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Grammaticaverwerving door training 
van verstavaardigheid 
Jan Hulstijn 
Universiteit van Amsterdam 

This paper argues that there is no simple answer to the question of how L2 
grammar and lexis are acquired. In a differentiated approach to this issue, a 
number of distinctions are made between and within the domains of grammar 
and lexis and between explicit and implicit learning. Explicit L2 learning is 
characterized by many interference and overgeneralization errors, which can 
only be overcome through an investment of much time and effort. This paper 
makes a plea for implicit learning. It is hypothesized that many interference and 
overgeneralizations errors can be prevented with a combination of (a) an inten
sive training of word recognition in concatenated speech (word-by-word un
derstanding), and (b) a postponement of L2 (oral) production. An outline is gi
ven of a study which aims to test this hypothesis. 

\ 

1. Inleiding 

Vlot en foutloos onze vreemde talen spreken - zouden we daartoe niet allemaal graag 
in staat willen zijn? We kunnen dat doel wel bereiken, maar alleen wanneer we er ge-
durende lange tijd veel moeite voor doen. En zoveel tijd en motivatie hebben we 
meestal niet - en bijna niemand van ons had genoeg tijd en motivatie toen we nog op 
school zaten, althans wat betreft Frans en Duits. Het voortgezet onderwijs in 
Nederland levert over het algemeen geen vlotte en foutloze sprekers van het Frans 
en Duits op. Zelfs in de lerarenopleidingen zijn de spreekvaardigheidresultaten te-
leurstellend: de meeste leerkrachten Frans en Duits in het voortgezet onderwijs zijn, 
blijkens een in 1999 gepubliceerd onderzoek van de onderwijsinspectie, niet goed in 
staat hun lessen vlot en foutloos in de doeltaal te geven (Vakinspecteurs moderne 
vreemde talen voortgezet onderwijs, 1999). 

Zou het mogelijk zijn om het vreemde-talenonderwijs zo in te richten dat grammati-
cafouten goeddeels voorkomen kunnen worden? Die vraag is al zo oud als het 
vreemde-talenonderwijs zelf en in de loop der tijden zijn tal van methodes ontwik-
keld en beproefd om grammaticafouten te voorkomen (Kelly, 1969; Titone, 1968). 
Nu eens werden methodes ontwikkeld die de nadruk legden op kermis, dan weer me
thodes die de nadruk legden op vaardigheid; maar men krijgt al gauw de teleurstel-
lende indruk dat de geschiedenis een "ontwikkeling zonder vooruitgang" te zien 
geeft (Koster & Matter, 1983: 163). Recente ontwikkelingen in de taalkunde, de cog-
nitiepsychologie, en het jonge wetenschapsgebied tweede-taalverwerving hebben in-
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tussen nieuwe opvattingen opgeleverd van de aloude begrippen kennis en vaardig
heid. In paragraaf 2 ga ik kort op die ontwikkelingen in en ontwikkel dan drie stel-
lingen over het impliciet en expliciet leren van T2-grammaticakennis en T2-lexicon-
kennis.' (In Hulstijn, 1999, worden de bedoelde ontwikkelingen in taalwetenschap en 
cognitiepsychologie uitvoeriger geschetst.) Op basis van een opvatting over de rol 
van impliciet leren in de eerste- en tweede-taalverwerving werk ik in paragraaf 3 de 
gedachte uit dat grammaticafouten bij het spreken wellicht vermeden en het spreek-
gemak verhoogd kunnen worden langs de weg van impliciete tweede-taalverwerving 
in de vorm van een intensieve training van verstavaardigheid. In de volgende para-
grafen situeer ik mijn opvatting ten opzichte van die van anderen en schets ik aan de 
hand van een concreet onderzoeksplan hoe de hypothese onderzocht kan worden. 

2. Expliciet en impliciet leren van grammatica en lexicon 

In deze paragraaf zal ik een globale T2-verwervingstheorie formuleren die uitgaat 
van twee onderscheidingen. Het ene onderscheid is van taalkundige aard, het andere 
van psychologische aard. 

Wat de taal betreft maak ik een grof onderscheid tussen grammatica en lexicon. 
Onder grammatica versta ik zaken als (1) woordvolgorde en grammaticale functie 
van zinsconstituenten (syntaxis), (2) congruentieverschijnselen tussen en binnen 
constituenten, (3) morfonologische, regelmatige procedes voor zaken zoals meer-
voudvorming, verledentijdvorming, samenstelling en afleiding, (4) de vormelijke ex-
pressie van semantische noties zoals tempus, aspect, (on)bepaa]dheid, topic/com
ment, e.d., en (5) het fonologisch systeem van de taal, d.w.z. de spraakklanken en het 
systeem van fonologische eigenschappen waarmee de spraakklanken gekenmerkt 
worden. Tot de grammatica reken ik hier niet de specifieke categoriale, functionele 
en semantische eigenschappen van afzonderlijke lexicale items, zoals bijvoorbeeld 
dat hopen een regelmatig, "zwak" werkwoord is en dat lopen een "sterk" werkwoord 
is met de verleden-tijdvorm Hep; dat hopen een tweeplaatsig en lopen een eenplaat-
sig predikaat is; dat zowel hopen als lopen verbonden worden met een argument dat 
de semantische rol van Agens vervult. Tot de grammatica reken ik wel de regel die 
wij toepassen wanneer wij voorspellen dat de verleden tijd van stopen, als dat werk
woord tot de Nederlandse woordvoorraad zou behoren, stoopte zou moeten zijn. 

Onder lexicon versta ik alles wat niet onder grammatica valt. In hoofdzaak komt 
dat neer op woorden en uitdrukkingen, hoe ze klinken, hoe ze gespeld worden, tot 
welke grammaticale categoric ze behoren, welke specifieke morfonologische eigen
schappen ze hebben, wat ze betekenen, in welke taalgebruiksituaties ze wel en niet 
gebruikt kunnen worden, e.d. Merk op dat veel van wat in schoolgrammatica's be-
handeld wordt als grammatica, in mijn definitie valt onder lexicon: onregelmatige 
werkwoordvervoeging, onregelmatige naamwoordverbuiging, rijtjes van functie-
woorden (voomaamwoorden, voorzetsels, voegwoorden), opsomming van woorden 
die tot bepaalde subcategorieen horen (bijvoorbeeld: werkwoorden en voorzetsels 
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die de genitief regeren) en conventies voor mondelinge en schriftelijk taalgebruik af-
hankelijk van de communicatieve situatie. 

Bovenstaand onderscheid tussen grammatica en lexicon moet gezien worden als 
een grove, niet door een specifieke taaltheorie onderbouwde scheidlijn. Wel krijg ik 
de indruk uit recente ontwikkelingen in de generatieve taalkunde dat, terwijl de na
druk van de theorievorming zich decennia lang concentreerde op de syntaxis, er nu 
een verschuiving gaande is in de richting van het lexicon - althans in die zin dat veel 
grammaticale informatie niet meer in een relatief autonome syntaxis verantwoord 
wordt doch in het lexicon (Broekhuis, 1997a, 1997b, 1997c). De door mij hier ge-
maakte tweedeling zal ongetwijfeld door taalkundigen bekritiseerd kunnen worden. 
Het voordeel echter van een simpele tweedeling is dat er een sturende werking van 
kan uitgaan in het taalverwervingsonderzoek, zoals ik hieronder hoop aan te tonen. 

Wat het leren van grammaticakennis betreft maak ik een onderscheid tussen ener-
zijds expliciet of concept- en regelgestuurd leren en anderzijds impliciet of datage-
stuurd leren. Over expliciete en impliciete kennis en expliciet en impliciet leren zijn 
in de afgelopen dertig jaar door cognitiepsychologen honderden artikelen en boeken 
geschreven (voor een literatuuroverzicht zie bijvoorbeeld Ellis 1994a, 2001; 
Schmidt, 1994). Voor mijn betoog is het voldoende om uit te gaan van een betrek-

" Icelijk globaal gedefinieerd onderscheid. Ik kies daarvoor de formulering van Ellis 
(i994b: 1-2): 

"Implicit learning is acquisition of knowledge about the underlying structure of 
a complex stimulus environment by a process which takes place naturally, 
simply and without conscious operations. Explicit learning is a more conscious 
operation where the individual makes and tests hypotheses in a search for struc
ture. Knowledge attainment can thus take place implicidy (a nonconscious and 
automatic abstraction of the structural nature of the material arrived at from ex
perience of instances), explicitly through selective learning (the learner sear
ching for information and building then testing hypotheses), or, because we can 
communicate using language, explicidy via given rules (assimilation of a rule 
following explicit instruction)." 

Voordat jonge kinderen op school leren lezen en schrijven, krijgen ze geen of wei-
nig informatie over taal; hun metalinguistisch inzicht gaat zich pas echt ontwikkelen 
doordat ze gaan lezen en schrijven. Alle gezonde kinderen beheersen de grammatica 
(in boven aangegeven betekenis) van hun moedertaal rond hun achtste jaar bijna 
foutloos, ondanks grote onderlinge verschillen in intelligentie en in de beheersing 
van schoolkennis (woordenschat, rekenen, wereldorientatie, aardrijkskunde, ge
schiedenis, spelling etc.). Als diezelfde kinderen enkele jaren later op school vreem
de talen gaan leren, dan gebeurt dat niet op een hoofdzakelijk impliciete wijze, zoals 
bij de Tl-verwerving, doch eerder op een hoofdzakelijk expliciete wijze. Er wordt 
bijna altijd informatie gegeven over de structuur van de taal (grammaticaregels). 
Bovendien wordt in het vreemde- en tweede-taalonderwijs (aan geletterde personen) 
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vrijwel overal ter wereld gebruik gemaakt van de geschreven taal (leesteksten, de ge-
drukte weergave van luisterteksten, losse woorden - al dan niet vergezeld van de 
vertaling ervan in de Tl - ook weer in geschreven vorm), hetgeen expliciete taalver-
werving weliswaar niet afdwingt maar toch wel in de hand werkt. Kortom, verwer-
ving van de Tl-grammatica verloopt langs impliciete weg, terwijl verwerving van 
T2-grammatica in het onderwijs vrijwel altijd langs expliciete weg plaatsvindt. 

Maar het is de vraag of kennis van T2-grammatica niet ook op impliciete wijze 
verworven kan worden. Misschien is het wel zo dat grammaticakennis ontstaat op 
basis van de verwerving van afzonderlijke woorden (woorditems) in afzonderlijke 
zinnen en zinsfragmenten (zins-items). Mogelijk komt zo, op een voornamelijk in-
ductieve wijze, item-onafhankelijke grammaticakennis tot stand in een mentale 
grammatica waarmee binnenkomende zinnen ontleed, en uitgaande zinnen geconst-
rueerd kunnen worden. 

Over deze kwesties wordt al bijna twintig jaar lang een debat gevoerd tussen de 
zogenaamde symbolisten (waartoe de meeste aanhangers van de Chomskyaanse ge
neratieve taalkunde behoren) en de connectionisten. De eerst genoemden gaan ervan 
uit dat grammaticakennis in het hoofd is opgeslagen in de vorm van zeer abstracte 
principes en concepten. Generatief taalkundigen beschouwen het niet zozeer hun 
taak te verantwoorden hoe die kennis zich ontwikkelt en aangewend wordt bij het 
luisteren en spreken. Dat laten zij aan psychologen over (Gregg, 1996).^ Connec
tionisten daarentegen hebben juist wel een visie op ontwikkeling. Volgens de con
nectionisten moeten we ons taalkennis voorstellen als een gigantisch netwerk van 
knopen die onderling meer of minder sterk verbonden zijn.' Kennis wordt opge-
bouwd door het leggen van verbindingen tussen elementen op het laagste, akoesti-
sche, niveau. Door middel van chunking ontstaan daaruit knopen op steeds hogere 
niveaus (fonemen, woorddelen, woorden, grammaticale eigenschappen). Het begrip 
associatie, zo oud als de psychologic zelf, speelt hier een cruciale rol. Het leggen van 
verbindingen gebeurt in principe op een inductieve manier. Doordat de leerder bloot-
staat aan input uit de omgeving worden langzaam maar zeker knopen gevormd die op 
hun beurt door blootstelling aan de input weer hogere knopen vormen. Het systeem 
waarmee taal begrepen en geproduceerd wordt, past geen regels toe. Het systeem leert 
ook helemaal geen regels. Ook is het niet zo dat het systeem leert met behulp van re-
gels. Maar wel is het zo dat datgene wat het systeem geleerd heeft, met behulp van re
gels beschreven kan worden en de taal die mensen produceren, is in die zin dus wel 
regelmatig. 

Als ik naar het debat tussen symbolisten en connectionisten van de laatste twintig 
jaar kijk, en daarbij het bovengemaakte onderscheid tussen grammatica en lexicon 
betrek, komt ik tot de volgende werkhypothesen, die een gedifferentieerde benade-
ring belichamen van T2-verwerving: 

1. T2-grammaticakennis kan langs impliciete, datagestuurde weg verworven wor
den. 

2. T2-grammaticakennis kan ook langs de expliciete, concept- en regelgestuurde 
weg verworven worden, maar dan moeten T2-leerders bereid zijn langdurig te oe-
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fenen en de eigen T2-productie sterk te controleren (monitoring, self correction). 
3. T2-lexiconkennis wordt vooral langs de expliciete weg geleerd, d.w.z. T2-leerders 

moeten aandacht geven aan woorden en hun eigenschappen.^ 
Ik haast mij aan deze stellingen toe te voegen dat ik mij er goed van bewust ben 

dat ik taal op een waarschijnlijk veel te simplistische manier verdeel in twee catego-
rieen (grammatica en lexicon) en dat ik leren op een waarschijnlijk veel te simplisti
sche manier verdeel in twee soorten (impliciet en expliciet). Ik ben echter van mening 
dat een vereenvoudigde voorstelling van zaken in de wetenschapsbeoefening van stra-
tegische belang kan zijn. Simpele theorieen geven sturing aan het onderzoek mits er 
duidelijk uit af te leiden is hoe ze gefalsifieerd kunnen worden. Ze kunnen goed dienst 
doen om er onderzoeksvragen uit af te leiden. Bijvoorbeeld: Gelden stellingen 1 en 2 
voor alle vijf grammatica-terreinen die hierboven onderscheiden werden? 

In paragraaf 3 werk ik het begrip impliciete grammaticaverwerving verder uit 
vanuit het perspectief van spraakverstaan en in paragraaf 4 situeer ik mijn standpunt 
ten opzichte van opvattingen in de literatuur. In paragraaf 5 laat ik zien hoe uit mijn 
benadering een onderzoeksvraag en -opzet wordt afgeleid. 

3. Impliciet leren door de training van spraakverstaan 

Volwassen, geletterde personen kunnen vrij makkelijk in korte tijd flink wat woord-
jes leren. Als zij een beginnerscursus in een tweede taal gaan volgen, kunnen ze 
daardoor al tamelijk snel veel van de taal begrijpen en daardoor voelen ze niet de 
noodzaak alles te verstaan van wat er in de T2 gezegd wordt. Door hun relatief ho-
ge cognitieve ontwikkeling, gaan ze top-down-strategieen gebruiken bij het begrij
pen van wat er gezegd wordt, terwijl ze er misschien meer baat bij zouden hebben 
om, net als jonge kinderen, het gesprokene van onderen op, woord voor woord te 
moeten verstaan. Kortom, volwassen T2-leerders kunnen misschien wel goed be
grijpen maar slecht verstaan. 

Aan foutloze spraakproductie ligt impliciete grammaticakennis ten grondslag. Die 
impliciete kennis moet opgebouwd worden door het parseren van de akoestische in
put (zie ook Berwick, 1985; Carroll, 1999). Als dat niet gebeurd is, en T2-leerders 
moeten toch een T2-spreektaak uitvoeren, rest hun niet anders dan terugvallen op 
routines uit de Tl , hetgeen interferentiefouten tot gevolg heeft. Daardoor maken T2-
leerders misschien wel meer interferentiefouten dan nodig is. 

Op basis van bovenstaande overwegingen kom ik tot de volgende hypothese: 
grammaticafouten in de T2-productie kunnen voorkomen worden wanneer de impli
ciete verwerving van grammaticaverschijnselen gestimuleerd wordt en expliciete 
leerprocessen zoveel mogelijk onderdrukt worden (net als bij nog niet geletterde Tl-
verwervers). Dit kan gebeuren door het opzetten van een intensieve verstavaardig-
heidstraining. De kenmerkende elementen van zo'n training zijn: 
1. Het te leren grammaticaverschijnsel komt zeer frequent in het mondelinge aanbod 

voor. 
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2. De T2-leerders moeten ertoe gebracht worden de input niet alleen te begrijpen 
maar ook te verstaan. 

3. Begrijpen houdt in: het vatten van de betekenis van de input. 
4. Verstaan houdt in: het herkennen van alle woorden in de input, ook functiewoor-

den en affixen die in normale verbonden spraak soms niet duidelijk waarneem-
baar zijn en/of vanwege hun geringe semantische inhoud soms niet opvallen. 

5. Aan de T2-leerders wordt geen enkele metalingui'stische informatie verstrekt. 
6. De verstavaardigheidstraining bestaat uit versta-taken. De T2-leerders krijgen au-

ditieve input en moeten daarmee lets doen, bijvoorbeeld zeggen uit hoeveel woor
den een aangeboden uiting bestaat. Daarna krijgen ze feedback (bijvoorbeeld het 
juiste getal). De versta-taken moeten net zo vaak uitgevoerd worden tot de T2-
leerders hun responsen snel en foutloos kunnen geven. De training richt zich dus 
op snelle en automatische herkenning van woorden in verbonden spraak. (Zie 
voor het begrip automatisering de bijdrage van Schoonen e.a.). 

7. Met het uitvoeren van spreekopdrachten, die de productie van zinnen zou kunnen 
bevatten waarin de doelstructuur voorkomt, wordt gewacht totdat de T2-leerders 
de versta-taken snel, foutloos en moeiteloos kunnen uitvoeren. 

Mijn hypothese stelt dat impliciete grammaticaverwerving vooral gestimuleerd 
kan worden door training van verstaan van mondelinge taal, niet door het lezen van 
schriftelijke taal. De reden daarvan is gelegen in de overweging dat de luisteraar 
minder gelegenheid dan de lezer heeft om gebruik te maken van expliciete, bewuste 
inductie. Ten eerste zijn woordgrenzen in geschreven taal door spaties en leestekens 
gemarkeerd; gesproken taal bevat veel minder aanwijzingen voor woordgrenzen. Ten 
tweede bevat handgeschreven of gedrukte taal veel minder visuele, picturale variatie 
dan de akoestische variatie die eigen is aan gesproken taal. En ten derde heeft de luis
teraar geen of nauwelijks invloed op het tempo waarmee de spreker spreekt en dus 
geen invloed op het tempo waarmee hij/zij het gesprokene verwerkt. De lezer daar
entegen bevindt zich vaak in de gelegenheid om de tekst in een zelf gekozen tempo 
te lezen en te herlezen. Deze drie verschillen laten zien dat de lezer meer mogelijk-
heden heeft voor een expliciete, bewuste, hypothesetoetsende verwerking van de 
grammaticale informatie in de talige input dan de luisteraar en dat de luisteraar meer 
gedwongen is de grammaticale informatie op impliciete wijze te verwerken. 

4. Situering van de "grammaticaverwerving door woord-voor-woord verstaan-
benadering" ten opzichte van andere opvattingen 

In deze paragraaf wil ik aangeven waar de verschillen en overeenkomsten liggen tus
sen mijn hypothese van impliciet leren door verstavaardigheidstraining en enkele an
dere opvattingen uit de SLA-literatuur en uit de literatuur der taaldidactiek. 

Volgens vele SLA-onderzoekers die uitgaan van de generatieve taalkunde, heeft 
expliciet grammatica-onderwijs en het verbeteren van grammaticafouten {error cor-
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rection) geen zin. De grammatica van een T2 wordt alleen geleerd door veelvuldige 
blootstelling aan de T2 (de zogenaamde pWmarv data). Dit standpunt wordt bijvoor
beeld ingenomen door Schwartz (1993). Mijn standpunt komt uiteindelijk wel op 
hetzelfde neer maar wordt anders onderbouwd. Ten eerste leunt mijn hypothese niet 
op de generatieve taalkunde (en de daardoor ondersteunde symbolische opvatting) en 
evenmin op de stelling van Schwartz (1999) dat grammaticakennis modulair inge-
kapseld is en daardoor niet langs expliciete weg te leren. In plaats daarvan baseer ik 
mij op het connectionisme. Ten tweede doet mijn hypothese een concreet voorstel 
voor de bevordering van T2-grammaticaverwerving, terwijl generatieve SLA-onder
zoekers daarvoor geen concrete voorstellen doen en zich beperken tot het algemeen 
advies om T2-leerders aan een rijke T2-input bloot te stellen. 

Volgens de bekende Input Hypothesis van Krashen (1981, 1985) vindt T2-ver-
werving plaats door T2-leerders bloot te stellen aan grote hoeveelheden taalaanbod 
waarvan de betekenis in grote lijnen begrijpelijk is. Deze begrijpelijkheid wordt ge-
garandeerd wanneer de grammaticale en lexicale bestanddelen van het taalaanbod 
bijna allemaal bekend zijn {comprehensible input en ;' -i- 7). Mijn standpunt verschilt 
van dat van Krashen in de volgende opzichten. Ten eerste rust Krashens theorie on-
uitgesproken op een symbolische opvatting van het begrip taalkennis, terwijl ik ver-
trek vanuit een connectionistische opvatting. Ten tweede werkt Krashens Natural 
Approach de opvatting in de hand dat taalonderwijs de taalverwerving niet vermag 
te sturen en dat het niet veel anders kan doen dan, om zo te zeggen, "achter de na-
tuur aanlopen" door begrijpelijke input op het i-i-l-niveau te verschaffen. Mijn voor
stel is juist om middels intensieve en gerichte verstavaardigheidstraining en middels 
uitstel van productie sturend in te grijpen en zo het gevaar van fouten door Tl-inter-
ferentie en overgeneralisatie in te dammen. 

In het begin van de jaren 80 werd door een klein aantal taaldidactici in het bui-
tenland (Asher, Davies, Nord, Winitz) en in Nederland (Anceaux, De Ru, 
Mooijmans, Schouten-van Parreren, Van de Ree) gepleit voor een receptieve aanpak 
van het T2-onderwijs (zie bijvoorbeeld Schouten-van Parreren, 1983). Overigens be-
stonden er tussen deze didactic! nog aanzienlijke verschillen in taalkundige, leer-
theoretische en taaldidactische uitgangspunten. Zij deelden echter met elkaar de op
vatting (die ik ook onderschrijf) dat veel spreekfouten vermeden kunnen worden 
wanneer aan het spreken een fase van luisteren voorafgaat. Mijn hypothese is echter 
gebaseerd op theoretische inzichten die begin jaren tachtig nog niet in omloop wa-
ren: het onderscheid tussen grammatica en lexicon zoals in paragraaf 2 gemaakt, het 
onderscheid tussen impliciet leren, in connectionistische zin, en expliciet leren, en de 
nadruk op automatisering. Mijn gedifferentieerde theorie, neergelegd in de drie stel
lingen aan het eind van paragraaf 2, is dus niet rechtstreeks vergelijkbaar met de re
ceptieve opvattingen van de jaren tachtig. 

In de opvatting van Schmidt (1994, 1999, 2001) vraagt T2-verwerving, niet alleen 
de verwerving van woordenschat maar ook de verwerving van grammatica, om een 
zekere mate van attention en noticing. Met name het begrip noticing wordt echter 
door Schmidt niet duidelijk uitgewerkt. Zo blijft onduidelijk hoe Schmidt zich het 
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T2-onderwijs gericht op noticing nu concreet voorstelt: met het verstrekken van ex
pliciete grammaticaregels, wel het richten van de aandacht op vorm-functie ver-
schijnselen in de input - maar hoe dan precies? In mijn benadering wordt de aandacht 
van de T2-leerders in de verstavaardigheidstraining gericht op zowel het herkennen 
van (alle) mondeling aangeboden taalelementen als op het begrijpen van de beteke
nis van de uitingen in hun geheel. Bovendien benadruk ik sterk het belang van 
spraakverstaan, hetgeen bij Schmidt niet het geval is. (Zie verder de bijdrage van 
Kuiken & Vedder.) 

Ook de Input Processing-b&aad&nng van VanPatten (1996, 2000) komt dicht bij 
die van mij. VanPatten wil T2-leerders eerst opdrachten geven waarin ze taalaanbod 
moeten verwerken voordat ze productieve taken mogen uitvoeren. De receptieve 
verwerking is primair gericht op het begrijpen van de betekenis van de input. De in
put wordt in de aanpak van VanPatten dusdanig gemanipuleerd dat een te verwerven 
vormverschijnsel niet als redundant doch als essentieel element in de input opgeno-
men is, zodanig dat de aandacht van de T2-leerders er wel op moet vallen willen ze 
de betekenis van de input begrijpen. Ook ik wil T2-leerders eerst met receptieve ta
ken bezig laten zijn, maar bij mij wordt die fase gekenmerkt door het element van 
vaardigheidstraining (veelvuldige herhaling net zolang tot de responsen snel en fout
loos gegeven kunnen worden) en benadruk ik het belang van spraakverstaan. 
Bovendien geloof ik niet in de mogelijkheid elk vormverschijnsel in semantisch op-
zicht op te laten vallen. In natuurlijke talen komt het zelden voor dat er een een-op-
een relatie is tussen vorm en betekenis. Veel syntactische en morfologische ver-
schijnselen zijn in zeker opzicht semantisch redundant. (Het woord er draagt 
nauwelijks bij aan de betekenis van de zin Er staat een rode auto voor de deur; en 
het feit dat in het Nederlands de persoonvorm in de hoofdzin op de tweede maar in 
de bijzin op de laatste plaats staat, heeft ook niet veel met betekenis te maken.) 

Door een groeiend aantal theoretic! en didactici wordt de laatste tijd een lans ge-
broken voor T2-verwerving langs de weg van vakonderwijs (de task-based approach 
en alleriei varianten daarop, zie bijvoorbeeld Skehan, 1998, Robinson, 2001. Een 
van de gedachten daarbij is dat de T2 in zulk onderwijs eerder middel dan doel is en 
dat daardoor de aandacht en motivatie van de T2-leerders vooral instrumented van 
aard zal zijn: ze ervaren dat ze bepaalde woorden, uitdrukkingen en grammatica-
structuren nodig hebben om hun doel - het leren van kennis en vaardigheden in een 
vakgebied - te bereiken. Ik sta zeer sympathiek tegenover deze benadering vooral 
voor zover die het leren bevordert van woorden en uitdrukkingen in de passende 
communicatieve situatie. De door mij bepleite versta-vaardigheidstraining kan be-
schouwd worden als voorafgaand aan (of eventueel een onderdeel vormend van) 
vakonderwijs, taalstages e.d. 

Weer een andere opvatting die de laatste jaren in zowel theorie als praktijk de aan
dacht heeft getrokken, is de Comprehensible Output Hypothesis van Swain (1985, 
1995, 1998). Volgens die hypothese verwerven T2-leerders nieuwe taalvormen wan
neer ze merken dat de door hun geproduceerde T2-uitingen niet begrepen worden 
door hun gesprekspartner en wanneer ze vervolgens hun uiting aanpassen onder toe-
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passing van nieuwe regels. Het zal duidelijk zijn dat mijn voorstel op bijna alle rele-
vante aspecten afwijkt van het standpunt van Swain. De door Swain bepleite werk-
vormen zullen vooral expliciete grammaticaverwerving in de hand werken, alhoewel 
impliciete verwerving langs de output-weg niet uitgesloten is. Swains hypothese sluit 
wel aan bij mijn stelling over lexicon-verwerving (stelling 3 in paragraaf 2). 

5. Onderzoek naar het effect van impliciete T2-verwerving door de training van 
verstavaardigheid 

Begin 2000 zijn we aan de UvA gestart met een onderzoek naar "Opbouw en auto
matisering van impliciete grammaticakennis in een tweede taal door training in het 
verstaan van mondelinge input". Het doel is te onderzoeken of Tl-interferentie in de 
productie van T2-grammaticaregels vermeden kan worden door (1) T2-leerders eerst 
geruime tijd alleen taken te geven waarin ze mondelinge T2-input te verwerken krij
gen, (2) ze die input steeds sneller te laten verwerken (automatisering), en (3) ze pas 
zelf zinnen te laten produceren met de bij die grammaticaregels horende taalvormen 
na het bereiken van automatisering van receptieve inputverwerking. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd onder Nederlandstalige studenten Spaans. De Tl in dit onderzoek 
iŝ d̂us Nederlands en de T2 Spaans. 

Training. Voordat de eigenlijke training begint, wordt een remediale (mondelin
ge) woordenschatmodule aangeboden, waarmee woordkennis, nodig voor het be
grijpen van de zinnen van de training, opgefrist c.q. aangeleerd wordt. Het experi-
mentele trainingsprogramma verloopt met behulp van een PC en multimediale 
software. Proefpersonen worden blootgesteld aan mondelinge T2-input met onder-
steuning van plaatjes om de betekenis te verduidelijken.' De grammaticale doel-
structuren worden zeer frequent aangeboden. De training bestaat uit meerdere sessies 
gespreid over meerdere weken. EIke sessie bestaat uit cycli van acquisition trials en 
identification trials (zoals in veel psychologische leerexperimenten gebruikelijk is). 
In acquisition trials krijgen proefpersonen een zin te horen en zien ze een plaatje; ze 
hoeven geen specifieke respons te geven. In identification trials horen ze een zin, 
zien ze twee (of meer) plaatjes, en drukken een toets in om aan te geven welk plaat
je bij de zin hoort. Ook zijn er identification trials waarin proefpersonen zinnen ho
ren en moeten aangeven uit hoeveel woorden de zinnen bestaan of in welke volgor-
de die woorden staan. Van alle responsen in alle identification trials wordt zowel 
gemeten of ze goed of fout zijn (correctheid) als de snelheid waarmee ze gegeven 
worden (reactietijden). Op die manier kan nagegaan worden hoe de leercurve tijdens 
het trainingstraject verloopt. 

Doelstructuren. De doelstructuren waarop dit onderzoek zich zal richten zijn, bij 
het schrijven dit artikel, nog niet definitief gekozen. De ambitie is om twee experi-
menten uit te voeren met twee verschillende grammaticaverschijnselen, gekozen uit 
de vijf terreinen, genoemd aan het begin van paragraaf 2. Zo kan het onderzoek zich 
richten op de vraag of stelling 1 uit paragraaf 2, namelijk dat T2-grammaticakennis 
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langs impliciete, datagestuurde weg verworven kan worden, wel opgaat voor alle 
(althans twee) terreinen. 

6. Slot 

Ter voorkoming van mogelijke misverstanden, maak ik nog een opmerking over de 

didactische implicaties van de in dit artikel naar voren gebrachte stellingen met be-

trekking tot het impliciet en expliciet leren van T2-grammatica en T2-lexicon en de 

hypothese van grammaticaverwerving door intensieve training van het woord-voor-

woord verstaan van T2-spraak. Ik begon dit artikel met de opmerking dat het taal

onderwijs door alle tijden been in alleriei varianten en toonaarden nu eens meer het 

kennisaspect en dan weer meer het vaardigheidsaspect heeft benadrukt. Mijn opvat

tingen over T2-verwerving moeten gezien worden als een erkenning van het belang 

van zowel kennis als vaardigheid en een poging om het vraagstuk vooral gedifferen-

tieerd te beschouwen. Wat de praktijk van het taalonderwijs betreft neem ik een prag-

matisch standpunt in: docenten en T2-leerders moeten wat mij betreft zoveel ver

schillende manieren van leren beproeven als hun lief is. Het leren van een T 2 zal 

altijd een combinatie zijn van expliciet en impliciet leren, van op kennis en op vaar

digheid gericht leren. De reden daarvan is eenvoudig dat taal, taalgebruik en taalbe-

heersing veelzijdige fenomenen zijn die men niet verwerft met een methode die die 

veelzijdigheid miskent. De door mij naar voren gebrachte hypothese dient in weten-

schappelijk onderzoek op zijn houdbaarheid onderzocht te worden. Afschaffing van 

expliciet grammatica-onderwijs is niet aan de orde want daarvoor ontbreekt het voor-

lopig nog aan empirische evidentie. 

Noten 

1 In dit artikel maak ik geen principieel onderscheid tussen vreemde en tweede taal en gebruik voor bei-
de de afkorting T2. 

2 Dat de theoretische generatieve taalwetenschap volgens Chomsky eigenlijk een cognitiewetenschap is, 
speelt in de dagelijkse praktijk van die wetenschap geen rol. Het speelt alleen een rol in de vorm van 
de a priori eis dat grammatica's moeten voldoen aan de methodologische eis dat ze 'leerbaar' moeten 
zijn. Bovendien hangen vele, maar niet alle, generatieve taalwetenschappers de stelling aan dat kennis 
van UG-principes aangeboren is. 

3 De term connectionisme hanteer ik, in navolging van Breeder & Plunkett (1994:422) als een paraplu-
begrip dat alleriei soorten architecturen van neurale netwerken dekt, gekenmerkt door simultane, pa-
rallelle verwerking van informatie. 

4 Expliciet leren van woorden is niet hetzelfde als intentioneel leren en impliciet leren van woorden is 
niet hetzelfde als incidenteel leren. Hulstijn (2001) geeft een uitvoerige uiteenzetting over incidentele 
en intentionele woordenschatverwerving en Laufer en Hulstijn (te verschijnen) presenteren een model 
voor woordverwerving in termen van enkele cognitieve en motivationele dimensies. 

5 We overwegen om in een tweede experiment het gehoorde ook in .schriftelijke vorm aan te bieden, met 
een kleine vertraging. Proefpersonen worden zo vooral gedwongen eerst hun oren te gebruiken en ge
bruiken daarna hun ogen om te verifieren of ze het gehoorde goed verstaan hebben. 
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