houden (zie paragraaf 5.2.3.1).
Verder waren er technische problemen. De woordenschatapplicatie was een online-applicatie
en hoefde daardoor niet op elke iPad apart te worden geïnstalleerd. Bij kleine fluctuaties in de
wifiverbinding bleek het spel echter te stagneren. Er is gekozen voor het werken met een iPad
omdat die beter past bij de motoriek van jonge kinderen dan het bedienen van een muis bij een pc,
maar de applicatie bleek juist daardoor kwetsbaar. Door motorisch ongecontroleerde of voortijdig
ingezette tik- of sleepbewegingen van leerlingen liep de applicatie vast. De applicatie is vooraf
door de ontwikkelaars weliswaar getest, maar niet door vierjarige beginnende tweedetaalleerders,
noch op een basisschool met een gedeelde wifiverbinding voor alle klassen. Vanwege het beperkte
ontwikkelbudget en de eisen die aan de applicatie gesteld moesten worden om hem te kunnen
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vergelijken met de face-to-face-variant, zou het ook niet mogelijk geweest zijn de applicatie tussen
testfase en uitvoering nog ingrijpend bij te stellen.
De leerresultaten in de iPad-conditie kunnen gedrukt zijn door het gebrek aan variatie of de
speelduur van de applicatie of door de technische problemen die zich voordeden bij de uitvoering,
zoals hierboven beschreven. Kinderen leken snel uitgekeken op de applicatie en de iPad. Ook
deze jonge leerlingen waren mogelijk al gewend aan snellere spelletjes, al was het maar via de
smartphone van hun ouders. Volgens recent onderzoek van Bacchini (2012) en van Smeets (2012)
kunnen kinderen succesvol woorden leren via digitale middelen. In de meeste effectvolle conditie
in Bacchini’s onderzoek ging het om woorden die via een Powerpointpresentatie op de computer,
gelijktijdig auditief en visueel, als losse woorden werden aangeboden gedurende zes minuten. Dat
vraagt een aanmerkelijk kortere concentratie dan de 30 minuten in het onderhavige onderzoek.
Leerlingen hoefden in de experimenten van Bacchini alleen te kijken en te luisteren, opdrachtjes
of reacties waren geen onderdeel van deze aanpak. In het onderzoek van Smeets bleek juist het
reageren op opdrachtjes of het stellen van (meerkeuze)vragen in de vorm van het aanwijzen van de
juiste referent bij een woord zeer effectief te zijn, maar dan in de context van het kijken en luisteren
naar een digitaal prentenboek, waar doelwoorden in lopende spraak werden gepresenteerd. Het
is moeilijk te voorspellen of de door Bacchini en Smeets als meest effectief bevonden aanpakken
ook nu, bij generaties leerlingen die opgroeien met smartphones, hetzelfde effect zouden hebben
(Chiong & Schuler, 2010; Kabali et al., 2015). Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of ‘snellere’
of meer gevarieerde applicaties bij beginnende tweedetaalleerders evenveel effect hebben als de
programma’s van Bacchini en Smeets of de applicatie die in het onderhavige onderzoek is gebruikt.
We kunnen constateren dat de applicatie door diverse oorzaken niet optimaal heeft gefunctioneerd,
met daaruit voortvloeiend het door de assistenten geobserveerde aandachtverlies bij leerlingen.
Daarbij rees ook de vraag welk doelwoordenaanbod een leerling gekregen had, als door technische
pech niet de hele speleenheid kon worden afgewerkt. De leerling in de iPad-conditie kon door de
beschreven storingen dus onbedoeld een andere (kleinere) input aan doelwoorden hebben gehad
dan de leerling in de face-to-face-conditie, maar daar staat tegenover dat een leerling die individueel
met de applicatie werkte continu aan de beurt was, en dus mogelijk intensiever trainde, vergeleken
met de leerling die face to face TPR kreeg aangeboden in een klein groepje. De door de applicatie
aangeboden input aan doelwoorden kon, zoals beschreven in 5.2.3.1 en 5.2.3.3, nauwkeurig worden
nagegaan en werd per leerling verrekend in de presentie. Het verschil in presentie tussen de faceto-face-conditie en de iPad-conditie bleek volgens de multilevelanalyse niet significant gerelateerd
aan groei.
Dat de applicatie niet effectiever is, maar ook niet minder effectief dan face to face TPR, is gezien
de technische problemen opmerkelijk en wellicht een argument om hem door te ontwikkelen. Een
voorwaarde zou zijn dat nieuwe versies getest worden op kleuters en dat de maximum speeltijd
op 10 of 15 minuten wordt gehouden, bijvoorbeeld door de huidige eenheden te splitsen en
tweemaal per dag 10 of 15 minuten te spelen. Gezien de methodologische eis om time-on-task
tussen condities gelijk te houden was dat voor het huidige onderzoek geen optie. Ook zou het,
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buiten deze onderzoekscontext, in theorie mogelijk zijn dat de applicatie de woorden die leerlingen
blijken te kennen uit het vervolgaanbod weglaat. Meer variatie in opdrachten en stemmen zou
de aandacht waarschijnlijk beter vasthouden. Voor het uitluisteren van TPR-opdrachtjes is echter
een zekere tijd nodig die niet kan worden bekort door de gevoeligheid van het scherm eerder
open te stellen om eerder te kunnen reageren. Dat zou gokken uitlokken in plaats van luisteren.
Bovendien zou daardoor het aantal keren dat een woord gehoord wordt afnemen. De vraag is dus
of het aanbieden en herhalen van doelwoorden in een applicatie met TPR-opdrachtjes niet onnodig
veel tijd kost en verlies van aandacht in de hand werkt. Dat alles kan op grond van dit onderzoek
niet met zekerheid gezegd worden. Er bestaan echter woordenschatapplicaties die gebruikmaken
van andere spelvormen of opdrachten dan de gebruikte TPR-achtige applicatie. Of deze geschikt
zijn voor jonge beginnende tweedetaalleerders en of deze de aandacht beter vasthouden en meer
groei opleveren zou onderwerp voor vervolgonderzoek moeten zijn.

TPR met toevoegingen
In dit onderzoek werd gewerkt met nieuwe varianten van TPR. Ten behoeve van face to face TPR
waren aan klassieke Total Physical Response uit eerder onderzoek effectief gebleken kenmerken
toegevoegd. TPR in deze nieuwe opzet was vertaald in een applicatie voor de iPad. Het moge
duidelijk zijn dat de conclusies van dit onderzoek niet representatief zijn voor TPR in de klassieke zin
volgens Asher (2003), Garcia (2007) en Seely en Kuizenga Romijn (2001), maar uitsluitend voor de
hier onderzochte varianten.
Plafondeffect
Om het bij Experiment 1 bij de passieve woordenschattoetsen vermoede plafondeffect in
Experiment 2 te vermijden of te verminderen zijn aan de woordenschattoetsen vijf extra items
toegevoegd. In verband met de aandachtsspanne van jonge kinderen was het niet wenselijk de
toets nog verder uit te breiden. Gezien de eindigheid van het aantal doelwoorden van het thema
‘Circus’ uit het programma Ik & Ko en de aangehouden selectiecriteria voor de toetsitems was dat ook
niet mogelijk. Leerlingen kenden bij de beginmeting gemiddeld 22,3 en bij de retentiemeting 28,7
van de 35 woorden passief. Bij de retentiemeting behaalde 11,1% van de leerlingen de maximale
score. In Tabel 5.10 tot en met 5.14 is zichtbaar dat de gemiddelden bij de passieve woordenschat
steeds hoger werden en de maximale score naderden. De standaarddeviatie werd daarbij steeds
kleiner, vooral bij de face-to-face-variant: verschillen tussen individuele leerlingen werden kleiner,
een aanwijzing voor een plafondeffect, ondanks de uitbreiding van de toets. Het is daardoor moeilijk
groei vast te stellen en zicht te krijgen op eventuele verschillen in groei tussen de condities. Het
bepalen van de effectiviteit van de interventie kan hiervan nadeel hebben ondervonden.
Analyses woordcategorieën
Dat zelfstandige naamwoorden in de iPad-conditie minder groei opleverden, zou een toevalstreffer
kunnen zijn, door de hoeveelheid toetsingen die op subsets van kleine omvang zijn gedaan, zoals
beschreven in paragraaf 4.4.1.3. Reflecties over effecten bij woordcategorieën moeten dus met
enige slagen om de arm geïnterpreteerd worden.
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5.4.1.4 Slotsom
Uit het voorgaande kunnen we in antwoord op de eerste onderzoeksvraag het volgende
concluderen:
Jonge beginnende tweedetaalleerders leren niet meer nieuwe woorden via extra activiteiten
volgens virtuele TPR op de iPad dan via extra activiteiten volgens face to face TPR.
Leerlingen uit de iPad-conditie bleken productief minder zelfstandige naamwoorden te leren dan
leerlingen uit de face-to-face-conditie.
Het individueel oefenen met deze woordenschatapplicatie op basis van TPR droeg evenveel bij aan
het leren van woorden als het oefenen met face to face TPR in een klein groepje onder leiding van de
leerkracht. Voor de onderwijspraktijk zou dit betekenen dat de leerkracht (p)reteachingsactiviteiten
ten behoeve van het leren van woorden voor beginnende tweedetaalleerders zou kunnen delegeren
aan de woordenschatapplicatie, bij voorkeur verdeeld over meerdere, korte oefenmomenten en
alleen als de leerling zelfstandig met de iPad aan de slag zou kunnen.
Zo ver is het echter nog niet. Dat de iPad-conditie, ondanks de problemen met de applicatie,
over het geheel niet meer of minder effectief bleek dan de face-to-face-conditie vraagt om
vervolgonderzoek, maar dan wel via een verbeterde applicatie met meer afwisseling in stemmen,
tempo en oefenvormen, meer bewegende beelden en verdeeld over kortere sessies en in een
onderzoeksopzet waar het netto-effect van deze aanpak kan worden vastgesteld.

5.4.2 Invloed van achtergrondvariabelen op het aantal geleerde woorden
5.4.2.1 Inleiding
Om te bepalen welke achtergrondvariabelen van invloed waren op het aantal geleerde woorden
is er, evenals in Experiment 1 en zoals beschreven in paragraaf 3.3.5.2, via multilevelanalyses (met
MLwiN) verder onderzoek gedaan. In paragraaf 5.3.3 zijn de resultaten gepresenteerd.
Zoals vermeld hebben we de vraag naar de invloed van achtergrondvariabelen op het aantal
geleerde woorden zowel in engere zin als in ruimere zin opgevat. Daarom bekeken we de interactie
van deze variabelen met verschillen in groei tussen de condities maar ook naar het effect ongeacht
de conditie. Daarbij keken we zowel naar de groei over het geheel van de actieve woordenschattoets
(AWT) of passieve woordenschattoets (PWT) als naar de groei per woordcategorie. De bevindingen
zullen hierna eerst kort worden besproken en daarna worden voorzien van mogelijke verklaringen.
Beperkingen van de effectstudie zijn besproken in 5.4.1.3.
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5.4.2.2 Discussie
Als we de vraag naar de invloed van de achtergrondvariabelen op het leren van woorden in engere zin
opvatten moeten we de effecten voor de experimentele conditie beschrijven (driewegsinteracties).
Er waren in totaal elf effecten van de volgende achtergondvariabelen:
– Opleidingsniveau van moeder en/of van vader: Leerlingen van de iPad-conditie met
een hoger opgeleide moeder of vader scoorden hoger op de PWT voor alle doelwoorden
samen dan leerlingen uit dezelfde conditie met een lager opgeleide moeder of vader, of dan
leerlingen uit de face-to-face-conditie. Daarnaast scoorden leerlingen uit de iPad-conditie
met een hoogopgeleide moeder ook hoger op de werkwoorden uit de PWT en de categorie
overige woorden uit de AWT. Leerlingen uit de iPad-conditie met een hoger opgeleide
vader gingen meer vooruit op de overige woorden van de PWT, dan wanneer zij een lager
opgeleide vader hadden en in vergelijking met leerlingen uit de face-to-face-conditie.
– Turks, Berber of een Romaanse taal als thuistaal: Leerlingen van de iPad-conditie
scoorden hoger op de PWT over het totaal en voor de zelfstandige naamwoorden en de
categorie overige woorden als ze Turks als thuistaal hadden, vergeleken met kinderen met
andere thuistalen uit de iPad-conditie en vergeleken met de leerlingen uit de face-to-faceconditie. Leerlingen met Berber als thuistaal gingen in de iPad-conditie juist minder vooruit
op de PWT over het geheel en op de categorie zelfstandige naamwoorden vergeleken met
medeleerlingen met andere thuistalen en maar wel meer vergeleken met de leerlingen
uit de face-to-face-conditie. Leerlingen van de iPad-conditie met een van de Romaanse
talen als thuistaal gingen op de categorie overige woorden van de AWT meer vooruit dan
kinderen met een andere thuistaal en kinderen uit de face-to-face-conditie.
Voor TAK-score, Leeftijd, Sekse, Arabisch of Pools als thuistaal en Presentie bleken er geen
driewegsinteractie-effecten te zijn over het geheel of per woordcategorie. Deze variabelen hebben
geen invloed gehad op het leren van woorden via TPR.
Als we de vraag naar de rol van achtergrondvariabelen breder opvatten, dan moeten we nagaan of
er effecten zijn die optreden ongeacht de conditie (tweewegsinteracties). Wat dit betreft bleek er
een tiental effecten te zijn van de volgende achtergrondvariabelen:
– TAK-score: Voor de AWT vonden we drie tweewegsinteracties tussen Groei en TAK-score
op de actieve woordenschattoets (AWT): kinderen met een hoge TAK-score gingen meer
vooruit dan kinderen met een lage TAK-score. Dat gold voor de AWT over het geheel en
specifiek voor de werkwoorden en de overige woorden. Er waren ook twee (negatieve)
tweewegsinteracties op de passieve woordenschattoets (PWT): kinderen met een lage TAKscore gingen over het geheel van de PWT en op de zelfstandige naamwoorden meer vooruit
dan kinderen met een hoge TAK-score. De TAK-score had dus bij alle leerlingen invloed, maar
niet verschillend voor leerlingen uit de iPad-conditie vergeleken met leerlingen uit de faceto-face-conditie.
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– Opleidingsniveau van vader: Leerlingen met een hoger opgeleide vader gingen meer
vooruit op de categorie overige woorden van de AWT dan leerlingen met een laagopgeleide
vader.
– Leeftijd: Oudere leerlingen leerden volgens de PWT meer zelfstandige naamwoorden en
werkwoorden dan jongere leerlingen.
– Pools als thuistaal: Kinderen met Pools als thuistaal gingen zowel over het geheel van de
PWT als voor de zelfstandige naamwoorden meer vooruit dan kinderen met een andere
thuistaal.
De overige achtergrondvariabelen, Sekse, Opleidingsniveau van moeder, Turks, Berber, Arabisch of
een Romaanse taal als thuistaal en Presentie gaven geen interacties te zien met Groei en waren in dit
experiment dus niet van invloed op het aantal geleerde woorden in extra woordenschatactiviteiten.

Verklaringen voor de invloed van de TAK-score
Dat de score op de vooraf afgenomen passieve woordenschattaak van de Taaltoets Alle Kinderen
invloed heeft op de totaalscores en sommige deelscores van de AWT en PWT, is verklaarbaar,
aangezien beide soorten toetsen de woordenschat meten. Het effect was voorspelbaar vanuit
het vooronderzoek (Hoeber, 2014) zoals beschreven in 3.3.5.2. Die invloed is in dit experiment niet
verschillend voor de verschillende condities: TPR via de iPad of face to face TPR. Geen van de twee
interventies is effectiever voor kinderen met een hoge of lage TAK-score.
De deelnemende kinderen waren geselecteerd op hun relatief lage TAK-score. De kinderen binnen
deze groep met een relatief hoge TAK-score gingen meer vooruit op de AWT over het geheel en
op de werkwoorden en overige woorden dan de kinderen met een lage TAK-score. Dit kan duiden
op een mattheuseffect: wie meer woorden kent, leert er meer woorden bij. Dit effect werd in een
vergelijkbare context al besproken in paragraaf 4.4.2. Dat voor leerlingen met de hoge TAK-scores niet
ook eenzelfde effect werd gevonden op de PWT kan te maken hebben met het eerder besproken
plafondeffect (zie 5.4.1.3). Door hun hoge beginscores was er voor deze leerlingen op de PWT weinig
vooruitgang te behalen. Op de PWT zagen we juist dat de kinderen met de laagste TAK-scores meer
vooruitgang behaalden over het geheel van de woorden en voor de zelfstandige naamwoorden
dan de kinderen met een hoge TAK-score. Kennelijk hebben de zwakste tweedetaalleerders vooral
receptief geprofiteerd van beide varianten van TPR. Door hun lage scores op de beginmeting was er
voor hun op de PWT veel groei mogelijk.

Verklaringen voor de invloed van Opleidingsniveau ouders (SES)
Dat het opleidingsniveau van de moeder verband houdt met een grotere woordkennis is uit
eerder onderzoek bekend (Carneiro, Meghir & Parey, 2013; Dollaghan et al., 1999; Hoff & Tian, 2005;
Magnuson, Sexton, Davis-Kean & Huston, 2009; Reilly et al., 2007). Bij de analyse van de toetsresultaten speelt in de iPad-conditie de invloed van het opleidingsniveau van moeder een rol bij de
PWT over het geheel en bij de werkwoorden, alsook op de AWT bij de overige woorden. Interessant
is dat in dit experiment ook het opleidingsniveau van de vader een rol speelt. Dat is voor de iPad-
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conditie het geval bij zowel de PWT over het geheel, als op de categorie overige woorden. Het
opleidingsniveau van vader heeft ook invloed op de scores op de AWT bij de overige woorden
ongeacht de conditie. Kinderen met hoogopgeleide ouders hebben wellicht receptief dan wel
productief een voorsprong op de categorieën werkwoorden en overige woorden, die ten opzichte
van zelfstandige naamwoorden later verworven worden (Boerma, 2005; Gillis en Schaerlakens, 2000;
Van Helvert, 1985; Özcan, Altinkamiş & Gillis, 2016) of waarvan de relatie tussen woord en referent
moeilijker te doorzien is (Gillis & Verlinden, 1988; Verhallen & Verhallen, 1994).
Waarom de invloed van het opleidingsniveau van moeder en/of vader zich met name manifesteert
in de iPad-conditie, en waarom de iPad-conditie dus beter aan zou slaan bij kinderen van
hoogopgeleide ouders is onduidelijk. Volgens Kabali, Irigoyen, Nunez-Davis en Budacki (2015) is
het niet zo dat kinderen van lager opgeleide ouders minder de beschikking zouden hebben over
mobiele devices, en dus minder ervaring met het spelen met aanraakschermen en applicaties dan
kinderen van hoger opgeleide ouders, en vice versa. Beide condities hadden dezelfde doelwoorden
en waren wat betreft manier van aanbieden en herhalen van doelwoorden per sessie hetzelfde
opgebouwd. Een verschil met de face-to-face-condities was dat de iPad-variant werkte met
afbeeldingen en bewegende beelden, maar noodzakelijkerwijs in het platte vlak. In de face-toface-conditie werden ruimtelijke attributen gebruikt die verder analoog waren aan de afbeeldingen
en werden bewegingen in de realiteit uitgevoerd. Mogelijkerwijs hebben jonge kinderen met
hoogopgeleide ouders meer ervaring met het begrijpen van afbeeldingen in het platte vlak dan
leeftijdgenootjes met laagopgeleide ouders.

Verklaringen voor de invloed van Leeftijd
De steekproef bestond uit leerlingen die allemaal vier jaar waren, variërend van 4;0 tot 4;11 jaar. Op
die leeftijd kan een aantal maanden veel verschil in de ontwikkeling betekenen. Oudere leerlingen
bleken, ongeacht de conditie, meer vooruit te gaan op de zelfstandige naamwoorden en de
werkwoorden binnen de PWT. Dat oudere leerlingen meer woorden leren dan jongere leerlingen is
verklaarbaar als we ervanuit gaan dat het kennen van meer woorden in het mentale lexicon meer
aanknopingspunten biedt voor het leren van nieuwe woorden. Mogelijk is er gezien de ‘spurt’ op
de zelfstandige naamwoorden meer verschil tussen oudere en jongere kinderen in het aantal al
gekende woorden van deze woordsoort, ook in de tweede taal (Boerma, 2005; Gillis en Schaerlakens,
2000; Van Helvert, 1985; Özcan, Altinkamiş & Gillis, 2016). Werkwoorden worden doorgaans later
verworven omdat de koppeling tussen woord en referent minder transparant is (Gillis & Verlinden,
1988; Verhallen & Verhallen, 1994). Oudere kinderen zijn al wat verder in hun taalverwervingsproces
dan jongere kinderen en dus kennen en leren zij meer werkwoorden. Zoals toegelicht in paragraaf
4.4.2 is bij tweedetaalleerders de invloed van de kalenderleeftijd op het aantal geleerde woorden
echter minder vanzelfsprekend. Het zou kunnen zijn dat bij oudere nieuwkomers het aantal reeds
verworven zelfstandige naamwoorden en werkwoorden in de eerste taal hier van invloed is.
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Verklaringen voor de invloed van Turks, Berber, een Romaanse taal of Pools als thuistaal
Uit eerder onderzoek bleek dat thuistalen van kinderen verschillend mediëren voor het vermogen
tot het leren van Nederlandse woorden (Gijsberts & Dagevos, 2009; Hoff, 2013; Scheele, Leseman &
Mayo, 2010; Scheele, 2010b). Opmerkelijk, maar moeilijk te verklaren, is dat binnen de iPad-conditie
de kinderen met Berber als thuistaal op de PWT in totaal en wat betreft zelfstandige naamwoorden
lager scoorden dan onder andere de Turkse leerlingen, terwijl zij in onderzoeken naar woordenschat
doorgaans juist hoger scoren dan Turkse leerlingen (Droop & Verhoeven, 2003; Vanbuel et al., 2016).
Er is evenmin een verklaring voorhanden voor de incidentele invloed van een Romaanse thuistaal
op de subscore voor de overige woorden op de AWT van leerlingen in de iPad-conditie en voor
de invloed van Pools als thuistaal op de subscore van leerlingen ongeacht de conditie voor de
zelfstandige naamwoorden op de PWT en de totaalscore op deze toets. Het zou kunnen zijn dat
er voor deze talen een verband is met een hogere opleiding van de ouders, maar daar geven de
analyses geen uitsluitsel over.

5.4.2.3 Slotsom
De vraag die nu beantwoord kan worden is:
Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Achtergrondvariabelen die invloed hebben op het leren van woorden in de iPad-conditie zijn met
name het opleidingsniveau van moeder en/of vader en Turks of Berber als thuistaal. In mindere
mate is er een effect van een Romaanse taal als thuistaal. Leerlingen in de iPad-conditie met hoger
opgeleide ouders profiteren meer van de interventie dan hun medeleerlingen met lager opgeleide
ouders en dan kinderen in de face-to-face-conditie. Kinderen met Turks of een Romaanse taal als
thuistaal profiteren meer van de iPad-conditie dan kinderen met andere thuistalen en dan kinderen
in de face-to-face-conditie. Kinderen met Berber als thuistaal gaan juist minder vooruit dan kinderen
met een andere moedertaal, maar wel meer dan kinderen in de face-to-faceconditie.
Kijken we naar het leren van woorden in beide condities, dan is de invloed van de TAK-score van
alle achtergrondvariabelen het meest zichtbaar. Kinderen met een lagere TAK-score leren meer
woorden receptief dan kinderen met een hogere TAK-score: hoe lager de TAK-score, hoe groter
de vooruitgang. Dit geldt voor de PWT over het geheel en voor de zelfstandige naamwoorden.
Kinderen met een hogere TAK-score leren productief meer woorden over het geheel van de AWT en
bij de werkwoorden en overige woorden. Dat leerlingen met een lage TAK-score op de PWT hoger
scoren, ongeacht de conditie, is een aanwijzing dat juist beginnende tweedetaalleerders met de
laagste TAK-scores profijt zouden hebben van TPR-activiteiten, face to face of virtueel.
Verder blijken ook Leeftijd en Pools als thuistaal enkele malen van invloed in beide condities. Oudere
kinderen leren receptief meer zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Kinderen met Pools als
thuistaal leren op de PWT meer woorden over het geheel en ook meer zelfstandige naamwoorden
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dan kinderen met andere thuistalen. Tot slot noemen we het effect voor het niveau van de opleiding
van vader op het leren van overige woorden bij de AWT.
Afgaand op het aantal effecten per achtergrondvariabele moet de slotsom zijn dat van alle
achtergrondfactoren voor het leren van woorden via de iPad-conditie het opleidingsniveau van de
ouders de meeste invloed heeft. Voor het leren van woorden in beide (TPR-)condities blijkt de TAKscore het meest van invloed.

5.4.3 Veranderingen in opvattingen en gedragingen bij leerkrachten
5.4.3.1 Inleiding
Zoals beschreven, is om veranderingen in opvattingen en leerkrachtgedrag te kunnen vaststellen
aan alle leerkrachten ook na afloop een vragenlijst afgenomen, waarin zij rapporteerden over
veranderingen in hun praktijk tijdens en vlak na het experiment en waarin zij reageerden op dezelfde
stellingen als in de voormeting.

5.4.3.2 Discussie
De vraag naar de veranderingen in gedrag en opvatting van leerkrachten in de iPad-conditie
kunnen we als volgt beantwoorden: de leerkrachten in de iPad-conditie rapporteerden minder
veranderingen in hun praktijk dan de leerkrachten die de face to face TPR hebben uitgevoerd. Het
vooraf gevonden verschil in opvattingen tussen beide groepen leerkrachten bleek sterk afgenomen.
Dit is echter een conclusie die we met de nodige slagen om de arm moeten beschouwen (zie
5.4.3.3). Er waren geen significante verschillen. De twee hieronder vermelde verschillen sprongen
eruit door de effectgrootte.
De leerkrachten van de iPad-conditie zagen, zoals beschreven in paragraaf 5.3.4, geen grote
veranderingen in het gedrag van de leerlingen in de grote groep na de uitvoering van het
experiment. De leerkrachten in de face-to-face-conditie rapporteerden echter vaker dan die in de
iPad-conditie dat leerlingen in de grote groep meer doelwoorden zijn gaan begrijpen (C=.51). Strikt
genomen is dit geen verandering in aanpak of opvatting van de leerkracht, maar het was wel een
verandering die leerkrachten in hun praktijk ervoeren, een verandering die wellicht weer gevolgen
had voor hun aanpak of opvattingen. Deze gerapporteerde verandering heeft zich overigens, zoals
bekend, niet vertaald in hogere toetsscores van de leerlingen uit de face-to-face-conditie.
Een andere opmerkelijke verandering ten opzichte van de voormeting is het afnemen van het
verschil op de stelling: Beginnende tweedetaalleerders kunnen pas Nederlandse woorden leren als ze hun
moedertaal beheersen (rvoor=.53; rna=.02). In de vooraf afgenomen vragenlijst gaven de leerkrachten uit
de iPad-conditie vergeleken met hun collega’s in de face-to-face-conditie bijna half zo vaak aan dat
zij het eens waren met deze stelling. Bij de analyse van de vragenlijst na afloop van het experiment
vonden we volgens de aangehouden criteria echter geen verschillen in opvatting (meer) tussen de
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leerkrachten uit beide condities. Dat leerkrachten van de iPad-conditie deze stelling in de nameting
meer onderschreven dan in de voormeting is opmerkelijk en moeilijk te verklaren.
Leerkrachten van de iPad-conditie die van beide vragenlijsten de vragen over de kleine groep wel
hebben ingevuld, waren, vergeleken met de leerkrachten in de face-to-face-conditie in principe
minder actief bij de uitvoering doordat zij pas in week 3 met de leerlingen in de kleine groep
werkten en het leerproces van de leerlingen grotendeels hadden gedelegeerd aan de iPad. Mogelijk
is dit een ‘nadeel van een voordeel’: de iPad neemt de leerkracht weliswaar werk uit handen,
maar daarmee kan ook de betrokkenheid bij of het zicht op het leerproces en -prestaties van de
kinderen verminderen. Ook dit was een reden om de data van de items rond het waarnemen van
veranderingen in de kleine groep niet te gebruiken.

Transfer
Dat leerkrachten in de face-to-face-conditie rapporteerden dat leerlingen in de grote groep
woorden sneller dan voorheen leken te begrijpen, kan duiden op transfer van wat er in de kleine
groep geleerd is naar de grote groep. Dit kan verklaard worden doordat de leersituatie in de grote
groep in deze conditie minder verschilde van de situatie in de kleine groep dan van de situatie
waarin kinderen ‘zelfstandig’ (onder toezicht) buiten de klas op de iPad werkten. Hoewel in de grote
groep geen TPR werd gebruikt, is een gezamenlijke activiteit onder leiding van de leerkracht toch
meer vergelijkbaar met de situatie in de kleine groep dan met het individuele spelen op de iPad.
Transfer van leren tussen situaties die minder overeenkomen is moeilijker (Perkins & Salomon, 1992).
Mogelijk herkenden leerlingen uit de iPad-conditie de woorden die zij hebben geoefend op de iPad
minder goed in een interactieve communicatieve situatie in de grote groep.

5.4.3.3 Beperkingen
Zelfrapportage
Een beperking van het werken met vragenlijsten ligt in de interpretatie van antwoorden van
leerkrachten, omdat het gaat om gerapporteerde veranderingen in gedrag of opvattingen. Een van
de activiteiten in de kleine groep is geobserveerd, maar over activiteiten in de grote groep hebben
we alleen de door leerkrachten zelf gerapporteerde data.
Respondenten iPad-conditie
Door bemensingsproblemen op enkele scholen in de iPad-conditie moest voor de uitvoering van de
activiteiten in week 3 worden uitgeweken naar externe leerkrachten, die geen vragenlijsten hebben
ingevuld. Leerkrachten op deze scholen konden daardoor de vragen over de kleine groep niet
beantwoorden of gaven antwoorden waarvan men de geldigheid zou kunnen betwijfelen. Daarom
is besloten geen conclusies te verbinden aan de data betreffende de ervaringen in de kleine groep.
Noodgedwongen komt daardoor in Experiment 2 het zwaartepunt te liggen op de vragen over de
grote groep alsmede de stellingvragen en blijft het werken in de kleine groep buiten beschouwing.
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John-Henry- of effort-justification-effecten
Dat leerkrachten in de iPad-conditie vonden dat er geen verschil was in het begrijpen van
doelwoorden in de grote groep, kan liggen aan onderstaande oorzaken, die te maken hebben met
de onderzoeksopzet. Omdat leerkrachten in dit experiment door de aan- of afwezigheid van iPads
wisten welke conditie zij uitvoerden, kunnen John Henry-effecten bij deze onderzoeksvraag naar
veranderingen bij leerkrachten niet worden uitgesloten (Saretsky, 1972). Bij John Henry-effecten
gaan proefpersonen die merken dat zij in de controlegroep zijn ingedeeld overcompenseren
om de veronderstelde voorsprong van de experimentele conditie op te heffen. Wellicht hebben
de leerkrachten van de conditie zonder iPad, dus de face-to-face-conditie, de aanpak opgevat
als controleconditie en een tandje bijgezet. Ook is mogelijk dat de positieve antwoorden van de
leerkrachten uit de face-to-face-conditie op de achteraf afgenomen vragenlijst een gevolg zijn van
effort-justification (Festinger, 1957): het toeschrijven van positieve gevolgen aan een geleverde
inspanning. Zijzelf, of een van hun collega’s, hadden drie weken met de leerlingen buiten de
klas gewerkt, hetgeen voorbereiding en het organiseren van ruimte en bemensing vereiste. De
leerkrachten van de iPad-conditie hoefden de eerste twee weken nauwelijks tijd of moeite in het
experiment te investeren aangezien de tweedetaalleerders op de iPad werkten onder de hoede van
onderzoeksassistenten. Het is mogelijk dat zij door de relatief kleine investering minder geneigd
waren veranderingen of positieve gevolgen te rapporteren of minder betrokken waren bij het
onderzoek.
Selectie-effect
Een selectie-effect kan hebben meegespeeld bij het vaststellen van veranderingen, doordat de
leerkrachten van de iPad-conditie gemiddeld meer expertise hadden in woordenschatonderwijs,
aangezien een meerderheid van hen de reguliere training in woordenschatdidactiek Met woorden
in de weer bleek te hebben gevolgd. Dit zou kunnen verklaren waarom de leerkrachten uit de
iPad-conditie minder veranderingen in de grote groep rapporteerden dan de leerkrachten uit de
face-to-face-conditie. Deze leerkrachten hadden in het experiment kennis en ervaring opgedaan
wat betreft intentioneel woordenschatonderwijs (aan beginnende tweedetaalleerders) waar de
leerkrachten in de iPad-conditie als gevolg van de reguliere training al meer deskundig waren. Ook
is het mogelijk dat leerkrachten uit de face-to-face-conditie door het experiment alerter geworden
zijn op de beginnende tweedetaalleerders, waar de leerkrachten in de iPad-conditie als gevolg van
de reguliere training al alert waren.

5.4.3.4 Slotsom
Doordat de vragen over de ervaringen in de kleine groep niet konden worden meegenomen in de
beschouwing is er moeilijk een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft het werken met virtuele TPR effecten op opvattingen en gedragingen van
leerkrachten betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
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Er zijn twee opvallende veranderingen tussen de voor- en nameting. Een gevonden verschil betreft
niet het gedrag van de leerkrachten zelf bij de uitvoering van activiteiten, maar hun beoordeling
van het gedrag van leerlingen, en wel in de grote groep. De leerkrachten uit de iPad-conditie
rapporteerden wat betreft het begrijpen van woorden door leerlingen minder verschil met
voorheen dan de leerkrachten van de face-to-face-conditie. Dit verschil kan ook een gevolg zijn van
een effort-justification-effect bij de leerkrachten van de face-to-face-conditie.
Een andere, moeilijk te verklaren verandering betreft het verschuiven van opvattingen bij
leerkrachten. Waar de leerkrachten in de iPad-conditie voor het experiment minder sterk dan de
leerkrachten in de face-to-face-conditie geloofden dat beginnende tweedetaalleerders eerst hun
moedertaal zouden moeten beheersen voor ze Nederlandse woorden kunnen leren, bleek er na het
experiment geen onderscheid meer te zijn.
Mogelijke leereffecten voor leerkrachten van het uitvoeren van face to face TPR of het inzetten
van iPad-TPR zijn belangrijke bevindingen die verder onderzocht zouden kunnen worden bij
professionalisering op het gebied van woordenschatdidactiek.
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6.1 INLEIDING
Wie Nederlands verstaat en spreekt, zal kunnen profiteren van het Nederlandstalig onderwijs. Wie de
taal niet machtig is, raakt op school snel achterop: instructies van de leerkracht zijn onbegrijpelijk,
de leerstof eveneens, en meedoen aan gesprekken in de klas is een moeilijke opgave. Dit is een
maar al te waarschijnlijk vooruitzicht voor jonge beginnende tweedetaalleerders, leerlingen die
zonder veel Nederlands te verstaan en te spreken in groep 1 de basisschool binnenkomen. Het
doel van deze effectstudie was een aanpak te vinden om deze risicogroep vroegtijdig, zo snel en
zoveel mogelijk Nederlandse woorden te leren. Voor de vierjarige NT2-leerders die in dit onderzoek
centraal stonden, kan het Nederlands, de doeltaal, nog niet of nauwelijks als instructietaal worden
ingezet. Ze moeten het Nederlands vanaf het allereerste begin al doende leren. Begrijpen gaat
daarbij vóór spreken. Deze leerlingen zijn aangewezen op mondeling taalaanbod: ze hebben nog
geen steun van de geschreven taal, omdat ze nog niet kunnen lezen. Als experimentele conditie is
vanwege de hierboven genoemde eigenschappen van de leerlingen gekozen voor Total Physical
Response (TPR), een aanpak waarbij taalleerders met handen en voeten Nederlands leren, eerst
en vooral op receptieve wijze en zonder te hoeven lezen of schrijven. Juist deze eigenschappen
maken TPR een veelbelovende aanpak voor de doelgroep. Daarnaast is het goed mogelijk in TPR
enkele aanvullende principes te integreren die te maken hebben met andere kenmerken van deze
doelgroep. Jonge beginnende tweedetaalleerders hebben moeite om doelwoorden op te pikken
uit de stroom van klanken in lopende spraak en leren woorden beter als deze als losse eenheden
worden aangeboden; zij hebben behoefte aan eenduidige, synchrone koppeling tussen woord en
referent en aan veel meer herhaling dan doorgaans wordt aangenomen (Bacchini, 2012).
TPR is echter een benadering die leerkrachtintensief is. Daarom hebben we gekeken naar twee
verschillende vormen: TPR in de gebruikelijke face-to-face vorm, en TPR waarbij een deel van de
instructie kan worden overgenomen door het oefenen via een iPad-applicatie.
De verwachting was dat Total Physical Response jonge beginnende tweedetaalleerders kan
ondersteunen in hun woordenschatverwerving, zodat zij in korte tijd meer Nederlandse woorden
toevoegen aan hun vocabulaire. Omdat uit de onderzoeksliteratuur bekend is dat achtergrondkenmerken van leerlingen een rol kunnen spelen bij het leren van woorden, zijn ook die variabelen
meegenomen in het onderzoek.

De onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen voor deze studie waren:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
2. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
3. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?

182

Conclusies en discussie

Het was de wens om TPR in een zo realistisch mogelijke praktijkcontext te onderzoeken om het
onderwijs zowel praktische als op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde aanknopingspunten te
bieden voor woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders. Deze effectstudie
is daarom uitgevoerd aan de hand van een doelwoordenpakket uit een regulier vve-programma:
Ik & Ko (De Kroon et al., 2001a, 2001b). De verzameling doelwoorden bestond uit zelfstandige
naamwoorden, werkwoorden en overige woorden.
Om vast te stellen of TPR-effecten zich vooral voordoen bij specifieke woordsoorten zijn de
drie vragen niet alleen beantwoord voor alle doelwoorden samen, maar ook voor de drie
woordcategorieën binnen de verzameling doelwoorden. Bij vraag 1 tot en met 3 is dan ook steeds
de volgende deelvraag beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
In het vooronderzoek traden tijdens en na de interventie veranderingen op in de aanpak en mening
van leerkrachten (Pot, 2012; 2013). Daarnaast maakt het voor de effectiviteit van woordenschatinterventies bij risicoleerlingen zoals tweedetaalleerders verschil wie een aanpak uitvoert.
Persoonlijke kenmerken van de leerkracht kunnen een rol spelen, zoals niveau van opleiding,
deskundigheid in tweedetaalleren en ervaring met tweedetaalleerders (Marulis & Neuman, 2010,
2013; Van Druten-Frietman, Denessen, Gijsel & Verhoeven, 2015). Het is daarom relevant om in
onderzoek ook aandacht te hebben voor de opvattingen en gedragingen van leerkrachten en voor
de ontwikkeling daarvan gedurende deelname aan een interventie, tussen de voor- en nameting.
De laatste onderzoeksvraag was daarom:
4. In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?

De interventie
Klassieke Total Physical Response is, zoals beschreven in hoofdstuk 2, een aanpak waarin taalleerders
een nieuwe taal kunnen leren vanaf het allereerste begin, zonder dat er instructies gegeven
hoeven te worden in de doeltaal over het leren van die doeltaal. De nieuwe taal wordt via deze
benadering mondeling verworven, via doe-opdrachtjes, veelal met attributen. TPR in de klassieke
zin wordt gekenmerkt door de nadruk op receptief leren van doelwoorden, systematische
visuele ondersteuning, eenvoudige zinsconstructies en door een opeenvolging van niveaus, van
nadoen tot zelf doen. Deze kenmerken maken TPR in theorie meer toegesneden op beginnende
tweedetaalleerders dan de conventionele aanpak. TPR zou gezien kunnen worden als een voorbeeld
van ‘embodied cognition’ (Wilson, 2002). Er is namelijk sprake van ‘enactment’ doordat de leerlingen
handelingen uitvoeren, of doen alsof, en doordat ze de acties van anderen bekijken (Engelkamp &
Cohen, 1991). Het TPR-aanbod in dit onderzoek bestond uit deze klassieke aanpak, aangevuld met
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enkele kenmerken die in ander onderzoek effectief bevonden zijn in woordenschatonderwijs aan
jonge beginnende tweedetaalleerders (zie 6.2.1).

De experimenten
De effectiviteit van de hier gebruikte versie van TPR is in twee opeenvolgende experimenten
onderzocht. In Experiment 1 vergeleken we extra activiteiten volgens face to face TPR met een
conventionele aanpak, namelijk de extra activiteiten voor de kleine kring uit het vve-programma Ik
& Ko, de controleconditie (De Kroon et al., 2001). In Experiment 2 vergeleken we extra activiteiten via
een TPR-applicatie voor de iPad met extra activiteiten volgens face to face TPR.
In de grote groep werden gedurende drie weken in alle condities dezelfde, voor de grote groep
aangemerkte activiteiten uit Ik & Ko van het thema Circus klassikaal uitgevoerd door de leerkracht.
Daarbij werden in totaal 68 doelwoorden aangeboden, waaronder zelfstandige naamwoorden
zoals de acrobaat, het kunstje, de kassa, werkwoorden zoals klimmen, betalen, goochelen en overige
woorden. Tot deze laatste categorie behoorden onder andere voorzetsels en bijwoorden, zoals
zonder, ertussendoor, en enkele bijwoordelijke uitdrukkingen, zoals heen en weer.
De flankerende (p)re-teachingsactiviteiten werden buiten de groep met alleen beginnende
tweedetaalleerders uitgevoerd. Deze activiteiten buiten de groep werden begeleid door een door
de onderzoeker getrainde leerkracht (conventionele aanpak, face-to-face conditie) of onderzoeksassistent (iPad-conditie). In de TPR-condities ging het, anders dan in de conventionele aanpak, in
week 1 en 2 alleen om receptief woorden leren en pas in week 3 om de productie van woorden.
Omdat de ontwikkelde iPad-applicatie niet kon reageren op taalproductie van leerlingen, zijn in
de iPad-conditie in week 3 activiteiten aangeboden volgens de face-to-face-conditie. De overige
omstandigheden zijn in alle condities gelijk gehouden.
De leerlingen waren voor het onderzoek geselecteerd als zij vier jaar waren en op de passieve
woordenschattaak van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK; Verhoeven & Vermeer, 2001) een score van
maximaal 32 hadden. Deze score is vergelijkbaar met een geschatte receptieve woordvoorraad van
ongeveer 2000 woorden. De vorderingen van de leerlingen werden gemeten met een speciaal
voor het onderzoek ontworpen passieve en actieve woordenschattoets. Beide toetsen werden
vooraf, tussendoor, direct na afloop van de interventie en drie weken na afloop van de interventie
afgenomen door onderzoekassistenten. In Experiment 2 werden leerlingen bovendien, tijdens het
werken met de applicatie, geobserveerd door onderzoeksassistenten die niet betrokken waren bij
de toetsing.
Getrouwheid van de uitvoerende leerkrachten aan de conditie werd onderzocht met een observatie
in de derde week. Praktijk en opvattingen van leerkrachten voor en na de interventie zijn bevraagd
via vragenlijsten. De opzet van beide experimenten en het schema van de dataverzameling is
weergegeven in Figuur 6.1.
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In dit hoofdstuk blikken we terug op beide experimenten. In paragraaf 6.2 staan we uitgebreider
stil bij de effectiviteit van Total Physical Response. In paragraaf 6.3 gaat het om de invloed van
de achtergrondvariabelen op het leren van woorden. In paragraaf 6.4 volgt een bespreking van
veranderingen omtrent opvattingen en gedragingen bij leerkrachten tijdens en na het experiment.
In paragraaf 6.5 gaat het om implicaties voor theorie en praktijk en in paragraaf 6.6 om beperkingen
van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.

6.2 DE EFFECTIVITEIT VAN TOTAL PHYSICAL RESPONSE
De hier gebruikte varianten van Total Physical Response bestaan, zoals eerder aangegeven, uit
klassieke TPR met toevoegingen. Beide experimentele TPR-condities, zowel face to face TPR als
iPad-TPR, waren aangevuld met kenmerken die in ander onderzoek effectief waren gebleken voor
woordenschatverwerving door jonge beginnende tweedetaalleerders. Dat ging om te beginnen
om kenmerken van interventies uit het onderzoek van Bacchini (2012), waarin is aangetoond dat
leerlingen baat hebben bij (a) het aanbieden van doelwoorden als losse woorden in plaats van in
lopende spraak en (b) zeer frequente en systematische herhaling van doelwoorden. De face-toface-aanpak werd aangevuld met (c) gebaren (gesticulaties), zowel deictische gebaren (aanwijzen)
als iconische gebaren (uitbeelden). Bij de iPad-aanpak werden (d) animaties en bewegende
beelden aan de applicatie toegevoegd. Zowel gebaren als animaties en bewegende beelden zijn
effectief bevonden in onderzoek naar woorden leren via het lichaam (‘embodied cognition’), en
via audiovisuele media (Goldin-Meadow & Alibali, 2013; Gullberg, 2010; Hald et al., 2016; Silverman,
2013; Silverman & Hines, 2009; Smeets et al., 2012, 2014; Tellier, 2008; Toumpaniari et al., 2015). De
conclusies gaan dus specifiek over deze uitgebreide vorm van TPR, uitgevoerd in een analoge en
een digitale variant, als (p)reteachingactiviteiten naast, en gecombineerd met reguliere activiteiten
uit een vve-programma in de grote groep, zoals geschetst in Figuur 6.1.
Zoals weergegeven in genoemde figuur komt de face-to-face-variant in beide experimenten voor en
is de effectiviteit ervan dus tweemaal onderzocht, in twee verschillende steekproeven. De bedoeling
van deze overeenkomst tussen de experimenten was niet alleen een vergelijking mogelijk te maken
tussen de face-to-face-conditie met de conventionele aanpak, respectievelijk met de iPad-conditie,
maar ook om de iPad-aanpak via de face-to-face-conditie met de conventionele werkwijze te
kunnen vergelijken. Als we kijken naar het percentage woorden dat de kinderen uiteindelijk leerden,
dan zien we in Tabel 6.1 een groot verschil tussen de opbrengsten van de face-to-face-aanpak in
Experiment 1 en 2. In het eerste experiment leerden kinderen in de face-to-face-conditie op de AWT
na de beginmeting 36,5% van de nog te leren woorden tegen 29,5% in het tweede experiment.
Wat de PWT betreft verwierven kinderen in het eerste experiment 64,7% van de woorden die bij
de beginmeting nog onbekend waren tegen 53,1% in het tweede experiment. Dat verschil in
leeropbrengst tussen beide face-to-face-condities bemoeilijkt een rechtstreekse vergelijking tussen
de iPad-conditie en de conventionele aanpak.
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Tabel 6.1
Gemiddelden voor AWT en PWT bij pretest, posttest (retentiemeting) en aantal geleerde woorden in absolute
aantallen; percentage geleerde woorden (aantal geleerde woorden/ aantal na pretest nog te leren woorden).
CA Exp. 1
(k =30)

F2f Exp. 1
(k =30)

F2f Exp. 2
(k=35)

iPad Exp. 2
(k=35)

5,2

5,1

6,2

8,3

13,9

14,2

14,7

15,6

8,7

9,1

8,5

7,3

35,0

36,5

29,5

27,3

20,1

19,5

22,2

23,4

25,7

26,3

29,0

28,3

5,6

6,8

6,8

4,9

56,6

64,7

53,1

42,2

AWT M (pretest)
M (posttest)
Aantal geleerd
Percentage geleerd
PWT M (pretest)
M (posttest)
Aantal geleerd
Percentage geleerd

CA= conventionele aanpak; F2f= face-to-face-aanpak; Exp.= experiment; k= maximale toetsscore (aantal toetsitems)

6.2.1 De effectiviteit over alle doelwoorden
In beide experimenten werden over het geheel van de doelwoorden genomen geen verschillen in
effect tussen de condities gevonden. Experiment 1 liet geen verschil in effect zien tussen face to face
TPR en de conventionele kleine-groep activiteiten uit Ik & Ko over het geheel van de woordenschattoetsen. In Experiment 2 was er geen verschil tussen de face to face TPR-conditie en de virtuele
TPR-conditie (iPad-conditie). Beide TPR-condities in het tweede experiment verschilden onderling
alleen van intermediair – de leerkracht of de applicatie – maar dit onderscheid zorgde niet voor een
aantoonbaar verschil in de toetsscores.
Dat extra activiteiten bestaande uit face to face TPR over het geheel van de doelwoorden genomen
niet meer effect hadden dan de conventionele extra activiteiten volgens het vve-programma was
niet volgens verwachting. Hewitt (Hewitt & Linares, 1999; Hewitt, 2011) en Thiele en Scheibner-Herzig
(1983) vonden weliswaar evenmin effecten van klassieke TPR op het aantal geleerde woorden in
vergelijking met meer conventionele aanpakken voor woordenschatonderwijs, maar op grond van
de uitbreiding van TPR met extra kenmerken en de leeftijd van de doelgroep was er reden om een
positievere uitkomst te mogen verwachten. De toegevoegde kenmerken, die in ander onderzoek
effectief bevonden waren, bleken echter onvoldoende gewicht in de schaal te leggen. Dat de
toevoeging van een zeer hoge frequentie van de doelwoorden in de experimentele conditie over
het geheel genomen geen effect had, is niet in overeenstemming met eerder onderzoek (Bacchini,
2012; Schwartz & Terrel, 1983). Datzelfde geldt voor het werken met losse woorden (Bacchini,
2012) en met gebaren, zoals in onderzoek naar ‘embodied cognition’ (Goldin-Meadow & Alibali,
2013; Gullberg, 2010; Hald et al., 2016; Tellier, 2008; Toumpaniari et al., 2015) of met animaties en
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bewegende beelden, zoals in onderzoek naar multimediale aanpakken (Hald et al., 2015; Silverman,
2013; Silverman & Hines, 2009; Smeets et al., 2012, 2014).
Hoe valt verder te verklaren dat een expliciete en intentionele woordenschatinterventie, bestaande
uit face to face TPR en de in eerder onderzoek effectief bevonden bestanddelen die eraan waren
toegevoegd, in Experiment 1 geen positief effect opleverde ten opzichte van een meer impliciete,
conventionele aanpak? Hoewel het moeilijk is op deze vraag een sluitend antwoord te geven,
kunnen we wel enkele richtingen aangeven. Kennelijk werkten deze elementen onvoldoende in
deze onderzoeksopzet, in combinatie met elkaar en/of in combinatie met TPR. Wellicht verschilden
de condities te weinig van elkaar, of was de gerealiseerde frequentie van losse woorden in dit
onderzoek onvoldoende, vergeleken met het onderzoek waaruit dit kenmerk voortkwam. Deze
mogelijke verklaringen worden hierna in paragraaf 6.2.1.1 en 6.2.1.2 verder uitgewerkt. Reflecties
over het mogelijke gebrek aan invloed van gebaren en bewegende beelden komen aan de orde in
paragraaf 6.5.

6.2.1.1 Gebrek aan contrast tussen de condities
We bespreken vijf punten waarop de condities binnen de experimenten misschien te weinig
contrasteerden, waardoor effecten wellicht niet tot uiting kwamen.
Om te beginnen moesten wegens de leerkrachtintensiteit van face to face TPR en het belang van een
rustige ruimte voor woordenschatonderwijs aan beginnende tweedetaalleerders de activiteiten uit
beide experimentele condities, en dus ook die uit de controleconditie, buiten de klas plaatsvinden.
Dit gebeurde in een homogeen groepje beginnende tweedetaalleerders of individueel op een iPad
met koptelefoon. De onderzoeksliteratuur steunt het belang van het werken met een kleine groep
voor woordenschatverwerving. Marulis en Neuman (2010, 2013) schrijven in hun meta-analyses van
effectstudies dat bij interventies voor jonge kinderen over het geheel genomen geen betere effecten
worden bereikt in de kleine groep dan in de grote groep. De auteurs menen dat in deze effectstudies
echter onvoldoende onderscheid is gemaakt tussen zich normaal ontwikkelende kinderen en
risicoleerlingen. Zij stellen dat het werken in kleine groepen in theorie meer gelegenheid geeft om
taalaanbod en interactie af te stemmen op specifieke risicogroepen zoals tweedetaalleerders en
om de achterstand op de overige leerlingen in te lopen. Het belang van tweedetaalactiviteiten in
kleine homogene groepen buiten de klas wordt, vanuit verschillende perspectieven die beschreven
zijn in hoofdstuk 2, benadrukt door andere onderzoekers. Enerzijds gaat het daarbij om de betere
verstaanbaarheid, namelijk om het onderscheiden van de doelwoorden uit het taalaanbod (Bacchini,
2012; Tabri, Chacra & Pring, 2015). Dit argument geldt ook voor het werken met een koptelefoon.
Anderzijds gaat het om de mogelijkheid om het taalaanbod en de interactie beter af te stemmen op
de leerlingen met de zwakste taalvaardigheid (Damhuis, 1988; Verhallen & Walst, 2011). Het werken
in een rustige setting buiten de klas kan het leren van woorden in het uitgevoerde onderzoek sterker
hebben beïnvloed dan de inhoudelijke verschillen tussen de condities.
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Een tweede overeenkomst tussen de condities was de combinatie van extra activiteiten met de
activiteiten in de grote groep. De doelwoorden in de activiteiten voor de grote groep en in de extra
activiteiten waren gelijk. De activiteiten in de grote groep bestonden voor een groot deel uit het
voorbereiden van een circusvoorstelling, die voor kinderen een zeer betekenisvolle, pregnante
context voor het leren van woorden kan hebben gevormd (Van den Nulft & Verhallen, 2009). Het is
in theorie mogelijk dat daardoor doelwoorden toch in de grote groep geleerd zijn, ook al was daar
de aanpak niet specifiek afgestemd op beginnende tweedetaalleerders, en zeker niet ideaal voor
‘noticing’ en inslijpen. Dat de extra activiteiten in de face-to-face-aanpak of op de iPad wel extra
aanbod, maar geen extra groei zouden hebben opgeleverd, is niet waarschijnlijk, dus wellicht is het
de combinatie van de betekenisvolle context van de activiteiten in de grote groep met de extra
activiteiten die ervoor gezorgd heeft dat de leerlingen in alle condities evenveel vooruit zijn gegaan.
Zonder vervolgonderzoek naar het netto-effect van de extra activiteiten is het echter onmogelijk
hier een definitieve verklaring te geven.
Een derde overeenkomst kan gezocht worden in een selectie-effect met betrekking tot de
samenstelling van de groep leerkrachten, wellicht een artefact van de werving. Leerkrachten die
deelnamen aan de interventie deden een investering omdat ze het meewerken aan het onderzoek
relevant vonden voor de tweedetaalleerders in hun groep. Mogelijk trok dit onderzoek de meer
gemotiveerde leerkrachten aan, met een al op beginnende tweedetaalleerders gericht effectief
handelingsrepertoire. Dit zou kunnen verklaren waarom in Experiment 1 de controleconditie, hoewel
op papier veel minder planmatig en intensief ingericht dan de experimentele conditie, wat betreft
leereffecten niet aantoonbaar verschillend was van die in de experimentele conditie. Het komt in
effectonderzoek wel voor dat de leerkrachten van de controleconditie vanuit zichzelf strategieën
hanteren die even effectief blijken als de experimentele conditie (Lightbown & Spada, 1993).
Een vierde overeenkomst tussen de condities is dat in deze studie in alle condities viermaal
woordenschattoetsen zijn afgenomen, zoals aangegeven in Figuur 6.1. Drie daarvan vonden plaats
in drie opeenvolgende weken: voorafgaand aan de interventie, halverwege (na de tweede week)
en aan het eind (na de derde week). Dat betekent gemiddeld één toetsafname per week tijdens de
interventie. Leerlingen kregen geen informatie over de juistheid van hun antwoord. Het is echter
mogelijk dat het frequente bevragen op de doelwoorden leerlingen in alle condities erop attent
heeft gemaakt dat zij bepaalde woorden niet kenden, of er onzeker over waren (‘noticing-the-gap’;
Schmidt, 1994, 2012). De kans bestaat dat zij de bij de toets opgemerkte woorden in de grote groep
of bij de extra activiteiten alsnog hebben verworven. Deze hypothese wordt ondersteund door
Karpicke en Roediger (2008) die effectonderzoek deden naar het leren van woordparen bestaande
uit een woord uit een vreemde taal en het equivalent daarvan in de moedertaal van de deelnemers.
Zij vonden dat niet het herhaald bestuderen van de woordparen maar het herhaald testen ervan
de bepalende factor was voor opname in het langetermijngeheugen (testeffect). Zij werkten echter
met volwassen studenten en leggen niet expliciet het verband met ‘noticing’. De dichtheid aan tests
in het huidige onderzoek kan ‘noticing’ in de hand hebben gewerkt, een overeenkomst tussen de
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condities die de verschillen kan hebben verkleind. Als ‘noticing-door-toetsing’ de leerresultaten
(mede) heeft beïnvloed, is dit een artefact van de opzet van het experiment.
Een vijfde punt waarop de condities mogelijk te weinig van elkaar verschilden, of waar ze
gelijkelijk nadeel van hadden, kan de duur van de extra activiteiten en daarmee de aandacht en de
aandachtsspanne van de leerlingen zijn geweest. In elke TPR-activiteit werden 12 à 15 doelwoorden
aangeboden en enige malen herhaald. Bovendien werden de 12 à 15 doelwoorden uit de vorige
activiteit kort gerecapituleerd. TPR-opdrachtjes rond doelwoorden worden, noodzakelijkerwijs,
in zinsverband gegeven. De leerlingen moeten die opdrachtzinnen beluisteren en de opdracht
uitvoeren. Dat kost tijd. Om op deze wijze aan het aantal voorgenomen herhalingen te komen,
vroeg het aanbieden en herhalen van doelwoorden per TPR-activiteit in totaal 30 minuten. Wegens
vereisten van time-on-task moesten de activiteiten in alle condities daardoor 30 minuten duren.
Volgens de leerkrachten waren de activiteiten daardoor echter langer dan gebruikelijk voor (p)reteachingsactiviteiten. De duur van de activiteiten kan een wissel hebben getrokken op de kwaliteit
van de aandacht van de kleuters in alle condities. Deze overeenkomst zou meer van invloed kunnen
zijn geweest dan de kenmerken waarin de condities verschilden.

6.2.1.2 Frequentie van losse woorden
Het aanbieden van losse doelwoorden, synchroon met visuele ondersteuning en het herhalen van
doelwoorden in een zeer hoge frequentie zijn effectieve kenmerken uit het onderzoek van Bacchini
(2012) die aan beide TPR-condities werden toegevoegd met als doel de aanpak af te stemmen op
jonge beginnende tweedetaalleerders. Opmerkelijk is dat deze toevoegingen geen verschil in effect
hebben opgeleverd bij de vergelijking tussen de face-to-face-aanpak en de conventionele aanpak.
Bij de conventionele aanpak waren er geen expliciete richtlijnen voor het aanbieden of herhalen van
woorden. Tijdens de observaties bleek dat sommige doelwoorden van de conventionele activiteiten,
zoals het circus en de clown, veel herhaald werden. Andere doelwoorden werden vervangen (de
mensen door de papa’s en mama’s; de uitnodiging door de kaart). Sommige doelwoorden, zoals zonder,
werden weggelaten. In de TPR-condities werden alle doelwoorden over een periode van drie weken
minstens 21 keer herhaald: het doelwoord kwam in elke doe-opdracht twee keer voor (Hinkelen...
Mohammed, ga naar de overkant hinkelen). Leerkrachten hadden de aanwijzing de uitgeschreven
doe-opdrachten voor face to face TPR uit te spreken. Bij de observatie bleken deze leerkrachten geen
woorden weg te laten. Bij de iPad-applicatie werden de opdrachten door de applicatie verklankt en
was er wat betreft frequentie en effect geen onderscheid met de face-to-face-conditie. In elke TPRopdracht klonk het doelwoord volgens onze tellingen dus tweemaal: eenmaal geïsoleerd, vooraan
de zin, en eenmaal in zinsverband. Hierdoor is echter, strikt genomen, het totale aantal keer dat het
woord letterlijk als los woord voorkomt misschien de helft kleiner dan bij Bacchini. De frequentie
van losse doelwoorden was daardoor mogelijk toch te laag om in de face-to-face-conditie verschil
te maken met de conventionele aanpak voor wat betreft het aantal geleerde woorden, vergeleken
met de effectstudies van Bacchini (2012) en Schwarz en Terrell (1983). De tijd die het kost om TPRopdrachtjes te beluisteren en uit te voeren maakt het realiseren van het hoge aantal herhalingen
minder efficiënt en voor jonge kinderen wellicht meer inspannend dan drie maal zes minuten
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kijken en luisteren naar een Powerpointpresentatie zonder te reageren, zoals in het onderzoek van
Bacchini.
Vervolgonderzoek naar het effect van verschillende aanpakken met dezelfde hoge frequentie van
doelwoorden en van TPR-varianten met verschillende frequenties van doelwoorden is nodig om de
rol van frequentie beter te begrijpen.

6.2.2 De effectiviteit voor woordcategorieën
De verzameling doelwoorden bestond uit zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en de
categorie overige woorden. De keuze voor een zeer divers doelwoordenpakket maakt deze
studie mogelijk minder goed te vergelijken met andere studies, die doorgaans een bepaalde
woordsoort onderzoeken. De diversiteit geeft echter inzicht in effecten van werkwijzen voor
woordenschatonderwijs voor verschillende woordsoorten, en in de samenhang van die effecten
met kenmerken van leerlingen. Dat maakt dit aspect van de effectstudie interessant, ook voor
vervolgonderzoek.
Om te onderzoeken of TPR-effecten zich wellicht vooral voordeden bij bepaalde woordsoorten
is in de experimenten, behalve naar effecten over het geheel van de doelwoorden, ook gekeken
naar eventuele effecten die optraden binnen deze drie woordcategorieën. Daarbij vonden we
twee effecten, beide bij de productieve toetsen, waar de meeste vooruitgang te behalen was. In
Experiment 1 leerden de leerlingen bij face to face TPR productief meer woorden uit de categorie
overige woorden dan de leerlingen die met de conventionele aanpak werkten. In Experiment 2
bleken de leerlingen van de face-to-face-aanpak productief meer zelfstandige naamwoorden te
hebben geleerd dan de leerlingen die de doelwoorden aangeboden kregen via de iPad.
Dat overige woorden en zelfstandige naamwoorden bij face to face TPR meer productieve groei
opleveren, zou een toevalstreffer kunnen zijn. De analyses voor de woordsoorten zijn gedaan door
het totale doelwoordenpakket in subsets onder te verdelen, waardoor de betrouwbaarheid van de
toetsen minder wordt en eventuele effecten moeilijker zijn aan te tonen. Verdere reflecties over
effecten bij woordcategorieën moeten dan ook als exploratief beschouwd worden. Uit een review
van Hald et al. (2016) van effectstudies op het terrein van woorden leren via ‘embodied cognition’
komt echter naar voren dat effecten inderdaad kunnen verschillen per woordsoort. Het leren van
voorzetsels van plaats of richting lijkt volgens Hald et al. te worden gestimuleerd door het toepassen
van principes uit ‘embodied cognition’, maar voor het leren van zelfstandige naamwoorden en
werkwoorden is dat volgens deze auteurs ingewikkelder. Bij een zelfstandig naamwoord als
‘hamer’ kunnen verschillende betekenisaspecten van het woord worden verbonden met eveneens
verschillende soorten informatie van tactiele en motorische aard en met functionele kennis over
timmeren. Die complexiteit van verbindingen maakt de rol van ‘embodied cognition’ bij het leren
van woorden en hun betekenis bij zelfstandige naamwoorden en werkwoorden volgens de auteurs
minder eenduidig dan bij voorzetsels.
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Het relatieve succes van het leren van overige woorden via face to face TPR hangt enerzijds misschien
samen met de lage scores op deze categorie bij de beginmeting, vergeleken met zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden. De overige woorden betroffen blijkbaar relatief onbekende woorden
of uitdrukkingen. Kinderen hadden bij deze categorie woorden, die overwegend functiewoorden
betrof, de meeste ruimte om te leren. Anderzijds is het wellicht zo dat het via TPR mogelijk wordt deze
woorden van een betekenis te voorzien, waar dat op de conventionele wijze nauwelijks mogelijk is.
Wellicht leent juist face to face TPR zich goed voor het aanleren van functiewoorden zoals zonder en
ertussendoor doordat de leerkracht deze in TPR-opdrachtjes verwerkt en ze benadrukt door iconische
gebaren: Wijs het kind aan zonder masker; Kijk, twee hoepels, loop ertussendoor. In de conventionele
aanpak werden geen gebaren gebruikt. Doordat deze doorgaans moeilijk aan te leren woorden
in veel doe-opdrachtjes voorkwamen (‘flooding’; Ellis, 2015), werden zij wellicht meer opgemerkt
(‘noticing’; Schmidt, 1994, 2012), ook door hun getopicaliseerde positie. Omdat de overige woorden
bij face to face TPR werden ondersteund door gebaren kan het gemakkelijker zijn geweest de
betekenis ervan af te leiden. De verschillende doe-opdrachtjes zouden daarbij voor jonge kinderen
kunnen hebben gewerkt als de verschillende voorbeeldzinnen die Van den Nulft en Verhallen (2009)
adviseren bij het aanleren van functiewoorden. In Experiment 2 werden geen effecten bij de overige
woorden gevonden ten gunste van face to face TPR in vergelijking met iPad-TPR. Dat zou betekenen
dat de bewegende beelden waarmee de overige woorden in de iPad-conditie werden aangeboden
even goed hebben gewerkt als de gebaren in de face-to-face-conditie.
De leerlingen in de iPad-conditie in Experiment 2 behaalden significant minder vooruitgang op de
productieve kennis van zelfstandige naamwoorden dan de leerlingen in de face-to-face-conditie.
Afgaande op de gemiddelde score op de beginmeting van de leerlingen in de iPad-conditie
was er voor hen genoeg ruimte om zelfstandige naamwoorden productief te verwerven. Dat zij
toch achterbleven op deze categorie zou kunnen liggen aan de applicatie. Bij de zelfstandige
naamwoorden werd in de iPad-applicatie gewerkt met stilstaande beelden in het platte vlak,
terwijl kinderen bij de face-to-face-conditie doe-opdrachtjes uitvoerden met 3D-attributen en dus
zorgden voor bewegende beelden. Ook is denkbaar dat de statische beelden bij de zelfstandige
naamwoorden in de applicatie wat betreft de aandacht van de leerling niet konden concurreren
met de werkwoorden en overige woorden waar animaties en bewegende beelden met fictieve
personages gebruikt werden. Mogelijk trokken de stilstaande beelden bij de zelfstandige
naamwoorden dus onvoldoende de aandacht. Dat bewegende beelden meer effect hebben dan
statische beelden is in overeenstemming met eerder onderzoek (Hald et al., 2015; Smeets et al.,
2012; Silverman & Hines, 2009; Silverman, 2013). Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er in
de face-to-face-aanpak, in tegenstelling tot de iPad-aanpak, door de mogelijkheid tot interactie
met de andere leerlingen en de leerkracht in week 1 en 2 al gelegenheid was om zelfstandige
naamwoorden productief te verwerven.
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6.3 DE INVLOED VAN ACHTERGRONDVARIABELEN
In het onderzoek is informatie verzameld over enkele achtergrondkenmerken van de leerlingen:
leeftijd, sekse, opleidingsniveau van vader en moeder (SES) en thuistaal. Deze achtergrondkenmerken
worden bij de aanmelding op de basisschool geregistreerd en zijn van belang omdat ze volgens
eerder onderzoek samenhangen met de groei bij woordschatonderwijs, zoals betoogd in hoofdstuk
2. Daarnaast is aan alle leerlingen in dezelfde week de passieve woordenschattoets van de Taaltoets
Alle Kinderen (TAK) afgenomen, zodat naast de leeftijd van de beginnende tweedetaalleerders ook
hun score op een algemene woordenschattoets gebruikt kon worden om leerlingen te selecteren
voor het onderzoek. Hierdoor kon deze score later als achtergrondvariabele worden betrokken in
de analyses. Verder werd de presentie van de leerlingen bij de extra activiteiten genoteerd en in
de analyse betrokken vanuit de gedachte dat meer input meer groei teweeg zal brengen. In een
multilevelanalyse is nagegaan in hoeverre er sprake was van samenhang tussen bovengenoemde
achtergrondvariabelen, de groei en conditie.
De gevonden interacties in Experiment 1 en 2 waren, zowel voor alle doelwoorden samen als per
woordcategorie zeer verschillend en verspreid over de achtergrondvariabelen en konden maximaal
7,8% van de variantie in herhaalde metingen verklaren. We bespreken hierna de geschatte receptieve
woordvoorraad (TAK-score) die als enige variabele met consistente invloed in beide experimenten
naar voren komt en verder de invloed van de variabelen sekse, opleidingsniveau van moeder en/of
vader, thuistalen, leeftijd en presentie.

TAK-score
Voor alle kinderen die deelnamen aan het onderzoek geldt dat zij een geringe Nederlandse
receptieve woordenschat hadden, namelijk minder dan 2000 woorden. Binnen de groep was wel
sprake van grote onderlinge verschillen, met een geschatte passieve woordvoorraad uiteenlopend
van nul tot bijna 2000 woorden. In beide experimenten zien we verschillende effecten voor de
groep met relatief de grootste respectievelijk de kleinste woordenschat, maar deze verschillende
effecten vertoonden hetzelfde patroon in beide experimenten.
We vonden ten eerste steeds een positief effect van de TAK-score op de groei op de actieve
woordenschattoetsen: hoe groter de geschatte receptieve woordenschat vooraf, hoe meer woorden
de kinderen tijdens de interventies productief leerden. Meer precies ging dat in Experiment 1 om een
positief driewegsinteractie-effect van Conditie, Groei en TAK-score op zelfstandige naamwoorden
ten gunste van face to face TPR. Daarnaast waren er in het eerste experiment tweewegsinteractieeffecten van Groei en TAK-niveau geldend voor werkwoorden en overige woorden, dus niet
verschillend voor face to face TPR en de conventionele aanpak. In Experiment 2 waren er geen
driewegsinteractie-effecten in het voordeel van de iPad-conditie, maar waren er wel effecten
ongeacht de conditie, dus voor beide TPR-condities, namelijk op het totaal van de aangeboden
woorden en eveneens voor de werkwoorden en overige woorden in het bijzonder. Dit betekent dat
de kinderen met de sterkste uitgangspositie binnen de groep beginnende tweedetaalleerders op
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productief niveau het meest hebben geprofiteerd, zowel in de TPR-condities als bij de conventionele
aanpak.
Ten tweede vonden we in beide experimenten herhaaldelijk een negatief effect van de TAK-score op
de groei bij de passieve woordenschattoetsen: hoe kleiner de geschatte receptieve woordenschat
vooraf, hoe meer woorden de kinderen tijdens de interventies receptief leerden. Preciezer gezegd,
ging dat in Experiment 1 om een driewegsinteractie-effect van Groei, Conditie en TAK-score op de
categorie overige woorden ten voordele van face to face TPR, en om tweewegsinteractie-effecten
van Groei en TAK-score over het geheel van de aangeboden woorden en specifiek op de zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden, ongeacht de in het eerste experiment aangeboden aanpakken.
In Experiment 2 vonden we geen driewegsinteractie-effecten van de TAK-score ten faveure van
de iPad-conditie, maar wel tweewegsinteractie-effecten van Groei en TAK-Score op het totaal van
de aangeboden woorden en de zelfstandige naamwoorden. Dit betekent dat de kinderen met de
zwakste uitgangspositie binnen de doelgroep receptief het meest van extra woordenschatactiviteiten
hebben opgestoken, zowel via beide TPR-condities als via de conventionele aanpak.
Bij zowel de hoge als de lage TAK-score gaat het om kleine effecten die minder dan 2% van de
variantie in herhaalde metingen verklaren. Dat de effecten van een lage of hoge TAK-score
systematisch, op dezelfde manier, met de groei samenhangen, geeft een indicatie van de invloed
van deze achtergrondvariabele.
Beide effecten van de TAK-score vragen om een verklaring. De TAK-score, de geschatte receptieve
woordvoorraad waarmee de kinderen zijn gestart, geeft in theorie een beeld van de beschikbare
aanknopingspunten voor het leren van nieuwe woorden. Kinderen met een hogere TAK-score
zouden daardoor meer woorden moeten kunnen leren dan kinderen met een lagere TAK-score
(mattheuseffect; Appel & Vermeer, 1996; Stanovich, 1986, 2000; Van den Nulft & Verhallen, 2009). Dit
konden we inderdaad vaststellen, maar we zagen het effect van de grotere geschatte receptieve
woordvoorraad alleen optreden op de productieve toetsen: kinderen met een grotere geschatte
receptieve woordvoorraad leerden meer woorden productief. Op de receptieve toetsen bleken juist
leerlingen met een lagere TAK-score het meest te profiteren van de interventies, en die met een
hogere TAK-score het minst. Er is op de passieve woordenschattaak waarschijnlijk sprake van een
plafondeffect voor de leerlingen met een hogere TAK-score. Kinderen met een hogere TAK-score
hadden ook een hogere score op de beginmeting met de passieve woordenschattoets. Zij konden
dus, vergeleken met kinderen met een lage TAK-score, op de passieve toets minder groei behalen.
Het plafondeffect voor leerlingen met een grote receptieve woordenschat bij de passieve toets trad
op in Experiment 1. Waarschijnlijk gebeurde dat opnieuw in Experiment 2, hoewel daar – juist ter
voorkoming van weer een plafondeffect – vijf extra toetsitems aan de passieve en actieve toets
waren toegevoegd.
Tegen het hierboven beschreven effect bij de leerlingen met de laagste TAK-score zou in te brengen
zijn dat er regressie naar het gemiddelde zou kunnen zijn opgetreden. Dat is niet helemaal uit te
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sluiten. Het zou dan een artefact zijn van de selectie van alle leerlingen op hun (relatief lage) TAKscore. Aangezien alle leerlingen vooruitgingen op de woordenschattoetsen, ook de leerlingen
met de hogere TAK-scores, is het echter niet waarschijnlijk dat regressie naar het gemiddelde de
volledige verklaring is voor de resultaten.

Sekse, opleidingsniveau van moeder en/of vader, thuistalen, leeftijd en presentie
Voor de invloed van de overige achtergrondvariabelen op het aantal geleerde woorden bleken
de uitkomsten van beide experimenten nu eens van elkaar te verschillen en dan weer met elkaar
overeen te komen.
Voor Sekse werd in Experiment 1 gevonden dat jongens bij face to face TPR productief meer
woorden uit de categorie overige woorden leerden dan meisjes en ook meer dan jongens en
meisjes die de conventionele aanpak volgden. Voor dit driewegsinteractie-effect van Sekse,
Conditie en Groei zijn verklaringen in de literatuur te vinden. Rowe et al. (2013) en Hald et al. (2016)
constateren dat interventies op basis van ‘embodied cognition’ zeer verschillende effecten kunnen
hebben bij verschillende subgroepen in een steekproef, zoals bijvoorbeeld meisjes en jongens. Zij
zagen bovendien dat effecten afhankelijk kunnen zijn van de woordsoort. Bij de categorie overige
woorden werd, als aanvulling op TPR, voor elk woord een specifiek gebaar gebruikt. Volgens ander
onderzoek (Claessen, 2013; Entwisle, 2007; King & Gartrell, 2003; Veendrick, Tavecchio & Doornenbal,
2004) hebben jongens meer dan meisjes een voorkeur voor leren via bewegen en hebben ze daar
bovendien meer profijt van. In Experiment 2 werd echter geen effect van Sekse gevonden bij de
face-to-face-conditie, waar het aandeel beweging eveneens groter was dan in de iPad-conditie. Ook
vonden we voor deze achtergrondvariabele in het tweede experiment geen tweewegsinteractieeffect met Groei. Deze bevindingen in het tweede experiment maken een relatief grotere
geschiktheid van face to face TPR voor jongens minder waarschijnlijk.
Invloeden van het opleidingsniveau van vader, respectievelijk moeder kwamen naar voren als
driewegsinteractie-effecten van deze variabelen met Groei en Conditie ten gunste van de leerlingen
in de iPad-conditie in Experiment 2. Kinderen met een hoger opgeleide ouder leerden via de iPadaanpak meer woorden, met name receptief, geldend voor het geheel van de aangeboden woorden
en voor de werkwoorden en overige woorden in het bijzonder. In Experiment 1 waren er geen
driewegsinteracties, maar was er wel een tweewegsinteractie-effect van de opleiding van moeder
met Groei voor het receptief leren van werkwoorden, ongeacht of kinderen deelnamen aan de
face-to-face- of de conventionele aanpak. Bij experiment 2 vonden we een tweewegsinteractie
van de opleiding van vader voor het productief leren van overige woorden. De invloed van het
opleidingsniveau van ouders op de groei is samen te vatten als: hoe hoger het opleidingsniveau
van de ouders, hoe meer groei. De invloed van het opleidingsniveau van moeders is bekend uit
de literatuur (Carneiro, Meghir & Parey, 2013; Dollaghan et al., 1999; Hoff & Tian, 2005; Magnuson,
Sexton, Davis-Kean & Huston, 2009; Reilly et al., 2007). Waarom er invloed van het opleidingsniveau
van de ouders zou zijn speciaal bij de iPad-aanpak is een intrigerende vraag. Volgens Kabali, Irigoyen,

195

6

Hoofdstuk 6

Nunez-Davis en Budacki (2015) is het niet zo dat kinderen van hoger opgeleide ouders meer ervaring
zouden hebben met mobiele devices dan kinderen met lager opgeleide ouders.
Van de thuistalen vonden we zeer diverse interacties, verspreid over het geheel van de doelwoorden
en over specifieke woordcategorieën en op receptief en productief niveau (zie 4.4.2 en 5.4.2). We
beperken ons hier tot de grote lijnen. In Experiment 2 vonden we driewegsinteracties tussen deze
achtergrondvariabelen en Groei en Conditie ten gunste van de iPad-conditie voor Turks en de
Romaanse talen, maar ten nadele voor Berbers. Kinderen met Turks als thuistaal gingen in de iPadconditie receptief meer vooruit en kinderen met een Romaanse taal lieten meer vooruitgang zien op
productief niveau, maar kinderen met Berbers als thuistaal bleven achter bij het receptief leren van
woorden. Er waren ook tweewegsinteracties tussen thuistaal als achtergrondvariabele en Groei, dus
ongeacht de conditie. In Experiment 1 gingen kinderen met Arabisch als thuistaal productief minder
vooruit, of zij nu deelnamen aan de face-to-face- of aan de conventionele aanpak. In Experiment 2
gingen kinderen met Pools als thuistaal er in beide TPR-condities receptief op vooruit. Dat thuistalen
van kinderen het vermogen tot het leren van woorden in de tweede taal verschillend beinvloeden,
is bekend uit eerder onderzoek (Gijsberts & Dagevos, 2009; Hoff, 2013; Scheele, Leseman & Mayo,
2010; Scheele, 2010b). Dat kinderen met Berber of Arabisch als thuistaal minder woorden leerden
dan Turkse leerlingen wijkt af van wat eerder is gevonden voor Marokkaanse kinderen (Droop &
Verhoeven, 2003; Vanbuel et al., 2016). De effecten voor de verschillende thuistalen zijn verder te
divers en te verspreid over de experimenten, de modaliteiten en de woordcategorieën om ze te
kunnen duiden.
Leeftijd bleek in beide experimenten alleen ongeacht de conditie invloed te hebben op verschillen
in groei, in Experiment 1 receptief, en in Experiment 2 productief. Oudere kinderen leerden in beide
experimenten meer woorden dan jongere. Daarbij moet bedacht worden dat de leeftijdverschillen
klein waren, doordat de vierjarige kinderen maximaal 11 maanden in leeftijd verschilden. Oudere
kinderen kennen meer woorden dan jongere, beschikken daardoor in hun mentale lexicon over
meer aanknopingspunten voor het leren van woorden en kunnen daardoor in dezelfde tijd meer
woorden leren (Stanovich, 1986, 2000). In eerder effectonderzoek werd nu eens gevonden dat
oudere leerlingen sneller receptief woorden leren (Sénéchal & Cornell, 1993) en dan weer dat
jongere kinderen sneller productief woorden leren (Mol, Bus, De Jong & Smeets, 2008). Dat laatste
bleek hier niet het geval. Verder moeten we bij tweedetaalleerders bedenken dat de kalenderleeftijd
in maanden iets anders is dan het aantal maanden dat de leerling blootgesteld is geweest aan het
Nederlands. Oudkomers hebben meer gelegenheid voor taalcontact met het Nederlands gehad dan
even oude nieuwkomers. Dat oudere kinderen toch zowel productief als receptief meer woorden
leren, zou dan te maken kunnen hebben met de omvang van de woordenschat in de moedertaal.
Presentie, tot slot, was de enige achtergrondvariabele die in beide experimenten geen invloed bleek
te hebben. De presentie van leerlingen werd per conditie genoteerd voor activiteiten in de kleine
groep en/of berekend voor het aantal volledig gespeelde eenheden in de applicatie. Verschillen in
presentie waren alleen in Experiment 2 significant, maar hielden volgens de multilevelanalyse geen

196

Conclusies en discussie

verband met verschillen in groei. De extra activiteiten werden aangeboden op drie dagen per week.
De presentie geldt ook voor de activiteiten in de grote groep op de betreffende dag; de voor het
onderzoek geselecteerde leerlingen die op school aanwezig waren, deden mee met de activiteiten
in de grote groep en daarbuiten. Het is opmerkelijk en moeilijk te verklaren waarom presentie hier
geen rol zou spelen bij het leren van woorden, aangezien meer aanwezigheid bij extra activiteiten
meer aanbod en herhaling van doelwoorden veronderstelt en dus in theorie meer vooruitgang zou
moeten opleveren. Mogelijk werd voor absentie op de andere dagen gecompenseerd en/of was
er voor het aanbieden en herhalen van de doelwoorden aan een minimum voldaan doordat de
doelwoorden ook in de grote groep continu in het centrum van de belangstelling stonden. Wellicht
is hier een verband met de eerdere constatering (6.2.1) dat de aangehouden hoge frequentie van
doelwoorden geen verschil leek te maken. We weten echter uit de observaties van activiteiten in de
conventionele aanpak (in de kleine groep in het eerste experiment) dat leerkrachten doelwoorden
weinig systematisch herhaalden, dat ze sommige doelwoorden veel herhaalden en andere woorden
vervingen of weglieten. Als zij dit ook zo deden in de grote groep, waar het in alle condities eveneens
ging om activiteiten uit de conventionele aanpak, is er geen sprake van compensatie of van een
voldoende aantal herhalingen voor elk doelwoord. In de reguliere activiteiten in de grote groep
werd met de kinderen drie weken lang toegewerkt naar het geven van een circusvoorstelling. Dit
zorgde waarschijnlijk voor een pregnante context (Van den Nulft & Verhallen, 2009). De activiteiten
in de grote groep kunnen meer impact gehad hebben dan aangenomen omdat zij betekenisvol
waren voor de leerlingen: andere klassen of ouders zouden naar de voorstelling komen kijken.
Woorden maken meer kans om te worden opgemerkt en verworven als zij relevant zijn voor het
communicatieve doel van het kind (Ninio, 2006) en als zij voorkomen in een groot aantal verschillende
contexten (Naigles & Hoff-Ginsberg, 1998; Küntay & Slobin, 2002). Aan deze voorwaarden kan
voldaan zijn door het werken aan de circusvoorstelling. Wellicht dus heeft een grotere impact van
activiteiten afwezigheid gecompenseerd. Verder is het gunstig voor het opmerken van woorden
als er gewerkt wordt met afbeeldingen van de doelwoorden (Bird, Franklin & Howard, 2001) en als
doelwoorden worden geassocieerd met een gemakkelijk te identificeren referent (Gentner, 1982),
in dit geval door de praatplaten en prentenboeken die behoren tot het standaardmateriaal van
Ik & Ko, de in alle klassen gebruikte woordkaarten bij het thema (Van de Kreeke et al., 2009) en de
voor dit onderzoek uitgereikte materiaalsets met attributen. Het is echter zeer de vraag of deze
kenmerken van het werken in de grote groep effect gehad zullen hebben op jonge beginnende
tweedetaalleerders, die zeer moeilijk woorden oppikken uit lopende spraak (Bacchini, 2012; Cutler
et al. 2001), zoals in het gebruikelijke taalaanbod in de grote groep. Ook het opmerken van (doel)
woorden die opvallen door ritme, klemtoon en/of intonatie (Christophe & Dupoux, 1996) of plaats in
de zin (Monaghan & Christiansen, 2010) zal moeilijk zijn voor jonge beginnende tweedetaalleerders
als dit moet gebeuren in lopende spraak. Of het (toch) mogelijk is dat activiteiten in de grote groep
de gemiste extra activiteiten hebben gecompenseerd is niet te zeggen zonder dat duidelijk is wat
de netto groei is door de activiteiten in de grote groep en door de extra activiteiten.

197

6

Hoofdstuk 6

6.4 VERANDERINGEN BIJ LEERKRACHTEN
Uit meta-analyses van Marulis en Neuman (2010, 2013) en uit het onderzoek van Van Druten-Frietman
et al. (2015) blijkt dat persoonlijke kenmerken van degene die een aanpak uitvoert, zoals niveau van
opleiding, deskundigheid in tweedetaalleren en ervaring met tweedetaalleerders een rol spelen
in de effectiviteit van woordenschatinterventies. In een kleinschalige pilot voor het onderhavige
onderzoek bleken leerkrachten veranderd te zijn in hun opvattingen en gedragingen, afgemeten
aan hun antwoorden op vragenlijsten voorafgaand aan en na afloop van de interventie (Pot, 2012,
2013). Om die redenen en vanuit het oogpunt van het professionaliseren van leerkrachten leek het
belangrijk om aandacht te hebben voor de opvattingen en gedragingen van leerkrachten, en voor
hoe die zich ontwikkelen gedurende deelname aan het onderhavige onderzoek. Daartoe is aan
leerkrachten zowel voor als na het experiment een vragenlijst voorgelegd, waarmee verschuivingen
in antwoorden omtrent opvattingen en veranderingen in de eigen perceptie van gedrag konden
worden vastgesteld. Op het moment van afname van de vragenlijsten achteraf waren de leerkrachten
niet op de hoogte van de toetsresultaten. Hun antwoorden zijn dus niet beïnvloed door informatie
over het (gebrek aan) effect van de verschillende condities.
In Experiment 1 vonden we in de antwoorden op de vragenlijst geen veranderingen van opvattingen,
maar wel in gedrag. Leerkrachten die face to face TPR uitvoerden, zeggen na Experiment 1 nog
strategieën toe te passen uit deze conditie. Zij geven aan dat zij sinds het experiment woorden los (of
getopicaliseerd) aanbieden en receptief oefenen. Dit zijn strategieën die in theorie, zoals besproken
in hoofdstuk 2, gunstig zouden zijn voor jonge beginnende tweedetaalleerders. De leerkrachten van
de conventionele aanpak zeggen niet veranderd te zijn van aanpak, of melden juist veranderingen
in tegenovergestelde richting: woorden niet los, maar in lopende spraak aanbieden en meer (re)
productief oefenen, minder gepland en meer ad hoc herhalen.
In Experiment 2 vonden we geen verandering in gedrag, maar wel in opvatting. In de voormeting
vonden bijna half zoveel leerkrachten uit de iPad-conditie als uit de face-to-face-conditie dat kinderen
pas een tweede taal kunnen leren als ze hun eerste taal beheersen. In de nameting bleek dit verschil
in opvatting sterk gereduceerd en volgens de aangehouden criteria niet meer vermeldenswaardig.
Daarnaast meenden leerkrachten in de face-to-face-aanpak te zien dat leerlingen in de grote groep
doelwoorden eerder begrepen dan voorheen. Hoewel dit geen verandering in leerkrachtgedrag is,
heeft een dergelijke waarneming mogelijk wel invloed op opvattingen of gedrag van leerkrachten.
Face to face TPR heeft kennelijk meer impact op de leerkrachten die deze aanpak hebben uitgevoerd
dan de conventionele aanpak en de iPad-aanpak. Een mogelijke verklaring voor de verschuiving
van gerapporteerde gedragingen in de richting van face to face TPR bij de leerkrachten uit de
experimentele conditie in Experiment 1 is de transparantie van deze vorm van TPR voor het directe
waarnemen van de vorderingen van de leerlingen. Leerkrachten kunnen bij face to face TPR directer
zien wat het effect is van hun handelen dan in hun reguliere woordenschatonderwijs en daardoor
wellicht meer geneigd zijn elementen uit deze TPR-variant over te nemen.
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6.5 IMPLICATIES VOOR THEORIE EN PRAKTIJK
Het doel van deze effectstudie naar TPR is bij te dragen aan theorie en praktijk omtrent de didactiek
van woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders. Eerdere studies naar het
effect van Total Physical Response betroffen het leren van een vreemde taal in de klassieke TPRopzet, in een face-to-face-setting, door oudere kinderen of volwassenen, die al konden lezen en
schrijven. Naar TPR bij het leren van een tweede taal door jonge kinderen, die nog niet geletterd zijn,
was voorafgaand aan deze studie nog geen effectonderzoek gedaan. Ook was er nooit eerder een
ICT-variant van TPR onderzocht, zoals hier is gedaan in Experiment 2.

6.5.1 Theoretische implicaties
We bespreken achtereenvolgens resultaten in de context van eerder onderzoek en implicaties
voor de theorie met betrekking tot het effect van TPR op de leerresultaten, zowel over het geheel
genomen als voor de woordcategorieën en de invloed van achtergrondvariabelen op het leren van
woorden. Daarnij komen ook ‘embodied cognition’ en de applicatie aan de orde. Sommige aspecten
zijn in eerdere paragrafen al aangestipt.

6.5.1.1 Effectiviteit van TPR over alle doelwoorden
Uit Experiment 1 kwam naar voren dat de hier onderzochte vorm van face to face TPR het bij vierjarige
tweedetaalleerders over het geheel genomen niet beter of slechter doet dan een meer conventionele
aanpak, zoals in de controleconditie. Het uitgevoerde onderzoek plaatst kanttekeningen bij de
eerdere bevindingen van Asher en de zijnen over de positieve effecten van TPR bij het leren van
een vreemde taal door jongeren en volwassenen (Asher, 1965, 1966, 1972; Asher, Kusudo, & de la
Torre, 1974; Asher & Price, 1967; Kunihira & Asher, 1965). Zij vonden bij TPR grotere leereffecten dan
bij conventionele aanpakken voor vreemdetaalonderwijs. Onze bevindingen komen echter overeen
met de conclusies van Hewitt (Hewitt & Linares, 1999; Hewitt, 2011) en Thiele en Scheibner-Herzig
(1983), de enige bekende onafhankelijke experimentele onderzoeken naar het effect van (klassieke)
TPR bij het leren van Engels door oudere kinderen. Deze auteurs vonden geen effecten van TPR op
het leren van woorden.
Aan de hand van Experiment 2 kunnen we constateren dat een TPR-achtige woordenschatapplicatie
op een iPad het niet beter of slechter doet dan face to face TPR. Deze bevinding kunnen we toevoegen
aan eerdergenoemd effectonderzoek naar TPR, waarin de mogelijkheden van ICT nog niet waren
betrokken. De conclusie staat echter in contrast met wat verwacht mocht worden op basis van
effectstudies naar ICT-toepassingen bij het leren van losse woorden (Bacchini, 2012; Hald et al., 2015;
Segers & Verhoeven, 2003; Walter-Laager, 2017). De applicatie biedt op zich geen meerwaarde voor
het leren van woorden, behalve de mogelijkheid beginnende tweedetaalleerders een passende en
leerkrachtextensieve vorm van (p)re-teaching te bieden bij woordenschatonderwijs.
Een onderscheid ten opzichte van ander onderzoek naar TPR is dat dit een onderzoek is naar een
verrijkte vorm van Total Physical Response. De didactiek van klassieke TPR is voor het onderhavige
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onderzoek, zoals eerder besproken, aangevuld met in eerder onderzoek gevonden effectieve
elementen: het los aanbieden van doelwoorden (Bacchini, 2012; Brent & Siskind, 2001; Cutler et
al. 2001) en een zeer hoge frequentie van herhalen van doelwoorden (Bacchini, 2012; Ellis, 2015;
Schwartz & Terrell, 1983). In paragraaf 6.2.1 is het uitblijven van een effect van deze toevoegingen
besproken en is een poging gedaan dit te verklaren. Vooralsnog lijken deze aanvullingen, hoewel
deze elementen effectief waren in de oorspronkelijke context, gecombineerd met TPR niet effectief.
Verder was face to face TPR vanuit ‘embodied cognition’ (Wilson, 2002) aangevuld met het gebruik
maken van deictische en iconische gebaren, en was de iPad-conditie voorzien van animaties en
bewegende beelden. TPR, met het grote aandeel van ‘enactment’ en met de toegevoegde gebaren,
animaties en bewegende beelden, bleek in deze studie minder effectief dan verwacht mocht
worden op basis van studies naar ‘embodied cognition’ (Goldin-Meadow & Alibali, 2013; Gullberg,
2010; Hald et al., 2016; Silverman, 2013; Silverman & Hines, 2009; Smeets et al., 2012, 2014; Tellier,
2008; Toumpaniari et al., 2015). Dit zou een methodologische oorzaak kunnen hebben. In de huidige
effectstudie werden de leerlingen van alle condities met dezelfde papieren woordenschattoetsen
bevraagd: zij moesten afbeeldingen aanwijzen of benoemen. Er werden bij de toets bewust geen
gebaren of bewegingen getoond of gevraagd, om bias voor de TPR-condities door een ‘enactment
effect’ te voorkomen (Engelkamp & Krumnacker, 1980). In het onderzoek van Tellier (2008) en
Toumpaniari et al. (2015) werden de leerlingen van de gebarenconditie echter getoetst via gebaren
en de leerlingen uit de controleconditie via afbeeldingen. Het methodologische verschil tussen
deze studies en onderhavig onderzoek kan wellicht verklaren waarom eerder gevonden effecten
van ‘embodied cognition’ in deze studie niet optraden. Deze bias door de toetsvorm is overigens niet
aanwijsbaar in de andere geciteerde studies. In de reviews van Hald et al. (2016), Goldin-Meadow
& Alibali (2013) en Gullberg (2010) wordt de wijze van toetsen niet overal gespecificeerd. In de
overige genoemde studies, die de inzet van ICT en video betroffen, werd getoetst met papieren
toetsen en is bias door een ‘enactment effect’ zeer onwaarschijnlijk (Silverman, 2013; Silverman &
Hines, 2009; Smeets et al., 2012, 2014). Het lijkt echter raadzaam alert te zijn op deze bias bij het
beoordelen van effectstudies uit het veld van ‘embodiment of learning’. Een andere kanttekening
bij het ontbreken van effecten vanuit ‘embodied cognition’ ontlenen we aan Zeelenberg en Pecher
(2016). Zij wijzen er in een overzichtsartikel op dat de relatie tussen sensomotorische input en
de opslag van woorden in het langetermijngeheugen niet in alle experimenten voor ‘embodied
cognition’ kan worden aangetoond. De onderhavige studie lijkt dat te onderstrepen voor wat betreft
de effecten over het geheel aan doelwoorden. Meer onderzoek is dus nodig om zicht te krijgen op
het effect van elementen uit ‘embodied cognition’ bij het leren van woorden, in het bijzonder in een
onderwijscontext.
Een fundamentele vraag is of de gebruikte iPad-applicatie in Experiment 2 nog wel met het predicaat
Total Physical Response mag worden aangeduid. De bewegingsmogelijkheden op een device met
aanraakscherm beperken zich tot tikken en slepen, zoals in de onderzochte applicatie, eventueel
uitgebreid met draaien en schudden. Total Virtual Response of Partial Physical Response zou vanuit
deze redenering een betere benaming zijn. Een andere vraag in het verlengde hiervan is of er dan
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eigenlijk nog wel sprake is van ‘embodiment’, aangezien tik-, sleep-, draai- en schudbewegingen
alleen een ondersteunende functie hebben en niet per definitie een semantische relatie hebben
met de doelwoorden. De woorden ‘total’ en ‘physical’ in combinatie met ‘response’ betekenen
binnen TPR ‘uitsluitend antwoord geven met het lichaam.’ Dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als
‘antwoord geven met het gehele lichaam’. Volgens die opvatting is Total Physical Response ook voor
de applicatie een passende benaming. Verder is het niet zo dat bij klassieke TPR alleen het leren van
werkwoorden via de daaraan verbonden bewegingen centraal zou staan. Ook bij het leren van de
namen van objecten wordt gebruikgemaakt van kleinere en niet aan de betekenis van doelwoorden
gerelateerde bewegingen zoals aanwijzen, verplaatsen of doorgeven van attributen of afbeeldingen
of daarnaartoe bewegen. Dergelijke acties behoren dus eveneens tot het bewegingsrepertoire van
TPR. Onderzoeken binnen ‘embodied cognition’ laten zien dat ook bewegingen van de taalleerder
die niet direct aan de betekenis van de doelwoorden gerelateerd zijn, toch het leren van woorden
kunnen stimuleren (Hald et al., 2016). Volgens de bevindingen in de onderhavige studie geldt dit
ook voor het tikken en slepen op een aanraakscherm: er was geen verschil tussen face to face en
virtuele TPR. Verder leende de applicatie zich voor woorden leren door te kijken naar animaties en
bewegende beelden met behulp van virtuele personages. Het effect daarvan voor het leren van
woorden is aangetoond door Hald et al. (2015), en ligt in dezelfde lijn als het effect van kijken naar
acties van anderen in de realiteit (Schwarz et al., 2017), zoals ook aan de orde is bij face to face TPR. De
applicatie zou, ook volgens deze redenering, gerekend mogen worden tot ‘embodied’ applicaties.

6.5.1.2 Het effect van TPR voor woordcategorieën
Zoals beschreven in paragraaf 6.2.2 waren er effecten voor face to face TPR bij de productieve kennis
van overige woorden (Experiment 1) en zelfstandige naamwoorden (Experiment 2). Deze effecten
zouden, behalve door plafondeffecten op de receptieve toetsen, verklaard kunnen worden door de
inhoudelijke kenmerken van de aanpak.
De categorie overige woorden bevatte alle woorden die geen zelfstandig naamwoord of
werkwoord waren. Onder deze categorie waren veel woorden die vooral een grammaticale
functie hadden en moeilijk als los woord een betekenis konden krijgen (functiewoorden), zoals
zonder, voorste en ertussendoor. Er zijn twee verklaringen te bedenken voor het relatieve succes
van face to face TPR bij deze categorie, die van belang zijn voor theorievorming. Ten eerste biedt
TPR mogelijkheden voor inductie, zoals uiteengezet in paragraaf 6.2.2. Van den Nulft en Verhallen
(2009) adviseren functiewoorden via verschillende voorbeeldzinnen aan te bieden, zodat de
betekenis door de taalleerder kan worden afgeleid. Voor jonge beginnende tweedetaaleerders
kan het werken met voorbeeldzinnen lastig zijn, omdat dat voor hen gauw te abstract wordt, of
omdat in voorbeeldzinnen weer andere onbekende woorden voor kunnen komen. TPR en de
topicalisatie van losse doelwoorden die in deze experimenten aan TPR werd toegevoegd, maken
mogelijk dat een woord zoals zonder in verschillende doe-opdrachtjes in zinsverband voorkomt en
op die manier inductief betekenis krijgt: Zonder masker… Ferhat, loop naar de jongen zonder masker.
Zonder hoepel… Meryem, wijs het meisje aan zonder hoepel. Ten tweede geeft TPR gelegenheid voor
multimodaal leren. Zo werden doelwoorden uit de categorie overige woorden bij face to face TPR
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aangeleerd met iconische gebaren. Het positieve effect van gebaren op het leren van woorden wordt
genoemd in eerder onderzoek naar multimodaal leren en ‘embodied cognition’ (Goldin-Meadow,
2007; Tellier, 2008; Toumpaniari et al., 2015). Gebaren kunnen in het proces van de taalontwikkeling
de productie van woorden voorbereiden (Goldin-Meadow & Alibali, 2013). Wellicht dus hebben de
aan TPR toegevoegde gebaren positieve invloed gehad op het leren van woorden in de categorie
‘overige woorden’.
In de iPad-conditie bleken de leerlingen productief minder zelfstandige naamwoorden te hebben
geleerd dan de leerlingen in de face-to-face-conditie. Dit effect zou te maken kunnen hebben
met het gebruik van stilstaande beelden bij deze categorie, zoals betoogd in paragraaf 6.2.2. Het
reageren op statische afbeeldingen bij de zelfstandige naamwoorden trok in de iPad kennelijk
minder de aandacht dan de fysieke handelingen die bij deze categorie met 3D-attributen moesten
worden verricht in de face-to-face-conditie. Mogelijk is dit effect echter ook veroorzaakt doordat
stilstaande beelden op de iPad minder de aandacht trokken dan de bewegende beelden die bij de
werkwoorden en overige woorden werden getoond. Uit onderzoek naar woordenschatonderwijs
via multimedia kwam naar voren dat bewegende beelden voor het leren van woorden meer
aanknopingspunten bieden dan stilstaande beelden (Hald, 2015; Silverman & Hines, 2009; Silverman
2013; Smeets et al., 2012).
Volgens de review van Hald et al. (2016) hebben ‘embodied’ werkvormen zeer gedifferentieerde
uitkomsten. De effectiviteit van ‘embodied cognition’ kan volgens Hald et al. afhankelijk zijn van de
woordsoort of subklassen daarbinnen, van de soort werkvorm en van het moment waarop deze
wordt toegepast (bij het aanbieden van een nieuw woord en/of bij het herhalen of toetsen ervan),
van leerlingkenmerken als taalvaardigheid en sekse, en van alle onderlinge combinaties van deze
variabelen. De uitgevoerde studie lijkt de relatie tussen werkvorm en woordsoort te ondersteunen
voor de zelfstandige naamwoorden en de verzamelcategorie overige woorden. Echter: de laatste
categorie omvatte verschillende woordsoorten. Meer onderzoek is nodig om in kaart te brengen
welke werkvormen effectief zijn voor welke woordsoorten.

6.5.1.3 De invloed van achtergrondvariabelen
Volgens Marulis en Neuman (2010, 2013) en Hald et al. (2016) zijn er voor specifieke doelgroepen
specifieke aanpakken effectief die bij andere doelgroepen juist niet werken. Een dergelijke
differentiatie lijkt in deze effectstudie ook op te treden, gezien de verschillen voor kinderen met een
lagere of een hogere TAK-score, van verschillende sekse, met een hogere of lagere opleiding van
moeder en/of vader en met een verschillende thuistaal (paragraaf 4.3.3, 5.3.3 en 6.3).

6.5.2 Praktische implicaties
De uit dit onderzoek voortkomende praktische implicaties betreffen enerzijds het inzetten van
extra woordenschatactiviteiten bij jonge beginnende tweedetaalleerders, al dan niet via TPR,
en anderzijds de mogelijke betekenis van TPR voor trainingen in woordenschatdidactiek bij de
opleiding en professionalisering van leerkrachten.
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6.5.2.1 Inzetten van extra woordenschatactiviteiten
Marulis en Neuman (2010, 2013) stellen dat specifieke doelgroepen, zoals beginnende
tweedetaalleerders, naast het onderwijs in de grote groep extra woordenschatactiviteiten nodig
hebben, met een specifieke, op hen afgestemde aanpak. De reguliere en extra woordenschatactiviteiten uit een vve-programma als Ik & Ko bieden die niet, doordat het instapniveau voor deze
doelgroep te hoog is (Teunissen & Hacquebord, 2002), het taalaanbod niet begrijpelijk zal zijn
(Pot, 2006) en doordat er, door de nadruk op interactie, taalproductie van deze kinderen wordt
gevraagd terwijl zij daar nog niet aan toe zijn (Krashen & Terrell, 1983). TPR, met zijn nadruk op
visueel ondersteund taalaanbod en receptief woorden leren, leek een logische oplossing voor deze
problemen. Face to face TPR bleek in de onderhavige studie, over het geheel van de doelwoorden
genomen, voor de gemiddelde vierjarige beginnende tweedetaalleerder echter niet effectiever dan
een meer conventionele aanpak of dan TPR op de iPad. TPR is zeker geen panacee, maar kan worden
ingezet als een van de aanpakken voor extra woordenschatonderwijs aan jonge beginnende
tweedetaaleerders. Asher (1977, 2003), Garcia (1985, 2007) en Seely en Kuizenga Romijn (2001)
wijzen erop dat TPR afgewisseld zou moeten worden met andere werkvormen.
Uit deze studie komt echter ook naar voren dat voor sommige subgroepen onder de vierjarige
beginnende tweedetaalleerders zowel face to face TPR als iPad-TPR juist een effectieve aanpak zou
kunnen zijn over het geheel of voor bepaalde woordcategorieën, receptief dan wel productief,
zoals gespecificeerd in paragraaf 6.3. Het meest consistent is de invloed van de vooraf geschatte
receptieve woordvoorraad (TAK-score). In Experiment 1 vonden we van deze variabele enkele
effecten ten gunste van face to face TPR. In Experiment 2 vonden we diverse effecten ongeacht
de conditie, dus voor beide soorten TPR. Binnen de groep beginnende tweedetaalleerders in beide
experimenten groeiden de kinderen met de laagste TAK-score bij de TPR-condities het meest op
receptief niveau. Hoe lager de TAK-score, hoe groter de groei. In het licht van de aanleiding en het
doel van deze effectstudie is dat een belangrijke bevinding: juist voor de absolute beginners onder
de tweedetaalleerders was nog geen passende aanpak, aangezien zij nog niet of nauwelijks woorden
zouden kunnen leren via andere woorden en via lopende spraak bij voorlezen en gesprekjes.
Beginnende tweedetaalleerders met de grootste geschatte receptieve woordenschat blijken van
TPR in beide experimenten juist productief woorden te leren, al is niet uit te sluiten dat deze uitkomst
wordt beïnvloed door een plafondeffect op de passieve toets. Experiment 1 leert ons echter dat dit
patroon van grote receptieve groei voor beginnende tweedetaalleerders met een lage TAK-score en
grote productieve groei bij degenen met een hogere TAK-score niet is voorbehouden aan TPR, maar
dat het zich ook voordoet ten gunste van extra woordenschatactiviteiten ongeacht de conditie,
dus via face to face TPR en de conventionele aanpak. Dit pleit ervoor met name de zwaksten onder
de beginnende tweedetaalleerders extra woordenschatactiviteiten aan te bieden, gericht op het
receptief leren van woorden. Voor het leren van overige woorden zouden zij het meest leren van
face to face TPR, terwijl ze voor het leren begrijpen van zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en
de doelwoorden in totaal zowel van face to face TPR als van iPad-TPR en conventionele activiteiten
zouden profiteren.
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Om ten behoeve van een differentiatie in receptieve of productieve werkwijze vast te kunnen
stellen welke beginnende tweedetaalleerders een kleinere of grotere woordenschat hebben,
volstaat het niet om hen te observeren. Er zijn spraakzame en stille kinderen en hun (gebrek aan)
taalproductie zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de omvang van hun receptieve woordenschat.
Tweedetaalleerders zouden in de eerste weken in groep 1, of zo gauw dat enigszins mogelijk en
verantwoord is, getoetst moeten worden met de TAK-toets om hun beginniveau vast te stellen en
te bepalen of een insteek op receptief of productief niveau het meest passend zou zijn. Na een half
jaar zou dit herhaald kunnen worden om hun vorderingen te meten en opnieuw het best passende
niveau toe te wijzen. Daarbij zou een score van 16 op de passieve woordenschattaak voorlopig
aangehouden kunnen worden als grens tussen een receptieve en productieve benadering. Deze
score ligt midden tussen het voor dit onderzoek aangehouden minimum en maximum voor de
TAK-score bij de selectie van leerlingen en staat voor een geschatte woordvoorraad van 1000
woorden, de minimale woordvoorraad waarboven het begrijpen van taalaanbod in conventionele
programma’s aannemelijk is (Pot, 2006).
De (p)re-teachingsactiviteiten van de verschillende condities, die werden uitgevoerd buiten de klas,
zijn zo ontworpen dat zij in het verlengde liggen van het activiteitenaanbod in de grote groep,
dat in alle condities gelijk was. De activiteiten gingen over hetzelfde thema, en draaiden om het
leren van dezelfde doelwoorden. Ten eerste is deze combinatie van basis- en extra activiteiten een
afspiegeling van de gang van zaken in het onderwijs (ecologische validiteit) en ten tweede is er voor
de leerlingen daardoor een betekenisvolle relatie tussen het basis- en extra aanbod, en dus tussen
de leersituaties binnen en buiten de grote groep. Dat maakt een wisselwerking (transfer) mogelijk
tussen beide leersituaties: wat kinderen tijdens de (p)re-teachingsactiviteiten leren, herkennen zij
of kunnen zij toepassen tijdens de activiteiten in de grote groep. De verwachtingen van het leren
van woorden binnen de grote groep waren zeer laag, gezien de resultaten van effectonderzoek
naar vve-programma’s (Fukkink et al., 2015). De verwachtingen van het leren van woorden buiten
de grote groep waren zeer hoog, gezien de afstemming van de extra activiteiten op de doelgroep
(paragraaf 2.7). Doordat gekozen is voor een onderzoeksdesign waarin de doelwoorden in de grote
groep en in de extra activiteiten gelijk zijn, is echter niet te achterhalen waar de woorden geleerd
zijn, toch in de grote groep, of tijdens de extra activiteiten, of juist door de combinatie van settings.
Het determineren waar doelwoorden nu precies geleerd zijn, was niet het doel van dit onderzoek.
De vraag van de praktijk, die naar aanleiding van dit onderzoek begrijpelijkerwijs zal willen weten
wat een extra investering in activiteiten buiten de klas netto oplevert, is met dit onderzoek niet te
beantwoorden en nodigt uit tot vervolgonderzoek.
De conclusies van het huidige onderzoek zijn gebaseerd op het werken buiten de klas. Een
belangrijk aandachtspunt voor de praktijk in dit verband is dat in het vragenlijstonderzoek meer
dan de helft van de leerkrachten aangeeft dat er op hun school geen bemensing beschikbaar
is voor extra woordenschatactiviteiten buiten de klas. Zij zeggen zulke activiteiten alleen uit te
kunnen voeren in hun eigen lokaal, terwijl daar andere leerlingen spelen en werken en daardoor
ruis veroorzaken. Over het algemeen zeggen de leerkrachten bij extra woordenschatactiviteiten
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bovendien te kiezen voor een heterogene groepssamenstelling. Het gevolg daarvan is dat meer
gevorderde (tweede)taalleerders het niveau opdrijven en zo de beginners onbedoeld de kaas
van het brood eten. Dit onderzoek maakt echter aannemelijk dat de leerlingen met de zwakste
uitgangspositie onder de beginnende tweedetaalleerders voor het receptief leren van woorden
profiteren van extra activiteiten buiten de klas, mits uitgevoerd in een rustige omgeving, in een
homogene groepssamenstelling met alleen beginnende tweedetaalverwervers. Om die reden is
het, ondanks krapte in de bemensing, toch aan te raden om juist voor deze leerlingen passend extra
woordenschatonderwijs buiten de klas te organiseren in aanvulling op de reguliere activiteiten in
de grote groep.
Daarmee zijn we terug bij de aanleiding voor dit onderzoek, maar niet helemaal terug bij af. We
hebben namelijk meer zicht gekregen op de effectiviteit van interventies voor beginnende
tweedetaalleerders. Face to face TPR is bij de zwaksten onder hen effectiever voor het receptief leren
van overige woorden, maar blijkt verder niet onder te doen voor extra woordenschatactiviteiten
uit Ik & Ko (de conventionele aanpak). De keuze is dan voor de meeste leerkrachten waarschijnlijk
snel gemaakt. De conventionele aanpak is bekend en vraagt minder voorbereidingstijd dan TPR. De
genoemde bemensingsproblemen lijken uitvoering van extra activiteiten buiten de klas echter in
de weg te staan.
Omdat de TPR-applicatie op de iPad niet meer, maar ook niet minder groei van de woordenschat
genereert dan face to face TPR, en deze laatste aanpak op zijn beurt niet onderdoet voor de
conventionele aanpak betekent dat er, wellicht een oplossing is voor het bemensingsprobleem
bij extra woordenschatactiviteiten met beginnende tweedetaalleerders. Het inzetten van een
woordenschatapplicatie voor devices met koptelefoon en een aanraakscherm, zoals de hier
onderzochte TPR-achtige toepassing, lijkt een bijdrage te kunnen leveren aan de woordenschatontwikkeling. Het gebruik van ICT-toepassingen als deze kan vanzelfsprekend geen vervanging zijn
voor levensechte activiteiten in de grote of kleine groep met de leerkracht, maar biedt kennelijk wel
een waardevolle extra manier om veel te oefenen en woorden te leren zonder daarmee extra tijd
van de leerkracht te vragen.

6.5.2.2 Inzetten van face to face TPR
In paragraaf 6.5.2.1 kwam naar voren dat beginnende tweedetaalleerders met een kleine receptieve
woordvoorraad voor het leren van woorden uit de categorie overige woorden profijt hebben van
face to face TPR. Voor de gemiddelde beginnende tweedetaalleerder werkt face to face TPR niet
beter of slechter dan de andere onderzochte aanpakken. Wie specifiek aan de slag zou willen met
face to face TPR, staat voor enkele praktische problemen. Om in het onderzoek de voorbereiding
en uitvoering voor de leerkrachten hanteerbaar te maken, en om de omstandigheden op alle
scholen vergelijkbaar te houden, was het gehele experimentele activiteitenaanbod voor face to
face TPR uitgeschreven, tot en met de spreektekst voor de leerkracht (de TPR-opdrachten). Dat is
in handleidingen voor leerkrachten, zeker in de onderbouw, zeer ongebruikelijk. Daarnaast zijn
activiteiten van 30 minuten voor vierjarigen aan de lange kant. Voor een bruikbare praktijkversie
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zouden we moeten kiezen voor een wat vrijere beschrijving van de instructies voor de leerkracht en
de activiteiten moeten opdelen in kortere eenheden. Weliswaar is het van belang dat de activiteiten
voldoende gestructureerd blijven, maar het is niet per se nodig om ze al te letterlijk uit te voeren.
Zowel het los aanbieden van woorden, bijvoorbeeld door topicalisatie, als het inbouwen van heel
veel herhaling zouden dan aan de leerkracht worden overgelaten. In dat geval is een langere
training vooraf en begeleiding op de werkvloer voor een goede uitvoering van deze vorm van TPR
aan te bevelen.
Face to face TPR vraagt, als extra activiteit voor de kleine groep, een logistieke investering in
ruimte, tijd, bemensing en materialen. In de grote groep, waar ook andere leerlingen aanwezig
zijn en aandacht vragen van de leerkracht, vormt de beoogde intensiteit van de TPR-interactie een
uitdaging. Bovendien is er in die context te veel ruis voor de beginnende tweedetaalleerders, wat
de verstaanbaarheid en het opmerken van doelwoorden bemoeilijkt. Een ruimte buiten de klas en
extra bemensing (tijd) zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor een goede uitvoering van face to
face TPR. Op de scholen die deelnamen aan het onderzoek bleek dat een probleem.
In nascholingscursussen (Pot, 2013) blijkt dat leerkrachten het ingewikkeld vinden een TPR-activiteit
voor te bereiden. Het vraagt de nodige taalkundige en taaldidactische kennis, bijvoorbeeld over
woordsoorten, om te komen tot handige clusters van woorden. En het vraagt het verzamelen en
bewaren van veel attributen. Ook de uitvoering zelf is bewerkelijk. Er zijn veel aandachtspunten
zoals: de keuze om een opdracht al of niet visueel te ondersteunen, de zorg voor topicalisering en
zeer veel herhaling. TPR-principes kunnen en moeten worden vertaald in speelse en gevarieerde
activiteiten: van pantomime naar ontdekactiviteiten en van spelletjes naar de verteltafel. Dit alles
maakt de aanpak behoorlijk arbeidsintensief. De vertaling naar de praktijk zou daarom wellicht
vooral een taak kunnen zijn voor gespecialiseerde NT2-leerkrachten, of in NT2 gespecialiseerde
ontwikkelaars van vve-programma’s.

6.5.2.3 Inzetten van woordenschatapplicaties
Dat jonge kinderen, zoals in het onderhavige onderzoek, woorden kunnen leren via woordenschatapplicaties met behulp van een device met aanraakscherm komt overeen met ander onderzoek
(Bacchini, 2012; Walter-Laager et al., 2017). Zo zou het mogelijk worden leerlingen intensief te laten
oefenen op een leerkrachtextensieve manier. De leerkracht kan de leerling met een tablet of iPad
plus koptelefoon onder handbereik op een relatief rustige plek binnen het klaslokaal aan het werk
zetten, om zo extra (p)re-teachingsmomenten te creëren.
Het inzetten van devices met touchscreen bij kleuters is op dit moment in de onderwijspraktijk
nog een onderwerp van discussie. Kleuters zouden dommer worden van dergelijke apparaten,
zo stellen sommige ouders en leerkrachten, evenals sommige onderzoekers (Goorhuis, 2016).
Andere onderzoekers stellen vast dat kleuters en peuters ook thuis al spelen op iPads, tablets en de
smartphone van hun ouders (Chiong & Schuler, 2010; Kabali et al., 2015; Pijpers & Schols, 2013). Zij
zijn daarom van mening dat kinderen zo snel mogelijk hun weg moeten leren vinden in de digitale
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wereld, zodat zij kunnen profiteren van de leerkansen die de digitale techniek biedt (Plumb, Kautz &
Tootell, 2013). Daarbij is het, zo stellen Hirsh-Pasek et al. (2015), vanuit de leerpsychologie overigens
wel van belang om hoge eisen te stellen aan applicaties voor kleuters en om deze weloverwogen te
gebruiken. Zij pleiten ervoor de devices alleen in te zetten als dat educatieve meerwaarde heeft. Die
toegevoegde waarde is er volgens de auteurs alleen bij toepassingen die fysiek en mentaal actief
leren mogelijk maken en die betrokkenheid, betekenisvol en sociaal leren uitlokken.
Een levensechte tastbare leeromgeving in de klas blijft altijd nodig. Zonder dat ontbreekt de context
voor activiteiten via een applicatie, en kan geen transfer plaatsvinden van het geleerde naar toepassing
in de sociale omgeving (Wood & Attfield, 2005). Taal leer je door communicatie met een ander over
iets dat relevant en betekenisvol voor je is (Krashen, 1982; Ninio, 2006). Robots of applicaties kunnen
niet met kinderen communiceren zoals volwassenen dat kunnen. Devices houden de aandacht
minder goed vast dan een levende gesprekspartner (Walter-Laager et al., 2017). Het is de taak en de
kracht van de leerkracht om een tastbare, levensechte en betekenisvolle leeromgeving te scheppen
voor alle leerlingen en (daarover) te communiceren. Een klein deel van die taak, bijvoorbeeld het
systematisch en veelvuldig herhalen van doelwoorden via een op beginnende tweedetaalleerders
afgestemde aanpak, zou bij gebrek aan tijd en aan extra (gespecialiseerde) leerkrachten kunnen
worden gedelegeerd aan een applicatie. Met effectieve woordenschatapplicaties op voor jonge
kinderen toegankelijke en hanteerbare devices zouden jonge beginnende tweedetaalleerders het
aangepaste en intensieve extra woordenschatonderwijs moet kunnen krijgen dat zij nodig hebben.
Observaties lieten echter zien dat de onderzochte applicatie storingsgevoelig was en bovendien niet
voldoende boeiend voor de kinderen om hun aandacht vast te houden gedurende de hele activiteit.
Het is dan ook raadzaam vervolgonderzoek te doen naar een inhoudelijk en technisch verbeterde
versie van de app of een voor deze doelgroep aangepaste versie van al bestaande toepassingen.
Uit de onderhavige studie komt naar voren dat het voor jonge beginnende tweedetaalleerders
belangrijk lijkt te zijn dat een woordenschatapplicatie de volgende kenmerken heeft: doelwoorden
los aanbieden, tegelijkertijd met een afbeelding of animatie van de referent (liefst via bewegende
beelden), doelwoorden aanbieden en consolideren in betekenisvolle en samenhangende clusters
van drie à vier woorden, doelwoorden consolideren via doe-opdrachtjes, doelwoorden zeer veel
herhalen, en daarbij feedback en beloning bieden. Bij voorkeur zou gewerkt moeten worden met
bewegende beelden. De applicatie moet snel en gevarieerd zijn, met speleenheden korter dan 30
minuten. Dit zou betekenen dat de speleenheden inhoudelijk kleiner zouden moeten zijn dan in
deze effectstudie. Dit is mogelijk door per speleenheid minder doelwoorden aan te bieden en te
herhalen, maar kinderen vaker te laten spelen. Een andere oplossing zou zijn aparte eenheden te
maken voor nieuwe doelwoorden en andere voor het herhalen van doelwoorden uit een vorige
eenheid. De feuilletonachtige opbouw rond diverse aspecten van het circus zou daarbij gehandhaafd
kunnen blijven. De applicatie moet wat betreft aandacht en speelplezier kunnen concurreren met
de snelle digitale spelletjes die ook deze jonge leerlingen volgens Kabali et al. (2015) en Pijpers
en Schols (2013) tot hun beschikking hebben. Tenslotte moet de applicatie ook voor de leerkracht
aantrekkelijk zijn: spelletjes moeten in te zetten zijn bij het thema en dus bij de doelwoorden waar in
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de grote groep mee wordt gewerkt, het moet gemakkelijk zijn activiteiten van een passend niveau
voor een specifieke leerling uit te kiezen en het moet eenvoudig zijn de vorderingen van leerlingen
te volgen en te registreren.
Er is, zoals we zagen in Experiment 2, echter wel een mogelijk risico bij het uitbesteden van extra
woordenschatonderwijs voor deze doelgroep aan ICT: de leerkracht krijgt minder inzicht in hoe
beginnende tweedetaalleerders woorden leren. Leerkrachten zouden ook minder betrokken
kunnen zijn bij het leerproces van de leerlingen, als zij het onderwijs niet zelf uitvoeren. Een verlies
aan betrokkenheid is echter enigszins te ondervangen door het volgen van de vorderingen van
leerlingen via het leerkracht-dashboard van een dergelijke applicatie. Het is uiteraard van belang
dat leerkrachten ook daarnaast, in de klas, zoveel mogelijk aandacht hebben voor deze leerlingen
en hen waar mogelijk betrekken in de interactie.

6.5.2.4 TPR in professionaliseringtrajecten over woordenschatdidactiek
Volgens dit onderzoek rapporteren leerkrachten die face to face TPR uitvoeren meer veranderingen
van gedrag overeenkomstig de nieuwe aanpak dan leerkrachten uit andere condities. De
leerkrachten die hebben gewerkt met face to face TPR verschuiven in hun gerapporteerd gedrag
in de richting van meer expliciet, intentioneel en op beginnende tweedetaalleerders afgestemd
woordenschatonderwijs, terwijl de uitvoerders van de conventionele aanpak de tegenovergestelde
kant op lijken te bewegen. Leerkrachten uit de iPad-conditie, die van de drie aanpakken het minst
met de leerlingen hebben gewerkt, geven geen blijk van veranderingen in gedrag. Leerkrachten die
face to face TPR uitvoerden, lijken door het reproduceren van (nieuw) gedrag ervaringen op te doen
waardoor ze andere antwoorden geven dan voorafgaand aan het experiment over eigen gedrag.
Dat is, in algemene zin, voor de professionalisering van leerkrachten interessant. Specifieker gesteld,
zouden we kunnen constateren dat het uitvoeren van face to face TPR leerkrachten kennelijk meer
toeleidt naar op de doelgroep afgestemd woordenschatonderwijs dan de andere aanpakken. Dit
zou kunnen komen doordat face to face TPR op heterdaad inzicht geeft in het woorden leren van
jonge beginnende tweedetaalleerders. Een mogelijke verklaring is dat deze vorm van TPR woorden
leren transparant maakt: de leerkracht ziet onmiddellijk of een kind een woord al dan niet begrijpt
en of het nodig is de doe-opdracht aan te passen. De aanpak biedt leerkrachten de structuur om
in reactie op de leerlingen te schakelen tussen meer of minder visuele ondersteuning en tussen
makkelijkere of moeilijkere doe-opdrachten of vragen. Leerkrachten in de experimentele condities
boden kinderen meer woorden aan dan volgens hun antwoorden op de vragenlijsten voorafgaand
aan het experiment gebruikelijk was. Zij legden zo, in opdracht, de lat hoger voor jonge beginnende
tweedetaalleerders. Leerkrachten in de controleconditie bleken, bij observatie, in tegenstelling
tot experimentele leerkrachten, doelwoorden uit de activiteit weg te laten en legden zo de
spreekwoordelijke lat lager.
Face to face TPR-activiteiten zouden, vanwege de transparantie ervan voor het aanleren van
woorden en de kennelijke impact op degene die de activiteiten uitvoert, van betekenis kunnen
zijn als leerlaboratorium in de opleiding of professionalisering van leerkrachten op het gebied
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van woordenschatonderwijs aan beginnende tweedetaalleerder. Wie enkele woorden leert in
een onbekende taal via TPR, informatie krijgt over de werkwijze en vervolgens met beginnende
tweedetaalleerders in de praktijk een TPR-activiteit uitvoert, kan als taalleerder en als taalleraar
ervaren wat er komt kijken bij het leren van woorden in een tweede taal.

6.6 BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN
6.6.1 Beperkingen
Zoals elk onderzoek heeft ook deze studie zijn beperkingen, die voor een deel teruggaan op al
eerder besproken verklaringen voor het uitblijven van effecten. De beperkingen lijken te liggen in
onduidelijkheid over de aspecten van de interventie waaraan een (gebrek aan) effect kan worden
toegeschreven. Deze onduidelijkhed is ontstaan door artefacten van de interventie, namelijk de
inbedding van de verschillende soorten extra activiteiten in het algehele aanbod, in de organisatie
van het extra aanbod buiten de grote groep en in de combinatie van klassieke TPR met nieuwe
elementen. Verder kunnen beperkingen samenhangen met de beleving van de leerkracht, met het
ontwerp en de randvoorwaarden van de iPad-applicatie, en kunnen zij te maken hebben met de
instrumentatie en de deelnemers. Uit de bespreking van deze beperkingen vloeien vanzelfsprekend
ook enkele aanbevelingen voort voor vervolgonderzoek.

Organisatie
De antwoorden die de leerkrachten geven op de vragenlijst laten zien dat de controleconditie
in Experiment 1 niet kan worden opgevat als een equivalent van de reguliere praktijk voor het
werken met een kleine groep. Er zijn drie essentiële verschillen. Het eerste verschil betreft de
samenstelling van de kleine groep. In het experiment waren er in de kleine groep alleen beginnende
tweedetaalleerders. In de reguliere praktijk blijken leerkrachten volgens de vragenlijsten te kiezen
voor heterogenere groepssamenstellingen. Vanuit de aanname dat kinderen van elkaar leren, werken
zij in de kleine groep met een combinatie van zowel beginnende als gevorderde tweedetaalleerders
én Nederlandstalige leerlingen. Ten tweede week de plaats van uitvoering af van wat gebruikelijk
is in het basisonderwijs. In het experiment vonden de (p)re-teachingaciviteiten in de kleine groep
plaats buiten de klas in een rustige ruimte. In de reguliere praktijk werken leerkrachten doorgaans
met de kleine groep in hetzelfde lokaal waar ook de overige kinderen aan het spelen zijn en geluid
voortbrengen. Het derde verschil ligt in de duur van de activiteiten. In het experiment duurde de
activiteit in de kleine groep 30 minuten. Volgens de antwoorden op de vragenlijsten duren ze in de
reguliere praktijk doorgaans 15-20 minuten.
De controleconditie in Experiment 1, die we ‘de conventionele aanpak’ hebben genoemd, mag dus
niet zomaar gelijkgesteld worden aan de reguliere praktijk of beschouwd worden als representatief
daarvoor. De resultaten van dit onderzoek zijn alleen te generaliseren naar settings waarin beginnende
tweedetaalleerders in homogene groepjes deelnemen aan extra woordenschatactiviteiten
in een rustige ruimte buiten de klas en niet automatisch naar de situatie waarin beginnende
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tweedetaalleerders woordenschatonderwijs krijgen in groepjes met meer taalvaardige leerlingen
samen, binnen het lokaal waar de andere leerlingen spelen en werken.

TPR met toegevoegde kenmerken
Klassieke TPR volgens Asher (2003), Garcia (2007) en Seely en Kuizenga Romijn (2001) werd in dit
onderzoek aangevuld met effectief gebleken kenmerken uit ander onderzoek in de verwachting
dat deze zouden bijdragen aan de effectiviteit, zowel bij face to face TPR als bij de iPad-applicatie.
Door de opzet van het onderzoek is niet aan te geven wat het aandeel van TPR of van elk van de
toegevoegde elementen is. De conclusies van dit onderzoek kunnen dus niet zonder meer worden
betrokken op klassieke TPR, of op elk van de toegevoegde elementen apart. Vervolgonderzoek zou
nodig zijn om de invloed van elk van de toegevoegde elementen afzonderlijk vast te stellen.
Beleving leerkrachten
De TPR-activiteiten zoals hier uitgevoerd, hadden om methodologische redenen een zeer strakke
opbouw. Daarbij zijn om te beginnen de aanwijzingen uit de handboeken voor TPR gevolgd (Asher,
1977, 2003; Garcia, 1985, 2007). Om de voorbereiding en uitvoering voor de leerkrachten hanteerbaar
te maken, en om de omstandigheden op alle scholen en bij alle leerkrachten vergelijkbaar te houden,
is vervolgens het gehele experimentele activiteitenaanbod voor face to face TPR uitgeschreven.
Dit is doorgevoerd tot en met de spreektekst voor de leerkracht: de TPR-opdrachten. Zoals eerder
opgemerkt is dat in handleidingen voor leerkrachten niet de gewoonte. De leerkrachten hebben bij
de training vernomen dat dit nodig was voor het onderzoek, en ze hebben bij die gelegenheid met
de beschrijving in de handleiding geoefend. De uitvoering van spelregels als topicaliseren, al of niet
visueel ondersteunen en het realiseren van een zeer hoge frequentie van de doelwoorden is op deze
wijze haalbaar gemaakt. Toch kan het zo zijn dat het uitvoeren van de TPR-aanpak, juist door de sterk
voorschrijvende uitwerking, voor leerkrachten onwennig of complex was. Sommige leerkrachten
gaven dat ook aan in de vragenlijst achteraf en in de contacten met de onderzoeksassistenten en de
onderzoeker. Mogelijk waren deze activiteiten daardoor minder speels of minder natuurlijk dan de
conventionele activiteiten. Dit kan de effectiviteit van TPR nadelig beïnvloed hebben.
iPad-applicatie
De gebruikte applicatie wist de aandacht van leerlingen onvoldoende vast te houden, zo bleek
uit observaties. Bij het ontwikkelen van de applicatie is, zoals vermeld in paragraaf 3.3.4.1, zoveel
mogelijk rekening gehouden met alle verzamelde ontwerpeisen voor ICT-toepassingen ten
behoeve van jonge kinderen. Deze ontwerpeisen zijn toegelicht in paragraaf 2.5.4 en worden
weergegeven in Bijlage A, Tabel A2. Niet al deze ontwerpeisen konden worden toegepast binnen dit
onderzoek. Dit gold voor actief en sociaal leren, diverse manieren om succeservaringen op te doen
en mogelijkheden tot personaliseren van de applicatie. De duur van de speelsessies werd bepaald
door de duur van de face-to-face-activiteiten. Het zorgen voor culturele en etnische diversiteit was
minder goed mogelijk, omdat in alle condities gewerkt moest worden met bestaande beelden
uit Ik & Ko, die cultureel en etnisch weinig divers waren. De leerkrachten hadden geen inzicht in
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de vorderingen van de leerlingen binnen de applicatie en konden deze niet afstemmen op de
leerlingen.
Activiteiten voor face to face TPR kunnen gevarieerd en speels zijn, doordat de onderliggende
principes, eigenschappen van TPR en de toegevoegde kenmerken, op afwisselende wijze kunnen
worden toegepast. In een TPR-applicatie kunnen dezelfde principes echter, door de vertaling
in strakke programmatuur, zorgen voor een rigide structuur. Door de programmering waren de
opdrachten op den duur (te) voorspelbaar, en dus minder verrassend dan TPR-opdrachten volgens
Asher (1977, 2003) zouden moeten zijn. Ook was er, vergeleken met face to face TPR, bij de applicatie
een beperkt arsenaal aan mogelijkheden voor (re)acties van leerlingen: tikken of slepen. Animaties
of bewegende beelden van doelwoorden en beloningen op onverwachte momenten wekten
de aandacht wel op, maar konden die toch onvoldoende vasthouden. Deze applicatie schoot
waarschijnlijk tekort op het gebied van aandachtsspanne en de balans tussen spelen en leren (Chiong
& Schuler, 2010; McManis & Parks, 2011). Deze tekorten ontstonden door de methodologische eis
de inhoud en structuur van de activiteiten uit beide TPR-condities met het oog op time-on-task
gelijk te houden en doordat tijd en budget grenzen stelden aan de ontwikkelmogelijkheden. Ook
in ander onderzoek (Segers & Verhoeven, 2003) raakten leerlingen op den duur op de ICT-spelletjes
uitgekeken als er te weinig variatie was, al ging het daar om een veel langere interventie. Verder
stelde het moeten uitluisteren van doe-opdrachten, hoe kort geformuleerd ook, hoge eisen aan het
geduld van jonge kinderen, die hun impulsen nog moeilijk kunnen bedwingen. Mogelijk hadden
ze andere verwachtingen van een applicatie, gebaseerd op ervaringen met snellere spelletjes op
devices met een aanraakscherm (Kabali et al., 2015; Pijpers & Schols, 2013). Tot slot bleek de applicatie
erg gevoelig voor fluctuaties in de wifiverbinding en was er aanvankelijk veel assistentie nodig van
de begeleidende onderzoeksassistent. Deze technische problemen kunnen de effectiviteit van
de toepassing nadelig hebben beïnvloed. De applicatie leverde desondanks gelijke leerresultaten
op als de face-to-face-aanpak. Een aanbeveling zou zijn hem door te ontwikkelen en om andere
woordenschatapplicaties te onderzoeken op geschiktheid en effectiviteit voor jonge beginnende
tweedetaalleerders. Een nieuwere versie van de hier gebruikte applicatie zou dan in elk geval
moeten bestaan uit kortere speelsessies, gevarieerder en sneller moeten zijn en rijker aan animaties
en bewegende beelden, ook voor de zelfstandige naamwoorden. Bij doorontwikkelen van apps
voor mobiele devices is het belangrijk deze minder storingsgevoelig te maken. Een oplossing voor
verbindingsproblemen is om niet te kiezen voor een online-applicatie, maar voor een applicatie die
geïnstalleerd wordt op het apparaat.

Plafondeffect
In paragraaf 6.3 zijn mogelijke plafondeffecten besproken in verband met effecten van
achtergrondvariabelen op de groei bij de woordcategorieën. Deze kunnen veroorzaakt zijn door
een te klein aantal items in de woordenschattoetsen of doordat deze items al teveel bekend
waren bij de beginmeting, met name bij de passieve woordenschattoets. De toets kon daaardoor
onvoldoende meten wat hij beoogde te meten. Om die reden is in Experiment 2 het aantal items in
de actieve en passieve toets gemaximaliseerd van 30 naar 35 items. Vanwege de eindigheid van het
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aantal doelwoorden bij het betreffende thema, en de aangehouden selectiecriteria voor opname
van een doelwoord als toetsitem was verdere uitbreiding niet mogelijk. Gezien de aandachtsspanne
van vierjarige leerling was het verder verlengen van de toetsen ook niet wenselijk. Onder andere
doordat leerlingen in Experiment 2 bij de beginmeting op de passieve toets gemiddeld al twee tot
vier woorden hoger scoorden dan in Experiment 1 trad ondanks deze uitbreiding waarschijnlijk toch
opnieuw een plafondeffect op.

Betrouwbaarheid van conclusies betreffende de woordcategorieën
Voor het vaststellen van effecten van TPR over de verschillende woordcategorieën is in de multilevelanalyses gewerkt met subsets van toetsscores per woordcategorie, waardoor de betrouwbaarheid
mogelijk kleiner is dan bij toetsing over het totaal. Hoewel de reflecties over effecten bij woordcategorieën (6.2.2) dus met de nodige slagen om de arm gelezen moeten worden, geven de
analyses toch enig inzicht in het verwerven van de woordsoorten.
Bias bij deelnemers
Het is mogelijk dat, gezien de inspanning die deelname van de school vroeg, en gezien de vrijwillige
deelname, leerkrachten in de steekproef meer gemotiveerd waren en ook mogelijk meer ervaring
hadden met beginnende tweedetaalleerders. Daardoor kan een selectie-effect zijn opgetreden.
Weliswaar verschilden de leerkrachten in de verschillende condities in beide experimenten niet
significant, mogelijk maakte dit effect dat de conventionele aanpak, hoewel op papier minder
gunstig voor de doelgroep, in Experiment 1 toch evenveel groei opleverde als de veel intensievere
TPR-aanpak. Leerkrachten in Experiment 1 wisten niet welke conditie aan hen was toegewezen.
Als leerkrachten van de conventionele aanpak toch zouden hebben opgemerkt dat de door hen
uitgevoerde conditie niet afweek van wat gebruikelijk is, zou er een John Henry-effect (Saretsky,
1972) kunnen zijn opgetreden, waarbij leerkrachten die meenden dat zij tot de controleconditie
behoorden zijn gaan overcompenseren. Verschillen in leerresultaten tussen beide condities leverde
deze extra inspanning niet op, maar mogelijk zijn juist hierdoor verschillen gecompenseerd.
Wellicht is er bij het vragenlijstonderzoek naar veranderingen bij leerkrachten ook sprake van een
effort-justification-effect (Festinger, 1957). In Experiment 1 hebben leerkrachten van beide condities
veel inspanning geleverd en waren daarom in beide gevallen mogelijk geneigd aspecten van de door
hen uitgevoerde conditie achteraf positief te waarderen en te willen continueren. Veranderingen
in waargenomen gedrag van leerlingen ten gunste van face to face TPR in Experiment 2 kunnen
ontstaan zijn doordat de leerkrachten uit de face-to-face-conditie veel tijd en moeite hebben
gestoken in het werken met leerlingen. Leerkrachten uit de iPad-conditie hebben weinig energie in
de interventie hoeven investeren.

Vragenlijsten
Een beperking van het werken met vragenlijsten is dat de interpretatie van antwoorden van
leerkrachten berust op gerapporteerde veranderingen in gedrag of opvattingen. Een van de
activiteiten in de kleine groep is geobserveerd, maar over activiteiten in de grote groep hebben we
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alleen de door leerkrachten zelf gerapporteerde data. Om te kunnen concluderen of veranderingen
werkelijk hebben plaatsgevonden, is vervolgonderzoek nodig.
Doordat we besloten hebben geen conclusies te verbinden aan de toetsing van de vragen over
de kleine groep in Experiment 2, blijven de ervaringen van leerkrachten in de kleine groep in het
tweede experiment mogelijk onderbelicht en worden de enige twee gevonden veranderingen
mogelijk overbelicht.

6.6.2 Aanbevelingen
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Er zijn in voorgaande paragrafen al enkele aanbevelingen voor nader onderzoek gepasseerd.
Hieronder een korte recapitulatie, gevolgd door de meest urgente vragen voor vervolgonderzoek.
Meer onderzoek naar het effect van ‘embodied cognition’ bij het leren van woorden en woordsoorten
is van belang voor om het belang ervan voor woordenschatdidactiek te kunnen bepalen, hetzij in
face-to-face- onderwijs, hetzij via ICT-applicaties.
De bevindingen met de lengte en intensiteit van de activiteiten en de mogelijke weerslag daarvan op
de aandacht van de leerlingen vragen om verder onderzoek naar het effect van kortere activiteiten,
zowel bij face to face TPR als bij TPR via de iPad.
Meer effectonderzoek is nodig naar het leren van woorden via een doorontwikkelde applicatie
voor woordenschatonderwijs aan beginnende tweedetaalleerders zoals in dit onderzoek is gebruikt
of eventuele opvolgers daarvan. Ontwerpcriteria daarvoor zijn in paragraaf 6.5 genoemd. Het is
belangrijk daarbij na te gaan wat de invloed is van de didactisch-inhoudelijke opzet (hier TPR) en ICTgerelateerde eigenschappen zoals de timing van de interactiegevoeligheid van het aanraakscherm,
de spelduur enzovoorts in relatie tot de leeftijd van de leerling die ermee speelt.
Wat woordsoorten betreft, blijkt face to face TPR het productief leren van zelfstandige naamwoorden
meer te bevorderen dan TPR via de iPad. Misschien hangt dat samen met het verschil in gebruikte
referenten: ruimtelijke attributen waarmee doe-opdrachtjes werden uitgevoerd versus stilstaande
afbeeldingen in het platte vlak. Onderzocht zou moeten worden of zelfstandige naamwoorden
binnen een ICT-applicatie beter geleerd worden als zij via bewegende beelden worden aangeboden,
net zoals in de onderzochte applicatie is gedaan bij werkwoorden en overige woorden. Face to
face TPR blijkt, vergeleken met de conventionele aanpak, productief meer groei op te leveren in
de categorie overige woorden (voornamelijk functiewoorden). Wellicht komt dat door de aan
deze woorden gekoppelde gebaren die aan TPR werden toegevoegd en/of doordat juist in TPRopdrachtjes de betekenis van functiewoorden duidelijk wordt. Vervolgonderzoek naar de effectiviteit
van het leren van functiewoorden via face to face TPR met gebaren is nodig voordat deze aanpak
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in vve- programma’s of tweedetaalmethodieken kan worden ingezet voor het aanleren van deze
categorie woorden.
In dit onderzoek liep de vooraf geschatte receptieve woordvoorraad van de leerlingen zeer uiteen,
zoals beschreven. De gemiddelde TAK-score voor beide experimenten samen was 16,5. We vonden
dat leerlingen met een lagere TAK-score vooral receptief, en leerlingen met een hogere TAKscore (maximaal 32) vooral productief woorden leerden. Verder onderzoek naar de in deze studie
geopperde grens van 1000 woorden in de geschatte receptieve woordenschat zal moeten uitwijzen
of de daarmee overeenkomende TAK-score van 16 inderdaad een valide en in de praktijk bruikbare
norm zou zijn voor de overstap van een meer receptieve aanpak met losse woorden, zoals de hier
onderzochte TPR-condities, naar een meer productieve aanpak via lopende spraak in interactieve
werkvormen als gesprekjes en interactief voorlezen die gebruikelijk zijn bij de conventionele aanpak.
Dat verschillen in presentie bij woordenschatonderwijs, zoals in deze studie, geen consequenties
zouden hebben voor het leren van woorden lijkt erg onwaarschijnlijk en nodigt uit tot verder
onderzoek.
Uit deze studie komt naar voren dat het werken met face to face TPR leerkrachten meer inzicht
lijkt te geven in het leren van woorden dan andere aanpakken en leidt tot gerapporteerde
veranderingen in gedrag. Deze bevinding vraagt om vervolgonderzoek dat belangrijke
aanknopingspunten kan opleveren voor het opleiden en nascholen van leerkrachten met betrekking
tot woordenschatdidactiek.
We besluiten met wat we, in het licht van de aanleiding van deze studie, beschouwen als de meest
dringende openstaande vragen voor verder onderzoek.
Allereerst is het nodig nader zicht te krijgen op het netto, toegevoegde effect van extra
woordenschatactiviteiten naast de activiteiten in de grote groep. Door het gekozen onderzoeksdesign
in de onderhavige studie is, zoals vermeld, niet aan te wijzen in welke setting woorden geleerd zijn:
in de grote groep, bij de extra activiteiten of via de combinatie van deze settings. Het netto-effect
van settings kan bijvoorbeeld onderzocht door te werken met verschillende sets doelwoorden in
de grote groep en de extra activiteiten. Dergelijk onderzoek zou scholen kunnen helpen bij het
maken van verantwoorde keuzes bij de bemensing en organisatie van (de differentiatie van) hun
woordenschatonderwijs.
Vervolgens is van belang te onderzoeken of de uitvoering van extra woordenschatactiviteiten
op een device met koptelefoon, of in een klein en homogeen groepje onder leiding van een
getrainde leerkracht in een rustige omgeving buiten de klas, meer bepalende factoren zijn voor
de groei van de woordenschat, dan de precieze didactische of methodische kenmerken van de
uitgevoerde activiteiten. In de onderhavige studie lijkt het immers zo te zijn dat de didactische en
methodische aanpak van extra woordenschatactiviteiten, het verschil tussen de condities, minder
zwaar weegt dan het feit dat die activiteiten in de hierboven geschetste omstandigheden worden
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uitgevoerd. Waarom dat zo zou zijn, is nog niet duidelijk. Wat precies het werkzame bestanddeel is
van extra woordenschatactiviteiten voor deze doelgroep, zullen we verder moeten onderzoeken.
Het is daarbij van belang te kijken naar het effect van de uitvoering van die extra activiteiten binnen
versus buiten het lokaal van de groep en naar een homogene versus heterogene samenstelling van
de kleine groep. Om de invloed van de frequentie van toetsen na te gaan zou gevarieerd moeten
worden met het aantal tests en de timing daarvan. Ook is het nodig meer zicht te krijgen op de wijze
waarop de leerkracht bij deze extra activiteiten taalaanbod en interactie afstemt op de doelgroep.
Bij eventueel vervolgonderzoek naar TPR is belangrijk te achterhalen waarom de aan TPR
toegevoegde elementen niet meer gewicht in de schaal hebben gelegd. Om de afzonderlijke
effectiviteit van deze elementen te kunnen achterhalen zou onderzoek nodig zijn waar deze
elementen in combinatie met TPR als afzonderlijke condities met elkaar contrasteren. Dat zou
kunnen door binnen TPR-condities te variëren in het al dan niet los aanbieden van doelwoorden of
in de frequentie van doelwoorden in het taalaanbod.
Tenslotte een aanbeveling van meer algemene, beleidsmatige aard. De inhaalslag die jonge
beginnende tweedetaalleerders en hun leerkrachten moeten leveren, vraagt van de reguliere
basisschool de nodige inzet van middelen en veel deskundigheid. Zoals uit de door de leerkrachten
ingevulde vragenlijsten blijkt, is de bemensing van extra woordenschatactiviteiten een probleem,
waar het de inzet van middelen betreft. Inhoudelijke expertise over beginnende taalverwerving
lijkt vooral aanwezig op instellingen voor centrale opvang van nieuwkomers of bij ambulante
begeleiders die in sommige gemeenten vanuit de opvang voor nieuwkomers worden uitgezonden
naar de scholen. Onderzoek naar manieren om ook kleuters te laten profiteren van deze expertise,
hetzij door de centrale opvang te bezoeken, hetzij door ambulante begeleiding, kan wellicht
eveneens een antwoord geven op de vraag naar alternatieven bij het verbeteren van de effectiviteit
van de eerste opvang van jonge beginnende tweedetaalleerders.

Aanbevelingen voor de praktijk
Ook voor de praktijk zijn in het voorgaande al de nodige praktische aanbevelingen omtrent
woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders langsgekomen. We zetten ze
hieronder nog eens op een rijtje.
Het onderzoek heeft laten zien dat er tussen face to face TPR, TPR via de iPad en de conventionele
aanpak van extra woordenschatactiviteiten via een vve-programma, geen aantoonbaar verschil is in
hetgeen zij bijdragen aan uitbreiding van de woordenschat. De woordenschatapplicatie voor de iPad
zoals die in het onderzoek is gebruikt, doet niet onder voor face to face TPR en kan daardoor extra,
passend woordenschatonderwijs voor jonge beginnende tweedetaalleerders mogelijk maken, waar
dat nu wegens bemensingsproblematiek niet haalbaar lijkt te zijn. De eerste aanbeveling voor de
praktijk is dus om een van de genoemde werkwijzen ook daadwerkelijk in te zetten. Een kanttekening
daarbij is dat deze aanpakken in het onderzoek zijn uitgevoerd door een getrainde leerkracht in een,
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qua taalvaardigheid, homogeen groepje leerlingen op een rustige plek in de school of individueel
via een woordenschatapplicatie op een device met aanraakscherm en koptelefoon. Uitvoering
in andere omstandigheden kan andere resultaten opleveren. Een andere kanttekening is dat de
iPad-applicatie nog doorontwikkeld zou moeten worden om hem aantrekkelijker en zo mogelijk
effectiever te maken voor leerlingen en voor hij door leerlingen zelfstandig kan worden gebruikt.
Daarnaast zijn er bevindingen voor specifieke subgroepen binnen de doelgroep. Kinderen met een
lage score op de passieve woordenschattaak van de TAK lijken van extra woordenschatactiviteiten,
waaronder TPR, vooral receptief te profiteren en kinderen met een hogere TAK-score vooral
productief. Dit betekent dat verschillen in de vooraf geschatte algemene receptieve woordvoorraad
ervoor zorgen dat kinderen vooral receptief of overwegend productief woorden leren bij extra
woordenschatactiviteiten. Afname van de passieve woordenschattaak van de TAK zou een middel
zijn om vast te stellen of een leerling meer gebaat zou zijn bij een receptieve of een productieve
insteek. Hoewel TPR geen significante meerwaarde heeft, lijkt de aanpak voor de leerlingen met de
laagste TAK-score, – en dus de slechtste uitgangspositie binnen de doelgroep-, praktisch nog het
meest geschikt: voor hen bestond er nog geen passende aanpak. De derde aanbeveling is daarom:
stel het niveau van de receptieve woordvoorraad vast met de TAK en schroom niet om juist voor
de kinderen met een heel kleine woordenschat in het Nederlands gebruik te maken van TPR, naast
meer reguliere woordenschatactiviteiten.
Face to face TPR lijkt, tot slot, een middel om in de opleiding en professionalisering van leerkrachten
woordenschatdidactiek in een tweede taal over te dragen. Deze aanpak lijkt bij leerkrachten op
te leveren dat woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders transparant
wordt en handen en voeten krijgt. Een vierde aanbeveling is daarom gericht op de praktijk van de
lerarenopleidingen: laat (aanstaande) leerkrachten in de opleiding en nascholing kennis maken met
face to face TPR als mogelijkheid om bij te dragen aan uitbreiding van de woordenschat van jonge,
beginnende taalverwervers.
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Bijlagen

Ontwerpcriteria interventie

Bijlage A: Ontwerpcriteria interventie
Tabel A1
Kenmerken van effectief woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders; aanwezigheid
binnen de interventie is aangegeven met een zwarte stip als intrinsiek voor TPR en met een witte stip voor
toegevoegde kenmerken
Kenmerken van effectief woordenschatonderwijs aan jonge beginnende
tweedetaalleerders
woordenschatonderwijs is expliciet, of een combinatie van expliciet en impliciet

Interventie


(Damhuis, 2014; Marrulis & Neuman, 2010, 2013; Vermeer, 2006)

receptief leren van doelwoorden staat voorop en productie wordt uitgesteld
(Krashen & Terrell, 1983)



woordenschatonderwijs wordt uitgevoerd door een in woordenschatonderwijs getrainde
leerkracht (Marulis & Neuman, 2013)



woordenschatonderwijs wordt uitgevoerd in een leeromgeving die vrij is van auditieve ruis



(Bacchini, 2012; Tabri et al., 2015)

woordenschatonderwijs als (p)reteaching aan de doelgroep wordt uitgevoerd in de kleine groep,
homogeen samengesteld uit beginnende tweedetaalleerders



(Damhuis, 1988; Marulis & Neuman, 2013)

er worden veel doelwoorden aangeboden



(Appel & Vermeer, 1996)

doelwoorden zijn vooral geselecteerd uit woordenlijsten voor dagelijkse algemene taal



(Bacchini et al., 2005)

doelwoorden zijn afkomstig uit de diverse woordsoorten



(Ambridge et al. 2015)

doelwoorden zijn nuttig, relevant en betekenisvol voor de taalleerder



(Goodman et al., 2008)

doelwoorden hangen logisch of thematisch met elkaar samen



(Van den Nulft & Verhallen, 2009)

doelwoorden worden aangeboden in gevarieerde contexten



(Naigles & Hoff-Ginsberg, 1998; Küntay & Slobin, 2002)

doelwoorden worden mondeling aangeboden



(Bacchini, 2012)

doelwoorden worden los aangeboden (niet in lopende spraak)



(Bacchini 2012; Brent & Siskind, 2001; Cutler et al. 2001)

doelwoorden worden aangeboden in een visuele context



(Bacchini, 2012; Bird et al., 2001; Paivio, 1969; 1971; Paivio & Csapo, 1969; Tomasello, 2003)

doelwoorden worden aangeboden in een synchrone en ondubbelzinnige relatie met de referent



(Bacchini, 2012; Gentner, 1982; Tomasello, 2003)

doelwoorden, – indien toch in lopende spraak aangeboden-, worden ingebed in korte
eenvoudige zinnen, rustig en duidelijk uitgesproken en benadrukt door herhaling, prosodie of
plaats in de zin



(Ambridge et al., 2015; Christophe & Dupoux, 1996; Ellis, 2015; Monaghan & Christiansen, 2010)

doelwoorden worden zeer vaak herhaald (>20 keer)



(Bacchini, 2012; Ellis, 2015; Schwartz & Terrel, 1983)

taalleerders zetten hun lichaam in (via ‘enactment’ en gebaren)



(o.a. De Nooijer et al., 2013, 2014; Glenberg & Gallese, 2012; Goldin-Meadow & Alibali, 2013; Gullberg, 2010;
Hald et al., 2016; Wellsby & Pexman, 2014.)

taalleerders reageren op vragen of opdrachtjes



(Cohen, 1981; Masumoto et al., 2006; Smeets, 2012; Zimmer et al., 2000)

taalleerders ontvangen directe, informatieve en positieve (impliciete) feedback



(Li, 2010)

 intrinsieke kenmerken van klassieke TPR;  toegevoegde kenmerken
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Tabel A2
Ontwerpeisen voor educatieve multimedia-applicaties voor jonge kinderen
Ontwerpeisen voor educatieve multimedia-applicaties voor jonge kinderen
De app heeft een intentionele focus op leren en bewaart hierbij de balans tussen spelen en leren
(Chiong & Schuler, 2010; McManis & Parks, 2011)

De app voldoet aan de vier voorwaarden voor leren:
– actief leren, zowel fysiek als mentaal (Hirsch et al., 2013)
– betrokkenheid (Hirsch et al., 2013)
– betekenisvol leren (Hirsch et al., 2013)
– sociaal leren (Hirsch et al., 2013)
De app sluit aan bij de leeftijd van de leerling wat betreft:
– cognitieve ontwikkeling (McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– leerdoelen (McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– leerstof (Chiong & Schuler, 2010; McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– interessante en betekenisvolle contexten (Chiong & Schuler, 2010; McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– gevoel voor humor (Chiong & Schuler, 2010)
– aantrekkelijke speldoelen (Chiong & Schuler, 2010)
– bieden van passende beloning (Chiong & Schuler, 2010; McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– herkenbare, realistische en ondersteunende afbeeldingen (McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– herkenbare, realistische en ondersteunende animaties/ bewegende beelden (Hald, 2015; Silverman & Hines, 2009;
Silverman 2013; Smeets et al., 2012)

– herkenbare, realistische en ondersteunende geluidseffecten (Hirsch et al., 2013; Smeets et al., 2012)
– vasthouden van de aandacht en vermijden van afleiding (Chiong & Schuler, 2010; Hirsch et al. 2013)
– vasthouden van de leermodus (Chiong & Schuler, 2010)
– aanhouden van speeltijden die passen bij de aandachtsspanne (Chiong & Schuler, 2010; McManis & Parks, 2011;
McManis & Gunnewig, 2012)

– navigatiemogelijkheden voor niet-lezers met een zich nog ontwikkelende fijne motoriek (Chiong & Schuler,
2010; McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)

– bieden van gebruiksgemak voor de leerling (simpele en duidelijke keuzes in de bediening) (McManis & Parks,
2011; McManis & Gunnewig, 2012)

De app biedt de leerling structureel:
– informatieve en directe feedback (cognitieve, technische en affectieve ‘scaffolding’) (Hirsch et al., 2013; McManis
& Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)

– culturele of etnische diversiteit (vermijden van bias) (McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– verschillende manieren om succeservaringen op te doen (variatie) (McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig,
2012)

– aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten van hogere orde (McManis & Parks, 2011; McManis & Gunnewig, 2012)
– mogelijkheden tot personaliseren en beheren van de app (Chiong & Schuler, 2010)
De app biedt de leerkracht structureel:
– mogelijkheden om de applicatie af te stemmen op de leerbehoeften van de leerling (McManis & Parks, 2011;
McManis & Gunnewig, 2012)

– mogelijkheden tot monitoring en toetsing van het leerproces van de leerling (McManis & Parks, 2011; McManis
& Gunnewig, 2012)
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Bijlage B: Experiment 1; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 1
(voormeting)
Tabel B1: Kenmerken reguliere praktijk
Gemiddeld aantal leerlingen per groep met standaarddeviatie tussen haken; percentages leerkrachten (per
conditie) die aangaven betreffend kenmerk vaak of (bijna) altijd in de praktijk te brengen; verschillen tussen
condities afhankelijk van meetniveau getoetst via χ2-test (item 14; 16-28; 30; 32-36; 38-45) en effectgrootte
(C); Mann-Whitney U-test (item 29; 37; 46-61) en effectgrootte (r), of t-test (item 15; 31) en effectgrootte (r) 3;
effectgroottes aangegeven onder ES, C gecursiveerd; (N=32-37)
grote groep
(N=37)
Betreft item:

contr.b
(N=18)

Gemiddeld aantal LLN per groep (M (sd))

kleine groep
(N=32)

exp.c ES
(N=19)

contr.
exp. ES
(N=17) (N=15)

24,9 (4,5) 21,6 (3,6) .38 4,6 (1,0) 4,8 (0,9) .13

Plaatsing in instroomgroep

0,0

0,0

0

–

–

–

42,1 .33

–

–

–

Maakt verschil tussen beginnende T2-leerders en
Nederlandstalige kinderen bij start groep 1

76,5

3 à 4 woordenschatactiviteiten per week

58,8

41,2 .19

41,2

53,5 .24

Maximaal 30 minuten per activiteit

97,6

100,0 .22

100,0

100,0 .24

Gunstige kenmerken voor beginnende T2-leerders:
Samenstelling kleine groep: alleen beginnende T2-leerders

–

–

–

5,9

12,5 .23

Ruimte kleine groep: rustige ruimte, buiten lokaal grote groep

–

–

–

5,9

31,3 .39

Receptieve doelstelling ≥ 50% van de doelwoorden

95,2

68,4 .31

–

Woordenschatonderwijs bij thema

100,0

100,0 .32

100,0

100,0 .26

–

–

Keuze doelwoorden bij thema

100,0

100,0 .25

100,0

100,0 .23

Woordenschatactiviteiten volgens programma (Ik & Ko)

82,4

72,2 -.39

88,2

75,0 -.08

Aanbieden doelwoorden planmatig

70,6

100,0 -.18

88,2

93,8 -.16

Aanbieden doelwoorden via beeldmateriaal

88,2

83,3 -.14

88,2

100,0 -.03

Herhalen doelwoorden planmatig

76,5

77,8 -.03

76,5

87,5 -.13

Herhalen doelwoorden via beeldmateriaal

82,4

77,8 -.20

82,4

93,6 -.21

Direct nagaan of doelwoord is begrepen

47,1

64,7 -.14

81,3

50,0 -.24

Einddoel receptief

88,2

88,9 -.11

88,2

87,5 -.14

61,2

63,2 .10

–

Minder gunstige kenmerken voor beginnende T2-leerders:
Productieve doelstelling ≥50% van de doelwoorden

–

–

Woordenschatactiviteiten ‘bij gelegenheid’

52,9

77,8 -.18

52,9

62,5 -.06

Aanbieden doelwoorden afhankelijk van bezigheid leerlinga

58,8

44,4 -.38

41,2

50,0 -.33

Aanbieden doelwoorden via omschrijving betekenis

82,4

94,4 -.17

100,0

93,8 -.16

Herhalen doelwoorden afhankelijk van bezigheid leerlinga

64,7

77,8 -.27

70,6

75,0 -.10

Herhalen doelwoorden via omschrijving betekenis

76,5

61,1 -.21

82,4

68,8 -.10

Doelwoord laten nazeggen

88,2

61,1 -.37

94,1

68,8 -.36

Einddoel productief

70,6

55,6 -.06

76,5

75,0 -.02

a

* p<.0006, na Bonferroni-correctie; a ad hoc; b controleconditie (conventionele aanpak); c experimentele conditie (face to face
TPR)

3

Omwille van de leesbaarheid van de tabel zijn Z, χ2 en t hier niet vermeld, maar alleen de effectgrootte (ES).
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Tabel B2: Stellingen
Stellingen m.b.t. opvattingen over tweedetaalleren van beginnende tweedetaalleerders; percentages leerkrachten
(per conditie) die aangaven het met de betreffend stelling eens of helemaal eens te zijn (schaalpunten 4 of 5
op vijfpunts Likertschaal) met verschillen tussen de condities getoetst met de Mann-Whitney U-test (Z) en
effectgrootte (r); (N=37)
Stelling4

Contr.
(N=18)

Exp.
(N=19)

Z

r

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van de leerkracht

75,0

84,2 -0.95 -.16

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van aanleg leerling

81,3

47,4 -1.64 -.27

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van thuissituatie leerling

87,6

78,9 -0.88 -.15

Voorwaarde voor T2-leren is gewend zijn op school

50,0

66,7 -0.75 -.13

Voorwaarde voor T2-leren is taalvaardigheid in T1

93,8

52,6 -2.80 -.47

Voorwaarde voor T2-leren is T1 niet meer gebruiken in de klas

43,8

26,3 -0.79 -.13

Voorwaarde voor T2-leren is stille fase voorbij zijn

20,0

31,6 -0.85 -.15

Beginnende T2-leerders leren woorden vooral van andere kinderen

93,8

63,2 -2.33 -.39

Beginnende T2-leerders zijn niet gemotiveerd voor woorden leren

0,0

5,3 -0.52 -.09

Beginnende T2-leerders letten niet op bij woordenschatonderwijs

6,3

5,3 -0,16 -.03

31,3

50,0 -1.17 -.20

6,3

11,1 -1.70 -.29

50,0

42,1 -0.85 -.14

6,7

15,8 -0.26 -.04

Er is specifieke kennis nodig bij de leerkracht om beginnende T2-leerders
woorden te leren

62,5

84,2 -1.09 -.18

Er zijn specifieke vaardigheden nodig bij de leerkracht om beginnende
T2-leerders woorden te leren

62,5

73,7 -0.69 -.12

Beginnende T2-leerders zijn actief betrokken bij woorden leren
Er is voldoende tijd om apart met beginnende T2- leerders te werken
aan woorden leren
Het aantal doelwoorden van Ik & Ko is te groot voor beginnende T2-leerders
Ik & Ko bevat voldoende geschikt materiaal om met beginnende T2-leerders te
werken aan woorden leren

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

Verkorte weergave van de stellingen uit de vragenlijst. Voorbeeld oorspronkelijke tekst eerste stelling: Het resultaat van
het woordenschatonderwijs hangt vooral af van degene die het woordenschatonderwijs verzorgt.
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Bijlage C: Experiment 1; Tabellen Multilevelanalyses
voor effecten op Groei5
Tabel C1: Interacties tussen Conditie en Groei bij de actieve woordenschattoets (AWT)
Parameterschattingen (op basis van model 56) met tussen haakjes bijbehorende standard error voor AWT totaal
en voor deelscores op AWT ZN (zelfstandige naamwoorden), AWT WW (werkwoorden) en AWT OW (overige
woorden): Parameterschattingen voor beginmeting alle leerlingen [Intercept] respectievelijk voor leerlingen uit
de experimentele conditie [Conditie] en groei voor alle leerlingen [Groei] resp. voor leerlingen uit de experimentele
conditie [Groei*Conditie]; k= aantal items; proportie verklaarde variantie door interactie alleen vermeld bij
significante effecten
AWT totaal
(k=30)

AWT ZN
(k=16)

AWT WW
(k=8)

AWT OW
(k=6)

Intercept

7.223 (.880)***

5.163 (.481)***

1.559 (.232)***

Groei

1.134 (.106)***

.773 (.073)***

.283 (.033)***

.081 (.021)***
-.115 (.193)

Conditie

.276 (1.207)

.254 (.833)

.118 (.319)

Groei*Conditie

.037 (.146)

-.057 (.100)

.025 (.046)

–

–

–

Proportie verklaarde variantie
herhaalde metingen

.511 (.141)***

.066 (.028)*
.023

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001

Tabel C2: interacties tussen Conditie en Groei bij de passieve woordenschattoets (PWT)
Parameterschattingen op basis van (model 5) met tussen haakjes bijbehorende standard error voor PWT totaal
en voor deelscores op PWT ZN (zelfstandige naamwoorden); PWT WW (werkwoorden) en PWT OW7 (overige
woorden): Parameterschattingen voor beginmeting alle leerlingen [Intercept] respectievelijk voor leerlingen uit
de experimentele conditie [Conditie] en groei voor alle leerlingen [Groei] resp. voor leerlingen uit de experimentele
conditie [Groei*Conditie]; k= aantal items; proportie verklaarde variantie door interactie alleen vermeld bij
significante effecten

Intercept

PWT totaal
(k=30)

PWT ZN
(k=16)

PWT WW
(k=8)

PWT OW
(k=6)
4.058 (.279)***

21.615 (.809)***

11.913 (.402)***

5.615 (.265)***

Groei

.720 (.094)***

.424 (.060)***

.193 (.034)***

.102 (.026)***

Conditie

-.090 (1.109)

-.051 (.552)

.158 (.363)

-.144 (.381)

Groei*Conditie

.144 (.129)

.060 (.082)

.049 (.046)

.035 (.035)

–

–

Proportie verklaarde variantie
herhaalde metingen

–

–

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001

Omwille van de overzichtelijkheid zijn in deze bijlage in Tabel C1 tot en met C4 uit de oorspronkelijke analysetabellen
de parameters weggelaten betreffende de random factoren Variantie op niveau van herhaalde metingen, Variantie op
leerling, klasse- en schoolniveau, Deviantie, Toetsing van modelpassing, en Proporties verklaarde variantie op leerling,
klasse- en schoolniveau.

5

6

Modelnummers in Tabel C1 tot C4 verwijzen naar de hoofdtekst (C1 en C2: paragraaf 4.3.2; C3 en C4: paragraaf 4.3.3).

7

Bij PWT OW is het klasseniveau significant en als extra niveau meegenomen in de multilevelanalyse.
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Tabel C3: Effecten van de achtergrondvariabelen bij de actieve woordenschattoets (AWT)
Parameterschattingen (op basis van model 5) voor Achtergrondvariabele, Achtergrondvariabele*Conditie,
Groei*Achtergrondvariabele en Groei*Achtergrondvariabele*Conditie, met tussen haakjes standard error, voor
AWT totaal en deelscores op AWT ZN (zelfstandige naamwoorden), AWT WW (werkwoorden) en AWT OW
(overige woorden), exclusief intercept en random factoren klas- en schoolniveau omwille van overzichtelijkheid;
alle continue variabelen gecentreerd; proportie verklaarde variantie herhaalde metingen vermeld voor
significante driewegsinteractie-effecten; k= aantal items
AWT totaal
(k=30)

AWT ZN
(k=16)

AWT WW
(k=8)

AWT OW
(k=6)

TAK

.339 (.085)***

.241 (.060)***

.067 (.024)**

.026 (.016)

TAK*Conditie

.064 (.113)

.035 (.080)

.031 (.032)

.003 (.022)

Groei*TAK

-.000 (.013)

-.007 (.009)

.006 (.004)

.004 (.003)

Groei*TAK*Conditie

.031 (.018)

.025 (.012)*

-.000 (.006)

.001 (.003)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

.017

–

–

Presentie

-.453 (.632)

-.311 (.436)

-.068 (.167)

-.084 (.101)

Presentie*Conditie

.767 (.833)

.437 (.576)

.199 (.220)

.101 (.133)

Groei*Presentie

.076 (.076)

.063 (.052)

.007 (.024)

.007 (.017)

Groei*Presentie*Conditie

-.044 (.100)

-.026 (.069)

-.003 (.032)

.018 (.021)

Proportie verkl. var. herh. met.
Sekse

–

–

–

–

.407 (1.825)

.059 (1.260)

.110 (.487)

.142 (.289)

-2.156 (2.453)

-1.464 (1.694)

-.316 (.655)

-.340 (.389)

Groei*Sekse

-.091 (.223)

-.069 (.153)

.020 (.070)

.040 (.043)

Groei*Sekse*Conditie

-.162 (.299)

-.032 (.206)

-.046 (.094)

-.123 (.058)*

Sekse*Conditie

Proportie verkl. var. herh. met.
Opl.moeder

–

–

–

.019

.155 (.773)

.151 (.630)

.144 (.208)

-.073 (.133)

1.378 (1.018)

.837 (.697)

.266 (.273)

.205 (.174)

Groei*Opl.moeder

.007 (.101)

-.004 (.070)

-.029 (.031)

-.004 (.020)

Groei*Opl.moeder*Conditie

.029 (.133)

.032 (.092)

.030 (.041)

.014 (.026)

–

–

.072 (.747)

.133 (.507)

.036 (.201)

-.059 (.125)

.264 (1.114)

.113 (.757)

.089 (.300)

.063 (.186)

Groei*Opl. vader

.037 (.093)

-.015 (.066)

.023 (.029)

.005 (.018)

Groei*Opl. vader*Conditie

.067 (.139)

.060 (.098)

-.000 (.043)

.000 (.027)

–

–

Opl.moeder*conditie

Proportie verkl. var. herh. met.
Opl. vader
Opl. vader*Conditie

Proportie verkl. var. herh. met.
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–

–

–

–

Experiment 1; Tabellen Multilevelanalyses voor effecten op Groei

Tabel C3: Vervolg
AWT totaal
(k=30)

AWT ZN
(k=16)

AWT WW
(k=8)

AWT OW
(k=6)

Leeftijd

6.370 (3.160)*

4.716 (2.181)*

1.157 (.840)

.455 (.523)

Leeftijd*Conditie

-2.958 (4.292)

-1.898 (2.962)

-.691 (1.140)

-.323 (.710)

Groei*Leeftijd

-.003 (.396)

-.209 (.272)

.178 (.124)

.030 (.077)

Groei*Leeftijd*Conditie

.517 (.538)

.519 (.370)

-.025 (.168)

.023 (.105)

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

T1 Turks

-.463 (1.772)

-.312 (1.225)

-.299 (.465)

.107 (.285)

T1 Turks*Conditie

-.839 (2.420)

-.475 (1.673)

-.144 (.635)

-.143 (.388)

Groei*T1 Turks

.201 (.214)

.171 (.147)

.035 (.068)

.006 (.042)

Groei*T1 Turks*Conditie

-.264 (.293)

-.183 (.201)

-.068 (.092)

-.040 (.057)

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.
T1 Berber

–

–

.302 (1.777)

.372 (1.218)

.130 (.470)

-.224 (.282)

-1.108 (2.966)

-1.787 (2.033)

.092 (.783)

.457 (.471)

Groei*T1 Berber

.032 (.215)

-.007 (.147)

.038 (.068)

.043 (.042)

Groei*T1 Berber*Conditie

-.267 (.358)

-.193 (.246)

-.038 (.113)

.039 (.070)

–

–

T1 Berber*Conditie

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

T1 Arabisch

-.541 (3.243)

-.671 (2.239)

.061 (.852)

.288 (.516)

T1 Arabisch*Conditie

-.909 (4.598)

-.298 (3.174)

-.194 (1.211)

-.622 (.734)

Groei*T1 Arabisch

-.437 (.392)

-.282 (.269)

-.168 (.122)

-.158 (.076)*

Groei*T1 Arabisch*Conditie

.407 (.555)

.435 (.382)

-.009 (.172)

.103 (.107)

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
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Tabel C4: Effecten van de achtergrondvariabelen passieve woordenschattoets (PWT)
Parameterschattingen (op basis van model 5) voor Achtergrondvariabele, Achtergrondvariabele*Conditie,
Groei*Achtergrondvariabele en Groei*Achtergrondvariabele*Conditie, met tussen haakjes bijbehorende
standard error, voor PWT totaal en voor deelscores op PWT ZN (zelfstandige naamwoorden), PWT WW
(werkwoorden) en PWT OW8 (overige woorden), exclusief intercept en random factoren klas- en schoolniveau
omwille van overzichtelijkheid; alle continue variabelen gecentreerd; proportie verklaarde variantie herhaalde
metingen vermeld voor significante driewegsinteractie-effecten; k= aantal items
PWT totaal
(k=30)

PWT WW
(k=8)

PWT OW
(k=6)

TAK

.474 (.082)***

.227 (.044)***

.134 (.028)***

.112 (.023)***

TAK*Conditie

-.035 (.109)

-.041 (.058)

-.000 (.037)

.007 (.032)

Groei*TAK

-.016 (.012)

-.012 (.007)

-.003 (.004)

-.001 (.003)

Groei*TAK*Conditie

-.023 (.015)

-.008 (.010)

-.008 (.006)

-.008 (.004)*

–

–

–

Presentie

-.716 (.577)

-.471 (.290)

-.111 (.190)

-.191 (.160)

Presentie*Conditie

.894 (.762)

.433 (.381)

-.008 (.024)

.287 (.209)

Groei*Presentie

.036 (.067)

.057 (.042)

.279 (.250)

-.012 (.018)

Groei*Presentie*Conditie

.013 (.089)

-.007 (.056)

.004 (.032)

.016 (.024)

–

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

Proportie verkl. var. herh. met.

.013

Sekse

-.922 (1.691)

-1.100 (.841)

.063 (.554)

.004 (.449)

Sekse*Conditie

-.137 (2.273)

.750 (1.131)

-.240 (.745)

-.472 (.612)

Groei*Sekse

-.105 (.198)

.115 (.126)

-.110 (.070)

-.111 (.054)*

Groei*Sekse*Conditie

.073 (.266)

-.096 (.169)

.058 (.095)

.111 (.072)

–

–

–

–

Opl.moeder

.434 (.711)

.147 (.346)

.328 (.235)

-.091 (.204)

Opl.moeder*conditie

-.038 (.088)

.818 (.456)

.349 (.309)

.418 (.265)

Groei*Opl.moeder

1.567 (.936)

-.008 (.055)

-.053 (.032)

.022 (.025)

Groei*Opl.moeder*Conditie

-.124 (.116)

-.086 (.073)

-.011 (.042)

-.026 (.033)

–

–

–

–

.404 (.687)

.116 (.332)

.251 (.226)

.026 (.187)

Opl. vader*Conditie

.677 (1.025)

.465 (.496)

.097 (.337)

.189 (.280)

Groei*Opl. vader

-.019 (.082)

-.016 (.052)

-.040 (.030)

.037 (.023)

Groei*Opl. vader*Conditie

-.076 (.123)

-.058 (.077)

.018 (.045)

-.036 (.034)

–

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

Proportie verkl. var. herh. met.
Opl. vader

Proportie verkl. var. herh. met.
8

PWT ZN
(k=16)

Bij PWT OW is het klasseniveau significant en als extra niveau meegenomen in de multilevelanalyse.
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Tabel C4: Vervolg
PWT totaal
(k=30)

PWT ZN
(k=16)

PWT WW
(k=8)

Leeftijd

6.172 (2.919)*

2.859 (1.470)

1.692 (.950)

1.741 (.875)*

Leeftijd*Conditie

-1.587 (3.964)

-1.095 (1.996)

.413 (1.290)

-1.101 (1.157)

Groei*Leeftijd

.144 (.352)

-.173 (.224)

.030 (.126)

-.000 (.096)

Groei*Leeftijd*Conditie

-.006 (.478)

.127 (.304)

-.181 (.171)

.047 (.131)

–

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

PWT OW
(k=6)

T1 Turks

-.902 (1.632)

-.171 (.814)

.001 (.533)

-.673 (.484)

T1 Turks*Conditie

.012 (2.228)

.151 (1.111)

-.598 (.727)

.317 (.659)

Groei*T1 Turks

.078 (.190)

.062 (.121)

-.028 (.068)

.044 (.052)

Groei*T1 Turks*Conditie

-.110 (.260)

-.118 (.165)

.071 (.093)

-.063 (.071)

–

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.
T1 Berber

1.735 (1.624)

.866 (.809)

.109 (.534)

.784 (.462)

T1 Berber*Conditie

-3.064 (2.711)

-1.809 (1.348)

-.314 (.891)

-.735 (.753)

Groei*T1 Berber

.010 (.190)

-.045 (.121)

.079 (.068)

-.024 (.052)

Groei*T1 Berber*Conditie

.082 (.317)

.109 (.202)

-.107 (.113)

.081 (.087)

–

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.
T1 Arabisch

-3.132 (2.963)

-2.420 (1.460)

-.424 (.968)

-.677 (.807)

T1 Arabisch*Conditie

4.851 (4.200)

3.137 (2.075)

1.731 (1.373)

.267 (1.140)

Groei*T1 Arabisch

-.141 (.347)

-.015 (.221)

-.140 (.124)

.014 (.095)

Groei*T1 Arabisch*Conditie

-.056 (.492)

-.056 (.314)

.013 (.175)

-.017 (.135)

–

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
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7,1
7,1
7,1
0,0
7,1
0,0

Aandacht voor woordenschatactiviteiten

Hoeveelheid doelwoorden die zij leken te begrijpen

Hoeveelheid doelwoorden die zij gebruikten

Tempo waarin doelwoorden receptief leken te worden geleerd

Tempo waarin doelwoorden productief leken te worden geleerd

Mate van initiatief tot spontaan taalgebruik

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

0,0

Actieve betrokkenheid bij woordenschatactiviteiten

42,9

50,0

57,1

57,1

42,9

78,6

42,9

minder/ gelijk
lager

57,1

35,7

35,7

28,6

50,0

14,3

57,1

meer/
hoger

Controleconditie
(N=14)

0,0

7,1

7,1

7,1

0,0

0,0

0,0

weet
niet

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

minder/
lager

61,5

61,5

53,8

61,5

46,2

83,3

69,2

gelijk

38,5

23,1

38,5

30,8

53,8

16,7

30,8

meer/
hoger

Experimentele conditie
(N=13)

0,0

7,7

7,7

7,7

0,0

0,0

0,0

weet
niet

.842

.530

.030

.964

.964

.899

1.899

χ2

1

3

2

3

2

2

1

df

.18

.14

.03

.19

.19

.18

.26

C

Tabel D1: Veranderingen in leerlinggedrag in de grote groep
Door leerkrachten gerapporteerd gedrag van leerlingen in de grote groep tijdens of na het experiment vergeleken met situatie voor het experiment; percentages leerkrachten (per
conditie); verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=27)

Bijlage D: Experiment 1; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

Bijlage D

9,1
0,0
9,1
0,0
0,0
9,1

Aandacht voor woordenschatactiviteiten

Hoeveelheid doelwoorden die zij leken te begrijpen

Hoeveelheid doelwoorden die zij gebruikten

Tempo waarin doelwoorden receptief leken te worden geleerd

Tempo waarin doelwoorden productief leken te worden geleerd

Mate van initiatief tot spontaan taalgebruik

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

0,0

Actieve betrokkenheid bij woordenschatactiviteiten

minder/
lager

9,1

36,4

72,7

27,3

9,1

9,1

18,2

gelijk

81,8

54,5

27,3

63,6

90,9

81,8

81,8

meer/
hoger

Controleconditie
(N=11)

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

weet
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

minder/
lager

45,5

36,4

18,2

36,4

35,4

54,5

36,4

gelijk

54,5

63,6

72,7

54,5

63,6

45,5

63,6

meer/
hoger

Experimentele conditie
(N=11)

0,0

0,0

9,1

9,1

0,0

0,0

0,0

weet
niet

4.267

1.077

6.837

2.220

2.329

5.714

.917

χ2

2

2

2

3

1

2

1

df

.40

.22

.49

.30

.31

.45

.20

C

Tabel D2: Veranderingen in leerlinggedrag in de kleine groep
Door leerkrachten gerapporteerd gedrag van leerlingen in de kleine groep tijdens of na het experiment vergeleken met situatie voor het experiment; percentages leerkrachten (per
conditie); verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=22)

Experiment 1; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

253

254

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

wens eigen aanpak blijvend te veranderen na experiment

naar de kleine groep na experiment
(indien nog activiteiten in kleine groep na experiment)

.54
1
7.137

88,9

11,1

25,0

75,0

naar grote groep of buiten de kleine groep na experiment

C
.15

df
2

χ2
.716

ja
42,9

nee
35,7

missing
21,4

ja
35,3

nee
29,4

missing
35,3

Experimentele conditie
(N=14)

.34
2
2.651
80,0

10,0

10,0

45,5

27,3

27,3
Controleconditie
(N=17)

C
df
χ2
ja

nee

n.v.t.

ja

nee

n.v.t.

Experimentele conditie
(N=10)

.17
1

.486

66,7

33,3

50,0

50,0

naar grote groep of buiten de kleine groep tijdens experiment

Controleconditie
(N=11)

C
df

χ2

ja

nee

ja

Experimentele conditie
(N=9)

nee

Controleconditie (N=8)

Tabel D3: Transfer naar andere situatie en/of andere periode
Door leerkrachten gerapporteerd gebruik van principes uit aanpak kleine groep in andere situaties (transfer) tijdens of na het experiment met percentages leerkrachten (per conditie);
met verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=17- 31)

Bijlage D

100,0
33,3
100,0
16,7
100,0

Uitgewerkte leerkrachthandleidingen

Materiaalsets

Begeleiding (training) op de werkvloer

Assistentie op de werkvloer

Computerprogramma voor deze aanpak

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

50,0

Geen voorwaarden

niet gekozen

0,0

83,3

0,0

66,7

0,0

50,0

gekozen

Controleconditie
(N=6)

33,3

66,7

100,0

16,7

50,0

83,3

niet gekozen

66,7

33,3

0,0

83,3

50,0

16,7

gekozen

Experimentele conditie
(N=6)

6.000

3.086

–

.444

4.000

1.500

χ2

1

1

–

1

1

1

df

.58

.45

–

.19

.50

.33

C

Tabel D4: Voorwaarden voor voortzetten aanpak na experiment in de kleine groep
Door leerkrachten genoemde voorwaarden voor het voorzetten van de aanpak uit de kleine groep na het experiment (indien gewenst) met percentages leerkrachten (per conditie);
met verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=12)

Experiment 1; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

255

256
0,0
10,0
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
9,1
0,0
0,0

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep enkele
malen per week

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep buiten
de klas in een rustige ruimte

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep met
alleen beginnende tweedetaalleerders

Doelwoorden van thema Ik & Ko aanbieden

Doelwoorden afhankelijk van bezigheden leerling
aanbieden

Woordenschatactiviteiten aanbieden volgens planning/
rooster

Woordenschatactiviteiten aanbieden bij gelegenheid

Doelwoorden in het begin als los woord aanbieden

Beeldmateriaal gebruiken bij aanbieden doelwoord

Referent gelijktijdig aanwijzen/tonen bij uitspreken
doelwoord

Niet/
gelijk

9,1

9,1

18,2

9,1

0,0

18,2

0,0

81,8

72,7

10,0

0,0

Niet/
meer

72,7

63,6

27,3

72,7

54,5

54,5

54,5

9,1

0,0

40,0

45,5

Wel/
gelijk

0,0

0,0

27,3

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

9,1

10,0

18,2

Wel/
minder

Controleconditie
(N=11)

18,2

27,3

18,2

0,0

36,4

18,2

45,5

9,1

0,0

30,0

36,4

Wel/
meer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet/
gelijk

9,1

0,0

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

36,4

36,4

18,2

0,0

Niet/
meer

45,5

54,5

45,5

90,9

81,8

72,7

72,7

27,3

27,3

54,5

27,3

Wel/
gelijk

0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

9,1

0,0

0,0

9,1

0,0

0,0

Wel/
minder

Experimentele conditie
(N=11)

45,5

45,5

0,0

0,0

18,2

9,1

27,3

36,4

27,3

27,3

72,7

Wel/
meer

1.978

1.577

8.500

4.222

2.267

5.619

.786

5.133

9.333

2.692

3.833

χ2

2

2

4

3

2

4

1

3

4

4

2

df

.29

.26

.53

.40

.31

.45

.19

.42

.53

.34

.39

C

Tabel D5: Veranderingen in leerkrachtgedrag in de kleine groep tijdens het experiment
Door leerkrachten gerapporteerd gebruik van principes uit aanpak kleine groep in situatie voorafgaand aan het experiment in vergelijking met situatie tijdens het experiment, met
percentages leerkrachten (per conditie); verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=22)

Bijlage D

0,0
9,1
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
9,1
0,0
9,1

Direct nagaan of nieuw doelwoord wordt begrepen

Nieuw doelwoord direct laten nazeggen

Nieuw doelwoord direct laten gebruiken

Niet begrepen opdracht doorspelen naar een andere
leerling

Niet begrepen opdracht visueel ondersteunen of herhalen
in eenvoudiger taal

Doelwoorden herhalen

Doelwoorden herhalen volgens lesplanning/ rooster

Doelwoorden herhalen bij gelegenheid

Beeldmateriaal gebruiken bij herhalen woorden

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij herhalen
woorden

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden
begrijpt

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden
gebruikt

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

0,0

Niet/
gelijk

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij aanbieden
doelwoord

Tabel D5: Vervolg

0,0

0,0

9,1

9,1

18,2

0,0

0,0

9,1

9,1

9,1

9,1

20,0

10,0

Niet/
meer

45,5

45,5

54,5

54,5

36,4

54,5

54,5

63,6

54,5

54,5

54,5

50,0

70,0

Wel/
gelijk

18,2

18,2

9,1

0,0

9,1

9,1

9,1

18,2

36,4

0,0

0,0

0,0

10,0

Wel/
minder

Controleconditie
(N=11)

27,3

36,4

18,2

36,4

27,3

36,4

36,4

9,1

0,0

27,3

27,3

30,0

10,0

Wel/
meer

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

9,1

0,0

Niet/
gelijk

0,0

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,2

0,0

Niet/
meer

72,7

63,6

72,7

54,5

90,9

72,7

63,6

81,8

63,6

30,0

36,4

54,5

72,7

Wel/
gelijk

0,0

0,0

9,1

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3

40,0

63,6

0,0

18,2

Wel/
minder

Experimentele conditie
(N=11)

27,3

27,3

9,1

36,4

9,1

27,3

36,4

18,2

9,1

0,0

0,0

18,2

9,1

Wel/
meer

3.692

3.476

1.691

2.000

7.571

1.492

1.077

3.583

2.220

12.982

12.400

1.246

1.355

χ2

3

3

4

3

4

2

2

3

3

4

4

3

3

df

.38

.37

.26

.29

.51

.25

.22

.37

.30

.62

.60

.14

.25

C

Experiment 1; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)
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258
0,0
0,0
50,0
16,7
0,0
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep enkele malen per
week

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep buiten de klas in een
rustige ruimte

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep met alleen
beginnende tweedetaalleerders

Doelwoorden van thema Ik & Ko aanbieden

Doelwoorden afhankelijk van bezigheden leerling aanbieden

Woordenschatactiviteiten aanbieden volgens planning/ rooster

Woordenschatactiviteiten aanbieden bij gelegenheid

Doelwoorden in het begin als los woord aanbieden

Beeldmateriaal gebruiken bij aanbieden doelwoord

Referent gelijktijdig aanwijzen/tonen bij uitspreken doelwoord

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij aanbieden doelwoord

Direct nagaan of nieuw doelwoord wordt begrepen

Niet/
niet

66,7

0,0

33,3

16,7

0,0

16,7

16,7

16,7

0,0

66,7

33,3

33,3

16,7

Niet/
wel

33,3

100,0

66,7

83,3

100,0

83,3

83,3

66,7

100,0

16,7

16,7

66,7

83,3

Wel/
wel

Controleconditie
(N=11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/ niet

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

33,3

16,7

0,0

Niet/
niet

33,3

33,3

66,7

0,0

83,3

0,0

0,0

16,7

0,0

33,3

16,7

33,3

0,0

Niet/
wel

33,3

66,7

33,3

100,0

16,7

100,0

100,0

66,7

100,0

66,7

50,0

50,0

100,0

Wel/
wel

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/ niet

Experimentele conditie
(N=11)

2.667

2.400

1.333

1.091

8.571

1.091

1.091

.000

–

3.467

1.533

1.143

1.091

χ2

3

1

1

1

1

1

1

2

–

2

2

2

1

df

.43

.41

.32

.29

.65

.29

.29

–

–

.47

.34

.30

.29

C

Tabel D6: Voorgenomen veranderingen in leerkrachtgedrag in de kleine groep na het experiment
Door leerkrachten gerapporteerd gebruik van principes uit aanpak kleine groep in situatie voorafgaand aan het experiment in vergelijking met voorgenomen gebruik na het
experiment, met percentages leerkrachten (per conditie); met verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=22)

Bijlage D

16,7
16,7
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nieuw doelwoord direct laten gebruiken

Niet begrepen opdracht doorspelen naar een andere leerling

Niet begrepen opdracht visueel ondersteunen of herhalen in
eenvoudiger taal

Doelwoorden herhalen

Doelwoorden herhalen volgens lesplanning/ rooster

Doelwoorden herhalen bij gelegenheid

Beeldmateriaal gebruiken bij herhalen woorden

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij herhalen woorden

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden begrijpt

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden gebruikt

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

0,0

Nieuw doelwoord direct laten nazeggen

Tabel D6: Vervolg

50,0

16,7

16,7

16,7

16,7

50,0

0,0

16,7

83,3

50,0

33,3

50,0

83,3

83,3

83,3

83,3

50,0

100,0

66,7

0,0

33,3

66,7

Controleconditie
(N=11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

33,3

33,3

0,0

33,3

0,0

16,7

16,7

16,7

50,0

0,0

0,0

66,7

66,7

66,7

66,7

100,0

83,3

83,3

83,3

0,0

0,0

0,0

Experimentele conditie
(N=11)

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

60,0

100,0

.343

.444

3.111

.444

1.091

1.500

1.091

1.111

4.500

8.311

11.000

1

1

3

1

1

1

1

2

2

3

2

.17

.19

.45

.19

.29

.33

.29

.29

.52

.66

.71

Experiment 1; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)
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260
52,9

Beginnende T2-leerders zijn actief betrokken bij woorden leren

9

Verkorte weergave van de stellingen uit de vragenlijst (zie noot Tabel B2)

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

94,1

11,8

Beginnende T2-leerders letten niet op bij woordenschatonderwijs

94,1

0,0

Beginnende T2-leerders zijn niet gemotiveerd voor woorden leren

Er zijn specifieke vaardigheden nodig bij de leerkracht om beginnende T2-leerders woorden te leren

50,0

Beginnende T2-leerders leren woorden vooral van andere kinderen

Er is specifieke kennis nodig bij de leerkracht om beginnende T2-leerders woorden te leren

47,1

Voorwaarde voor T2-leren is stille fase voorbij zijn

29,4

41,2

Voorwaarde voor T2-leren is T1 niet meer gebruiken in de klas

Ik & Ko bevat voldoende geschikt materiaal om met beginnende T2-leerders te werken aan woorden leren

76,5

Voorwaarde voor T2- leren is taalvaardigheid in T1

5,9

47,1

Voorwaarde voor T2-leren is gewend zijn op school

64,7

52,9

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van thuissituatie leerling

Het aantal doelwoorden van Ik & Ko is te groot voor beginnende T2-leerders

35,3

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van aanleg leerling

Er is voldoende tijd om apart met beginnende T2-leerders te werken aan woorden leren

76,5

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van de leerkracht

Contr.
(N=17)

71,4

71,4

0,0

28,6

7,1

28,6

0,0

0,0

50,0

7,1

21,4

78,8

42,9

64,3

38,5

78,6

Exp.
(N=14)

-1.681

-1.582

-0.583

-1.848

-1.193

0.783

-0.104

-0.775

-0.748

-2.069

-1.972

-0.246

-0.565

-0.683

-0.846

-0.380

Z

-.30

-.28

-.10

-.33

-.21

-.14

-.02

-.14

-.14

-. 37

-. 35

-.04

-.10

-.12

-.15

-.07

r

Tabel D7: Stellingen9
Stellingen m.b.t. opvattingen over tweedetaalleren van beginnende tweedetaalleerders; percentages leerkrachten die aangaven het met de betreffende stelling eens of helemaal eens
te zijn (schaalpunten 4 of 5 op vijfpunts Likertschaal); met verschillen tussen de condities getoetst met Mann-Whitney-U-test; effectgrootte (r); (N=31)

Bijlage D

Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 1 (voormeting)

Bijlage E: Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 1
(voormeting)
Tabel E1: Kenmerken reguliere praktijk
Gemiddeld aantal leerlingen per groep met standaarddeviatie tussen haken; percentages leerkrachten (per
conditie) die aangaven betreffend kenmerk vaak of (bijna) altijd in de praktijk te brengen; verschillen tussen
condities afhankelijk van meetniveau getoetst via χ2-test (item 14; 16-28; 30; 32-36; 38-45) en effectgrootte
(C); Mann-Whitney U-test (item 29; 37; 46-61) en effectgrootte (r), of t-test (item 15; 31) en effectgrootte (r) 10;
effectgroottes aangegeven onder ES, C gecursiveerd; (N=22-28)
Praktijk grote groep
(N=28)
f2fb
(N=12)

iPadc
(N=16)

Praktijk kleine groep
(N=22)

ES

f2f
(N=8)

iPad ES
(N=14)

19,3 (6,9) 18,7 (6,9) .04 4,3 (1,1) 4,8 (1,0) .34

Gemiddeld aantal LLN per groep (M (sd))
Plaatsing in instroomgroep

25,0

6,3

.26

–

–

–

Maakt verschil tussen beginnende T2- leerders
en Nederlandstalige kinderen bij start groep 1

41,7

26,7

.41

–

–

–

54,5

18,8

.11

50,0

100,0

100,0

0

100,0

3 à 4 woordenschatactiviteiten per week
Maximaal 30 minuten per activiteit

64,3 .56
100,0

0

Gunstige kenmerken voor beginnende T2-leerders:
Samenstelling kleine groep: alleen beginnende T2- leerders

–

–

–

50,0

64,3 .18

Ruimte kleine groep: rustige ruimte, buiten lokaal grote groep

–

–

–

0,0

30,8 .36

66,6

46,2

.40

–

Receptieve doelstelling ≥ 50% van de doelwoorden

–

–

Woordenschatonderwijs bij thema

90,9

93,7

.45

87,5

100,0 .58

Keuze doelwoorden bij thema

90,9

93,3

.52

87,5

100,0 .53

Woordenschatactiviteiten volgens programma (Ik & Ko)

81,8

40,0 .46

57,1

42,9 .27

Aanbieden doelwoorden planmatig

72,7

100,0 .42

62,5

100,0 .51

Aanbieden doelwoorden via beeldmateriaal

100,0

93,8 .16

87,5

100,0 .28

Herhalen doelwoorden planmatig

81,8

93,8 .18

50,0

92,9 .49

Herhalen doelwoorden via beeldmateriaal

90,9

80,0 .15

87,5

92,9 .07

Direct nagaan of doelwoord is begrepen

72,7

60,0 .15

75,0

64,3 .12

Einddoel receptief

90,0

92,3 .03

75,0

100,0 .40

75,0

38,5

Minder gunstige kenmerken voor beginnende T2-leerders:
Productieve doelstelling ≥ 50% van de doelwoorden

.45

–

–

–

Woordenschatactiviteiten ‘bij gelegenheid’

45,6

73,3 .28

75,0

92,9 .23

Aanbieden doelwoorden afhankelijk van bezigheid leerlinga

45,5

73,3 .23

62,5

85,7 .22

100,0

100,0 .00

100,0

100,0 .00

81,8

93,3 .17

87,5

92,9 .07

a

Aanbieden doelwoorden via omschrijving betekenis
Herhalen doelwoorden afhankelijk van bezigheid leerlinga
Herhalen doelwoorden via omschrijving betekenis

100,0

75,0 .34

100,0

100,0 .00

Doelwoord laten nazeggen

90,9

75,0 .20

100,0

71,4 .35

Einddoel productief

81,8

72,7 .14

7 5,0

80,0 .03

* p<.0006, na Bonferroni-correctie; ad hoc; controleconditie (face to face TPR); experimentele conditie (iPad-TPR)
a

10

b

c

Omwille van de leesbaarheid van de tabel zijn Z, χ2 en t hier niet vermeld, maar alleen de effectgrootte (ES).
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Bijlage E

Tabel E2: Stellingen
Stellingen m.b.t. opvattingen over tweedetaalleren van beginnende tweedetaalleerders; percentages leerkrachten
(per conditie) die aangaven het met de betreffend stelling eens of helemaal eens te zijn (schaalpunten 4 of 5
op vijfpunts Likertschaal) met verschillen tussen de condities getoetst met de Mann-Whitney U-test (Z) en
effectgrootte (r); (N=28)
Stelling11

f2f
(N=12)

iPad
(N=16)

Z

r

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van de leerkracht

27,3

43,8 -0.95

.18

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van aanleg leerling

33,3

56,3 -1.64

.06

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van thuissituatie leerling

91,7

68,8 -0.88

.17

Voorwaarde voor T2-leren is gewend zijn op school

58,3

56,3 -0.75

.14

Voorwaarde voor T2-leren is taalvaardigheid in T1

83,3

43,8 -2.80

.53

8,3

6,3 -0.79

.15

Voorwaarde voor T2-leren is stille fase voorbij zijn

16,7

6,7 -0.85

.16

Beginnende T2-leerders leren woorden vooral van andere kinderen

75,0

37,5 -2.33

.44

Beginnende T2-leerders zijn niet gemotiveerd voor woorden leren

25,0

0,0 -0.52

.10

Beginnende T2-leerders letten niet op bij woordenschatonderwijs

10,0

6,3 -0.16

.03

Beginnende T2-leerders zijn actief betrokken bij woorden leren

70,0

37,5 -1.17

.23

0,0

12,5 -1.70

.32

Het aantal doelwoorden van Ik & Ko is te groot voor beginnende
T2-leerders

66,7

28,6 -0.85

.17

Ik & Ko bevat voldoende geschikt materiaal
om met beginnende T2-leerders te werken aan woorden leren

33,3

7,1 -0.26

.05

Er is specifieke kennis nodig bij de leerkracht om beginnende T2-leerders
woorden te leren

75,0

62,5 -1.09

.21

Er zijn specifieke vaardigheden nodig bij de leerkracht om beginnende
T2-leerders woorden te leren

58,3

62,5 -0.69

.13

Voorwaarde voor T2-leren is T1 niet meer gebruiken in de klas

Er is voldoende tijd om apart met beginnende T2-leerders te werken aan
woorden leren

* p<.0006, na Bonferroni-correctie

11

Verkorte weergave van de stellingen uit de vragenlijst (zie noot Tabel B2).
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Experiment 2; Tabellen Multilevelanalyses voor effecten op Groei

Bijlage F: Experiment 2; Tabellen Multilevelanalyses voor
effecten op Groei12
Tabel F1: Interacties tussen Conditie en Groei bij de actieve woordenschattoets (AWT)
Parameterschattingen (op basis van model 613) met tussen haakjes bijbehorende standard error voor AWT totaal
en voor deelscores op AWT ZN (zelfstandige naamwoorden), AWT WW (werkwoorden) en AWT OW14 (overige
woorden): Parameterschattingen voor beginmeting alle leerlingen [Intercept] respectievelijk voor leerlingen uit
de experimentele conditie [Conditie] en groei voor alle leerlingen [Groei] resp. voor leerlingen uit de experimentele
conditie [Groei*Conditie]; k= aantal items; proportie verklaarde variantie door interactie alleen vermeld bij
significante effecten
AWT totaal
(k=30)
Intercept
Groei
Conditie
Groei*Conditie
Proportie verklaarde variantie
herhaalde metingen

7.663 (1.255)
1.130 (.092)***
2.675 (1.741)
-.181 (.131)

AWT ZN
(k=16)
5.492 (.793)
.628 (.058)
1.271 (1.095)
-.170 (.082)*

–

.020

AWT WW
(k=8)

AWT OW
(k=6)

1.634 (.346)

.549 (.184)

.318 (.039)***

.185 (.026)***

1.043 (.483)*

.342 (.263)

.001 (.055)

-.012 (.037)

–

–

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001

Tabel F2: Interacties tussen Conditie en Groei bij de passieve woordenschattoets (PWT)
Parameterschattingen (op basis van model 6) met tussen haakjes bijbehorende standard error voor PWT totaal
en voor deelscores op PWT ZN (zelfstandige naamwoorden); PWT WW (werkwoorden) en PWT OW (overige
woorden): Parameterschattingen voor beginmeting alle leerlingen [Intercept] respectievelijk voor leerlingen uit
de experimentele conditie [Conditie] en groei voor alle leerlingen [Groei] resp. voor leerlingen uit de experimentele
conditie [Groei*Conditie]; k= aantal items; proportie verklaarde variantie door interactie alleen vermeld bij
significante effecten
PWT totaal
(k=30)
Intercept
Groei

24.246 (1.073)
.841 (.115)***

PWT ZN
(k=16)
11.681 (.485)
.474 (.069)***

PWT WW
(k=8)

PWT OW
(k=6)

7.337 (.389)

5.249 (.289)

.254 (.044)***

.128 (.032)***

Conditie

.747 (1.535)

.036 (.693)

.552 (.556)

.133 (.414)

Groei*Conditie

-.244 (.164)

-.170 (.099)

-.072 (.064)

-.000 (.045)

–

–

–

–

Proportie verklaarde variantie
herhaalde metingen
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001

Omwille van de overzichtelijkheid zijn in deze bijlage in Tabel F1 tot en met F4 uit de oorspronkelijke analysetabellen
de parameters weggelaten betreffende de random factoren Variantie op niveau van herhaalde metingen, Variantie op
leerling, klasse- en schoolniveau, Deviantie, Toetsing van modelpassing, en Proporties verklaarde variantie op leerling,
klasse- en schoolniveau.
12

13

Modelnummers in Tabel F1 tot F4 verwijzen naar de hoofdtekst (F1 en F2: paragraaf 5.3.2; F3 en F4: paragraaf 5.3.3).

14

Bij AWT OW wordt geen schoolniveau verondersteld.
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Tabel F3: Interacties tussen Achtergrondvariabelen, Conditie en Groei bij de actieve woordenschattoets (AWT)
Parameterschattingen (op basis van model 6) voor Achtergrondvariabele, Achtergrondvariabele*Conditie,
Groei*Achtergrondvariabele en Groei*Achtergrondvariabele*Conditie, met tussen haakjes standard error, voor
AWT totaal en deelscores op AWT ZN (zelfstandige naamwoorden), AWT WW (werkwoorden) en AWT OW
(overige woorden), exclusief intercept en random factoren klas- en schoolniveau omwille van overzichtelijkheid;
alle continue variabelen gecentreerd; proportie verklaarde variantie herhaalde metingen vermeld voor
significante driewegsinteractie-effecten; k= aantal items
AWT totaal
(k=30)
TAK
TAK *Conditie
Groei*TAK
Groei*TAK*Conditie
Proportie verkl. var. herh. met.

.417 (.062)***
-.015 (.094)
.019 (.009)*
-.011 (.014)
–

AWT ZN
(k=16)
.298 (.037)***
-.084 (.056)
.001 (.006)
.000 (.009)
–

AWT WW
(k=8)

AWT OW
(k=6)

.091 (.021)***

.030 (.015)*

.028 (.032)

.041 (.024)

.011 (.004)*
-.006 (.006)
–

.008 (.003)**
-.006 (.004)
–

Presentie

.595 (.687)

.362 (.413)

.230 (.208)

.015 (.135)

Presentie*Conditie

-.317 (.824)

-.233 (.494)

-.095 (.251)

-.012 (.164)

Groei*Presentie

.053 (.066)

.010 (.042)

.031 (.028)

.011 (.019)

Groei*Presentie*Conditie

.008 (.080)

.008 (.051)

-.008 (.034)

.008 (.023)

Proportie verkl. var. herh. met.
Sekse
Sekse*Conditie

–

–

–

–

.154 (1.801)

.034 (1.077)

.340 (.556)

-.210 (.371)

1.464 (2.593)

.763 (1.550)

.074 (.799)

.607 (.532)

Groei*Sekse

.289 (.182)

.146 (.116)

.079 (.077)

.067 (.052)

Groei*Sekse*Conditie

-.115 (.261)

-.025 (.166)

-.012 (.111)

-.080 (.075)

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

Opl.moeder

-.562 (1.037)

-.399 (.613)

-.215 (.322)

.080 (.204)

Opl.moeder*Conditie

1.274 (1.342)

.854 (.793)

.548 (.418)

-.159 (.265)

Groei*Opl.moeder

.090 (.105)

.097 (.066)

.041 (.044)

-.048 (.028)

Groei*Opl.moeder*Conditie

-.018 (.136)

-.112 (.086)

-.044 (.058)

.140 (.037)***

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

.077

Opl. vader

-.257 (1.051)

-.369 (.620)

.042 (.343)

.153 (.216)

Opl. vader*Conditie

2.657 (1.504)

1.935 (.891)*

.443 (.482)

.150 (.299)

Groei*Opl. vader

.045 (.115)

-.027 (.073)

.017 (.048)

.053 (.031)

Groei*Opl. vader*Conditie

.115 (.160)

.070 (.101)

.019 (.066)

.027 (.044)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

–

Leeftijd

.002 (.008)

-.001 (.005)

.001 (.003)

.000 (.002)

Leeftijd*Conditie

.019 (.012)

.013 (.007)

.003 (.004)

.004 (.002)*

Groei*Leeftijd

.000 (.001)

-.000 (.001)

.000 (.000)

.000 (.000)

Groei*Leeftijd*Conditie

-.000 (.001)

.000 (.001)

-.000 (.001)

-.000 (.000)

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.
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–

–

Experiment 2; Tabellen Multilevelanalyses voor effecten op Groei

Tabel F3: Vervolg
AWT totaal
(k=30)

AWT ZN
(k=16)

AWT WW
(k=8)

AWT OW
(k=6)

T1 Turks

-3.225 (2.237)

-2.178 (1.321)

-1.052 (.689)

-.080 (.448)

T1 Turks *Conditie

-1.569 (3.199)

-.375 (1.885)

-.561 (.988)

-.469 (.650)

Groei*T1 Turks

.140 (.223)

-.012 (.140)

.109 (.093)

.043 (.063)

Groei*T1 Turks*Conditie

.067 (.323)

.024 (.204)

.015 (.136)

.029 (.091)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

–

T1 Berber

2.942 (2.221)

1.939 (1.322)

.545 (.686)

.425 (.448)

T1 Berber*Conditie

-1.764 (3.145)

-1.650 (1.871)

.312 (.970)

-.341 (.633)

Groei*T1 Berber

-.112 (.224)

-.149 (.140)

.020 (.094)

.015 (.063)

Groei*T1 Berber*Conditie

.047 (.316)

.048 (.198)

-.021 (.133)

.022 (.089)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

-.797 (2.354)

-.540 (1.398)

.020 (.727)

-.321 (.468)

T1 Arabisch*Conditie

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

Groei*T1 Arabisch

-.012 (.234)

.107 (.147)

-.080 (.099)

-.038 (.066)

Groei*T1 Arabisch*Conditie

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

T1 Arabisch

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

–

–

T1 Romaanse talen

1.806 (3.444)

1.903 (2.043)

.639 (1.066)

-.407 (.675)

T1 Romaanse talen*Conditie

-2.079 (4.415)

-2.216 (2.619)

-.558 (1.363)

.392 (.862)

Groei*T1 Romaanse talen

-.297 (.337)

.017 (.212)

-.143 (.142)

-.174 (.095)

Groei*T1 Romaanse talen*Conditie

.583 (.431)

.162 (.271)

.182 (.182)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

.238 (.121)*

–

.019

T1 Pools

-6.149 (3.434)

-4.019 (2.048)*

-1.573 (1.078)

-.654 (.702)

T1 Pools*Conditie

5.049 (4.525)

4.158 (2.694)

1.016 (1.409)

-.079 (.916)

Groei*T1 Pools

-.345 (.407)

.036 (.255)

-.260 (.169)

-.118 (.113)

Groei*T1 Pools*Conditie

.497 (.503)

.176 (.316)

.185 (.209)

.132 (.141)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

–

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
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Tabel F4: Interacties tussen Achtergrondvariabelen, Conditie en Groei bij de passieve woordenschattoets (PWT)
Parameterschattingen (op basis van model 6) voor Achtergrondvariabele, Achtergrondvariabele*Conditie,
Groei*Achtergrondvariabele en Groei*Achtergrondvariabele*Conditie, met tussen haakjes standard error, voor
PWT totaal en deelscores op PWT ZN (zelfstandige naamwoorden), PWT WW (werkwoorden) en PWT OW
(overige woorden), exclusief intercept en random factoren klas- en schoolniveau omwille van overzichtelijkheid;
alle continue variabelen gecentreerd; proportie verklaarde variantie herhaalde metingen vermeld voor
significante driewegsinteractie-effecten; k= aantal items
PWT totaal
(k=30)
TAK

.606 (.080)***

PWT ZN
(k=16)
.292 (.038)***

PWT WW
(k=8)
.182 (.031)***

PWT OW
(k=6)
.132 (.023)***

TAK *Conditie

-.197 (.123)

-.106 (.058)

-.048 (.047)

-.043 (.035)

Groei*TAK

-.035 (.011)**

-.026 (.007)***

-.007 (.004)

-.002 (.003)

Groei*TAK*Conditie

.029 (.017)

.015 (.010)

.012 (.007)

.001 (.005)

–

–

–

Presentie

Proportie verkl. var. herh. met.

.935 (.778)

.324 (.355)

.338 (.281)

.278 (.211)

Presentie*Conditie

-.438 (.947)

-.044 (.431)

-.095 (.342)

-.303 (.257)

Groei*Presentie

-.138 (.082)

-.039 (.050)

-.061 (.032)

-.038 (.023)

Groei*Presentie*Conditie

.084 (.100)

-.009 (.060)

.052 (.039)

.041 (.028)

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

Sekse

-1.199 (2.133)

-.690 (.968)

-.187 (.773)

-.295 (.579)

Sekse*Conditie

4.806 (3.068)

2.392 (1.390)

1.462 (1.111)

.938 (.833)

Groei*Sekse

.344 (.232)

.184 (.140)

.099 (.090)

.063 (.064)

Groei*Sekse*Conditie

-.378 (.334)

-.205 (.202)

-.104 (.130)

-.074 (.093)

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

Opl.moeder

1.404 (1.136)

.689 (.519)

.399 (.422)

.335 (.304)

Opl.moeder*Conditie

-.991 (1.475)

-.463 (.673)

-.403 (.547)

-.150 (.394)

Groei*Opl.moeder

-.224 (.127)

-.076 (.079)

-.088 (.050)

-.062 (.034)

Groei*Opl.moeder*Conditie

.427 (.166)*

.179 (.103)

.170 (.066)**

.081 (.044)

Proportie verkl. var. herh. met.

.035

–

.035

Opl. vader

1.278 (1.231)

.224 (.557)

Opl. vader*Conditie

.226 (.454)

–
.842 (.344)*

1.656 (1.710)

1.072 (.772)

.737 (.631)

-.169 (.477)

Groei*Opl. vader

-.257 (.140)

-.100 (.083)

-.033 (.055)

-.126 (.038)***

Groei*Opl. vader*Conditie

.382 (.195)*

.135 (.116)

.107 (.077)

.142 (.053)**

.021

–

–

.039

Proportie verkl. var. herh. met.
Leeftijd

-.010 (.010)

-.008 (.004)*

-.003 (.004)

.001 (.003)

Leeftijd*Conditie

.028 (.014)*

.016 (.006)**

.009 (.005)

.003 (.004)

Groei*Leeftijd

.001 (.001)

.001 (.001)

.001 (.000)*

-.000 (.000)

Groei*Leeftijd*Conditie

.000 (.001)

-.000 (.001)

.000 (.001)

.000 (.000)

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.
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.000

–

Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

Tabel F4: Vervolg
PWT totaal
(k=30)

PWT ZN
(k=16)

PWT WW
(k=8)

T1 Turks

1.731 (2.596)

.737 (1.177)

.149 (.944)

T1 Turks *Conditie

-7.336 (3.773)

-2.889 (1.709)

-1.734 (1.372)

Groei*T1 Turks

-.504 (.271)

-.317 (.163)

-.052 (.107)

Groei*T1 Turks*Conditie

1.323 (.394)***

Proportie verkl. var. herh. met.

.052

.788 (.238)***

.241 (.155)

.051

–

PWT OW
(k=6)
.816 (.688)
-2.678 (1.000)**
-.136 (.076)
.292 (.110)**
.033

T1 Berber

2.642 (2.606)

1.118 (1.177)

1.197 (.943)

.306 (.706)

T1 Berber*Conditie

-.566 (3.689)

-.015 (1.663)

-.714 (1.334)

.190 (.999)

.029 (.274)

-.042 (.164)

.005 (.108)

.064 (.077)

-.489 (.232)*

-.160 (.152)

-.143 (.109)

Groei*T1 Berber
Groei*T1 Berber*Conditie
Proportie verkl. var. herh. met.
T1 Arabisch

-.791 (.388)*
.019

.021

-.925 (2.749)

.185 (1.241)

–

–

-.674 (.993)

-.461 (.741)

T1 Arabisch*Conditie

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

Groei*T1 Arabisch

-.109 (.292)

-.104 (.176)

-.018 (.113)

.011 (.081)

Groei*T1 Arabisch*Conditie

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

.000 (.000)

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

T1 Romaanse talen

-.715 (3.977)

.142 (1.797)

-.115 (1.440)

-.735 (1.072)

T1 Romaanse talen*Conditie

-.835 (5.092)

-1.045 (2.300)

-.007 (1.843)

.197 (1.373)

Groei*T1 Romaanse talen

.430 (.418)

.240 (.252)

.066 (.162)

.120 (.116)

Groei*T1 Romaanse talen*Conditie

.188 (.552)

.119 (.333)

.147 (.214)

-.061 (.154)

Proportie verkl. var. herh. met.

–

–

–

–

T1 Pools

-8.100 (4.012)*

-3.989 (1.851)*

-2.907 (1.461)*

-1.218 (1.095)

T1 Pools*Conditie

10.357 (5.285)*

4.752 (2.418)*

3.847 (1.922)*

1.802 (1.442)

Groei*T1 Pools

1.294 (.499)*

.729 (.297)*

.383 (.194)*

.182 (.140)

Groei*T1 Pools*Conditie

-.900 (.618)

-.459 (.369)

-.317 (.241)

-.129 (.173)

–

–

–

Proportie verkl. var. herh. met.

–

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Aandacht voor woordenschatactiviteiten

Hoeveelheid doelwoorden die zij leken te begrijpen

Hoeveelheid doelwoorden die zij gebruikten

Tempo waarin doelwoorden receptief leken te worden geleerd

Tempo waarin doelwoorden productief leken te worden geleerd

Mate van initiatief tot spontaan taalgebruik

* p< .0006 na Bonferroni-correctie

0,0

Actieve betrokkenheid bij woordenschatactiviteiten

minder/
lager

66,7

55,6

44,4

33,3

11,1

55,6

55,6

gelijk

33,3

33,3

44,4

44,4

77,8

44,4

44,4

meer/
hoger

Face-to-face-conditie
(N=9)

0,0

11,1

11,1

22,2

11,1

0,0

0,0

weet
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

minder/
lager

72,7

27,3

36,4

54,5

54,5

81,8

72,7

gelijk

27,3

36,4

36,4

18,2

18,2

9,1

27,3

meer/
hoger

iPad-conditie
(N=11)

0,0

36,4

27,3

27,3

27,3

0,0

0,0

weet
niet

.09

2.27

.81

1.68

6.65

3.78

.64

χ2

1

2

2

2

2

2

1

df

.07

.32

.20

.28

.51

.40

.18

C

Tabel G1: Veranderingen in leerlinggedrag in de grote groep
Door leerkrachten gerapporteerd gedrag van leerlingen in de grote groep tijdens of na het experiment vergeleken met situatie voor het experiment; percentages leerkrachten (per
conditie); verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=20)

Bijlage G: Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

Bijlage G

28,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Aandacht voor woordenschatactiviteiten

Hoeveelheid doelwoorden die zij leken te begrijpen

Hoeveelheid doelwoorden die zij gebruikten

Tempo waarin doelwoorden receptief leken te worden geleerd

Tempo waarin doelwoorden productief leken te worden geleerd

Mate van initiatief tot spontaan taalgebruik

* p< .0006 na Bonferroni-correctie

0,0

Actieve betrokkenheid bij woordenschatactiviteiten

minder/
lager

14,3

42,9

28,6

28,6

0,0

14,3

28,6

gelijk

71,4

42,9

71,4

57,1

85,7

57,1

71,4

meer/
hoger

Face-to-face-conditie
(N=7)

14,3

14,3

0,0

14,3

14,3

0,0

0,0

weet
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

minder/
lager

100,0

33,3

33,3

66,7

66,7

100,0

33,3

gelijk

0,0

66,7

66,7

33,3

33,3

0,0

66,7

meer/
hoger

iPad-conditie
(N=3)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

weet
niet

6.43

.71

.02

1.43

5.92

6.43

.02

χ2

2

2

1

2

2

2

1

df

.63

.26

.05

.35

.61

.63

.05

C

Tabel G2: Veranderingen in leerlinggedrag in de kleine groep
Door leerkrachten gerapporteerd gedrag van leerlingen in de kleine groep tijdens of na het experiment vergeleken met situatie voor het experiment; percentages leerkrachten (per
conditie); verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=10)

Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)
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* p< .0006 na Bonferroni-correctie

wens eigen aanpak blijvend te veranderen na experiment

naar de kleine groep na experiment
(indien nog activiteiten in kleine groep na experiment)

55,6

28,6

nee

22,2

nee
22,2

ja

14,3

ja

25,0

Face-to-face-conditie
(N=9)
missing

57,1

n.v.t

75,0

naar grote groep of buiten de kleine groep na experiment

25,0

Face-to-face-conditie
(N=7)

75,0

naar grote groep of buiten de kleine groep tijdens experiment

70,0

missing

0,0

n.v.t.

20,0

nee

iPad-conditie
(N=10)

33,3

nee

iPad-conditie
(N=3)

33,3

33,3

nee

nee

ja

iPad-conditie
(N=3)

Face-to-face-conditie
(N=4)

10,0

ja

66,7

ja

66,7

66,7

ja

.616

χ2

3.651

χ2

1.215

1.215

χ2

2

df

2

df

1

1

df

.18

C

.52

C

.39

.39

C

Tabel G3: Transfer naar andere situatie en/of andere periode
Door leerkrachten gerapporteerd gebruik van principes uit aanpak kleine groep in andere situaties (transfer) tijdens of na het experiment met percentages leerkrachten (per
conditie); met verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=7-19)

Bijlage G

33,3
0,0
66,7

66,7
66,7
100,0
33,3
33,3

Materiaalsets

Begeleiding (training) op de werkvloer

Assistentie op de werkvloer

Computerprogramma voor deze aanpak

* p< .0006 na Bonferroni-correctie

0,0
33,3

100,0

Geen voorwaarden

Uitgewerkte leerkrachthandleidingen

66,7

gekozen

niet gekozen

Face-to-face-conditie
(N=3)

50,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

niet gekozen

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

gekozen

iPad-conditie
(N=2)

.139

2.222

–

.833

.139

1.875

χ2

1

1

–

1

1

1

df

.16

.56

–

.38

.16

.52

C

Tabel G4: Voorwaarden voor voortzetten aanpak na experiment in de kleine groep
Door leerkrachten genoemde voorwaarden voor het voorzetten van de aanpak uit de kleine groep na het experiment (indien gewenst) met percentages leerkrachten (per conditie);
met verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=5)

Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)
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83,3
33,3

50,0
0,0

16,7
16,7
16,7
0,0
16,7
0,0
0,0

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep buiten de klas
in een rustige ruimte

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep met alleen
beginnende tweedetaalleerders

Doelwoorden van thema Ik & Ko aanbieden

Doelwoorden afhankelijk van bezigheden leerling aanbieden

Woordenschatactiviteiten aanbieden volgens planning/ rooster

Woordenschatactiviteiten aanbieden bij gelegenheid

Doelwoorden in het begin als los woord aanbieden

0,0
0,0

Niet begrepen opdracht doorspelen naar een andere leerling

Niet begrepen opdracht visueel ondersteunen of herhalen in
eenvoudiger taal

40,0

20,0
33,3

Nieuw doelwoord direct laten nazeggen

Nieuw doelwoord direct laten gebruiken

50,0

0,0
0,0

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij aanbieden doelwoord

Direct nagaan of nieuw doelwoord wordt begrepen

0,0

0,0

16,7

33,3

33,3

0,0
16,7

Beeldmateriaal gebruiken bij aanbieden doelwoord

Referent gelijktijdig aanwijzen/tonen bij uitspreken doelwoord

0,0

0,0

0,0

66,7

66,7

0,0

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep enkele malen
per week

50,0

0,0

Niet/
meer

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep

Niet/
gelijk

16,7

33,3

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

0,0

33,3

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/
gelijk

50,0

16,7

16,7

40,0

16,7

33,3

16,7

50,0

33,3

50,0

33,3

60,0

0,0

0,0

0,0

16,7

16,7

Wel/
minder

Face-to-face-conditie
(N=6)

33,3

50,0

33,3

0,0

33,3

16,7

33,3

33,3

16,7

16,7

33,3

40,0

50,0

0,0

16,7

16,7

33,3

Wel/
meer

25,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

50,0

0,0

0,0

Niet/
gelijk

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

Niet/
meer

50,0

100,0

25,0

25,0

75,0

100,0

75,0

50,0

50,0

75,0

75,0

50,0

25,0

75,0

0,0

50,0

25,0

Wel/
gelijk

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

Wel/
minder

iPad-conditie
(N=4)

25,0

0,0

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

50,0

50,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

50,0

Wel/
meer

4.444

6.667

3.056

6.300

7.222

6.667

7.222

3.056

7.222

5.000

4.097

5.963

2.708

7.917

1.667

5.833

.375

χ2

3

2

4

4

3

3

4

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

df

.56

.63

.48

.64

.65

.63

.65

.48

.56

.58

.54

.63

.46

.67

.38

.60

.52

C

Tabel G5: Veranderingen in leerkrachtgedrag in de kleine groep tijdens het experiment
Door leerkrachten gerapporteerd gebruik van principes uit aanpak kleine groep in situatie voorafgaand aan het experiment in vergelijking met situatie tijdens het experiment, met
percentages leerkrachten (per conditie); verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=10)

Bijlage G

0,0

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden gebruikt

* p< .0006 na Bonferroni-correctie

0,0
0,0

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij herhalen woorden

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden begrijpt
16,7

16,7

16,7

16,7

0,0

0,0
0,0

Doelwoorden herhalen bij gelegenheid

0,0
33,3

0,0
0,0

Doelwoorden herhalen

Doelwoorden herhalen volgens lesplanning/ rooster

Beeldmateriaal gebruiken bij herhalen woorden

Niet/
meer

0,0

16,7

33,3

33,3

33,3

33,3

16,7

Wel/
gelijk

33,3

33,3

50,0

33,3

50,0

33,3

50,0

Wel/
minder

Face-to-face-conditie
(N=6)
Niet/
gelijk

Tabel G5: Vervolg

50,0

33,3

0,0

16,7

16,7

0,0

33,3

Wel/
meer

10,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

Niet/
gelijk

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet/
meer

30,0

75,0

50,0

50,0

25,0

75,0

75,0

Wel/
gelijk

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/
minder

iPad-conditie
(N=4)

30,0

0,0

50,0

50,0

50,0

25,0

25,0

Wel/
meer

10.000

6.875

5.833

3.056

4.444

5.000

4.097

χ2

4

4

3

3

3

3

2

df

.70

.64

.61

.48

.56

.58

.54

C

Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

273

274
0,0
0,0

33,3
33,3
0,0

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep buiten de klas in een rustige
ruimte

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep met alleen beginnende
tweedetaalleerders

Doelwoorden van thema Ik & Ko aanbieden

33,3

100,0
0,0

0,0
0,0

Woordenschatactiviteiten aanbieden bij gelegenheid

Doelwoorden in het begin als los woord aanbieden

66,7
0,0
0,0
0,0

Niet begrepen opdracht visueel ondersteunen of herhalen in eenvoudiger taal

Doelwoorden herhalen

Doelwoorden herhalen volgens lesplanning/ rooster

0,0
0,0

Nieuw doelwoord direct laten gebruiken

0,0

Niet begrepen opdracht doorspelen naar een andere leerling

33,3

33,3

Direct nagaan of nieuw doelwoord wordt begrepen

Nieuw doelwoord direct laten nazeggen

33,3

0,0

33,3

100,0

33,3

100,0

0,0
0,0

Beeldmateriaal gebruiken bij aanbieden doelwoord

Referent gelijktijdig aanwijzen/tonen bij uitspreken doelwoord

0,0

0,0

0,0
0,0

Doelwoorden afhankelijk van bezigheden leerling aanbieden

Woordenschatactiviteiten aanbieden volgens planning/ rooster

33,3

33,3

33,3

0,0
0,0

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep

Woordenschatactiviteiten uitvoeren in kleine groep enkele malen per week

Niet/
wel

Niet/
niet

66,7

66,7

33,3

0,0

0,0

66,7

33,3

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

33,3

33,3

66,7

66,7

Wel/
wel

Face-to-face-conditie
(N=3)

0,0

33,3

33,3

0,0

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Niet/
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Niet/
wel

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

100,0

100,0

50,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

50,0

Wel/
wel

iPad-conditie
(N=2)

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/
niet

.833

2.222

2.222

5.000

2.917

.833

2.222

1.875

–

1.875

–

–

–

5.000

2.222

2.222

.833

.139

χ2

1

1

2

2

2

1

2

1

–

1

–

–

–

2

2

2

1

1

df

.38

.56

.56

.71

.61

.38

.56

.52

–

.52

–

–

–

.71

.56

.56

.38

.16

C

Tabel G6: Voorgenomen veranderingen in leerkrachtgedrag in de kleine groep na het experiment
Door leerkrachten gerapporteerd gebruik van principes uit aanpak kleine groep in situatie voorafgaand aan het experiment in vergelijking met voorgenomen gebruik na het
experiment, met percentages leerkrachten (per conditie); met verschillen tussen de condities getoetst met χ2; effectgrootte Contingentiecoëfficiënt (C); (N=5)

Bijlage G

0,0

* p< .0006 na Bonferroni-correctie

Direct nagaan of nieuw doelwoord wordt begrepen

33,3

0,0

33,3

0,0
0,0

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden begrijpt

Ervoor zorgen dat leerling na thema de doelwoorden gebruikt

33,3
66,7

0,0
0,0

Beeldmateriaal gebruiken bij herhalen woorden

Omschrijving van de betekenis gebruiken bij herhalen woorden

Niet/
wel
33,3

Niet/
niet

66,7

100,0

66,7

33,3

66,7

66,7

Wel/
wel

Face-to-face-conditie
(N=3)

0,0

Doelwoorden herhalen bij gelegenheid

Tabel G6: Vervolg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet/
niet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet/
wel

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Wel/
wel

iPad-conditie
(N=2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wel/
niet

.833

–

.833

2.222

.833

.833

χ2

1

–

1

1

1

1

df

.38

–

.38

.56

.38

.38

C

Experiment 2; Tabellen Leerkrachtvragenlijst 2 (nameting)

275

276
0,0
90,9
0,0
83,3
54,5
50,0
50,0

Beginnende T2-leerders zijn actief betrokken bij woorden leren

Er is voldoende tijd om apart met beginnende T2-leerders te werken aan woorden leren

Het aantal doelwoorden van Ik & Ko is te groot voor beginnende T2-leerders

Ik & Ko bevat voldoende geschikt materiaal om met beginnende T2-leerders te werken aan woorden leren

Er is specifieke kennis nodig bij de leerkracht om beginnende T2-leerders woorden te leren

Er zijn specifieke vaardigheden nodig bij de leerkracht om beginnende T2-leerders woorden te leren

15

Verkorte weergave van de stellingen uit de vragenlijst (zie noot Tabel B2)

* p< .0006 na Bonferroni-correctie

0,0

Beginnende T2-leerders letten niet op bij woordenschatonderwijs

8,3

Voorwaarde voor T2-leren is T1 niet meer gebruiken in de klas

Beginnende T2-leerders zijn niet gemotiveerd voor woorden leren

75,0

Voorwaarde voor T2-leren is taalvaardigheid in T1
0,0

41,7

Voorwaarde voor T2-leren is gewend zijn op school

75,0

50,0

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van thuissituatie leerling

Beginnende T2-leerders leren woorden vooral van andere kinderen

58,3

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van aanleg leerling

Voorwaarde voor T2-leren is stille fase voorbij zijn

50,0

Resultaat woordenschatonderwijs is afhankelijk van de leerkracht

f2f
(N=12)

72,7

72,7

9,1

54,5

18,2

36,4

0,0

0,0

54,5

0,0

9,1

72,7

54,5

63,6

36,4

72,7

iPad
(N=11)

-1.380

-1.165

-1.590

-1.215

-1.893

-2.297

-1.051

-1.171

-0.546

-0.582

-0.907

-0.120

-0.546

-0.900

-0.301

-1.270

Z

.29

.24

.26

.25

.39

.49

.22

.24

.11

.12

.19

.02

.11

.19

.06

.26

r

Tabel G7: Stellingen15
Stellingen m.b.t. opvattingen over tweedetaalleren van beginnende tweedetaalleerders; percentages leerkrachten die aangaven het met de betreffende stelling eens of
helemaal eens te zijn (schaalpunten 4 of 5 op vijfpunts Likertschaal); met verschillen tussen de condities getoetst met Mann-Whitney-U-test; effectgrootte (r); (N=23)

Bijlage G

Samenvatting
Tweedetaalleren met handen en voeten
Studies naar de effecten van Total Physical Response
bij vierjarige beginnende tweedetaalleerders

Samenvatting

Samenvatting
AANLEIDING
Wie Nederlands verstaat en spreekt, zal kunnen profiteren van het Nederlandstalig onderwijs. Wie de
taal niet machtig is, raakt op school al snel achterop: instructies van de leerkracht zijn onbegrijpelijk,
de inhoud van de leerstof eveneens, en meedoen aan gesprekken in de klas is een moeilijke opgave.
Dit is een maar al te waarschijnlijk vooruitzicht voor jonge beginnende tweedetaalleerders, leerlingen
die zonder veel Nederlands te verstaan en te spreken in groep 1 de basisschool binnenkomen.
Beginnende tweedetaalleerders in groep 1 lijken tussen wal en schip te vallen. Zij krijgen niet de
intensieve begeleiding die kinderen van zes jaar en ouder in de centrale opvang voor nieuwkomers
ontvangen, de programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) waarmee in het reguliere
onderwijs gewerkt wordt zijn te weinig effectief en bovendien niet op hun leerbehoeften
toegesneden. Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs zijn niet altijd gespecialiseerd in
tweedetaalonderwijs, en extra activiteiten voor deze leerlingen vinden over het algemeen plaats
in een omgeving met veel auditieve ruis: het lokaal waar de andere leerlingen spelen en werken.
Daardoor krijgen jonge beginnende taalleerders niet het onderwijs waar ze volgens de Wet
Passend Onderwijs recht op hebben. Zij lopen het verschil in woordenschat met Nederlandstalige
leerlingen niet in en zullen door begrips- en communicatieproblemen minder opsteken van het
basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor hun verdere schoolloopbaan en voor hun deelname aan
de samenleving. Het is dus zaak uit te vinden hoe we deze leerlingen (en hun leerkrachten) kunnen
helpen een betere start te maken.

ACHTERGRONDEN
Voor de vierjarigen die in dit onderzoek centraal stonden, kan het Nederlands, de doeltaal, nog niet
goed als instructietaal worden ingezet bij het leren van de tweede taal. Ze moeten het Nederlands
vanaf het allereerste begin al doende leren. Begrijpen gaat in dit leerproces vóór spreken. Deze
leerlingen zijn daarbij aangewezen op mondeling taalaanbod: ze hebben nog geen steun van de
geschreven taal, omdat ze nog niet kunnen lezen. Om bovengenoemde redenen is als experimentele
aanpak gekozen voor Total Physical Response (TPR). Dit is een aanpak waarbij taalleerders ‘met
handen en voeten’ Nederlands leren, eerst en vooral op receptieve wijze en zonder te hoeven lezen
of schrijven. Juist deze eigenschappen maken TPR in theorie een veelbelovende aanpak voor de
doelgroep.
Daarnaast leent TPR zich goed om enkele aanvullende principes te integreren die te maken hebben
met andere kenmerken van deze doelgroep en die effectief zijn gebleken in eerder onderzoek.
Jonge beginnende tweedetaalleerders hebben moeite om doelwoorden op te pikken uit de stroom

278

Samenvatting

van klanken in lopende spraak. Dit maakt woordenschatonderwijs via interactief voorlezen en
gesprekjes, de conventionele aanpak, voor hen minder geschikt. Zij leren woorden beter als deze als
losse eenheden worden aangeboden; zij hebben behoefte aan eenduidige, synchrone koppeling
tussen woord en referent en aan veel meer herhaling dan doorgaans wordt aangehouden. Verder
lijken effectieve elementen uit onderzoek naar het leren van woorden via ‘embodied cognition’
(gebaren of gesticulaties) en via ICT-applicaties (bewegende beelden) geschikt voor deze doelgroep.
De verwachting was dat TPR, aangevuld met bovengenoemde effectieve kenmerken uit
ander onderzoek, jonge beginnende tweedetaalleerders kan ondersteunen in hun woordenschatverwerving, zodat zij in korte tijd meer Nederlandse woorden toevoegen aan hun vocabulaire.
TPR is echter een benadering die leerkrachtintensief is. We wilden dan ook nagaan of een deel van
de TPR-activiteiten met hetzelfde effect via een iPad-applicatie kan worden aangeboden. In de
eerste studie is daarom het effect onderzocht van extra woordenschatactiviteiten via face to face
TPR vergeleken met een conventionele aanpak: extra activiteiten uit het reguliere vve-programma
Ik & Ko. In de tweede studie is TPR via de iPad vergeleken met face to face TPR. Deze drie typen
extra activiteiten werden, voor de beginnende tweedetaalleerders, toegevoegd aan de klassikale
woordenschatactiviteiten uit dit vve-programma. Omdat uit de onderzoeksliteratuur bekend is dat
achtergrondkenmerken van leerlingen de effectiviteit van een interventie kunnen beïnvloeden, zijn
ook die als variabelen meegenomen in het onderzoek.

DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN
Het doel van deze effectstudie is een aanpak te vinden om deze risicogroep vroegtijdig zo snel en
zoveel mogelijk Nederlandse woorden te leren. Meer specifiek gaat het daarbij om de effectiviteit
van face to face TPR, of een TPR-achtige applicatie voor de iPad.
De onderzoeksvragen voor deze studie waren:
1. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
face to face TPR of via extra activiteiten uit een vve-programma?
2. Leren jonge beginnende tweedetaalleerders meer nieuwe woorden via extra activiteiten volgens
virtuele TPR op de iPad of via extra activiteiten volgens face to face TPR?
3. Welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op het aantal geleerde woorden?
Het was de wens om TPR in een zo realistisch mogelijke praktijkcontext te onderzoeken om het
onderwijsveld op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde aanknopingspunten te bieden voor
goed, op jonge beginnende tweedetaalleerders afgestemd woordenschatonderwijs.
Deze effectstudie is daarom uitgevoerd aan de hand van een doelwoordenpakket bij een thema uit
een regulier vve-programma: het thema Circus uit Ik & Ko. De verzameling doelwoorden bestond
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uit zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige woorden. Om na te gaan of TPR-effecten
zich mogelijk vooral voordoen bij specifieke woordsoorten zijn de drie onderzoeksvragen niet
alleen beantwoord voor alle doelwoorden samen, maar ook voor verschillende subsets binnen
de verzameling doelwoorden. Bij bovenstaande onderzoeksvragen is dan ook steeds de volgende
deelvraag beantwoord:
Wat zijn in het bijzonder de effecten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige
woorden?
Tot slot was er nog een vierde onderzoeksvraag met betrekking tot leerkrachten. In een
(kleinschalig) vooronderzoek bleek dat tijdens en na de interventie veranderingen optraden in de
gerapporteerde praktijk en meningen van leerkrachten. Daarnaast maakt het voor de effectiviteit
van woordenschatinterventies bij risicoleerlingen zoals tweedetaalleerders verschil wie een
aanpak uitvoert. Persoonlijke kenmerken van de leerkracht kunnen een rol spelen, zoals niveau van
opleiding, deskundigheid in tweedetaalleren en ervaring met tweedetaalleerders. In het onderzoek
was er dan ook aandacht voor de opvattingen en gedragingen van leerkrachten, en voor hoe die
zich ontwikkelden gedurende de deelname aan de interventie. De laatste onderzoeksvraag was
daarom:
4. In hoeverre heeft het werken met TPR effecten op opvattingen en gedragingen van leerkrachten
betreffende hun woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders?
De vooruitgang van de leerlingen werd gemeten met voor het onderzoek gemaakte passieve
en actieve woordenschattoetsen. De uitvoering van een activiteit werd geobserveerd en de
leerkrachten werden bevraagd met vragenlijsten.

INTERVENTIE
Total Physical Response is, zoals beschreven, een aanpak waarin taalleerders een nieuwe taal kunnen
leren vanaf het allereerste begin, zonder dat er instructies gegeven hoeven te worden in de doeltaal
over het leren van die doeltaal. De nieuwe taal wordt via deze benadering al doende verworven.
Eerst worden attributen en handelingen door de leerkracht getoond en benoemd met behulp van
de doelwoorden. Bij de face-to-face-variant ging dat bijvoorbeeld als volgt: De acrobaat… kijk, dit is
de acrobaat. Of: Klimmen… kijk, Ko gaat klimmen. Daarna worden aan de leerlingen doe-opdrachten
met de doelwoorden gegeven. Dergelijke opdrachten waren bij face to face TPR bijvoorbeeld: De
acrobaat… wijs de acrobaat aan. Of: Klimmen… klim op de stoel. En: Klimmen… laat de acrobaat
klimmen, enzovoorts. Bij de speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde iPad-variant zijn afbeeldingen
of bewegende beelden getoond en benoemd, en kreeg de leerling tik- of sleepopdrachten als:
Klimmen… tik op ‘klimmen’ of De acrobaat… sleep de acrobaat naar het circus. TPR wordt gekenmerkt
door de nadruk op het receptief leren van doelwoorden en door een opeenvolging van niveaus,
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van nadoen tot zelf doen. Deze werkwijze heeft aspecten van ‘embodied cognition’, doordat de
leerlingen handelingen uitvoeren of doen alsof en doordat ze de acties van fysiek of virtueel
aanwezige anderen bekijken (‘enactment’).
In alle condities werden negen activiteiten van 30 minuten uitgevoerd met beginnende tweedetaalleerders. Om auditieve ruis te voorkomen gebeurde dit in een rustige ruimte buiten de klas (bij de
face-to-face-conditie en conventionele aanpak) of met een koptelefoon (bij de iPad-conditie).

METHODE VAN ONDERZOEK
Het onderzoek was een quasi-experimentele studie in een onderzoeksopzet met voor- en
nametingen. Deelnemers waren vierjarige beginnende tweedetaalleerders en hun leerkrachten.
De leerlingen werden, met toestemming van hun ouders, geselecteerd voor deelname bij een
geschatte receptieve woordenschat in het Nederlands van maximaal 2000 woorden, gebaseerd op
een score van ≤32 op de passieve woordenschattaak van Taaltoets Alle Kinderen.
De effectiviteit van de voor deze studie ontwikkelde versie van TPR is in twee opeenvolgende
experimenten onderzocht. In Experiment 1 vergeleken we extra activiteiten volgens face to face
TPR met een conventionele aanpak, namelijk de extra activiteiten voor de kleine kring uit het vveprogramma Ik & Ko. In Experiment 2 vergeleken we extra activiteiten met TPR via een iPad-applicatie
met extra activiteiten volgens face to face TPR.
Voor het beantwoorden van de eerste drie onderzoekvragen over de effecten van de condities
op het totale aantal door de leerlingen geleerde woorden, met daarbij de vraag naar eventuele
effecten binnen de woordcategorieën, werden bij de leerlingen leerresultaten verzameld. Dit
gebeurde via voor de interventie ontwikkelde en in vooronderzoek gevalideerde passieve en actieve
woordenschattoetsen in vier herhaalde metingen. De scores op deze toetsen werden geanalyseerd
via multilevelanalyses met MLwiN. Gegevens over getrouwheid van uitvoering van de interventie
werden verkregen via observaties van leerkrachten bij activiteiten in de derde en laatste week van
de interventie. Deze data werden geanalyseerd met Mann-Whitney-U toetsen. Bij de iPad-variant
werden ook nog gegevens over de uitvoering verzameld via observaties van leerlingen die werkten
met de applicatie. Deze gegevens werden geanalyseerd met beschrijvende statistieken. De data
met betrekking tot ontwikkelingen bij leerkrachten verkregen we door het vergelijken van hun
antwoorden op vragenlijsten voorafgaand aan en na afloop van de interventie met behulp van χ2toetsen, Mann-Whitney U-toetsen of t-toetsen voor onafhankelijke steekproeven.
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CONCLUSIES EN DISCUSSIE
Effecten van TPR over het geheel van de doelwoorden
In beide experimenten en in alle condities leerden de deelnemende leerlingen woorden, zowel
receptief als productief. In Experiment 1 leverden (p)re-teachingsactiviteiten bestaande uit face
to face TPR over het geheel van de doelwoorden en voor de gemiddelde vierjarige beginnende
tweedetaalleerder echter niet meer of minder vooruitgang op dan reguliere extra activiteiten voor
de kleine kring uit Ik & Ko (de conventionele aanpak). In Experiment 2 bleek er evenmin verschil te
zijn tussen face to face TPR en TPR via de iPad.
De mogelijkheid dat TPR voor de gemiddelde leerling uit de doelgroep van deze studie het verschil
zou maken, werd dus niet bewaarheid. Dat klassieke TPR zonder aanvullingen geen effect heeft,
is in lijn met eerder effectonderzoek naar TPR. Dit betrof echter geen tweedetaalonderwijs aan
vierjarigen, maar vreemdetaalonderwijs aan oudere taalleerders. Dat de extra, in eerder onderzoek
effectief bevonden en aan TPR toegevoegde kenmerken hier evenmin effect bleken te hebben, is
moeilijk te verklaren. Het geheel van onze interventie lijkt hier minder te zijn dan de som van de
delen. Mogelijk werkten de toegevoegde kenmerken niet in combinatie met elkaar en met TPR.
Wellicht ook hadden de omstandigheden van uitvoering waarin de TPR-condities overeenkwamen
met de conventionele aanpak in de praktijk meer invloed dan de inhoudelijke kenmerken waarin
ze verschilden. Ook is het mogelijk dat TPR, hoeveel aandacht er ook wordt opgewekt door alle
fysieke acties die de aanpak met zich meebrengt, door het laten uitvoeren van doe-opdrachtjes
en het beoogde grote aantal herhalingen te veel tijd in beslag neemt. Dat kan een te zware wissel
getrokken hebben op de aandachtsspanne van deze jonge leerlingen.
Hoewel face to face TPR over het geheel van de doelwoorden en voor de gemiddelde leerling uit
de onderzichte doelgroep dus niet effectiever is dan een meer conventionele aanpak of dan TPR via
de iPad, is er wel iets te zeggen over effecten per woordcategorie en over de rol van achtergrondvariabelen van leerlingen bij het leren van woorden via deze aanpakken.

Effecten van TPR per woordcategorie
Bekijken we de vooruitgang per woordcategorie, dan heeft face to face TPR relatief meer effect op
de productieve verwerving van woorden. In Experiment 1 groeiden leerlingen uit de face-to-faceconditie meer op de categorie overige woorden dan leerlingen van de conventionele aanpak en in
Experiment 2 was de face-to-face-conditie effectiever voor het leren van zelfstandige naamwoorden
dan de iPad-conditie.
Invloed van achtergrondvariabelen
Om erachter te komen welke leerlingkenmerken invloed hadden op het aantal geleerde woorden
zijn leeftijd, sekse, de vooraf geschatte receptieve woordvoorraad, het opleidingsniveau van
moeder en vader, de thuistaal en het aantal door de leerling bijgewoonde activiteiten (presentie)
betrokken in de analyses. Eerst zochten we naar effecten van de achtergrondvariabelen op het

282

Samenvatting

verschil in aantallen geleerde woorden tussen de condities. Vonden we die niet, dan zochten we
naar effecten op het aantal geleerde woorden ongeacht de conditie. Bekijken we de rol van deze
achtergrondvariabelen, dan blijkt het aantal geleerde woorden, zowel in Experiment 1 als 2, vooral
beïnvloed door hetzelfde achtergrondkenmerk: de vooraf geschatte omvang van de receptieve
woordenschat via de Taaltoets Alle Kinderen (TAK-score). Presentie had geen invloed. De rol die de
andere achtergrondvariabelen speelden bij het leren van woorden was incidenteler en minder
consistent dan die van de TAK-score.
De invloed van de TAK-score op het aantal geleerde woorden werd, verspreid over de experimenten
en de condities, nu eens gevonden over het geheel van doelwoorden en dan weer voor specifieke
woordcategorieën, hetzij op de actieve toets, hetzij op de passieve toets. In Experiment 1 speelde
de TAK-score een rol in het verschil in groei tussen de condities, maar in Experiment 2 niet. Zowel in
Experiment 1 als in Experiment 2 hebben we de invloed van de TAK-score op de groei ook gevonden
ongeacht de conditie. De TAK-score speelde in beide experimenten de volgende rol:
– Leerlingen met de hoogste TAK-scores en dus de grootste receptieve woordvoorraad
leerden productief de meeste woorden. In Experiment 1 leerden dergelijke leerlingen in de
face-to-face-conditie via TPR meer zelfstandige naamwoorden dan vergelijkbare leerlingen
in de conventionele aanpak. Eveneens in Experiment 1 groeiden leerlingen met een hoge
TAK-score in beide condities meer wat betreft de werkwoorden en de categorie overige
woorden. In Experiment 2 leerde dit type leerling in beide (TPR-)condities meer woorden in
totaal en ook meer werkwoorden en overige woorden.
– Leerlingen met de laagste TAK-scores en dus de kleinste receptieve woordenschat
profiteerden juist receptief het meest. In Experiment 1 groeide dit soort leerlingen in de faceto-face-conditie via TPR meer wat betreft de overige woorden dan vergelijkbare leerlingen
in de conventionele aanpak. Verder leerden in Experiment 1 de leerlingen met een lage TAKscore in beide condities meer woorden in totaal en ook meer zelfstandige naamwoorden en
werkwoorden. In Experiment 2 leerden leerlingen van dit type in beide (TPR-)condities meer
woorden in totaal en meer zelfstandige naamwoorden.
De invloed van de TAK-score lijkt erop te wijzen dat beginnende tweedetaalleerders van extra
woordenschatactiviteiten in het algemeen en ook van TPR het meest profiteren voor het productief
leren van woorden als zij een relatief grote receptieve woordvoorraad hebben (tussen 1000 en 2000
woorden) en receptief het meest leren bij een kleine receptieve woordvoorraad (minder dan 1000
woorden). Voor de leerlingen met de hogere TAK-scores moeten de effecten voor het productief
leren van woorden met enige voorzichtigheid bekeken worden, omdat eventuele effecten voor het
receptief leren mogelijk niet aan het licht zijn gekomen vanwege een plafondeffect op de passieve
toets. Voor de leerlingen met de laagste TAK-scores is duidelijk dat zij profijt zullen hebben van extra
woordenschatactiviteiten, waaronder TPR, voor het vergroten van hun receptieve woordvoorraad.
Juist voor deze groep was nog geen passende aanpak.
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Veranderingen in gedragingen en opvattingen van leerkrachten
Kijken we naar de ontwikkelingen bij de leerkrachten, dan lijken er kleine effecten van face to face TPR
en van iPad- TPR te zijn. In Experiment 1 ontwikkelden leerkrachten in de face-to-face-conditie zich
in hun aanpak, althans volgens hun antwoorden, in de richting van expliciet, intentioneel en meer
op de doelgroep afgestemd woordenschatonderwijs. Leerkrachten in de conventionele conditie
gaven blijk van ontwikkelingen in de tegenovergestelde richting. In Experiment 2 rapporteerden
leerkrachten in de face-to-face-conditie dat leerlingen bij het onderwijs in de grote groep meer
doelwoorden leken te begrijpen dan voorheen. Bij de voormeting waren leerkrachten uit de iPadconditie half zoveel als leerkrachten uit de face-to-face-conditie ervan overtuigd dat kinderen eerst
hun moedertaal zouden moeten beheersen voor ze Nederlands kunnen leren. Bij de nameting was
dit verschil sterk gereduceerd, en volgens de aangehouden criteria niet vermeldenswaardig.
Deze resultaten lijken erop te wijzen dat leerkrachten die zich bezighouden met face to face TPR
meer ontwikkelingen rapporteren in een voor de doelgroep gunstige richting, dan leerkrachten van
de conventionele of de iPad-aanpak.

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Face to face TPR heeft voor jonge beginnende tweedetaalleerders als groep niet meer of minder
effect dan de conventionele aanpak of dan iPad-TPR. Het feit dat er extra woordenschatactiviteiten
aan beginnende tweedetaalleerders worden aangeboden in een klein, homogeen groepje (of
individueel op de iPad) en in een omgeving zonder auditieve ruis lijkt belangrijker dan hoe dat
gebeurt. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen wat nu precies de doorslaggevende factor is
van deze overeenkomst tussen de condities. Het hier uitgevoerde onderzoek maakt verder ook
nieuwsgierig naar de netto-opbrengsten van de activiteiten in de grote groep en de extra activiteiten.
Gezien de invloed van de vooraf geschatte receptieve woordvoorraad op het leren van woorden via
TPR kunnen we stellen dat TPR in de hier onderzochte versie met toegevoegde elementen vooral
voor de leerlingen met de minst gunstige uitgangspositie, de absolute beginners, een passende
aanpak kan zijn voor het receptief leren van woorden. Voor deze doelgroep ontbrak een geschikte
aanpak tot nu toe. Voor het productief leren van woorden lijkt TPR vooral zinvol voor de leerlingen
met een al wat grotere passieve woordenschat binnen de groep beginnende tweedetaalleerders.
Omdat dit patroon zich in Experiment 1 ook voordoet ongeacht de conditie, zou de differentiatie in
aanpak voor kinderen met een verschillend niveau ook gelden voor het leren van woorden via de
conventionele aanpak. Om vast te stellen of een receptieve of productieve insteek voor een leerling
het meest geschikt is, zou dan de omvang van de receptieve woordvoorraad in een vroeg stadium
moeten worden vastgesteld. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of het inderdaad zo is dat een
score van 16 op de passieve woordenschattaak van de Taaltoets Alle Kinderen, de gemiddelde score
over beide experimenten, als grens zou kunnen worden aangehouden. Deze score komt overeen
met een geschatte woordvoorraad van 1000 woorden in de werkelijkheid.
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Dat face to face TPR, mits uitgevoerd met alleen jonge beginnende tweedetaalleerders buiten de
klas, voor de gemiddelde leerling niet meer of minder effectief blijkt te zijn dan de conventionele
aanpak en dan TPR op de iPad, betekent ook dat er een oplossing zou kunnen zijn voor het
bemensingsprobleem bij extra woordenschatactiviteiten met beginnende tweedetaalleerders. Het
inzetten van de hier onderzochte woordenschatapplicatie op een device met koptelefoon en een
aanraakscherm blijkt een bijdrage te leveren aan de woordenschatontwikkeling van deze doelgroep.
Het inzetten van ICT-toepassingen als deze kan vanzelfsprekend geen vervanging zijn voor de
activiteiten in de grote of kleine groep met de leerkracht, maar biedt kennelijk wel een waardevolle
extra manier om veel te oefenen en woorden te leren. De ontwikkelde applicatie heeft echter nog
wel een verbeterslag nodig, zowel in gebruiksvriendelijkheid als in spelduur en in aantrekkelijkheid
voor kinderen. Een eventueel doorontwikkelde versie zal dan opnieuw op effect moeten worden
onderzocht.
Hoewel TPR over het geheel van de doelwoorden niet effectiever is voor de gemiddelde leerling,
lijkt face to face TPR wel een effect te hebben op de leerkrachten. Deze aanpak heeft van de drie
werkwijzen de meest positieve impact op de persoon die de aanpak uitvoert. Leerkrachten uit de
face-to-face-conditie rapporteerden als enige groep veranderingen in hun gedrag in de richting
van woordenschatonderwijs dat is afgestemd op de leerbehoeften van jonge beginnende
tweedetaalleerders. Waarschijnlijk geeft de transparantie van face to face TPR de leerkrachten veel
en direct inzicht in het leren van woorden door jonge beginnende tweedetaalleerders. Dat maakt
het opdoen van praktische ervaring met deze aanpak, bijvoorbeeld bij wijze van leerlaboratorium,
interessant voor de opleiding en professionalisering van leerkrachten en voor vervolgonderzoek.

BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK
Zoals elk onderzoek heeft ook deze studie zijn beperkingen. Wat betreft de effecten op de vooruitgang
van leerlingen en de invloed van achtergrondvariabelen daarop hebben die beperkingen te maken
met bij de onderzoeksopzet gemaakte keuzes.
De antwoorden die de leerkrachten geven op de vragenlijst laten zien dat de conventionele
aanpak weliswaar inhoudelijk kan worden opgevat als een equivalent van de reguliere praktijk
voor het werken met een kleine groep, maar niet wat betreft organisatie. In de staande praktijk is
het niet gebruikelijk te werken met een homogene groep beginnende tweedetaalleerders buiten
de groep in een rustige ruimte. Doorgaans wordt gewerkt met een heterogene groep leerlingen
binnen de klas waar andere leerlingen spelen en werken en geluid maken. Ook is de duur van extra
woordenschatactiviteiten doorgaans korter dan hier werd aangehouden. De conventionele aanpak
mag dus niet zomaar gelijkgesteld worden aan de reguliere praktijk of beschouwd worden als
representatief daarvoor.
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Het is mogelijk dat het uitvoeren van de TPR-aanpak voor leerkrachten onwennig was. Het
werken met een gedetailleerd uitgewerkte en voorschrijvende handleiding is in de onderbouw
van het basisonderwijs niet gebruikelijk, ook al was dit noodzakelijk voor de uniformiteit in de
uitvoering. Wellicht pakten deze activiteiten daardoor minder speels of minder natuurlijk uit dan
de conventionele activiteiten. Iets dergelijks speelt bij de iPad-applicatie, die door een consequente
toepassing van de aangehouden principes minder gevarieerd dan wenselijk is voor TPR én mogelijk
is voor ICT-applicaties voor jonge kinderen. Dit, in combinatie met de duur van de activiteiten en de
gevolgen hiervan voor de aandacht van leerlingen, kan de effectiviteit van TPR in beide varianten
nadelig beïnvloed hebben. Mogelijk zouden een groter aantal kortere activiteiten in beide TPRvarianten, alsmede een verbeterde versie van de iPad-applicatie, andere effecten opleveren. Dat zou
een onderwerp zijn voor verder onderzoek.
Ook het onderzoek met de leerkrachtvragenlijsten (zelfrapportage) heeft zijn beperkingen en
verdient vervolgonderzoek om na te gaan of en hoe leerkrachten na een experiment daadwerkelijk
veranderen in gedrag en opvattingen.
Tot besluit de meest dringende vraag die dit onderzoek oproept:
Uit de onderhavige studie lijkt naar voren te komen dat verschillen in de didactische aanpak van
extra woordenschatactiviteiten minder zwaar wegen dan het feit dat die activiteiten met alleen
beginnende tweedetaalleerders worden uitgevoerd, buiten de klas in een rustige ruimte en
onder leiding van een getrainde leerkracht of via een iPad met koptelefoon. Wat nu precies het
werkzame bestanddeel is van extra woordenschatactiviteiten, onder deze voorwaarden en voor
deze doelgroep, is een onderwerp voor vervolgonderzoek.
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Summary
MOTIVATION
Those who understand and speak Dutch will be able to benefit from Dutch-language education.
Those who are not proficient in the language will soon fall behind at school: instructions from the
teacher are incomprehensible, as is the content of the lessons, and participating in conversations in
the classroom is difficult. This is an all too probable prospect for young beginners learning a second
language, learners who enter elementary school in class 1, at age 4, with little Dutch.
Such beginning learners of Dutch could easily end up slipping through the cracks of the educational
system. They will not get the intensive training that children of 6 years and older get in the asylum
seekers’ centres, and the programmes used in regular primary schools for early and pre-school
education (vve) are neither effective enough, nor specifically suited to their learning needs. Teachers
in regular elementary school situations are not always trained in second language acquisition, and
extra activities for such pupils are often organised against the noisy backdrop of the classroom
where the other children are playing and working.
This means that these young language students will not receive the education they are entitled to
by law (Wet Passend Onderwijs). They will not close the gap between the size of their vocabulary
and that of children who are native speakers of Dutch, and, due to their communication and
comprehension disadvantages, they will simply learn less. This has consequences for their further
education, and for their ability to take full part in society. All this is reason to find out how we can
help these students (and their teachers) to get off to a better start.

BACKGROUND
For the four-year olds this research centres on, Dutch, the language they are aiming to learn, can
hardly be used as the language in which they receive instruction to acquire it. They will have to learn
Dutch as they go. In language acquisition understanding comes before speaking. In this learning
process these pupils have to make do with spoken lesson material, they will not be able to use
written material, as they have not yet learned to read. For the above reasons Total Physical Response
(TPR) was chosen as experimental condition. This approach emphasises using actions to come to
grips with the beginnings of Dutch, first and foremost learning in a receptive manner and without
having to read or write. These features make TPR look promising as an ideal approach for this age
group.
Also, TPR lends itself to combining this method with some other principles that pertain to
characteristics of these pupils as has been shown in earlier research. Young beginning second
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language students have trouble picking out words from the flow of sounds in spoken utterances.
Conventional methods of teaching vocabulary such as reading to them while eliciting responses
from them, and having conversations with them, are therefore not very effective. They need words
to be presented to them as a single unit, with a very clear, unambiguous and simultaneous link
between word and referent, and much more repetition than is usually allowed for. Other effective
elements from research into vocabulary building for this age group could be the use of “embodied
cognition”, i.e. movements and gestures, and of moving pictures in ICT applications.
It was expected that TPR, augmented with the abovementioned other elements, would prove useful
in the acquisition of vocabulary to young beginning second language learners, so they would be
able to add more Dutch words to their vocabulary in a short time. However, TPR is a method that
relies heavily on teacher involvement. It was our plan to find out whether part of the TPR activities
could be done using an iPad application, with the same effect. Thus, this study researches the effect
of extra vocabulary activities taught either by face to face TPR or by the conventional approach
using the regular Ik & Ko method (Experiment 1), or by face to face TPR or TPR via iPad (Experiment 2).
These three types of extra activities for emergent second language learners were offered in addition
to the word skills taught to the whole class. As previous research literature shows that background
characteristics of pupils can influence the effectiveness of an intervention, these have been taken
into account as variables in this research project.

AIM AND RESEARCH QUESTIONS
The aim of this effects-study is to find an approach to teach children in this risk-group as many Dutch
words as possible, as quickly as possible, and as early as possible. More specifically, the effectiveness
of face to face TPR, or a TPR-like iPad application is tested.
1. Do beginning young second language learners acquire more new words through extra activities
using face to face TPR or through extra activities from a conventional early education (vve)
programme?
2. Do beginning young second language learners acquire more new words through extra activities
using virtual, i.e., iPad supported TPR or through face to face TPR?
3. Which background variables influence the amount of words learned?
The aim was to research TPR in as realistic a context as possible to offer education professionals in
the field practical pointers based on solid scientific research to provide their young learners of a
second language with effective methods suited to the age group.
Therefore this study uses a set of words from a theme from a regular early education programme:
Circus from Ik & Ko. The set comprised nouns, verbs, and “other words”. In order to answer the
question whether one type or category of words is learned more easily through TPR than others, the
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three research questions have not only been answered for the complete set of words, but also for
several subsets. Therefore, together with each of the questions above, the following (sub-)question
is also taken into account:
What in particular are the effects for nouns, verbs, and “other words”?
Lastly, there was a fourth question, in relation to teachers. In a (small) preliminary study it was found
that during and after the intervention changes occurred in the reported approach and opinions
of teachers. Moreover, it does make a difference in the efficacy to weak pupils such as second
language learners, who performs the vocabulary building interventions. Personal characteristics of
the teacher can play a part in this, such as level of education, level of second language teaching skill,
and experience with second language learners. The study therefore also paid attention to the ideas
and behaviour of the teachers, and how these evolved during their participation in the intervention.
The fourth research question can thus be phrased as:
4. To which extent has working with TPR influenced the ideas and behaviour of teachers in their
efforts to build the vocabulary of young beginning second language learners?
Pupils’ progress was measured by giving them specially devised receptive and expressive vocabulary
tests; the performance of activities was observed; teachers filled out questionnaires.

INTERVENTION
Total Physical Response is, as described, an approach by which language learners can learn a new
language from scratch, without needing instructions in the language to be learned concerning the
target language. The new language is acquired by doing. First, the teacher shows the attributes
and actions and speaks the words to be learned. For example, in the face to face TPR version that
would be something like: “The acrobat -- look, this is the acrobat.” Or: “To climb – look, Ko is going
to climb.” Then the pupils are given commands using these words. In the face to face TPR method
such commands could be, for example, “The acrobat – can you point out the acrobat?” or “To climb –
climb onto your chair.” And “To climb – can you make the acrobat climb?”, and so on. For the specially
created iPad version images or moving pictures are shown and named. The pupil would be asked
to perform a tapping or dragging task: “Tap ‘climbing’”, or “Drag the acrobat to the circus”. TPR is
characterised by its emphasis on receptive learning of vocabulary and a sequence of learning levels,
from imitating to initiating. This method contains aspects of “embodied cognition” because pupils
perform actions or pretend to perform actions, and also because they observe the physical activity
of the others present, either in reality or virtually (‘enactment’).
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In all research conditions nine activity sessions of 30 minutes were held with beginning second
language learners. To avoid noise pollution this was done in a quiet place outside the classroom (for
face to face TPR and the traditional approach) or with headphones (in the iPad TPR setting).

RESEARCH METHOD
This research was a semi-experimental study with pre-test/post-test design. Participants were
four-year old pupils and their teachers. These pupils were selected for participation, with parental
consent, from those with a passive vocabulary of no more than 2000 words, based on a ≤32 score
for the passive vocabulary test in Taaltoets Alle Kinderen. The effectiveness of the version of TPR
designed especially for this research was tested in two consecutive experiments. In Experiment 1
we compared extra activities using face to face TPR method to a conventional approach as control
condition, namely the extra activities for small groups from the early education programme Ik & Ko.
In Experiment 2 we compared extra activities offered in the iPad TPR setting with extra activities
offered in a face to face TPR setting.
In order to answer the first three research questions about the effects of the conditions on the pupils’
vocabulary gain, and the additional question concerning possible effects of the word categories
separately, learning results were gathered from the pupils. This was done using active and passive
vocabulary tests developed especially for the intervention, in four repeated measuring instances.
The scores in these tests were analysed through multilevel analysis using MLwiN. Data concerning
how conscientiously instructions for the interventions were followed were obtained by observing
the teachers in the third and last week of the intervention. These data were analysed using MannWhitney-U tests. In the iPad TPR setting data concerning the execution of the activities were also
collected by pupils working with the application. These data were analysed using descriptive
statistics. Data regarding developments in the attitude of teachers were obtained by comparing
their answers in questionnaires given before and after the intervention, using χ2-tests, MannWhitney U-tests, or t-tests for independent samples.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Effects of TPR on the complete set of target words
In both experiments, and under all conditions, participating pupils gained both active and passive
vocabulary. In Experiment 1 (p)re-teaching activities consisting of face-to-face TPR for the complete
set of target words have no positive or negative effect on the gain in vocabulary for the average fouryear old emergent second language learner with regard to the word set to be learned compared
to conventional extra activities for small groups from the Ik & Ko- approach. Nor did Experiment 2
show any difference between face to face TPR and TPR on the iPad in the amount of words that were
learned.
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The possibility that TPR would make a difference for the average pupil in the target group of this study
thus proved untenable. That standard TPR without additional efforts has no measurable positive
effect is in line with earlier research into the effectiveness of TPR. This research, however, was not
done with second language acquisition for four-year olds, but with foreign language learning, and
with older children. It is hard to explain why the additional characteristics, which previous research
did prove effective, had no effect here either. It would seem that the total of our intervention is less
than the sum of the parts, in this case. Perhaps those characteristics did not work well together and/
or with TPR. Possibly the conditions of execution that TPR shared with the conventional method had
more influence in practice than the differences in content. Another reason might be that, however
entertaining the TPR approach may be by calling for active participation, giving commands and
generating the necessarily high number of repetitions may simply take too much time. This might
have overstretched the attention span of these young children.
Although face to face TPR, across the whole set of target words and for the average pupil from the
group investigated, is no more effective than conventional methods or TPR via the iPad in teaching
vocabulary, some points can be made about effects per word category and about the role of
background variables in these approaches.

Effects of TPR per word category
If we look at the gain per word category, face to face TPR has a relatively higher effect on the
active acquisition of vocabulary. In Experiment 1 pupils in the face to face group progressed more
in the category “other words” than pupils in the group following the conventional method, and in
Experiment 2 the face to face condition was more effective in the learning of nouns than the iPad
condition.
Influence of background variables
To find out which pupil characteristics influenced the amount of words learned the following
aspects were considered in the analysis: age, sex, estimated size of passive vocabulary prior to
the experiment, level of education of the mother and father, the language spoken at home, and
the number of activities participated in by the pupil (presence). First we looked for effects of the
background variables in the difference in amounts of words learned in the different conditions. If
we did not find any, we then looked for effects on the amount of words acquired irrespective of
the conditions. When we then examine the role of these background variables, it turns out that
the amount of words gained, both in Experiment 1 and in Experiment 2, is mainly influenced by
the same background variable: the size of the receptive vocabulary estimated beforehand by the
Taaltoets Alle Kinderen (TAK score). Presence had no influence. The other background variables all
played a more incidental and less consistent role than that of the TAK score.
The influence of the TAK score on the amount of words learned was found, distributed over the
experiments and the conditions, sometimes in the word set as a whole, sometimes in the separate
word categories, sometimes in the active test, sometimes in the passive test. In Experment 1 the

292

Summary

TAK score played a part in the difference in gain between the conditions, but not in Experiment 2.
Both in Experiment 1 and in Experiment 2 we also found the influence of the TAK score in word gain
irrespective of the condition. The TAK score played the following role in both experiments:
– Pupils with the highest TAK score, and thus the largest receptive vocabulary productively
learned most words actively. In Experiment 1 such pupils learned more nouns via the
face to face TPR conditions than similar students using the conventional approach. Also
in Experment 1, pupils with a high TAK score gained more verbs and “other words” in both
conditions. In Experiment 2, this type of student learned more words in total, as well as more
verbs and “other words” in both TPR conditions.
– Pupils with the lowest TAK score, and thus the smallest receptive vocabulary benefited most
receptively. In Experiment 1 this type of pupil gained more “other words” in the face to face
TPR condition than similar learners working with the conventional approach. Moreover,
pupils with a low TAK score in both conditions learned more words in total, and also more
nouns and verbs. In Experiment 2 pupils of this type learned more words in total and more
nouns in both TPR conditions.
The influence of the TAK score seems to indicate that beginning second language learners profit
most from extra vocabulary activities in general, and also from TPR, for actively learning words if they
already have a relatively large passive vocabulary (between 1000 and 2000 words) and passively learn
the most if they have a small passive vocabulary (less than 1000 words). For pupils with higher TAK
scores the effects of actively gaining vocabulary need to be viewed with caution, as it is possible that
effects of passive learning are not visible owing to a ceiling effect on the passive test. For the pupils
with the lowest TAK scores it is clear that they will benefit from extra vocabulary building activities,
such as TPR, to enlarge their passive vocabulary. For this group there was no suitable approach so far.

Changes in behaviour and opinions of the teachers
If we look at the developments in the teachers, there seem to be small effects with both the face to
face TPR condition and the iPad condition. In Experiment 1 teachers in the face to face TPR condition
evolved, according to their own answers, towards more explicit, intentional, and more target-group
specific vocabulary teaching. Teachers in the conventional setting reported changes in the opposite
direction. In Experiment 2 teachers in the face to face TPR setting found children to understand
more of the target words in the vocabulary activities in the classroom than prior to the intervention.
During the pre-test, half as many teachers in the iPad setting as in the face to face setting condition
were convinced that children first need to master their first language before attempting to learn
Dutch. At the post-test this difference was greatly reduced, and negligable under the criteria applied.
These results seem to indicate that teachers who use face to face TPR report more changes that are
to the advantage of the target group, than teachers working with the conventional approach or in
the iPad TPR setting.
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PRACTICAL IMPLICATIONS
Face to faceTPR does not have more or less effect for young, beginning second language learners
as a group than the conventional method or iPad TPR. The fact that they are receiving extra tuition
in a small, homogenous group, either face to face or on the iPad, in quiet surroundings, seems to be
more important than how that happens. Further research is necessary to find out what exactly is the
effective part of this similarity in conditions. The present research also evokes curiosity as to the nett
gain of the activities in the entire group and of the extra activities.
Given the influence of the size of vocabulary estimated beforehand on the gain through TPR we
can pose that TPR as used here, and with additional elements, can be a suitable, and hitherto
unavailable, approach for pupils with the least favourable starting point, the absolute beginners,
to learn receptively. For learning productively, TPR can also be of value, especially for pupils who
already have a larger passive vocabulary within the group of second language learners. As this
pattern also emerges from Experiment 1, irrespective of condition, the differentiation in approach for
children with different levels of word skills should also apply for learning words in the conventional
approach. To ascertain whether an active or a passive approach is most advantageous to a pupil, the
size of the passive vocabulary should be gauged at an early stage. Further research is necessary to
show whether it is indeed the case that a score of 16 in the passive vocabulary measured with TAK,
the average score over both experiments carried out here, can be taken as benchmark. This score
corresponds with an estimated vocabulary of 1000 words in reality.
Finding that face to face TPR, if done only with young beginning second language learners outside
the classroom, does not have more or less effect than the conventional approach and TPR on the
iPad, implies a solution may have been found for the lack of qualified staff to teach extra vocabulary
skills to beginning second language learners. Using vocabulary-building applications for devices
with headphones and touchscreens, such as tablets and iPads, can contribute to their vocabulary.
Of course these ICT applications can never take the place of the activities done in larger or smaller
groups with the teacher, but they apparently do offer a valuable way to get more exercise and learn
words. Nevertheless, the application designed for the intervention would need improving, as much
in user-friendliness and playing time as in attractiveness to children.
While TPR as a whole does not prove more effective for the average pupil in this target group, face
to face TPR seems to have an effect on teachers. This approach has the most positive impact on
teachers of all three approaches. Teachers in the face to face TPR condition were the only ones who
evolved, by their own account, towards vocabulary teaching geared to the specific needs of young
beginning second language learners. Probably the transparency of face to face TPR gives teachers
direct insight in teaching young beginning second language learners. In turn, this makes gaining
practical experience with this method, for example through learning labs, interesting for teacher
training courses, and for equipping teachers with extra professional skills, as well being a possible
angle for further research.
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RESTRICTIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH
As with all research, this study too has its restrictions. Regarding the effects on gained words for
pupils and the influence of background variables on these effects, these were restricted by choices
made at the outset in the research design.
The answers the teachers gave in the questionnaire show that the conventional approach can be
seen as the equivalent of what happens in practice when working with a small group as far as
content is considered, but not in terms of organisation. In current practice, it is not customary to
work with a homogenous group of beginning second language learners outside the classroom
setting in a quiet environment. Usually teachers work with a heterogenous group of pupils in the
same room the other pupils are also playing and learning in, with all the noise that entails. Also, the
length of these sessions tends to be shorter than the time taken in the extra word-learning activities
in this research. What we term “conventional approach” therefore is not equivalent to what happens
in regular practice, and it cannot be seen as representative of it.
It is possible that working with the TPR approach made the teachers feel less authoritative than they
are used to. Prescribing the method in detail, as was done here, is not customary in the lower grades
of elementary schools, even though doing so was necessary to maintain uniformity in the execution
of the study. Perhaps these activities therefore ended up coming across as less playful or natural
than the conventional activities. Something similar is the case for the iPad application that was less
varied and fun than is advisable for TPR and for ICT applications for young children, because strict
adherence to principles was necessary for this study. This, in combination with the time the activities
lasted and the effect this had on the concentration of the pupils, may have negatively influenced
the effectiveness measured. Possibly a larger amount of shorter activities in both TPR forms, as well
as an improved version of the iPad application would yield different results. This would have to be
the subject of further research.
One last restriction of this study could be that the use of questionnaires filled out by the teachers
might require further study to determine whether and to what extent they actually change their
behaviour and their opinions after an experiment.
In conclusion, the most urgent issues this research evokes:
The current research seems to have discovered that differences in didactic approach offered in
extra vocabulary-building activities are of less importance than the fact that such activities are
actually provided, with a homogenous group of beginning second language learners, outside the
classroom, in a quiet setting, given by trained teacher or with the aid of an iPad and headphones.
What the effective ingredient is in extra vocabulary training activities, under these conditions and for
this target group, remains to be further investigated.
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Na jaren werken met tweedetaalleerders in het basisonderwijs, en na jaren college en nascholing
geven over tweedetaalonderwijs en het begeleiden van pabo-studenten en leerkrachten in de
praktijk, en na nog eens jaren onderzoek doen in lectoraten, bleven de vragen knagen. Doen wij het
in het basisonderwijs wel goed met jonge beginnende tweedetaalleerders in de onderbouw? Is er
geen betere manier dan we tot nu toe hebben geprobeerd om ze snel veel Nederlandse woorden
te leren?
Toen ik groepsleerkracht was in het basisonderwijs, tussen 1979 en 1992, was het tweedetaalonderwijs in handen van speciale NT2-leerkrachten. Ik zorgde dat de tweedetaalleerders in mijn
klas de door mijn collega’s meegegeven opdrachten uitvoerden; verder deden ze zoveel mogelijk
mee met het overige onderwijs. Zo ging dat toen. Als ik Abd-el-Kadr kwijt was in de eerste maanden
dat hij, vers uit de Sahara, in mijn groep 4 zat, vond ik hem onveranderlijk terug in de w.c. waar hij
gelukzalig steeds opnieuw doortrok. Zijn eerste Nederlandse woord was ‘water’; een hele wereld in
één woord. Toen Teyfik uit Turkije in groep 6 bij mij in de klas kwam, liet hij me na een les met dia’s over
bijen via een tolkende medeleerling weten, dat hij dat allemaal al geleerd had bij zijn juf in Ankara.
Hij wist van alles over bijen, maar hij kon het in het Nederlands niet vertellen. Dat zijn maar twee
ervaringen van jaren werken op een school met bijna alleen maar tweedetaalleerders, hoewel niet
allemaal beginnende tweedetaalleerders. Het wonder van woorden leren en de frustratie van niet
voldoende woorden kennen, heeft me sindsdien niet losgelaten. Dank dus aan alle (beginnende)
tweedetaalleerders die ik zelf heb begeleid, en over wie ik hoorde via mijn studenten: jullie gaven en
geven mij de inspiratie en de energie om door te gaan.
Ik wilde met dit onderzoek een manier vinden om het leren van woorden vanaf het allereerste begin
zo mogelijk te versnellen. Dat is niet helemaal zo gelukt als ik hoopte. ‘Gras groeit niet harder als je
eraan trekt’, zei een goede vriendin heel wijs. En: ‘Zwemmen leer je ook niet sneller als je er vóór je
vijfde jaar mee begint,’ zei een ander. Daar zit iets in. Een troostrijke gedachte voor nu en voer voor
vervolgonderzoek.
Een proefschrift lijkt het werk van één persoon, maar is het resultaat van een inspanning van heel
veel mensen. Graag wil ik hen bedanken.
De conclusies van dit onderzoek waren er niet geweest zonder de ICT-coördinatoren op de
deelnemende scholen, de leerkrachten die trouw de woordenschatactiviteiten uitvoerden en alle
leerlingen die hebben meegedaan. Wat we door dit onderzoek te weten zijn gekomen is dankzij de
inspanningen van jullie: al die juffen, meesters en kinderen. Jullie bijdrage was onmisbaar. Daarom
bedank ik jullie als eersten. Ook al hebben we iets anders gevonden dan verwacht, hopelijk kan
‘de praktijk’ verder met de bevindingen en zijn (nieuwe) beginnende tweedetaalleerders daar
uiteindelijk mee geholpen. Daar was het tenslotte allemaal om begonnen.
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Evenveel heb ik te danken aan mijn begeleiders en promotoren: Dorian, Marianne, Jos, Folkert en Rob.
Wat heb ik geboft met zulke betrokken en deskundige begeleiders. De gezamenlijke bijeenkomsten
in Folkerts kamer waren altijd zeer geanimeerd. Ik zal ze missen! Dorian, jij gaf me net dat duwtje
dat ik nodig had om aan dit avontuur te beginnen. Met je vaste geloof in mij en je scherpe en
constructieve blik heb je mij door de eerste helft van dit promotietraject heen gesleept. Zelfs na je
pensionering was je nog betrokken bij de tweede helft. Wat er allemaal ook voor verrassends kan
gebeuren bij de promotieaanvraag en de dataverzameling, van jou heb ik geleerd er met humor
naar te kijken en uiteraard onmiddellijk passende actie te ondernemen. Marianne, jij stond mij bij,
als ervaren onderzoeker en als opvolger van Dorian, in de tweede helft van het traject. Je hielp me
met de weerbarstigheid van het schrijven van het proefschrift: liefdevol, bemoedigend en streng
waar nodig, maar altijd constructief. Van je begeleiding heb ik dankbaar gebruik gemaakt en van
‘de manier waarop’ heb ik ook veel geleerd voor het begeleiden van mijn eigen studenten. Jos, jij
keek vanaf de zijlijn mee en gaf nuchter en soms ironisch commentaar, waardoor je een welkome
lichtheid inbracht. Folkert, ik was altijd bang dat op een dag de intimiderende, bijna manshoge,
stapel revisie- en correctiewerk op je bureau zou omvallen, met jou eronder. Daarom voelde ik me
weleens bezwaard als ik om feedback vroeg. Niettemin trad je me altijd opgewekt tegemoet en
voorzag mij van ter zake (en geestig) generiek en specifiek commentaar. Ook je moedgevende en
waarderende woorden waren voor mij een baken in de stormachtige zeeën van het onderzoek.
Rob, jij als methodoloog hebt denkelijk veel met me te stellen gehad. Een van jouw domeinen
in de begeleiding was mijn uitdaging: de statistiek van de effectstudie. Als iemand dat in Jip-enJanneke-taal kan uitleggen ben jij het wel. Halverwege mijn promotietraject ben je aangetreden als
hoogleraar in Nijmegen. Dat je desondanks loyaal bleef aan je ‘Amsterdamse’ promovenda, vind ik
geweldig. Daarvoor en voor je enorme geduld, invoelingsvermogen en humor kan ik je niet genoeg
danken.
Dan is er ook nog Erik, die niet officieel tot het team van begeleiders behoorde, maar zonder wie
dit proefschrift er niet was geweest. Jij liet mij kennismaken met multilevelanalyses en alles wat
daarachter verscholen zit en coachte mij alvast voor de promotieplechtigheid. Ik hoop niet dat ik
echt flauwval als het zover is, maar dat dat mag, is een geruststellend idee.
Zonder Hogeschool Inholland was dit promotietraject er niet geweest. Vier jaar lang ben ik
van een deel van mijn taak vrijgesteld om dit onderzoek te doen. Dank aan alle domein- en
programmadirecteuren, leden van de promotiecommissie en stafleden Onderzoek die mij steunden:
Marij, Lucas, Angelique, Peter, Bart, Lida en Ria. Een bijzonder woord van dank aan jou, Lida, omdat
je het tweede experiment redde door ervoor te zorgen dat er onderzoeksassistenten mochten
worden ingehuurd, toen de beoogde studentassistenten van universiteiten en hogescholen
onverwachts uitbleven. En omdat je eens vroeg: ‘Maar je geniet er toch hopelijk ook wel van, van dat
promoveren?’ Ook aan jou, Elsbeth, mijn locatiemanager op pabo Rotterdam van Inholland, heb ik te
danken dat dit promotietraject überhaupt wordt afgerond. Dankzij jou kreeg ik echt de gelegenheid
en de rust om mijn onderzoek te doen. Door je belangstelling en raad en daad voelde ik mij zeer
gesteund. Mijn collega’s bij de pabo en de collega’s bij de Master Leren en Innoveren hielden mij op
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de been door hun betrokken vragen naar ‘hoe het ging’. Maar ook hielden ze me bij de les: er waren
immers ook nog studenten die colleges en beoordelingen moesten krijgen. Dat hielp enorm om me
niet totaal te begraven in mijn onderzoek en er steeds weer met frisse blik naar te kijken. Anneke en
Letty: heel veel dank voor het meedenken.
Veel heb ik ook te danken aan mijn persoonlijke studentassistenten Mieke (Experiment 1) en Casper
(Experiment 2), die evenals de toets- en observatieassistenten het veld in gingen en die voor mij
de data invoerden. Het was fijn om in de roerige tijd van de dataverzameling zulke enthousiaste
en betrouwbare maatjes te hebben. Onderzoek doen is soms een eenzame klus. Dank dus ook
voor jullie gezelschap. Het verzamelen van de data door toetsen en observeren was een enorme
logistieke organisatie. Zonder data geen onderzoek. Assistenten vlogen uit naar alle scholen. Daarom
heel veel dank aan Stephanie, die in het vooronderzoek de woordenschattoetsen uittestte, en aan
Greetje, Greet, Corrie, Anneke, Sylvia, Noor, Iris, Willem-Paul, Tania, Zarina, Carmen, Marloes, Suzanne,
Marjolein, Liza en natuurlijk aan Koen en Nel. Dank ook aan Peggy van studentuitzendbureau ASA
die mij snel hielp aan goede assistenten. Een ander aspect van de logistiek was het verzorgen van
materiaalsets met circustenten, acrobaten, clowns en zo meer, alles identiek en kleuterbestendig.
Zonder Sarah, Annike, Esther, Amber, Dominique en Ingeborg was dat allemaal nooit gelukt.
Voor het ontwikkelen van de iPad-applicatie ben ik veel dank verschuldigd aan uitgeverij Zwijsen.
Maud en Annemieke, jullie dachten in het allereerste begin met mij mee en kregen voor elkaar dat
de uitgeverij bijdroeg aan het onderzoek. Sandra en Veronic, jullie zorgden ervoor dat de applicatie
zowel inhoudelijk als qua vormgeving werd ontwikkeld volgens de (strenge) eisen van het onderzoek,
zelfs als jullie vanuit jullie ervaring als ontwikkelaars graag andere keuzes hadden gemaakt. Dat de
uitgeverij bereid was de voor deze interventie geldende principes uit te proberen, zonder daaraan
te willen tornen en zonder de uitkomsten te willen beïnvloeden, vind ik heel bijzonder. Heel veel
dank ook voor de bijzonder leerzame gesprekken op de uitgeverij. Sandra’s hulp bij de ICT-logistiek
en hectiek die het tweede experiment in de uitvoering met zich meebracht, is onbetaalbaar.
Dan waren er nog leden van de groepen waartoe ik als onderzoeker en later als promovenda
behoorde. Allereerst het lectoraat Dynamiek van de Stad van Guido Walraven, waar ik mijn eerste
stappen op het onderzoekspad zette. Daarna de lectoraten Ontwikkelingsgericht Onderwijs van
Dorian de Haan, respectievelijk Taal en Didactiek onder leiding van Rick de Graaff. Wat een geweldige
omgeving om onderzoek te mogen doen en te leren van elkaar. De meeste tijd heb ik doorgebracht
in het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs, waar de een na de ander aan een promotietraject
begon, en dat ook afrondde. Dank aan Dorian, Marianne, Marian, Marjan, Sylvia, Yvonne, Els, Ron
en Marleen. Als promovenda maakte ik deel uit van twee opeenvolgende intervisiegroepen van
promovendi van Inholland. Het was fijn de ups en downs van promotieonderzoek met elkaar te
kunnen delen. Alard en Ellen, Jeany, Ton, Margo, Hasan, Fenna, Pieter, Chris, JanDirk en Luc: dank voor
jullie steun. Daarnaast was er nog de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language
Acquisition van de UvA. Sible, in jouw naam dank ik allen die mij, als af en toe binnenvallende
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buitenpromovenda, op de CASLA-lunches steeds ruimhartig, belangstellend en vriendelijk in hun
midden opnamen.
Aan iedereen van Cappella Gabrieli en aan Joost, Maria en Noortje dank ik dat er de afgelopen vier
jaar toch muziek en beweging in (mij) zat, ook als het onderzoek even vast leek te zitten.
De steun van het thuisfront tijdens deze reis was en is me heel dierbaar. Het is heel fijn als familie,
vrienden en bekenden regelmatig vragen hoe het gaat met de promotie. Maar het is ook een
verademing om af en toe over iets heel anders te praten, kopjes thee te drinken, een hapje te eten,
een stukje te wandelen en een uitstapje te maken. Het leven is meer dan een promotietraject. Goed
dat jullie me dat voorleefden. Lieve broer Frank en andere familieleden, vriendinnen Hendriek, Kati,
Martine, Mathea, Karin, Anneke, Marieke en alle andere vrienden en bekenden, jullie zijn met te veel
om alle namen te noemen en ik zou niet graag iemand vergeten. Heel veel dank voor jullie steun,
liefde, geduld en begrip. Een bijzonder woord van dank aan Ton, ooit mijn leraar Nederlands op de
pabo en sindsdien trouwe vriend. Jij zag mij wel promoveren, liet je me al in een zeer vroeg stadium
weten. En zie, het is zover. Heel veel dank voor je voorbeeld en je vriendschap, al die jaren.
Amber, Jorine, Odette en mijn nichtjes Laura en Anneke dank ik voor hun onmisbare hulp bij het
afronden van dit proefschrift. Marieke en Dorian, wat fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn en
straks naast mij zullen staan.
Sander, last but not least, rots in de branding. Ook jij vond dat promoveren echt iets voor mij was,
ook al twijfelde ik daar zelf op gezette tijden aan. Heel veel dank voor je onverstoorbare vertrouwen,
je hulp, je geruststellende aanwezigheid en je liefde.
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Total Physical Response (TPR) is een manier om
taalleerders een nieuwe taal te leren zonder dat ze
meteen gedwongen worden na te zeggen of te
spreken. Door het uitvoeren van doe-opdrachtjes
die in de doeltaal worden gegeven kunnen ze
laten zien wat ze begrijpen. Zij reageren dus ‘met
handen en voeten’.

