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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 
 
Dit proefschrift gaat over verwerving van woorduitgangen oftewel flexie in de 
Nederlandse taal. Meer specifiek: dit proefschrift onderzoekt hoe 
Nederlandstalige kinderen met normale ontwikkeling de regels voor het 
vervoegen van werkwoorden (verbale flexie) en de regels voor het verbuigen 
van bijvoeglijk naamwoorden (adjectivale flexie) leren.  

Volgens sommige taalkundigen leren kinderen flexie snel en moeiteloos. 
Andere taalkundigen echter, menen dat het leren van flexie een gradueel proces 
is, gekenmerkt door verschillende ontwikkelingsstadia. Dit proefschrift gaat uit 
van een controversiële stelling van de taalkundige/psycholoog Wexler (1998). 
Volgens Wexler hebben kinderen al kennis van flexie vanaf de twee-woord fase 
(dat is ongeveer op de leeftijd van 18 maanden). Vandaar de benaming ‘kleine 
flexie machines’ die hij de kinderen meegeeft.  

De discussie van de relevante literatuur in Hoofdstuk 1 laat echter zien dat 
de empirische evidentie niet voldoende is om de hypothese van Wexler te 
steunen of tegen te spreken. Bijvoorbeeld, Wexler’s hypothese is gebaseerd op 
een observatie dat er heel weinig flexiefouten in de spontane taal van twee-
jarige kinderen voorkomen. Deze observatie kan echter op twee verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden: Sommige onderzoekers, waaronder Wexler, 
beschouwen de afwezigheid van fouten als evidentie dat kinderen snelle  
flexieleerders zijn. Andere onderzoekers, daarentegen, argumenteren dat de 
afwezigheid van flexiefouten nog geen bewijs is dat kinderen de flexieregels 
kennen (Tomasello, 2003; Goldberg, 2003). Volgens hen slaan kinderen de 
vroege flexievormen (b.v. speelt) als woorden op in hun mentale lexicon zonder 
ze verder te analyseren. 
 
De eerste vraag die in dit proefschrift wordt behandeld, is in hoeverre de 
nieuwe experimentele data van Nederlandse kinderen de stelling dat flexie 
vroeg geleerd wordt, ondersteunen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
heb ik de productiviteit van de flexieregels onderzocht bij Nederlandse 
kinderen in de leeftijd tussen drie en zes jaar (verbale flexie) en tussen drie en 
acht jaar (adjectivale flexie). De kennis van verbale flexie is getest door middel 
van elicitatietaken met zowel bestaande als niet-bestaande werkwoorden. De 
elicitatietaken zijn ontworpen zodat ze de relatie tussen onderwerp en de 
persoonsvorm in vijf verschillende contexten uitlokken (1e persoon enkelvoud 
ik lees, 2e persoon enkelvoud jij leest, 3e persoon enkelvoud het meisje leest, 3e 
persoon meervoud de kinderen lezen en 2e persoon enkelvoud met inversie lees jij). 



 

Het testen van de flexie met niet-bestaande werkwoorden geeft cruciale 
informatie over de regelproductiviteit: ik verwacht dat als kinderen 
grammaticale regels productief gebruiken ze geen moeite hebben met het 
toepassen van de flexie met voor hen onbekende woorden. De analyse van 
verbale flexie laat vervolgens zien dat Nederlandse kinderen van drie jaar de 
flexie gebruiken zoals volwassenen dat zouden doen. Op basis van dit resultaat 
kan ik concluderen dat de regels voor verbale flexie vroeger dan drie jaar 
aanwezig zijn. 

Vanwege cognitieve beperkingen van jonge kinderen is het niet mogelijk 
om bij kinderen jonger dan drie jaar dezelfde elicitatietaken te gebruiken. Om 
de flexieontwikkeling van deze leeftijdsgroep toch te kunnen traceren heb ik 
een waarnemingexperiment met kinderen in de leeftijd van 18-19 maanden 
uitgevoerd. Het experiment test of kinderen gevoelig zijn voor schendingen in 
de relatie tussen onderwerp en persoonsvorm in de 3e persoon enkelvoud en in 
de 3e persoon meervoud. De uitkomsten van dit experiment waarin de kinderen  
grammaticale en ongrammaticale Nederlandse zinnen te horen krijgen, laten 
zien dat kinderen wel een onderscheid maken tussen grammaticale en 
ongrammaticale zinnen met een enkelvoudig onderwerp maar dat ze geen 
verschil maken als het onderwerp in het meervoud  is. Met andere woorden, de 
kinderen luisteren langer naar zinnen zoals *De wind waaien door het bos dan naar 
zinnen De wind waait door het bos. Tussen de zinnen De liedjes klinken mooi en *De 
liedjes klinkt mooi observeerde ik geen verschil in de luistertijden. Dit betekent 
dat kinderen al rond anderhalf jaar gevoelig zijn voor de verbale flexie maar dat 
de gevoeligheid nog beperkt is. 

In de adjectivale flexie moet een lerend kind rekening houden met de 
eigenschappen van zowel een lidwoord als van een zelfstandig naamwoord. De 
regel is: gebruik altijd een –e uitgang (b.v. de finale versie, een korte samenvatting) 
behalve als een zelfstandig naamwoord enkelvoudig en onzijdig is en het 
lidwoord onbepaald is. In deze uitzonderlijke context wordt een adjectief 
zonder flexie gebruikt (b.v. een empirisch onderzoek). De productiviteit van de 
flexieregels in de adjectivale flexie wordt gemeten door te controleren voor de 
toekenning van een woordgeslacht. De vraag is dus of kinderen consistent zijn 
in het toekennen van het woordgeslacht in lidwoorden (beschouwen ze het 
zelfstandig naamwoord als een de- of een het- woord?) en in de adjectivale flexie 
(produceren ze bij hetzelfde zelfstandig naamwoord een –e uitgang of geen 
uitgang als het lidwoord onbepaald is?). De resultaten laten zien dat terwijl 
kinderen geen moeite hebben met het adjectief met een –e uitgang (mooie), het 
gebruik van het adjectief zonder uitgang (mooi) juist enorm vertraagd is. Het 
blijkt echter dat het vertraagde gebruik van het adjectief type mooi niet aan de 



 

kennis van de grammaticale regels ligt maar aan de kennis van het 
woordgeslacht. De data laten zien dat als de kinderen een zelfstandig 
naamwoord als een het-woord beschouwen, ze ook het adjectief zonder flexie 
consistent gebruiken. Met andere woorden, als de kinderen weten dat paard een 
het-woord is, dan zeggen ze correct een mooi paard. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de drie-jarigen nauwelijks het-woorden produceren. Daarom kunnen 
data van de drie-jarigen de bovengenoemde conclusie noch volledig steunen 
noch geheel tegenspreken. 

Op basis van de data verkregen in dit onderzoek concludeer ik dat 
Nederlandse kinderen de flexie voor werkwoorden vanaf drie jaar productief 
kunnen gebruiken. De regels voor adjectivale flexie lijken net zo vroeg 
verworven te zijn als de regels voor verbale flexie, ondanks het feit dat 
adjectivale flexie een meer complex systeem is dan verbale flexie. De analyses 
van de adjectivale flexie wijzen op een asymmetrie tussen de ontwikkeling van 
grammaticale kennis en lexicale kennis. Terwijl kinderen de regels vroeg 
kennen, duurt het lang voordat ze de lexicale eigenschappen van woorden leren 
(zoals het woordgeslacht). De resultaten van het waarnemingsexperiment laten 
een variatie in de ontwikkeling zien. De gevoeligheid voor schendingen tussen 
onderwerp en persoonsvorm blijkt op de leeftijd van 18 maanden beperkt te 
zijn. Hoewel de overige bevindingen erop wijzen dat kinderen de flexie vanaf 
drie jaar kennen, is de uitkomst van het waarnemingsexperiment niet in 
overeenstemming met de stelling dat kinderen volledige kennis van flexie 
hebben als ze 18 maanden oud zijn. 

Een volgende stap in het onderzoek naar flexie ligt voor de hand. Om 
meer inzicht te verkrijgen in hoeverre het gehele flexiesysteem van 
werkwoorden ontwikkeld is op de leeftijd van 18 maanden is het noodzakelijk 
de gevoeligheid voor grammaticale schendingen in de relatie tussen onderwerp 
en persoonsvorm in diverse contexten te onderzoeken. Bijvoorbeeld ik loop vs. 
*ik loopt of ik loop vs. *ik lopen of loop jij vs. *lopen jij. Een relevante aanwijzing in 
het onderzoek naar adjectivale flexie is dat grammaticale kennis aan de lexicale 
kennis voorafgaat. Om meer inzicht te verkrijgen in dit proces is het nu van 
belang om de ontwikkeling van de adjectivale flexie bij individuele kinderen te 
volgen gedurende een langere periode. Op deze manier kan precies vastgesteld 
worden of de lexicale kennis van het woordgeslacht hand in hand gaat met de 
grammaticale kennis (met het toepassen van de grammaticale regels). 
 
De tweede vraag van dit proefschrift heeft betrekking op de rol van de 
transparantie in het leren van flexie. Met andere woorden, in hoeverre speelt de 
transparantie van de woorduitgangen een rol in de verwervingsvolgorde. 



 

Wexler (1998) baseert zijn hypothese op het idee van maturatie. Dat 
betekent dat veranderingen in de taalproductie veranderingen in het 
onderliggende grammaticale systeem weerspiegelen. Dit impliceert vervolgens 
dat als kinderen flexiefouten maken, dit te maken heeft met onrijpe 
grammaticale representaties binnen het systeem. Maar het zou ook kunnen zijn 
dat de flexiefouten het resultaat zijn van de inherente eigenschappen van een 
woorduitgang. Het kan zijn dat sommige uitgangen later verworven worden, 
niet omdat ze intern moeten rijpen maar omdat ze beïnvloed worden door 
allerlei transparantiefactoren waardoor ze voor het lerende kind minder 
opvallen en minder snel opgepikt worden. In Hoofdstuk 2 bespreek ik vijf 
verschillende factoren die de transparantie van de woorduitgangen beïnvloeden. 
Dit zijn fonologische transparantie, positionele transparantie, 
kenmerktransparantie, kenmerkcomplexiteit en frequentie in het taalaanbod. 
Op basis van de literatuur beargumenteer ik dat de accumulatie van deze 
factoren inderdaad de transparantie van een woorduitgang bepaalt en dat het 
daarom cruciaal is om met al deze factoren rekening te houden. De hypothese 
is: 'hoe transparanter een woorduitgang is hoe eerder deze geleerd wordt'. In 
Hoofdstuk 3 introduceer ik een methode waarmee ik de mate van transparantie 
kan berekenen en vervolgens de voorspellingen voor het Nederlands af kan 
leiden. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het tot nu toe niet bekend is of in het 
leren van flexie sommige transparantiefactoren meer gewicht hebben dan 
andere. Daarom heb ik mijn methode om transparantie te berekenen moeten 
baseren op de aanname dat alle factoren hetzelfde gewicht hebben. Een 
potentieel nadeel van deze aanname is dat de methode slechts betrouwbaar is 
voor woorduitgangen die binnen alle vijf factoren steeds hoog (of laag) scoren. 
Bijvoorbeeld, als een woorduitgang hoog scoort binnen alle factoren maar uit 
de data blijkt dat deze laat geleerd wordt, kan ik concluderen dat transparantie 
geen rol speelt bij het leren van flexie. Maar, als een aantal woorduitgangen 
hetzelfde scores hebben en de data een variatie in de ontwikkeling laten zien 
dan kan ik niet simpelweg zeggen dat transparantie geen rol speelt. Het kan zijn 
dat mijn aanname niet klopt doordat sommige factoren meer gewicht hebben 
dan andere.  

De voorspellingen voor de verbale flexie zijn dat kinderen eerst het 
infinitief uitgang –en (dromen) leren en daarna de finiete flexie: de vorm zonder 
uitgang (ik droom; droom jij), de vorm met –t uitgang (jij droomt; hij droomt) en de 
vorm met –en uitgang (wij/jullie/zij dromen). Eerdere studies hebben bevestigd 
dat kinderen inderdaad de infinitieve –en eerst leren (b.v. Blom, 2003, 2008; 
Wijnen, 1995a,b). Volgens mijn transparantieberekeningen hebben de finiete 



 

uitgangen allemaal dezelfde mate van transparantie en wordt er dus geen 
variatie in de verwerving verwacht. Uit het waarnemingsexperiment blijkt echter 
dat binnen de groep finiete uitgangen de kinderen de –en (de kinderen dromen) 
eerder leren dan de –t (het meisje droomt). Dit betekent dat het resultaat niet 
consistent is met de voorspelling dat er geen variatie zou zijn in de 
verwervingsvolgorde. 

Samengevat, transparantie speelt zeker een rol in leren van flexie. Dit is 
vooral evident voor woorduitgangen die consistent hoog scoren binnen alle 
transparantie factoren zoals de infinitieve –en in de verbale flexie. Het nadeel 
van de consistente hoge scores is dat het gewicht van de factoren onbekend 
blijft. Het resultaat van het waarnemingsexperiment waarin de uitgang –en 
eerder geleerd lijkt te zijn dan –t suggereert dat de aanname dat alle factoren 
hetzelfde gewicht hebben niet klopt. Het blijkt dat de finiete –en hoog scoort op 
fonologische transparantie en op het kenmerkcomplexiteit. Dit suggereert dat 
deze factoren meer gewicht hebben dan de frequentie in de taalaanbod of de 
kenmerktransparantie (positionele transparantie was niet relevant hier). Om er 
achter te komen of dit inderdaad het geval is, is het noodzakelijk om deze 
indicatie te testen in een toekomstig onderzoek. 
 
 
 


