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Hoe simpel is complex? De invloed van taakcomplexiteit en interactie op het 
taalgebruik van tweedetaalleerders 
 
Marije Michel1, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, 
m.c.michel@uva.nl 
 
 
1. De taakgerichte methode 
 
Onderzoek naar taakgericht taalleren heeft in de afgelopen decennia steeds meer aandacht 
gekregen. De cognitieve tak van taakgericht onderzoek (Skehan 1998; Skehan & Foster 1999; 
Robinson 2001; 2005) is daarbij geïnteresseerd in hoeverre cognitieve eigenschappen van een 
taak zelf de prestatie van een T2-leerder kunnen beïnvloeden. De vraag hoe cognitieve 
taakfactoren de aandacht van de leerder op de vorm kunnen richten, heeft twee 
tegenovergestelde visies naar voren gebracht: het Limited Attentional Capacity Model 
(LACM) en het Multiple Attentional Resources Model (ook wel Cognitiehypothese). Het 
LACM (Skehan 1998; Skehan & Foster 1999) gaat ervan uit dat leerdersaandacht beperkt is. 
Als taken zelf complex zijn en veel aandacht vergen, treden de verschillende componenten 
van taal (accuratesse, linguïstische complexiteit en vloeiendheid) met elkaar in competitie. 
Als gevolg van hun beperkte aandacht zullen tweedetaalleerders bij complexe taken dus 
moeten kiezen tussen accuratesse (b.v. minder fouten), complexiteit (b.v. complexe 
syntactische constructies en een uitgebreid lexicon) of vloeiendheid (b.v. spreektempo). 

Het Multiple Attentional Resources Model (ook wel Cognitiehypothese) van Robinson 
(2001; 2005) staat met betrekking tot aandachtsverdeling recht tegenover het LACM. De 
Cognitiehypothese vormt de basis van het voorliggende onderzoek en daarom zal ik hier in de 
komende paragraaf nader op ingaan. 
 
 
1.1. De Cognitiehypothese 
 
De Cognitiehypothese stoelt op psychologisch onderzoek van Wickens (2007) die ervan 
uitgaat dat mensen over meerdere bronnen van aandacht beschikken (‘multiple attentional 
resources’). Als een complexe taak cognitief veel aandacht vergt, kunnen de verschillende 
componenten uit verschillende bronnen putten. Aandacht voor de ene component gaat dan 
niet ten koste van aandacht voor een andere component. Robinson (o.a. 2001) past Wickens’ 
theorie toe op taken in een tweede taal. Zijn Cognitiehypothese stelt dat bij sommige 
complexe taken T2-leerders de accuratesse en linguïstische complexiteit tegelijkertijd kunnen 
opvoeren doordat ze op verschillende bronnen van aandacht kunnen terugvallen. Bovendien 
stelt Robinson dat sommige cognitief complexe taken de T2-leerder juist ertoe aanzetten om 
linguïstisch complexere taal te gebruiken. Onderbouwing voor dit idee vindt hij bij Givon 
(1995) die stelt dat functionele en structurele complexiteit vaak hand in hand gaan. Aangezien 
simpele structuren en woorden niet altijd volstaan om aan de eisen van een complexe taak te 
voldoen, roept een complexe taak ook complexer taalgebruik op. Doordat een T2-leerder uit 
verschillende bronnen van aandacht kan putten, zal deze verhoogde linguïstische complexiteit 
echter niet ten koste gaan van de accuratesse.  

Robinson (2005) heeft een model ontwikkeld waarin hij uitlegt welke factoren de talige 
prestatie van T2-leeders op welke manier beïnvloeden. Dit Triadic Componential Framework 
onderscheidt drie verschillende categorieën: a) cognitieve, b) interactieve en c) leerders-
factoren2. De cognitieve eisen die een taak aan de leerder stelt, bepalen de complexiteit van 
een taak. Taakcomplexiteit wordt verder onderverdeeld in (1) factoren die de aandacht op taal 
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richten en (2) factoren die van de taal afleiden. Een voorbeeld van het eerste soort is het aantal 
elementen waarmee een T2-leerder tijdens een taak rekening moet houden. Een taak met veel 
verschillende elementen vraagt om een uitgebreid en specifiek woordgebruik en zet ertoe aan 
om complexe structuren te gebruiken. Om verschillen tussen twee elementen op een plaatje 
uit te drukken, volstaan constructies zoals: Die links is mooier dan die rechts. Een complexe 
taak, waarin veel elementen vergeleken moeten worden, laat leerders een onderscheid maken 
tussen: Die links boven in de hoek is mooier dan die links in het midden. Maar die rechts 
onderaan is het mooist. Een verhoogde cognitieve complexiteit op de factor ± weinig 
elementen3 richt zodoende de aandacht op de taal zodat het taalgebruik complexer wordt – en 
dit zonder dat de accuratesse achteruit gaat. 

Verhoogde cognitieve complexiteit gaat wel ten koste van de talige vorm als factoren de 
aandacht van de leerder van de taal afleiden. De factor ± planningtijd is daar een voorbeeld 
van. Wanneer leerders geen planningtijd hebben, zullen zij tijdens het spreken hun boodschap 
ook inhoudelijk moeten vormgeven. Dit gaat ten koste van aandacht voor de vorm. Het taal-
gebruik van een T2-leerder in een complexe taak, die veel aandacht van de leerder opeist, zal 
daarom minder accuraat, complex en vloeiend zijn dan het taalgebruik op een simpele taak. 

De tweede categorie factoren in Robinsons model, interactieve factoren, hebben aan de 
ene kant betrekking op factoren die de interactie zelf beïnvloeden (b.v. hoe taakrelevante 
informatie over deelnemers verdeeld is) en aan de andere kant op factoren die de relatie tussen 
de deelnemers aan de interactie betreffen (b.v. of gesprekspartners van hetzelfde geslacht 
zijn). De interactie die een taak oproept, kan in grote mate beïnvloed worden door de manier 
waarop de informatie in de taak verdeeld is. Wanneer één leerder over alle informatie beschikt 
en deze overdraagt, is er sprake van een eenzijdige taak. Wanneer twee leerders allebei over 
informatie beschikken die ze met elkaar uitwisselen, is er sprake van een tweezijdige taak. In 
tegenstelling tot taken met een eenzijdige informatieverdeling zetten tweezijdige taken bij 
uitstek aan tot veelvuldige interactie. Hierdoor worden tweezijdige taken geacht accurater 
taalgebruik op te roepen dan eenzijdige taken. 

In interactieve taken staat het wederzijds begrip voorop. Als het door gebrekkige of 
foutieve T2-kennis niet mogelijk is om de ander te begrijpen, zullen twee sprekers met elkaar 
over de betekenis en/of vorm gaan onderhandelen. Doordat interactieve taken de leerder er op 
deze manier toe aanzetten om bewust op de vorm te letten, kan interactie accurater en 
linguïstisch complexer taalgebruik teweeg brengen (c.f. Long 1985). Maar verhoogde 
interactie brengt per definitie veel beurtwisselingen met zich mee, wat ervoor zorgt dat 
sprekers kortere zinnen en meer herhalingen produceren. Dit kan een lagere linguïstische 
complexiteit tot gevolg hebben in taken met een tweezijdige informatieverdeling.  

Samenvattend voorspelt de Cognitiehypothese (b.v. Robinson 2005) dat verhoging van 
de cognitieve taakcomplexiteit op factoren die de aandacht op de talige vorm richten zoals de 
factor ± weinig elementen, de accuratesse èn de talige complexiteit van T2-taakprestaties 
bevorderen. De interactieve factor eenzijdig/tweezijdig heeft een tweeledig effect: de 
interactie in taken met een tweezijdige informatieverdeling verhoogt enerzijds de accuratesse 
van het taalgebruik van tweedetaalleerders, anderzijds zal de linguïstische complexiteit van 
het taalgebruik achteruit gaan als gevolg van beurtwisselingen en betekenisonderhandelingen. 
De voorliggende studie heeft de meest radicale vorm van informatieverdeling gekozen: 
monoloog, waarin één leerder alle informatie bezit en deze in zijn of haar eentje moet 
uiteenzetten, versus dialoog, waarin twee leerders over dezelfde informatie beschikken en 
hierover discussiëren. Deze factor is daardoor omgevormd tot ± monoloog. 

Onderzoek naar de invloed van verhoogde taakcomplexiteit op de factor ± weinig 
elementen heeft ten dele onderbouwing voor de Cognitiehypothese gevonden. Robinson 
(2001) manipuleerde het aantal elementen waarmee T2-leerders rekening moesten houden in 
een interactieve plattegrondtaak. De complexe versie met veel elementen op een plattegrond 
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van een onbekend gebied leverde lexicaal complexer en vloeiender taalgebruik op dan de 
simpele taak met weinig elementen op een plattegrond van een bekende plek. De complexe 
taak leidde er ook toe dat T2-leerders meer interactie vertoonden. Op accuratesse was er 
alleen een trendeffect in de voorspelde richting.  

Gilabert (2007) vond in verschillende soorten monoloogtaken deels onderbouwing voor 
de Cognitiehypothese en deels niet. In een simpele instructietaak moesten T2-leerders de weg 
wijzen in een gebied met weinig elementen waar richtingen met ‘links’, ‘rechts’ en 
‘rechtdoor’ aangegeven konden worden. In de complexe versie met veel elementen moest de 
richting ook met ‘voor’, ‘achter’, ‘omhoog’ en ‘omlaag’ aangegeven worden. In de complexe 
taak maakten leerders minder fouten en verbeterden zij zichzelf ook vaker. In een 
redeneertaak moesten T2-leerders als hoofd van de brandweer mensen uit een brandend 
gebouw redden. In de simpele taak waren er genoeg brandweerauto’s om de paar mensen te 
redden. In de complexe taak beschikte het brandweerhoofd over slechts één brandweerauto 
terwijl personen met verschillende eigenschappen (een zwangere vrouw, een oudere man) 
acuut bedreigd werden doordat de wind rook het gebouw in blies. In deze redeneertaak 
leverde het verschil in taakcomplexiteit geen verschil in taakprestatie op. 

Gilabert, Baron & Llanes (in voorbereiding) lieten T2-leerders in duo’s dezelfde soort 
taken uitvoeren als in Gilabert (2007). Weer leverde de instructietaak onderbouwing voor de 
Cognitiehypothese: de complexe taak riep meer interactie en meer zelfverbeteringen op dan 
de simpele taak. De interactieve brandweertaak liet één verschil zien (meer zelfverbeteringen 
in de complexe versie), maar de mate van interactie, gemeten aan bijvoorbeeld het aantal 
vragen om opheldering, verschilde niet tussen de simpele en de complexe redeneertaak. 

Michel, Kuiken & Vedder (2007) vonden deels ondersteuning voor de Cognitie-
hypothese. T2-leerders moesten alleen of met z’n tweeën een keuze maken uit twee (simpel) 
dan wel zes (complex) elektronische apparaten. In de monoloog had de complexe taak zowel 
een hogere accuratesse als een hogere lexicale complexiteit van de taakprestaties in de T2 tot 
gevolg maar in de dialoog was er geen significant effect van taakcomplexiteit.  

Ook schrijftaken, waarin T2-leerders rekening moesten houden met ± weinig elementen,  
leverden een hogere accuratesse op in complexe dan in simpele versies (Kuiken & Vedder 
2007; 2008). Met betrekking tot lexicale complexiteit waren de resultaten niet eenduidig: voor 
T2-leerders van het Frans steeg de lexicale complexiteit in complexe taken terwijl hij voor 
T2-leerders van het Italiaans daalde. 

Eerder onderzoek naar het effect van de verdeling van informatie heeft zich met name 
gericht op taken waar de informatie meer of minder gedeeld werd (zie Gass 2005 voor een 
overzicht van interactiestudies). Er zijn echter geen taakgerichte studies die het verschil tussen 
taakprestaties in monoloog versus dialoog systematisch onderzocht hebben.  

In een meta-analyse geven Skehan & Foster (2007) aan dat dialogen een grotere 
accuratesse en een iets hogere talige complexiteit tot gevolg hadden dan monologen. Deze 
analyse vergelijkt echter verschillende monoloogtaken met andere dialoogtaken, daarom 
kunnen zij geen algemene uitspraken doen over het verschil tussen monoloog en dialoog. 
Alleen Michel, Kuiken & Vedder (2007) hebben de factor ± monoloog op dezelfde taken 
onderzocht. Zij vonden dat dialogen accurater en vloeiender taalgebruik opleverden terwijl de 
syntactische complexiteit in dialogen daalde. Bovendien beïnvloedde verhoogde cognitieve 
complexiteit de taakprestaties in de monologen maar niet in dialogen van de T2-leerders. De 
auteurs suggereren dat het effect van interactie wellicht sterker is dan het effect van 
taakcomplexiteit. 

De voorgaande alinea’s maken duidelijk dat er meer onderzoek naar de voorspellingen 
van de Cognitiehypothese nodig is. Mijn interesse gaat daarbij uit naar effecten van 
verhoogde taakcomplexiteit en naar het effect van interactie. 
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1.2. Onderzoeksvragen en hypotheses 
 
In deze studie kijk ik met betrekking tot taakcomplexiteit naar het verschil tussen simpele en 
complexe taken op de factor ± weinig elementen. Met betrekking tot interactie ben ik 
geïnteresseerd in het verschil op de factor ± monoloog. Ook kijk ik naar eventuele 
gecombineerde effecten van deze twee factoren. Ik stel mij de volgende drie onderzoeks-
vragen: 

 
Vraag 1 Wat is het effect van verhoogde cognitieve taakcomplexiteit (op de factor  

± weinig elementen) met betrekking tot de talige prestatie van tweede-
taalleerders? 

Vraag 2  Wat is het effect van interactie (op de factor ± monoloog) met betrekking tot 
de talige prestatie van tweedetaalleerders? 

Vraag 3  Is er een gecombineerd effect van verhoogde cognitieve taakcomplexiteit en 
interactie met betrekking tot de talige prestatie van tweedetaalleerders? 

 
Op basis van de Cognitiehypothese en de hiervoor beschreven literatuur formuleer ik de 
volgende drie hypotheses: 
 
Hypothese 1 Tweedetaalleerders zullen in cognitief complexe taken een hogere accuratesse 

èn een hogere linguïstische complexiteit laten zien dan in cognitief simpele 
taken. Als gevolg van deze aandacht voor de vorm vermindert de vloeiendheid. 

Hypothese 2 Tweedetaalleerders zullen in dialogen een hogere accuratesse maar een lagere 
linguïstische complexiteit laten zien dan in monologen. Doordat er beurt-
wisselingen plaatsvinden, is de vloeiendheid in interactieve taken hoog. 

Hypothese 3 Tweedetaalleerders zullen in cognitief complexe interactieve taken een hogere 
accuratesse maar een lagere linguïstische complexiteit laten zien dan in 
simpele interactieve taken of complexe monoloogtaken. De vloeiendheid in 
complexe interactieve taken is hoog. 

 
Hypothese 3 vergt meer uitleg dan tot dusver gegeven. Naast effecten op accuratesse en 
linguïstische complexiteit voorspelt de Cognitiehypothese dat een hogere taakcomplexiteit 
meer interactie tot gevolg heeft (Robinson 2001). In complexe interactieve taken verwacht ik 
daarom een hoge accuratesse aangezien deze door zowel de taakcomplexiteit als de interactie 
gevoed wordt. Met betrekking tot het effect op talige complexiteit ligt het lastiger. Verhoogde 
taakcomplexiteit zou de talige complexiteit moeten bevorderen, maar interactie heeft juist een 
verlagend effect (Robinson 2001). Het complexiteitsverlagende effect van interactie werkt dus 
in tegen het complexiteitsverhogende effect van taakcomplexiteit. Eerder onderzoek doet 
vermoeden dat het effect van interactie sterker is dan dat van taakcomplexiteit (Michel, 
Kuiken & Vedder 2007). Ik verwacht daarom dat de talige complexiteit in complexe 
interactieve taken zal dalen. Dezelfde argumentatielijn geeft aanleiding om aan te nemen dat 
vloeiendheid toeneemt in interactieve taken: interactie voert de vloeiendheid meer op dan dat 
taakcomplexiteit de vloeiendheid verlaagt. 

In de volgende paragrafen zal ik verslag doen van de empirische studie die ik opgezet 
heb om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden. 
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2. Methode en design 
 
De hierboven geformuleerde hypotheses heb ik getoetst door middel van een 2x2-design met 
taakcomplexiteit als binnensubject factor en interactie als tussensubject factor. 64 Turkse en 
Marokkaanse tweedetaalleerders van het Nederlands deden mee aan het onderzoek. Allemaal 
voerden ze een simpele (+ weinig elementen) en een complexe (- weinig elementen) taak uit. 
De helft van de deelnemers deed dit in zijn of haar eentje als monoloog. De andere helft 
vervulde de taken met zijn tweeën als dialoog. Allen waren hoogopgeleid en hun 
taalvaardigheid lag rond het CEF-niveau B1 zoals gemeten op een taalvaardigheidstoets van 
het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (Talencentrum RUG 2007). Om 
onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de taakprestatie van de T2-leerders hebben ook 
44 hoogopgeleide T1-sprekers van het Nederlands als controlegroep meegedaan aan het 
onderzoek. Tabel 1 vat de achtergrondinformatie van alle deelnemers samen. 
 
Tabel 1: Achtergrondinformatie van alle deelnemers 

NT1 / NT2 aantal4 leeftijd geslacht taalvaardigheid 
(score van de 100) 

NT2-leerders N gemiddelde SD vrouwen mannen gemiddelde  SD 
monoloog  32 27.62 5.96 17 15 52.88 15.55 
dialoog 32 27.62 6.57 18 14 54.44 19.12 
totaal NT2 64 27.62 6.22 35 29 53.80 17.20 
NT1-sprekers N gemiddelde SD vrouwen mannen gemiddelde  SD 
monoloog 20 23.20 3.65 3 17 96.25 3.49 
dialoog 24 18.38 0.58 6 18 96.25 2.94 
totaal NT1 44 20.57 3.46 9 35 96.25 3.16 
SD = standaarddeviatie 

 
Aangezien elke deelnemer een simpele en een complexe taak deed en ik trainingseffecten dan 
wel verveling tegen wilde gaan, heb ik vier verschillende taken gemaakt: een simpele en 
complexe studietaak en een simpele en complexe datingtaak. Voor elke taak was er een 
monolooginstructie en een dialooginstructie. Onderwerp (studie versus dating) en 
taakcomplexiteit (simpel versus complex) werden evenredig over de deelnemers verdeeld om 
volgordeverschijnselen tegen te gaan. De taken kwamen wat betreft alle overige aspecten zo 
veel mogelijk overeen zodat ze vergelijkbaar waren over deelnemers en condities heen. 

In de studietaak ontvingen deelnemers een A4-tje met vier (simpel) dan wel zes 
(complex) foto’s van studentes. Naast elke studente stonden eigenschappen genoemd zoals 
leeftijd, land van herkomst en studiegedrag. Volgens de instructie hadden deze studentes zich 
aangemeld voor een NT2-uitwisselingsprogramma. Aangezien er nog maar twee plekken vrij 
waren, moesten de deelnemers kiezen welke twee studentes mee mochten doen. Bij hun keuze 
moesten ze erop letten dat de studentes een goed studiekoppel zouden vormen omdat dat één 
van de uitgangspunten van het uitwisselingsprogramma was. 

In de datingtaak kregen deelnemers eveneens vier dan wel zes foto’s van deze keer 
mannen en vrouwen te zien met eigenschappen zoals leeftijd, hobby en rookgedrag. Volgens 
de instructie waren deze mannen en vrouwen kandidaten van een datingshow op tv. Aan de 
studiedeelnemers de taak om het beste liefdespaar te kiezen. In de simpele taken met vier 
foto’s kon je vier koppels vormen. Allebei de complexe taken met zes foto’s boden de 
mogelijkheid tot het vormen van negen koppels. 

Na een voorbereidingstijd van twee minuten kregen de deelnemers in de monoloog-
situatie de opdracht om een vriend op te bellen. Deze vriend bleek echter niet thuis te zijn en 
de deelnemers moesten hun boodschap op de voicemail inspreken. Daarbij moesten ze hun 
keuze motiveren en precies uitleggen waarom het gekozen koppel boven de andere stellen 
uitstak. Ze kregen hiervoor drie minuten de tijd.  
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In de dialoogsituatie moesten de deelnemers na de twee minuten voorbereidingstijd 
elkaar opbellen en in discussie gaan over hun keuze. Deelnemers zaten met de rug naar elkaar 
toe om de situatie van een fictief telefoongesprek beter na te bootsen. Elk paar kreeg zes 
minuten de tijd opdat elke spreker ongeveer drie minuten aan het woord zou zijn. 

Tussen de spreektaken in deden alle deelnemers de schriftelijke taalvaardigheidstoets 
(Talencentrum RUG 2007). In acht korte teksten zaten in totaal honderd gaten. Per gat 
moesten de deelnemers kiezen tussen drie mogelijke woorden. De T2-leerders kregen dertig 
minuten tijd voor deze taak. T1-sprekers kregen maar vijftien minuten maar deden een extra 
schriftelijke taak. Dit zorgde ervoor dat alle deelnemers evenveel tijd tussen hun mondelinge 
taken aan een schriftelijke taak besteedden. Alle spreekdata zijn digitaal opgenomen, 
getranscribeerd in CLAN (MacWhinney 2000) en gecodeerd op maten van accuratesse, talige 
complexiteit en vloeiendheid.  

Als maten voor accuratesse heb ik het percentage fouten per AS-unit (Foster, Tonkyn & 
Wigglesworth 2000) gebruikt5. Daarbij heb ik een onderscheid gemaakt tussen lexicale fouten 
(woordkeuze, verkeerde preposities en vormen in een andere taal dan het Nederlands), 
morfosyntactische fouten (zinsvolgorde, nominale, verbale en adjectivale flectie, omissie van 
verplicht zinsdeel) en lidwoordfouten (foutief gender, lidwoordomissie)6. Als maten voor 
linguïstische complexiteit heb ik twee syntactische en één lexicale maat gebruikt. 
Syntactische maten zijn respectievelijk het aantal hoofdzinnen en bijzinnen per AS-unit. Als 
lexicale maat heb ik Guiraud’s Index gebruikt, een maat die gebaseerd is op de type/token 
ratio maar corrigeert voor verschillen in samplelengte. De maten voor vloeiendheid zijn het 
spreektempo (in syllabes per seconde in alle spraak en in syllabes per seconde in 
‘opgeschoonde spraak’: de uitingen zonder herhalingen en verbeteringen), het aantal gevulde 
pauzes (b.v. eh, ehm) per AS-unit en het percentage zelfverbeterde fouten per AS-unit.  

Tabel 2 somt de 10 maten van deze studie op. Er zijn drie aparte ANOVA’s uitgevoerd 
op deze maten voor accuratesse, linguïstische complexiteit en vloeiendheid. De komende 
paragrafen zullen de belangrijkste resultaten noemen en samenvatten. 
 
Tabel 2: Maten van accuratesse, linguïstische complexiteit en vloeiendheid 

accuratesse linguïstische complexiteit vloeiendheid 
  % lexicale fouten    aantal hoofdzinnen   spreektempo (syl/sec) in alle spraak 
  % morfosyntactische fouten    aantal bijzinnen   spreektempo (syl/sec) in opgeschoonde spraak 
  % lidwoordfouten    Guiraud’s Index   aantal gevulde pauzes 
    % zelfverbeterde fouten 
Aantallen of percentages (%) per AS-unit behalve Guiraud’s Index (=  types/√tokens) en syllabes per seconde (= syl/sec) 

 
 
3. Resultaten 
 
Tabel 3 op de volgende pagina geeft een overzicht van de resultaten van de statistische 
analyse7. Zoals aan de p-waardes te zien is, leidt taakcomplexiteit maar tot één significant 
effect: Guiraud’s Index is in complexe taken hoger dan in simpele taken. Geen enkele andere 
maat vertoont een significant effect van taakcomplexiteit. Post-hoc t-tests tonen bovendien dat 
dit verschil alleen bij T2-leerders in de dialoogsituatie bevestigd wordt, terwijl T1-
taakprestaties slechts trendeffecten opleveren. Geen van de gecombineerde effecten 
taakcomplexiteit X interactie laat een significant verschil zien.  

Met betrekking tot interactie is het plaatje precies andersom: alle maten behalve 
Guiraud’s Index worden significant door de factor ± monoloog beïnvloed. T1-sprekers en T2-
leerders vertonen daarbij niet altijd een even sterk effect in dezelfde richting. T2-leerders 
maken in de dialoog significant minder fouten (van elk soort) dan in de monoloog. T1-
sprekers laten dit effect alleen zien bij lexicale fouten. Beide groepen verlagen hun 
syntactische complexiteit in dialogen. T1-sprekers verlagen ook de lexicale complexiteit
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Tabel 3: Resultaten ANOVA voor accuratesse, linguïstische complexiteit en vloeiendheid 
bron maat df sum of 

squares F-waarde p-waarde partial  
eta2 

ACCURATESSE 
  % lexicale fouten  1 0.022 1.891 0.172 0.018 
  % morfosyntactische fouten  1 0.003 0.156 0.694 0.001 taakcomplexiteit 
  % lidwoordfouten  1 0.001 0.160 0.690 0.002 
  % lexicale fouten  1 1.032 28.438 0.000** 0.215 
  % morfosyntactische fouten  1 1.440 24.143 0.000** 0.188 interactie 
  % lidwoordfouten  1 0.166 25.659 0.000** 0.198 
  % lexicale fouten  1 0.022 1.888 0.172 0.018 
  % morfosyntactische fouten  1 0.001 0.051 0.822 0.000 taakcomplexiteit X 

interactie   % lidwoordfouten  1 0.003 0.426 0.516 0.004 
LINGUÏSTISCHE COMPLEXITEIT 

  aantal hoofdzinnen 1 0.000 0.015 0.904 0.000 
  aantal bijzinnen 1 0.000 0.005 0.946 0.000 taakcomplexiteit 
  Guiraud’s Index 1 2.430 11.550 0.001** 0.100 
  aantal hoofdzinnen 1 6.419 94.397 0.000** 0.476 
  aantal bijzinnen 1 2.269 58.101 0.000** 0.358 interactie 
  Guiraud’s Index 1 0.108 0.148 0.702 0.001 
  aantal hoofdzinnen 1 0.002 0.076 0.784 0.001 
  aantal bijzinnen 1 0.010 0.554 0.458 0.005 taakcomplexiteit X 

interactie   Guiraud’s Index 1 0.024 0.116 0.734 0.001 
VLOEIENDHEID 

  spreektempo in alle spraak 1 0.129 0.939 0.335 0.009 
  spreektempo in opgeschoonde spraak 1 0.099 0.874 0.352 0.008 
  aantal gevulde pauzes 1 0.015 0.133 0.716 0.001 taakcomplexiteit 

  % zelfverbeterde fouten 1 0.002 0.704 0.403 0.007 
  spreektempo in alle spraak 1 5.897 11.594 0.001** 0.100 
  spreektempo in opgeschoonde spraak 1 6.020 12.735 0.001** 0.109 
  aantal gevulde pauzes 1 21.802 36.073 0.000** 0.258 interactie 

  % zelfverbeterde fouten 1 0.097 16.590 0.000** 0.138 
  spreektempo in alle spraak 1 0.000 0.000 0.992 0.000 
  spreektempo in opgeschoonde spraak 1 0.002 0.017 0.896 0.000 
  aantal gevulde pauzes 1 0.034 0.296 0.587 0.003 

taakcomplexiteit X 
interactie 

  % zelfverbeterde fouten 1 0.001 0.405 0.526 0.004 
df = vrijheidsgraden, partial eta2 = effectgrootte, ** = p < 0.001 

 
terwijl T2-sprekers in dialogen een hogere lexicale complexiteit vertonen dan in monologen. 
Taakprestaties zijn vloeiender in dialogen dan in monologen met betrekking tot alle maten 
(T2-leerders) dan wel de meeste maten (T1-sprekers niet op zelfverbeterde fouten). 
 
 
4. Samenvatting en discussie 
 
Deze studie had tot doel om de Cognitiehypothese van Robinson (2001; 2005; 2007) met 
betrekking tot voorspelde effecten van verhoogde cognitieve taakcomplexiteit te toetsen op de 
prestatie van tweedetaalleerders. Bovendien wilde ik onderzoeken in hoeverre interactieve 
taken de talige prestatie van T2-leerders beïnvloeden en daarbij op zoek gaan naar eventuele 
gecombineerde effecten van taakcomplexiteit en interactie. 

De eerste hypothese voorspelde dat cognitief complexe taken T2-leerders ertoe zouden 
aanzetten om minder fouten te maken, talig complexere constructies en woorden te gebruiken 
maar minder vloeiende spraak te produceren. De resultaten laten zien dat alleen de lexicale 
complexiteit in de dialogen van T2-leerders in de voorspelde richting significant beïnvloed 
werd. Taakcomplexiteit beïnvloedde geen enkele andere maat significant. Hypothese 1 is 
daarmee grotendeels verworpen. 

Voor hypothese 3, die gecombineerde effecten van taakcomplexiteit en interactie 
voorspelde, geven de data  helemaal geen bevestiging. De voorliggende studie levert daarom 
nauwelijks onderbouwing voor de Cognitiehypothese van Robinson (2005). 
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Hypothese 2, die stelde dat interactie tot een hogere accuratesse en vloeiendheid maar 
een lagere talige complexiteit zou leiden, is grotendeels wel bevestigd. In de dialogen 
maakten T2-leerders minder fouten en ze waren vloeiender op alle maten. Hun syntactische 
complexiteit ging achteruit terwijl de lexicale complexiteit groeide. 

De vraag is waarom in deze studie (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Michel, Kuiken en 
Vedder 2007) nauwelijks een effect van verhoogde cognitieve taakcomplexiteit gevonden is. 
Een verklaring zou kunnen zijn, dat allebei de taken erg complex zijn en ze daardoor allebei 
accurater, complexer maar minder vloeiend taalgebruik tot gevolg hebben. Eventuele 
verschillen als gevolg van verhoogde complexiteit in de complexe taak zouden dan niet 
significant worden op de algemene maten die ik in deze studie gebruikt heb. Robinson (2007) 
stelt voor om naast algemene maten ook taakspecifieke maten (b.v. het aantal redeneringen) te 
gebruiken. Een kwalitatieve analyse van de data met specifieke maten zou hier meer over 
kunnen zeggen. 

Interessant is dat Gilabert (2007) en Gilabert, Baron & Llanes (in voorbereiding) 
vergelijkbare resultaten gevonden hebben (zie hierboven). Hun data laten wel een effect van 
het aantal elementen in verteltaken zien maar nauwelijks in redeneertaken. Ook ik heb in dit 
onderzoek met redeneertaken gewerkt. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen zou 
kunnen zijn dat de factor ± weinig elementen niet bepalend is voor de prestatie van T2-
leerders in redeneertaken. In het Triadic Componential Framework is ± redeneren een 
taakcomplexiteitsfactor die de aandacht van de leerder op de taal richt. Een redeneertaak is 
dus op zichzelf al complexer dan een verteltaak met een verhogend effect op accuratesse en 
linguïstische complexiteit - ongeacht het aantal elementen.  

Het zou kunnen dat het verschil in complexiteit tussen de simpele en de complexe taak 
in deze studie niet groot genoeg was. Deze aanname denk ik echter te mogen verwerpen. 
Cognitief psychologisch onderzoek (Halford, Cowan & Andrews 2007; Cowan 2000) biedt 
steun voor mijn manipulatie van taakcomplexiteit. Cowan (2000) stelt dat het menselijk 
redeneervermogen maximaal vier eenheden tegelijkertijd actief kan houden8. Het verschil in 
complexiteit in mijn taken is gemanipuleerd als vier versus negen mogelijke relaties die 
deelnemers moesten beoordelen. De simpele taak in mijn studie ligt daarmee binnen de 
grenzen van het menselijk redeneervermogen, de complexe niet. Verder zijn mijn taken zo 
opgebouwd dat ze alleen in het aantal elementen verschillen, wat volgens het Triadic 
Componential Framework een verschil in taakcomplexiteit teweeg moet brengen. Alle andere 
factoren heb ik gelijk gehouden of verdeeld over condities. Daarom denk ik dat mijn studie op 
een valide manier alleen het verschil op de factor ± weinig elementen getest heeft maar 
hiermee weinig bevestiging voor de Cognitiehypothese heeft kunnen vinden. 

De tweede hypothese, die voorspelde dat interactie de accuratesse en vloeiendheid zou 
verhogen, maar de talige complexiteit zou verlagen, is bevestigd. T2-leerders maakten in de 
dialogen minder fouten en waren vloeiender op alle maten. Bovendien ging zoals voorspeld 
hun syntactische complexiteit achteruit. Dialogen lieten alleen een hogere lexicale 
complexiteit zien. Ook de taakprestaties van de moedertaalsprekers bevestigen de tweede 
hypothese. Aangezien zij nauwelijks fouten maken, zijn er geen effecten van interactie op 
accuratesse (op het percentage lexicale fouten en de aan fouten gerelateerde maten van 
zelfverbeteringen na). Wel daalt de syntactische complexiteit en stijgt de vloeiendheid (op 
spreektempo en het aantal gevulde pauzes) ook in de moedertaal. Een interessante bevinding 
is dat T1-dialogen een geringere lexicale complexiteit vertonen dan T1-monologen. 

De verklaringen voor de resultaten liggen in lijn met theorieën over de rol van interactie 
(Long 1985; Schmidt 1990). Aangezien de dialogen in de voorliggende studie een hogere 
accuratesse tot gevolg hadden, lijkt het er aan de ene kant inderdaad op dat interactie T2-
leerders ertoe aanzet om meer aandacht aan de talige vorm te besteden. Aan de andere kant 
heeft interactie ertoe geleid dat de syntactische complexiteit daalde. Robinson (2001) 
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voorspelt dat in dialogen beurtwisselingen als gevolg van onderbrekingen en 
betekenisonderhandeling ervoor zorgen dat de zinsbouw simpeler wordt en de lexicale 
complexiteit daalt. Kwalitatief onderzoek naar de vormen van interactie in mijn data zou 
verder moeten uitwijzen of de complexiteitsdaling daadwerkelijk een gevolg is van de 
beurtwisselingen in interactie.  

Andere verklaringen voor mijn resultaten volgen Tavakoli & Foster (2008). In een 
recent artikel suggereren zij dat monologen cognitief complexer zijn dan dialogen. Een T2-
leerder heeft in een dialoog tijdens de spreekbeurt van de gesprekspartner tijd om de eigen 
beurt te plannen. Planningtijd kan de accuratesse en linguïstische complexiteit tegelijkertijd 
opvoeren (zie Ellis 2005 voor een overzicht). Pickering & Garrod (2004) wijzen met hun 
Alignmenthypothese in dezelfde richting. Zij stellen dat moedertaalsprekers in dialoog veel 
van elkaar profiteren doordat ze zich op alle talige niveaus (b.v. lexicon, morfosyntax) aan 
elkaar aanpassen (= alignment). Alignment werkt priming-effecten in de hand waardoor T1-
sprekers in dialoog veel minder activatie en aandacht nodig hebben voor het conceptualiseren, 
formuleren en articuleren van hun boodschap. Een monoloog, waarin een spreker wel in zijn 
of haar eentje de boodschap moet opbouwen, vergt meer processing. Bij T2-sprekers zal 
alignment waarschijnlijk anders verlopen dan bij moedertaligen (Costa, Pickering & Sorace 
2008)9. Toch zal er ook in een dialoog tussen twee tweedetaalsprekers minder aandacht nodig 
zijn voor het proces van intentie naar articulatie. Deze vrijgekomen aandacht kan een leerder 
besteden aan de vorm van de boodschap. Tijdens een monoloog moeten T2-leerders zonder 
planningtijd tegelijkertijd conceptualiseren en formuleren. In dialogen daarentegen heeft de 
leerder ten eerste planningtijd en ten tweede is er als gevolg van alignment minder aandacht 
nodig. In dialogen is er daardoor meer aandacht (over) voor de vorm en worden de 
accuratesse, linguïstische complexiteit en vloeiendheid tegelijkertijd verhoogd. 

Met betrekking tot de talige complexiteit laat deze studie zien, hoe belangrijk het is om 
moedertaalsprekers als controlegroep te gebruiken. Costa, Pickering & Sorace (2008) 
voorspelden dat alignment bij T2-leerders andere effecten zou kunnen hebben dan bij T1-
sprekers. Dit zou mijn resultaten kunnen verklaren. Alignment heeft er bij T2-leerders 
waarschijnlijk toe bijgedragen dat zij in de dialoog hun aandacht tegelijkertijd op accuratesse, 
lexicale complexiteit en vloeiendheid konden richten. Bij T1-sprekers zie je een ander plaatje. 
Het lijkt erop dat het automatische proces van alignment er toe geleid heeft dat sprekers in 
dialogen elkaars woordgebruik overnamen, elkaar herhaalden en zo de lexicale complexiteit 
verlaagden. Kwalitatief onderzoek naar de data zal de waarde van deze aanname moeten 
uitwijzen. 
 
 
Noten  
 
1  Ik ben Folkert Kuiken en Ineke Vedder veel dank verschuldigd voor hun begeleiding tijdens de opzet en 

uitwerking van dit onderzoek. Rachel Jobels bedank ik voor haar inzet tijdens de dataverzameling en de 
feedback op een eerdere versie van deze tekst. 

2 Leerdersfactoren zoals motivatie en werkgeheugen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
3  Ook al zou de term ‘weinig/veel elementen’ helderder zijn, toch gebruik ik in deze studie de term  

‘± weinig elementen’ in navolging van Robinsons (2005) factor ‘± few elements’. 
4 De 16 NT2-dialogen en 12 NT1-dialogen omvatten per definitie elk twee personen. De genoemde 

aantallen slaan op het aantal deelnemers, d.w.z. 32 NT2-leerders en 24 NT1-sprekers. 
5 Alle maten die ik in deze studie gebruikt heb, zijn (voor zover niet anders vermeld) gerelateerd aan de 

Assessment of Speech (AS-) unit (Foster, Tonkyn en Wigglesworth 2000). Deze syntactische eenheid 
houdt rekening met het feit dat gesproken taal vaak elliptisch en onvolledig is. Zie Michel (in 
voorbereiding) voor een verantwoording van al deze maten. 

6 Lidwoordfouten zijn als aparte categorie geteld om te voorkomen dat ze (door hun hoge frequentie) te 
zwaar zouden wegen in een andere categorie.  



 10

7 De gemiddelde scores zijn hier wegens ruimtegebrek weggelaten maar zullen in Michel (in 
voorbereiding) en detail besproken en weergegeven worden. 

8 De regel van de ‘magical number 4’ (Cowan 2000: 1) geldt onafhankelijk van het feit of een eenheid een 
apart item/woord is, een relatie tussen twee items dan wel een chunk van woorden. 

9  De meeste processen in de T2 zijn (nog) niet geautomatiseerd. Bovendien kampt een T2-leerder met 
onvolledige tussentaalkennis en interferentie van de moedertaal. 
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