
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Specific language impairment in a bilingual context : the acquisition of Dutch
inflection by Turkish-Dutch learners

Orgassa, A.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Orgassa, A. (2009). Specific language impairment in a bilingual context : the acquisition of
Dutch inflection by Turkish-Dutch learners. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam]. LOT.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/specific-language-impairment-in-a-bilingual-context--the-acquisition-of-dutch-inflection-by-turkishdutch-learners(fcb25af7-3eab-4539-afc2-5c1dcb0b32fd).html


Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de relatie tussen een primaire taalontwikkelingsstoor-
nis (ofwel specific language impairment (SLI)) en tweede taalverwerving (L2).

De ontwikkeling van een moedertaal verloopt normaal gesproken overal ter
wereld moeiteloos, spelenderwijs en bij iedereen hetzelfde. Er zijn helaas ook
kinderen bij wie de taalontwikkeling vanaf het begin niet zo voorspoedig ver-
loopt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kind SLI heeft. SLI is een taal-
stoornis die niet het gevolg is van een aandoening van neurologische origine,
van de intelligentie, of van het gehoor. Ook een taalstoornis als gevolg van
sociaal-emotionele of gedragsproblemen, of van ernstige verwaarlozing wordt
per definitie niet als SLI beschouwd.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen met SLI veel problemen hebben
om de grammaticale regels van een taal te leren. Ze maken bijvoorbeeld fouten
die normaal gesproken alleen veel jongere kinderen zonder taalstoornis maken.
Kinderen met SLI lijken dus een flinke vertraging in hun taalontwikkeling op
te lopen. Soms komt het echter ook voor dat kinderen met SLI fouten maken
die jonge niet-taalgestoorde kinderen nooit maken. Er is nog niet voldoende
onderzoek naar SLI gedaan om te weten of kinderen met SLI op latere leeftijd
(na tien jaar) alsnog de grammatica van hun moedertaal perfect kunnen leren.

Een opvallend feit is dat de ontwikkelingspatronen bij kinderen met SLI
een behoorlijke overeenkomst vertonen met kinderen die pas als peuter/kleuter
beginnen met het leren van een andere taal. Denk bijvoorbeeld aan Turkse of
Marokkaanse kinderen in Nederland die pas vanaf een jaar of drie/vier beginnen
met het leren van het Nederlands. Onderzoek heeft laten zien dat beide groepen
kinderen vaak dezelfde fouten maken gedurende de taalontwikkeling. Dus ook
tweetalige kinderen zijn wat langzamer dan hun eentalige leeftijdsgenoten, maar
dat is ook logisch als je bedenkt dat het taalaanbod is verdeeld tussen twee talen
én dat ze wat later zijn begonnen met het Nederlands.

SLI komt natuurlijk niet alleen bij eentalige kinderen voor, maar ook bij
kinderen die naast hun eerste taal nog een tweede taal leren. Automatisch
roept dit een aantal vragen op: Kan zo‘n kind de tweede taal eigenlijk wel aan?
Met andere woorden: welke invloed hebben de taalstoornis en het leren van een
tweede taal op zijn taalontwikkeling en hoe zwaar tellen die effecten eigenlijk bij
elkaar op? En hoe kom je er überhaupt achter of deze kinderen een taalstoornis
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hebben of dat ze simpelweg te weinig Nederlands hebben gehoord, zodat ze
een achterstand op basis van hun tweetaligheid hebben opgelopen? Deze twee
effecten zijn moeilijk te ontwarren. Het is dan ook lastig om diagnostische
criteria te formuleren voor een taalgestoord kind dat moeilijkheden heeft met
het leren van een tweede taal.

Dit onderzoek had tot doel de relatie tussen SLI en tweede taalverwerv-
ing nader te specificeren. Om dit doel te bereiken, werden diverse groepen
leerders van het Nederlands met elkaar vergeleken, namelijk eentalige en tweetal-
ige kinderen met en zonder SLI (tussen vier en acht jaar oud) en een groep twee-
talige volwassen leerders. De eerste taal van de tweetalige leerders was Turks.
De experimenten richtten zich op de toepassing van grammaticale regels van
het Nederlands, waarvan werd aangenomen dat deze zeer moeilijk te leren zijn
door de verschillende groepen leerders: enerzijds de congruentierelatie tussen
het onderwerp en de persoonsvorm in verschillende woordvolgordes, en ander-
zijds de congruentierelatie tussen het zelfstandige naamwoord en het lidwoord
en het zelfstandige naamwoord en het bijvoeglijke naamwoord. De focus van de
analyse lag zowel op de kwaliteit (het type) als op de kwantiteit (het aantal)
van fouten.

De resultaten van de groepsvergelijkingen leverden een bijdrage aan het
theoretisch debat of (L2-)SLI veroorzaakt wordt door een gebrek in de toe-
gang tot het systeem van grammaticale regels (de universele grammatica) (hier
beschreven als de representatiebenadering) of door problemen in de verwerk-
ing van taal (hier beschreven als de verwerkingsbenadering). Ook werd de
invloed van leeftijd op grammaticale regelverwerving bediscussieerd in relatie
tot tweede taalverwerving. Het is namelijk zo dat het leren van grammatica
moeilijker wordt naarmate je ouder wordt. Onderzoekers denken dat dit komt
doordat er een specifieke leeftijdsgebonden periode voor natuurlijke taalverwerv-
ing bestaat. Dus kinderen die vroeg genoeg blootgesteld worden aan meerdere
talen bevinden zich, in tegenstelling tot volwassen leerders van het Nederlands
bijvoorbeeld, nog steeds in een ‘kritische’ periode voor taalverwerving en hebben
alle kansen om de doeltaal volledig te verwerven. Als er echter sprake is van on-
voldoende taalaanbod in deze periode rijst de vraag of deze kinderen de doeltaal
daadwerkelijk zullen verwerven.

Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat alle groepen kinderen de-
zelfde typen fouten vertonen, dit in tegenstelling tot volwassen leerders van het
Nederlands, die andere foutentypen laten zien. Dit verschil tussen kinderen en
volwassenen geeft een duidelijke indicatie voor leeftijdseffecten op grammatica-
verwerving. Echter, de groepen kinderen verschillen wel duidelijk in de hoeveel-
heid fouten die worden geproduceerd.

De centrale stelling van dit proefschrift is dat de overeenkomsten in foutenpa-
tronen tussen eentalige en tweetalige kinderen met en zonder SLI een duidelijke
aanwijzing geven dat alle kinderen in principe dezelfde taalkundige middelen
hebben om de doelgrammatica af te kunnen leiden. De data suggereren dat
de verschillen in foutenaantallen tussen de groepen kinderen te verklaren zijn in
termen van factoren die de verwerking van taal in SLI en tweetaligheid bëınvloe-
den.
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Zo leidt SLI tot een flinke vertraging in de taalontwikkeling op basis van
verwerkingsproblemen. Enerzijds lijken deze verwerkingsproblemen invloed te
hebben op de intake, dat wil zeggen dat kinderen er niet in slagen om de be-
nodigde informatie uit de talige input zodanig te verwerken om grammaticale
regels in hetzelfde tempo af te kunnen leiden als niet-taalgestoorde kinderen
(dat is bijvoorbeeld het geval bij de congruentierelatie tussen het zelfstandige
naamwoord en het bijvoeglijke naamwoord). Anderzijds lijken deze verwerk-
ingsproblemen ook invloed te hebben op de mate van automatisering waarmee
grammaticale regels – als ze eenmaal zijn verworven – worden toegepast (dat is
het geval bij de congruentierelatie tussen het onderwerp en de persoonsvorm).
Uit de resultaten blijkt ook dat problemen met intake invloed hebben op tweede
taalverwerving. Maar dat is afhankelijk van de te leren structuur. Als er een
flinke hoeveelheid input nodig is om een grammaticale regel af te leiden (zoals bij
het leren van de congruentierelatie tussen het zelfstandige naamwoord en het bi-
jvoeglijke naamwoord), is het zelfs mogelijk dat SLI en L2(-SLI) kinderen lijken
te fossiliseren in kindertaalstadia, resulterend in incomplete structuur-specifieke
representaties.

Als dit het geval is lijken twee tegengestelde benaderingen van SLI – de
representatiebenadering en de verwerkingsbenadering – bij elkaar te komen. In
dergelijke gevallen rijst namelijk zelfs de vraag of SLI, L2 en L2-SLI kinderen
de specifieke structuur uiteindelijk ooit nog onder de knie zullen krijgen.




