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SAMENVATTING 

 

In dit werkstuk wordt verslag gedaan van een descriptief case-study onderzoek naar de 

toepassing van het Nederlandse werkwoord door Zweedse kinderen. De basis voor dit 

onderzoek is het verschil in de werkwoordsvervoeging van beide talen. 

 

Het uitgangspunt van het onderzoek is de transferhypothese, die zegt dat fouten die gemaakt 

worden tijdens het verwervingsproces terug te voeren zijn op de structuur van de moedertaal 

van de taalverwerver. Volgens deze hypothese is het door het in kaart brengen van verschillen 

tussen talen makkelijker om fouten die gemaakt worden in de tweede taal te begrijpen (Appel 

en Vermeer, 2008). In  het onderzoek wordt dan ook een contrastieve analyse beschreven 

waarin de verschillen tussen het Zweedse en het Nederlandse werkwoord in de tegenwoordige 

tijd uiteengezet worden. Zo moet in het Nederlands het werkwoord congrueren met het 

subject in getal en persoon. Voor het Zweeds geldt echter dat dit niet nodig is: de 

werkwoordsvorm blijft in de tegenwoordige en verleden tijd gelijk, ongeacht persoon of getal. 

De onderzoeksvraag die opgesteld werd voor dit onderzoek is: “Kunnen kleuters die Zweeds 

als moedertaal spreken en Nederlands als tweede taal leren de vervoeging van Nederlandse 

werkwoorden in de tegenwoordige tijd goed toepassen?” 

 

Om deze vraag te beantwoorden werden er gesprekken gevoerd met twee kinderen die 

Zweeds als moedertaal spreken en Nederlands als tweede taal leren. Tijdens deze gesprekken 

werd gebruik gemaakt van het prentenboek ‘Bas, ga je mee?’. Dit boekje komt uit een 

methode die erop gericht is de taalontwikkeling van jonge kinderen te verbeteren (Werkgroep 

OVG- Staphorst, 2008) en bestaat uit zestien afbeeldingen die aansluiten bij de leefwereld van 

het kind. In de analyse van deze gesprekken werden de door het kind gebruikte werkwoorden 

bekeken, waarna van incorrecte uitingen werd bekeken wat er precies ongrammaticaal was. 

 

De resultaten uit het onderzoek laten voor beide kinderen een heel ander beeld zien. Eén van 

de kinderen laat duidelijke problemen zien met de congruentie van het werkwoord naar 

persoon en getal. Het andere kind liet zien vrij weinig fouten te maken in de vervoeging van 

werkwoorden. Een duidelijke ondersteuning voor de transferhypothese is dan ook niet 

gevonden. Een verklaring kan worden gevonden in de beperkte data of persoonlijke factoren.   
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1. INLEIDING 

 

In dit werkstuk wordt verslag gedaan van een descriptief case-study onderzoek naar de 

toepassing van het Nederlandse werkwoord door Zweedse kinderen. De basis hiervoor ligt bij 

het verschil in gedrag van het werkwoord tussen de twee talen. Kinderen gaan in het proces 

van (eerste-) taalverwerving door verschillende fases. De differentiatiefase bestrijkt daarvan 

de periode van ongeveer 2,5 tot 5 jaar (Gillis, 2004). In deze fase van taalverwerving leren 

kinderen hoe zij grammaticale functies moeten gebruiken in hun spraak, en leren zij de 

werkwoordsvorm af te stemmen op het onderwerp. In het Nederlands moet het werkwoord 

congrueren met het subject in getal en persoon. Voor het Zweeds geldt echter dat dit niet 

nodig is: de werkwoordsvorm blijft in de tegenwoordige en verleden tijd gelijk, ongeacht 

persoon of getal.  

 

Voor mijzelf hielp dit verschil tussen de talen enorm: de basis van de Zweedse werkwoorden 

had ik onmiddellijk door. Bij het overdenken hiervan, vroeg ik mij echter af of dit de andere 

kant op – bij het leren van het Nederlands door een Zweedstalig persoon -  juist niet voor 

moeilijkheden moet zorgen. Bij de studenten van de Universiteit van Stockholm was 

eenvoudig op te merken dat er bij sommigen inderdaad problemen ontstonden, maar dit waren 

beginnende studenten die geen enkele kennis hadden van het Nederlands. De vraag die bij mij 

rees is hoe Zweedse kinderen dit ervaren wanneer zij Nederlands leren. Krijgen zij te maken 

met dezelfde problemen of verloopt het proces van een tweede taal leren voor hen 

makkelijker?  

 

De transferhypothese, een hypothese gebaseerd op een behavioristische leertheorie, zegt dat 

de structuur van de moedertaal aan de basis staat van de fouten die gemaakt worden door 

tweede- taalverwervers.  De eigenschappen van deze moedertaal worden overgebracht op de 

de structuur van de nieuw te leren taal en op deze manier ontstaan fouten: ook wel 

interferentie genoemd (Appel en Vermeer, 2008). In dit onderzoeksverslag zal ik het 

standpunt innemen van deze transferhypothese, die later uitgebreid besproken wordt. De 

onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat is daarom de volgende: 
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“Kunnen kleuters die Zweeds als moedertaal spreken en Nederlands als tweede taal leren de 

vervoeging van Nederlandse werkwoorden in de tegenwoordige tijd goed toepassen?” 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn gesprekken gevoerd met twee Zweedstalige 

kinderen in de leeftijd van vijf jaar oud, die beiden Nederlands als tweede taal leren. De 

gesprekken vonden plaats aan de hand van het boekje ‘Bas, ga je mee?’ Dit boekje is 

onderdeel van een methode die erop gericht is de taalontwikkeling van jonge kinderen te 

verbeteren. De gesprekken werden opgenomen en zijn later getranscribeerd en geanalyseerd. 

In deze analyse is gekeken naar het aantal en het soort fouten dat deze kinderen maakten in de 

vervoeging van Nederlandse werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Het verslag heeft de 

vorm van een case-study, waardoor er diep op de resultaten kan worden ingegaan.  

 

Het werkstuk begint met een hoofdstuk waarin enkele termen worden uitgelegd die binnen het 

vakgebied van tweede- taalverwerving gebruikt worden. De reden hiervoor is dat het een 

basis voor het onderzoek kan vormen, als informatie die op de achtergrond meespeelt. 

Daarnaast zal er in dit hoofdstuk een weergave gegeven worden van opvattingen binnen dit 

vakgebied: de transferhypothese en de universele taalverwervingshypothese. Dit zijn 

hypotheses die binnen het onderzoeksgebied tweede-taalverwerving het meest relevant zijn 

voor onderhavig onderzoek en zijn ook de hypotheses die aan de basis liggen van dit 

onderzoek.  

 

Hierna geef ik een contrastieve analyse: een overzicht van enkele aspecten uit de Nederlandse 

en Zweedse grammatica die relevant zijn voor dit onderzoek en een vergelijking hiertussen. 

Daarmee wordt duidelijk wat de grootste verschillen en overeenkomsten zijn tussen het 

gedrag van de werkwoorden uit deze talen, wat de uiteindelijke basis zal zijn van het 

onderzoek. Ook zal er een weergave gegeven worden van eerder verricht onderzoek binnen de 

context van onderhavig onderzoek. Aan de hand van dit theoretisch kader en de contrastieve 

analyse zal ik mijn vraagstelling met bijbehorende hypotheses formuleren, waarna ik de 

onderzoeksmethode zal uitwerken. Bij het bespreken van de resultaten wil ik kijken of deze 

resultaten de transferhypothese bevestigen of niet en een mogelijke verklaring hiervoor geven. 

Tot slot zal ik ingaan op de praktische uitwerking van dit onderzoek en mijn eigen 

bevindingen uiteenzetten. 
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2. THEORETISCH KADER 

 

Er bestaan verschillende opvattingen over de wijze waarop een eerste of tweede taal geleerd 

wordt. In dit hoofdstuk zal een weergave gegeven worden van de, voor dit onderzoek, meest 

relevante theorieën. Dit zal gebeuren aan de hand van werk van Appel en Vermeer (2008) en  

Mitchell en Myles (2004). In het hoofdstuk zal gebruik gemaakt worden van de afkortingen 

T1 en T2. T1 staat voor de moedertaal, de eerste taal van het kind en T2 betekent de tweede 

taal: elke nieuwe taal die geleerd wordt na de T1. Deze term wordt ook gebruikt voor derde en 

vierde talen die geleerd worden na de eerste taal. 

 

2.1 TWEEDE- TAALVERWERVING 

 

Binnen het vakgebied taalkunde wordt er veel onderzoek verricht naar tweede- 

taalverwerving (T2-verwerving). Een tweede, of derde, taal is een taal die men leert spreken 

nadat de moedertaal tot op zeker niveau verworven is (Mitchell en Myles, 2004).  

 

Er is sprake van simultane taalverwerving wanneer het proces van het leren van een tweede 

taal bij een kind (bijna) parallel loopt aan het leren van zijn/haar eerste taal. Dit komt voor bij 

hele jonge kinderen. In een andere situatie, waarbij het kind zijn moedertaal al in hoge mate 

beheerst, is er sprake van successieve taalverwerving (Appel en Vermeer, 2008). De grens 

waarop een kind zijn moedertaal goed genoeg beheerst om te kunnen spreken van simultane 

taalverwerving wordt gelegd rond de periode van drie tot vier jaar (Gillis en Schaerlaekens, 

2000).  Zie hiervoor ook paragraaf 2.4.  

 

Een T2 kan verworven worden op twee manieren: gestuurd en ongestuurd. Het grote verschil 

hiertussen is dat het gestuurde taalverwerving betreft op het moment dat een T2-leerder de 

taal leert door middel van onderwijs en/of leerboeken. Vaak wordt in deze context niet meer 

gesproken over het verwerven van een taal, maar over het leren van een taal. Als de T2 op een 

ongestuurde manier wordt verworven gebeurt dit zonder dat daar onderwijs aan te pas komt. 

Dit lijkt op de manier waarop een kind zijn moedertaal verwerft. De taal wordt dan geleerd op 

basis van taalaanbod in de T2- omgeving. 
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Binnen het onderzoeksgebied T2-verwerving zijn verschillende stromingen en opvattingen 

zichtbaar. Hieronder zullen twee hypotheses worden weergegeven die duidelijk verschillen in 

de kijk op T2-verwerving, maar die elkaar niet helemaal hoeven uit te sluiten. 

 

2.1.1 TRANSFERHYPOTHESE  

 

De transferhypothese, gebaseerd op een behavioristische leertheorie, stelt dat oud gedrag een 

belangrijke rol speelt bij het leren van nieuw gedrag. Elke vorm van leren staat volgens deze 

hypothese gelijk aan het vormen van gewoontes, waarbij de kenmerken van het menselijk 

taalsysteem gezien moeten worden als een verzameling gewoontes. Bij het leren van nieuwe 

gewoontes spelen volgens de transferhypothese oude gewoontes een grote rol: de hypothese 

voorspelt dat er transfer zal optreden tussen de oude en de nieuwe gewoontes. Wanneer dit 

toegepast wordt op T2-verwerving, betekent het dat er transfer zal optreden van T1-

gewoontes en taalconstructies naar de te leren T2 (Appel en Vermeer, 2008:86-87). 

 

Transfer kan optreden op twee manieren: als positieve en als negatieve transfer. 

Positieve transfer wil zoveel zeggen als dat de nieuwe en de oude gewoonte aan elkaar gelijk 

zijn. Een onderdeel uit de T2 is makkelijker of sneller te leren als deze gelijk is aan de T1 dan 

wanneer ze (sterk) verschillen van elkaar. Er is in onderzoek dat de transferhypothese aanhing 

echter weinig aandacht besteed aan positieve transfer. Meer aandacht werd er besteed aan 

negatieve transfer (of interferentie): hiervan is sprake als een onderdeel van de T2 verschilt 

van het parallelle onderdeel uit de T1. Het resultaat hiervan is dat de structuur en 

eigenschappen van de T1 worden ‘getransfereerd’ (overbracht) naar de T2: de problemen die 

een T2-verwerver tegenkomt worden dus veroorzaakt door de invloed van de T1 (Appel en 

Vermeer, 2008:88). De term interferentie wordt vaak in deze context gebruikt, waardoor de 

transferhypothese ook wel interferentiehypothese genoemd wordt.  

 

Zoals hierboven te lezen is houdt de transferhypothese zich bezig met de contrasten tussen de 

T1 en de T2.  Er wordt met behulp van de Contrastieve Analyse een vergelijking gemaakt 

tussen de T1 en T2 op basis van deze contrasten, omdat er aangenomen wordt dat er bij het 

leren van een nieuwe taal sprake is van negatieve transfer. Door het in kaart brengen van de 

verschillen tussen de talen is het gemakkelijker om fouten die optreden bij het leren van een 

T2 te begrijpen en daar eventueel studiemateriaal op aan te passen.  
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De transferhypothese was vooral populair in de jaren zestig. Na deze periode verschoof de 

aandacht van de structurele taalkunde naar de generatieve taalkunde. Mede onder invloed van 

beroemd taalkundige Noam Chomsky werd T2-verwerving op een nieuwe manier onderzocht 

en bekeken (Mitchell en Myles, 2004). Taalverwerving werd niet meer alleen bekeken vanuit 

de Contrastieve Analyse maar de tussentaal van taalleerders werd meer bestudeerd door 

middel van volledige foutenanalyses. Eén van de redenen dat de transferhypothese 

achterhaald bleek was dat transferfouten veel meer voorkomen bij oudere dan bij jonge T2- 

verwervers. Ook bleek transfer niet op alle taalkundige niveaus voor te komen en heeft de 

moedertaal vooral invloed op de uitspraak van de T2. Ten slotte zijn nog de mate van verschil 

tussen de T1 en T2 belangrijk en vindt transfer vooral plaats als T2-verwervers taalgebruik 

(moeten) produceren waar ze nog niet aan toe zijn (Appel en Vermeer, 2008:95). 

 

2.1.2 UNIVERSELE- TAALVERWERVINGSHYPOTHESE  

 

De universele- taalverwervingshypothese, die ontstond in de jaren zeventig als reactie op de 

transferhypothese, stelt in tegenstelling tot deze transferhypothese niet de T1 maar de T2 

centraal.  

 

De foutenanalyses die hierboven al even genoemd werden zorgden zoals gezegd voor nieuwe 

inzichten op het gebied van T2-verwerving. Onderzoek naar T2-verwerving ging zich vanaf 

dat moment meer richten op het taalgebruik van een taalleerder die bezig is een T2 te leren. 

Het taalgebruik van taalverwervers is gedurende het leerproces aan verandering onderhevig 

en is nog ‘in ontwikkeling’. In deze context wordt ook de term tussentaal gebruikt. Uit 

onderzoek bleek dat T2-verwervers voornamelijk ontwikkelingsfouten, ook wel intralinguale 

fouten, maakten: fouten die gelijk zijn aan de fouten die T1-verwervers maken in het 

taalleerproces. De moedertaal van een taalverwerver is daarbij dus niet van belang, want 

dezelfde fouten worden door elke taalverwerver (ongeacht T1 of T2) gemaakt. 

 

De kern van de universele- taalverwervingshypothese is dat er, op grond van het aantal 

ontwikkelingsfouten, uitgegaan wordt van een grote overeenkomst tussen de manier waarop 

zowel een T1 als een T2 verworven wordt. Om die reden heet de hypothese ook wel de 

creatieve constructie-hypothese: er wordt uitgegaan van de opvatting dat T2-verwervers zich 

deze T2 eigen maken door hun eigen creatieve taalverwervingsvermogen, net zoals T1- 
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verwervers dit doen (Appel en Vermeer, 2008: 97-98). Op basis van taalaanbod (input) uit 

hun omgeving worden hypotheses en verwachtingen ontwikkeld over de T2. Door het testen 

van deze hypotheses in combinatie met nieuw taalaanbod worden deze hypotheses steeds 

bijgesteld: talige input speelt dus een grote rol bij deze hypothese. Door de rol van input lijkt 

instructie weinig zinvol: de taalverwerver leert de taal op basis van voldoende begrijpelijk 

taalaanbod. 

 

De T2-verwerver wordt door de universele- taalverwervingshypothese gezien als een actieve 

kennisverwerver (Appel en Vermeer, 2008: 111).  In dit proces van taalverwerving is een 

grote rol weggelegd voor inferentie (niet te verwarren met interferentie): de taalleerder leidt 

onbewust regels af uit veelvoorkomend taalaanbod. Op basis hiervan kunnen we stellen dat 

fouten die gemaakt worden gecategoriseerd kunnen worden als overgeneralisatie (het breder 

toepassen van een regel dan toegestaan) of simplificatie (het proces waarin woorden die niet 

belangrijk zijn voor betekenisoverdracht worden weggelaten) (Appel en Vermeer, 2008: 99).  

 

2.1.3 TWEEDE- TAALVERWERVING BIJ KINDEREN 

 

In deze paraaf zal kort ingegaan worden op de invloed van leeftijd op het 

taalverwervingsproces, waarbij ook gekeken wordt naar een aspect van T1-verwerving dat 

voor onderhavig onderzoek van belang is.  

 

T1-verwerving 

In zijn eerste levensjaren maakt een kind grote stappen op het gebied van het leren van zijn 

moedertaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen tijdens dit taalverwervingsproces 

bepaalde stappen doorlopen. Bij het doorlopen van deze stappen gaan kinderen min of meer 

gelijk op wat betreft de snelheid van het leren van de moedertaal. Er bestaan uitzonderingen, 

bijvoorbeeld kinderen met taalontwikkelingsstoornissen of bepaalde handicaps (Appel en 

Vermeer, 2008:53). 

 

Globaal worden er drie fases van taalverwerving onderscheiden: de pretalige periode, die 

vindt plaats tussen de 0-1 jaar. De vroegtalige periode, waarbinnen onderscheid gemaakt 

wordt tussen de eenwoordsfase en de meerwoordsfase, vindt vervolgens plaats in de periode 

dat het kind tussen de 1 en 2;6 jaar oud is. De differentiatiefase ten slotte, vindt plaats als het 
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kind tussen de 2;6 en 5 jaar oud is. Deze leeftijden mogen grof genomen worden, aangezien 

niet elk kind precies even snel gaat (Gillis, 2004). 

 

Voor dit onderzoek is vooral de differentiatiefase van belang. In deze fase leert het kind 

lexicale categorieën en woorden met grammaticale functie te gebruiken in zijn spraak. 

Volgens Schaerlaekens (1977) leren kinderen in deze periode congruentietransformatie 

beheersen. Dit wil zeggen dat zij het werkwoord en onderwerp op elkaar kunnen afstemmen. 

Aan het eind van deze differentiatiefase, die dus eindigt rond de leeftijd van 5 jaar, heeft het 

kind, met uitzonderingen daargelaten, de werkwoordsvervoeging van de moedertaal dus onder 

controle.  

 

T2- verwerving 

Waar kinderen bij het leren van hun moedertaal redelijk gelijk opgaan wat betreft de snelheid 

van het leren van een taalproces, is dat heel anders bij het leren van een tweede taal. T2- 

verwervers kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen, in zowel het tempo waarop zij de T2 

leren als het eindniveau dat zij bereiken. Er zijn verschillende factoren die het T2- 

verwervingsproces beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn leeftijd, taalaanleg, intelligentie, 

maar ook sociaal-psychologische factoren en persoonlijkheid spelen een rol (Appel en 

Vermeer, 2008). 

 

Een van de belangrijkste factoren die T2-verwerving kan beïnvloeden is leeftijd, waar op 

basis van veel onderzoek een aantal stellingen over te formuleren zijn. Wat betreft de snelheid 

van taalverwerving is onder andere door Snow en Hoefnagel-Höhle (1978) aangetoond dat het 

leertempo van oudere taalleerders in de eerste fase van het taalleerproces hoger ligt dan dat 

van jonge leerders. Ligt de focus echter op het bereikte eindniveau dan kan gesteld worden 

dat hoe jonger een taalleerder begint, hoe hoger het eindniveau is dat bereikt wordt: er is een 

grotere kans dat het moedertaalniveau bereikt wordt dan wanneer er op latere leeftijd 

begonnen wordt met het leren van een T2 (Appel en Vermeer, 2008:58). 

 

Het verschil in leertempo tussen jongere en oudere T2-verwervers is op verschillende 

manieren te verklaren. Een van de factoren is de manier waarop een T2 geleerd wordt. Dit 

heeft te maken met onder andere cognitieve en sociaal-psychologische factoren. Oudere 

taalverwervers (dit geldt ook voor oudere kinderen) kunnen abstracter denken dan jonge 

taalverwervers, waardoor het proces van taalverwerving analytischer benaderd wordt. (Appel 
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en Vermeer, 2008:58). Daarnaast wordt gesteld dat ouderen vaak meer geremd zijn in hun 

taalleerproces dan jongere leerders, omdat zij zich meer bewust zijn van de fouten in de 

taalproductie die ze maken gedurende het taalleerproces. 

 

Een laatste, en zeer belangrijke, factor is het verschil in taalaanbod tussen jongere en oudere 

taalverwervers. Hierbij speelt de hoeveelheid van het taalaanbod een belangrijke rol, maar 

ook de mate waarin dit taalaanbod wordt aangepast op de behoeften van de taalverwerver. 

Oudere verwervers van een tweede taal zullen dit vaker doen in een onderwijsinstantie, terwijl 

kinderen een taal vaker meer spelenderwijs oppakken. Ouderen zijn daarbij meer ervaren in 

het leren van feitenkennis, wat hen in de beginfase van het leerproces kan helpen. De T2 

wordt dus niet op dezelfde manier geleerd door oudere en jongere leerders. 

 

In paragraaf 2.1 werd het verschil uitgelegd tussen simultane en successieve taalverwerving. 

Er is zoals gezegd sprake van successieve taalverwerving wanneer een kind zijn moedertaal al 

in hoge mate beheerst op het moment dat het begint met het leren van een moedertaal. Die 

grens wordt gelegd rond de leeftijd van ongeveer drie tot vier jaar. (Gillis en Schaerlaekens, 

2000). Omdat het kind bij het leren van de moedertaal al enige kennis heeft opgedaan over 

taalstructuren, is het waarschijnlijk dat die moedertaal bij het leren van een tweede taal grote 

invloed heeft. Er wordt tijdens het taalverwervingsproces immers voortgebouwd op de kennis 

die het kind al heeft. Omdat ouderen een taalleerproces analytischer kunnen beschouwen, en 

kinderen nog bezig zijn met het leren scheiden van de verschillende talen is het aannemelijk 

dat er meer interferentie optreedt bij jonge taalverwervers dan bij oudere taalverwervers. 
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2.2 CONTRASTIEVE ANALYSE 
 

De contrastieve analyse is een linguïstische methode waarin twee taalsystemen vergeleken 

worden om zo de contrasten van deze talen in kaart te kunnen brengen (Appel en Vermeer, 

2008). De methode sluit aan bij het idee van de transferhypothese dat het leren van een taal 

het vormen van gewoontes betreft. Fouten die optreden tijdens het leren van de T2 kunnen 

voorspeld worden door de verschillen te onderzoeken tussen de T1 en de T2 (Ellis, 1990). In 

dit hoofdstuk zal ik een kleine analyse geven van de eigenschappen van het gedrag van het 

werkwoord in de tegenwoordige tijd voor zowel het Nederlands als het Zweeds. Doel daarvan 

is om de verschillen en overeenkomsten van het gedrag van de twee talen in kaart te kunnen 

brengen.  

2.2.1 V2 REGEL 

 

Een van de onderdelen waarin talen van elkaar kunnen verschillen is de zinsvolgorde van 

hoofd- en bijzinnen. Voor de volledigheid van de contrastieve analyse wordt in deze paragraaf 

even kort toegelicht wat de overeenkomsten zijn tussen het Nederlands en het Zweeds wat 

betreft de plaatsing van het werkwoord in een standaard hoofd- en bijzin. 

 

Hoofdzin 

Voor zowel het Zweeds als het Nederlands geldt dat het werkwoord in een standaard hoofdzin 

op de tweede plaats in de zin staat, zoals te zien in voorbeeld 1 en 2. Beide talen voldoen 

daarmee aan de V2 (Verb second) regel, die zegt dat het tweede constituent (zinsdeel) in een 

hoofdzin een werkwoord moet zijn, en kennen in de hoofdzin dus een S(ubject) V(erb) 

O(bject)-volgorde. 

 

[voorbeeld 1:] Jan leest een boek. 

[voorbeeld 2:] Göran läser tidningen. (Vertaling: Göran leest de krant.) 

 

Bijzin 

Is de regel voor de plaatsing van het werkwoord in de hoofdzin gelijk voor het Zweeds en het 

Nederlands, voor de bijzin geldt een groot verschil tussen beide talen. Een bijzin is onderdeel 

van een samengestelde zin, maar is niet de hoofdzin. Vaak, maar niet altijd begint de bijzin 

met een voegwoord als dat of omdat. 
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In het Nederlands staat in een bijzin vaak het subject vooraan, en de persoonsvorm en andere 

werkwoorden achteraan. Daarmee wordt een SOV-volgorde gecreëerd: het object en het 

werkwoord wisselen van positie. In het Zweeds gebeurt dit niet: hier wordt de volgorde van 

de standaard hoofdzin aangehouden. In de bijzin kent het Zweeds dus nog steeds de SVO 

volgorde. In voorbeeld 3 en 4 is het verschil te zien tussen een Nederlandse en een Zweedse 

bijzin, die beiden ingeluid worden door het woord dat. 

 

[voorbeeld 3:] Zij zegt dat (hoofdzin) Jan elke dag een krant leest. 

[voorbeeld 4:] Hon säger att (hoofdzin) Göran läser tidningen i köket varje morgon. (Meijer, 

2005:115). 

 

2.2.2 VERVOEGING VAN NEDERLANDSE WERKWOORDEN 
 

Het Nederlandse werkwoord heeft als kenmerk dat het naar persoon en getal vervoegd wordt. 

Om een werkwoord te kunnen vervoegen moet eerst de stam gevonden worden. Daarvoor 

wordt aangehouden: stam = infinitief min ‘-(e)n’ De infinitief is de vorm van het werkwoord 

dat in het woordenboek staat (Fontein et al., 2000). In tabel 2.1 staan de verschillende 

mogelijkheden van werkwoordsvervoeging in congruentie met het persoonlijk 

voornaamwoord. 

 

Enkelvoud  Meervoud  

1. ik stam 4. we infinitief 

2. jij stam + t 5. jullie infinitief 

3. Hij/ zij/ het stam + t 6. ze infinitief 

Tabel 2.1 Werkwoordsvervoeging tegenwoordige tijd (presens) 

 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op te merken op tabel 2.1. De eerste uitzondering is 

dat een ‘t’ niet wordt toegevoegd wanneer de stam al eindigt op een ‘t’. Een tweede 

uitzondering is dat voor een aantal werkwoorden (kunnen, willen en zullen) geldt dat er twee 

vormen mogelijk zijn voor de 2
e 
en 3

e
 persoon enkelvoud: zowel de vorm met ‘t’ als zonder 

‘t’ zijn mogelijk (Fontein et al., 2000). Ook zijn er onregelmatige werkwoorden die in hun 

geheel een uitzondering vormen op deze regels. Een aantal onregelmatige werkwoorden heeft 

toch een regelmatige tegenwoordige tijd, maar enkele werkwoorden zijn volledig 

onregelmatig. 
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Verleden tijd 

Voor de verleden tijd geldt net als voor de tegenwoordige tijd dat het werkwoord naar 

persoon en getal vervoegd wordt. Zowel voor de regelmatige als onregelmatige werkwoorden 

geldt daarbij dat er slechts twee vormen zijn in de verleden tijd: enkelvoud en meervoud. 

Bij de vervoeging is het belangrijk op te merken dat er onderscheid gemaakt wordt tussen d- 

en t- werkwoorden. Een werkwoord dat in de ruwe stam eindigt op de volgende 

medeklinkers: t, h, f, c, k, s of p is een t-werkwoord. Afhankelijk hiervan, wordt er in de 

verleden tijd –te of –de toegevoegd aan de stam voor een enkelvoudige werkwoordsvorm en –

ten of –den voor een meervoudige vorm (Fontein et al., 2000). 

 

2.2.3 VERVOEGING VAN ZWEEDSE WERKWOORDEN 
 

Het grootste en belangrijkste verschil met het Nederlands is dat de persoonsvorm van het 

Zweedse werkwoord maar één vorm per tijd kent. Voor de 1
e
, 2

e
 en 3

e 
persoon en getal 

(enkelvoud en meervoudsvormen) gelden dus geen verschillende vervoegingen. Dit terwijl 

het Nederlands wel verschillende persoonsvormen kent voor het finiete werkwoord.  

 

In het Zweeds wordt onderscheid gemaakt tussen vier groepen werkwoorden. Deze groepen 

zijn gevormd op basis van de vervoegingen die de werkwoorden vereisen in verschillende 

tijden. Groep 1 tot en met 3 zijn regelmatige werkwoorden, en ongeveer 80% van alle 

Zweedse werkwoorden behoort tot groep 1 (Meijer, 2005: 65). De werkwoorden uit de vierde 

groep zijn onregelmatige werkwoorden, wat met name terug te zien is in de verleden tijd. Om 

aan te tonen dat Zweedse werkwoorden anders verbuigen dan het Nederlands in de 

tegenwoordige tijd, maakt het daarom niet uit of een werkwoord regelmatig of onregelmatig 

is. Hier zal dan ook niet verder op worden ingegaan.  

Tabel 2.2 laat de verschillen zien in vervoeging tussen de regelmatige werkwoorden. 

 

Tabel 2.2 Werkwoordgroepen 1 tot en met 3 (Lindemalm en Scherrer, 2007, p. 227) 

Groep Imperatief Infinitief Presens Verleden tijd Volt. dw. 

1 Prata prata (praten) pratar pratade pratat 

2A Ring ringa (bellen) ringer ringde ringt 

2B Köp köpa (kopen) köper köpte köpt 

3 Bo bo (wonen) bor bodde bott 
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Verleden tijd 

Voor de verleden tijd van het Zweedse werkwoord geldt dat er bij regelmatige werkwoorden 

drie vormen zijn: er wordt respectievelijk –de, -te of –dde aan de stam toegevoegd, zoals ook 

te zien in tabel 2.2. Deze verdeling wordt echter niet gemaakt op basis van enkelvoud of 

meervoud, zoals in het Nederlands wel gebeurd, maar heeft ook te maken met de indeling van 

de werkwoordsgroepen. 

 

In tabel 2.3 en 2.4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende vervoegingen van het 

onregelmatige werkwoord zijn en het regelmatige werkwoord lezen in de tegenwoordige tijd 

van zowel het Nederlands als het Zweeds. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

beleefdheidsvorm u in het Zweeds niet gebruikt wordt. Ni verwijst dus slechts naar het 

Nederlandse jullie (Meijer, 2005:38). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik Ben Jag är 

Jij Bent Du är 

Hij Is Han är 

Zij Is Hon är 

(Hij/ zij/ het) Is Den är 

(Hij/ zij/ het) Is Det är 

Wij Zijn Vi är 

Jullie/ U Zijn/ bent Ni är 

Zij Zijn De är 

Tabel 2.3 Vervoeging werkwoord 'zijn' in het Nederlands en het Zweeds 

Ik lees Jag läser 

Jij leest Du läser 

Hij leest Han läser 

Zij leest Hon läser 

(Hij/ zij/ het) leest Den läser 

(Hij/ zij/ het) leest Det läser 

Wij lezen Vi läser 

Jullie/ U lezen Ni  läser 

Zij lezen De läser 

Tabel 2.4 Vervoeging werkwoord ‘lezen’ in het Nederlands en het Zweeds 
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2.3 EERDER ONDERZOEK 

 

Er is al veel onderzoek gedaan naar het taalverwervingsproces van jonge taalverwervers, 

bijvoorbeeld onderzoek waarin gekeken werd naar het taalverwervingsproces van het 

Nederlands bij moedertaalsprekers van het Turks en het Marokkaans (Blom, 2008b) en het 

Duits (Ziemann et al., 2011). In het artikel van Ziemann et al. (2011) wordt het 

taalverwervingsproces van jonge en oude Duitstalige moedertaalsprekers die Nederlands 

leerden vergeleken, waarna ook een vergelijking werd gemaakt met het onderzoek van Blom 

(2008b). In de conclusie van het onderzoek van Ziemann et al.(2011) wordt onder andere 

gesteld dat verschillen tussen moedertalen een belangrijke rol hebben in T2-

verwervingsprocessen.  

 

Voor onderhavig onderzoek is het echter interessanter om te kijken naar Zweeds-Nederlands 

onderzoek. Helaas is het zo dat er voor het Zweeds tot op heden weinig onderzoek gedaan is 

naar (interferentie in) kindertaal. Een voorbeeld van onderzoek naar Nederlandse kind- en 

jeugdtaal is het scriptieonderzoek van Mariska Ruttink (2010), die onderzoek deed naar 

meertaligheid Zweeds-Nederlands en de zogenaamde stille periode. Deze stille periode is de 

periode waarin kinderen die een tweede taal leren tijdelijk niets zeggen, omdat ze dit niet 

willen of kunnen. In dit onderzoek wordt gekeken naar kinderen die woonachtig zijn in 

Zweden en één Nederlandstalige ouder hebben en een ouder die Zweeds (en in een enkel 

geval Fins) spreekt. Naast veranderingen in de sociale omgeving, bleek ook de hoeveelheid 

Nederlands die de kinderen te horen krijgen grote invloed te hebben op de hoeveelheid 

Nederlandse spraak die zij uiten.   

 

Ondanks het feit dat er weinig onderzoek is gedaan naar Zweeds-Nederlandse 

kindertaalverwerving, is er wel veel contrastief onderzoek gedaan naar het Zweeds en het 

Nederlands. Ik zal hiervan twee voorbeelden kort bespreken. 

 

Een voorbeeld hiervan is het proefschrift van Annika Johansson (2006), waarin een 

systematische vergelijking wordt gemaakt van het Nederlandse werkwoord komen en het 

Zweedse werkwoord kommer. Uit twee corpora werden 1490 voorbeelden van het 

Nederlandse komen en 1518 voorbeelden van het Zweedse kommer geanalyseerd. Uit het 

onderzoek blijkt dat beide werkwoorden dezelfde prototypische betekenis hebben, terwijl de 
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semantische extensies van de werkwoorden van elkaar verschillen. Ook hebben deze twee 

werkwoorden verschillende grammaticaliseringsprocessen ondergaan, terwijl ze een 

soortgelijke betekenis hebben. 

 

Ander onderzoek naar Zweedse en Nederlandse werkwoorden is het doctoraatsonderzoek van 

Rawoens (2008). Haar onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van 

Zweedse causale werkwoorden. Daarnaast maakte zij een contrastieve analyse van Zweedse 

en Nederlandse causale werkwoorden en hun vertalingen, waarbij ze aandacht schonk aan 

taalspecifieke eigenschappen en vertaalstrategieën. Een van de bevindingen uit het onderzoek 

van Rawoens (2008) was dat de relatie tussen (analytische) causale constructies en hun 

vertaling assymetrisch is. Synthetische constructies komen bijvoorbeeld meer voor in het 

Zweeds, terwijl het Nederlands meer analytische causatieve werkwoorden gebruikt. 
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3. ONDERZOEKSVRAAG EN HYPOTHESE 

 

Het grote verschil tussen de vervoeging van het Nederlandse en het Zweedse werkwoord 

maakt direct het punt duidelijk  waar het onderzoek uit dit eindwerkstuk om draait. Zoals ook 

al gebleken is in de inleiding, kies ik ervoor om de transferhypothese te kiezen als benadering 

voor dit onderzoek. Deze hypothese stelt dat de oorzaak van fouten die gemaakt worden door 

T2-verwervers bij de structuur van de moedertaal ligt. 

 

3.1 VRAAGSTELLING  

 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is als volgt: 

 

“Kunnen kleuters die Zweeds als moedertaal spreken en Nederlands als tweede taal leren de 

vervoeging van Nederlandse werkwoorden in de tegenwoordige tijd goed toepassen?” 

 

3.2 HYPOTHESE 

 

Zoals te zien in hoofdstuk 3 verschillen de Zweedse en de Nederlandse taal zeer sterk van 

elkaar op gebied van werkwoordsvervoeging. In dit onderzoek neem ik het standpunt van de 

transferhypothese in, en daarom verwacht ik, op basis van de gegevens die in bovenstaande 

sectie zijn weergegeven, dat Zweedstalige kleuters die Nederlands als tweede taal leren 

inderdaad problemen ervaren met de vervoeging van het Nederlandse werkwoord. 

 

Mijn hypotheses bij de gestelde onderzoeksvraag zijn als volgt: 

1) In het Zweeds wordt het werkwoord niet naar persoon en getal vervoegd, in het Nederlands 

wel. Daarom verwacht ik dat de Zweedse kinderen uit het onderzoek fouten laten zien in de 

vervoeging van het Nederlandse werkwoord. 

 

2) Zowel het Zweeds als het Nederlands kennen onregelmatige werkwoorden. In het 

Nederlands komen er dan alleen maar meer vervoegingen bij. Daarom verwacht ik dat 

onregelmatige werkwoorden zorgen voor meer congruentiefouten dan regelmatige vormen. 
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4. METHODE 

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt  in case-study onderzoek geprobeerd om 

zowel uitgelokte uitingen als spontaan taalgebruik van proefpersonen te analyseren, zodat kan 

worden afgeleid of zij wel of geen problemen ervaren met de congruentie van werkwoorden. 

Er zal gekeken worden naar de vervoeging van Nederlandstalige werkwoorden in de 

tegenwoordige tijd omdat hier de grootste verschillen te zien zijn met het Zweeds, zoals te 

zien is in het theoretisch kader.  

 

Naam 

(anoniem) 

Leeftijd (jaren/ 

maanden) 

In 

Nederland: 

Spreekt 

Nederlands: 

School: Spreekt deze 

talen: 

Emil 5;1 4 jaar. 2 jaar Nederlandstalig Zweeds, 

Nederlands 

Elin 5;6 1,5 jaar 1,5 jaar 1jr: Nederlandse school, 

nu:Internationale school 

Zweeds, Engels, 

Nederlands 

Tabel 4.1 Gegevens deelnemende kinderen (namen zijn geanonimiseerd). 

 

4.1 PROEFPERSONEN 

 

Kinderen die Zweedstalig opgevoed worden, maar in Nederland wonen kunnen op 

verschillende manieren met het Nederlands in aanraking komen. Zo kunnen zij Nederlands 

leren vanaf het moment dat zij naar een Nederlandse creche, kinderopvang of basisschool 

gaan. Ook in de omgeving kunnen de kinderen in aanraking komen met het Nederlands: 

bijvoorbeeld tijdens het spelen op straat. Voor het onderzoek zijn kinderen geselecteerd die 

Zweedstalig opgevoed worden, omdat beide ouders van Zweedse afkomst zijn. Dit houdt in 

dat er in huiselijke kring slechts gebruik gemaakt wordt van het Zweeds. Bij het selecteren 

van de kinderen is gelet op het aantal jaren Nederlands dat de kinderen spreken: het is de 

bedoeling dat het Zweeds beter ontwikkeld is dan het Nederlands. De kinderen leren 

Nederlands dus als tweede taal door contact met docenten op school en Nederlandstalige 

kinderen uit hun omgeving.  
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Leeftijd 

In hoofdstuk 2.1 werd duidelijk dat kinderen van 2;6 tot 5 jaar in de differentiatiefase van 

taalverwerving zitten. In deze periode leren zij grammaticale functies te beheersen, zo ook het 

afstemmen van het werkwoord op het onderwerp. Aan het einde van deze periode zou het 

kind deze grammaticale functies dus moeten kunnen toepassen. Door kinderen te selecteren 

die 5 jaar oud zijn kunnen de omstandigheden voor alle proefpersonen zoveel mogelijk 

gelijkgesteld worden, aangezien zij ongeveer even lang deelnemen aan het onderwijs in 

Nederland, dat begint op een leeftijd van 4 jaar.  

Het selecteren van kinderen in de leeftijd van 5 jaar oud is dus interessant op meerdere 

vlakken:  

1. In de moedertaal zou het kind het werkwoord en het onderwerp al op elkaar moeten kunnen 

afstemmen.  

2. Ervan uitgaand dat de kinderen alleen thuis Zweeds aangeboden krijgen zijn de 

achtergrondkenmerken op deze manier voor alle kinderen zoveel mogelijk gelijk, zoals het 

startpunt waarop men in aanraking kwam met het Nederlands. 

 

Aantal kinderen 

Voor het onderzoek was een aantal van vijf kinderen vastgesteld als richtlijn voor het 

onderzoek. Dit is helaas niet gelukt, vanwege te lage respons, zie ook het hoofdstuk discussie. 

Daarom is besloten om van dit onderzoek een case-study onderzoek  te maken. In tabel 4.1, 

bovenaan dit hoofdstuk, zijn de gegevens van de twee deelnemende kinderen te zien. De 

namen van de kinderen zijn geanonimiseerd, om hun privacy te waarborgen. 

 

Contact 

Het contact met de kinderen en hun ouders is gezocht via een aantal instanties. Zo is er 

contact opgenomen met alle Zweedstalige verenigingen in Nederland:  

- SWEA: Swedish women’s educational association, afdeling Nederland. 

- Zweedse Zeemanskerk Rotterdam 

- Internationale scholen en Zweedse scholen (o.a. Wassenaar) 

- Zweedse ambassade Den Haag 

- Lagom.nl. Dit is een site waar mensen die interesse hebben in de Zweedse of Nederlandse 

taal met elkaar in contact kunnen komen via een forum.  

- Oproepjes op sociale media als Facebook en Twitter.  
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4.2 MATERIAAL 

 

Gedurende dit onderzoek wordt gewerkt met het boekje ‘Bas, ga je mee?’. Dit boekje komt 

uit de Ik ben Bas reeks, een methode die erop gericht is de taalontwikkeling van jonge 

kinderen te verbeteren (Werkgroep OVG- Staphorst, 2008). 

De boeken zijn ontwikkeld in samenwerking met illustrator Dagmar Stam en behandelen door 

middel van zestien kleurrijke prenten verschillende thema’s die aansluiten bij de leefwereld 

van kinderen. Zo is de hoofdpersoon uit het boekje, evenals de kinderen uit het onderzoek, 

vijf jaar oud. Juist door dit laatste aspect is het een goede methode om de kinderen mee te 

onderzoeken, omdat het situaties zijn die zijzelf kunnen herkennen uit hun eigen leven. Op de 

afbeeldingen in het boek komen onder andere aan bod: het ziekenhuis, de tandarts, het 

klaslokaal, de dierentuin, de speeltuin en de markt. Deze afbeeldingen worden allemaal 

besproken. 

 

4.3 PROCEDURE 

 

Tijdens een gesprek van maximaal een uur wordt met elk kind het boekje ‘Bas, ga je mee?’ 

doorgenomen. Voorafgaand aan elke afbeelding wordt gevraagd of het kind wil vertellen wat 

er op de afbeelding te zien is. De onderzoeker kan de kinderen tijdens het gesprek sturen met 

vragen als ‘wat zie je precies?’ of ‘wat doet het kind op het plaatje?’. De gesprekken worden 

opgenomen. 

 

Tijdens het onderzoek wordt geprobeerd een klein gesprek te voeren met het kind, waarin 

eenvoudige vragen gesteld worden over het dagelijks leven en de favoriete bezigheden van 

het kind. Dit kan bijvoorbeeld na het gesprek, maar ook tijdens, om op die manier in te haken 

op wat er op de afbeelding te zien is. Op deze wijze hoop ik dat het kind een beetje de 

spanning kwijt raakt van het praten met een vreemde. Ook kan analyse van deze gesprekjes 

uitwijzen of kinderen in spontane spraak het werkwoord goed toepassen of niet. Om het 

gesprek op gang te houden is er een vragenlijst (te zien in bijlage 1) opgesteld met kleine 

opdrachten en deelvragen, die tussendoor als handreiking voor de onderzoeker gebruikt 

kunnen worden. 
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5. RESULTATEN 

 

Voor het analyseren van de gesprekken zijn deze eerst getranscribeerd. Vervolgens is geteld 

hoeveel werkwoorden er in de uitingen van het kind voorkwamen, waarna per werkwoord is 

gekeken of deze op een correcte wijze voortkwam. Werkwoordconstructies als duratieven 

(constructies die gebruik maken van ‘aan het’) en constructies met hulpwerkwoord en 

voltooid deelwoord worden samen als één werkwoord gerekend.  

 

Omdat er in de uitleg is gezegd dat er alleen Nederlands gesproken mocht worden, zijn ook 

Zweedse en eventueel Engelse werkwoorden die gebruikt werden in een antwoord op een 

vraag als fout gerekend, maar deze worden verder buiten de analyse gehouden. Per incorrect 

Nederlands werkwoord in de tegenwoordige tijd is bekeken om wat voor fout het ging. De 

namen van de kinderen zijn, zoals in hoofdstuk 4 al aan de orde kwam, vervangen voor 

andere Zweedse namen om de privacy van de kinderen te waarborgen.  

 

5.1 ELIN 

 

Het gesprek met Elin duurde ruim 37 minuten (37:07). Ze was erg enthousiast en de 

vragenlijst uit bijlage 1 was dan ook niet nodig om het gesprek gaande te houden. Wel werden 

er af en toe vragen gesteld om haar door te laten praten, maar ze gaf zeer regelmatig antwoord 

in lange zinnen. Na het transcriberen en analyseren van de opname van dit gesprek bleek dat 

zij 238 keer een werkwoordsvorm in haar uitingen gebruikte. Hierbij wordt de hierboven 

gegeven definitie aangehouden dat een uiting als ‘heb gedaan’ één vorm is. 

 

In tabel 5.1 is een overzicht te zien van de gemaakte fouten, onderverdeeld per categorie. In 

deze tabel is ook te zien dat Elin in totaal 58 werkwoordsfouten maakt. Dit wil zeggen dat 

24,37% van alle vervoegde werkwoorden incorrect is.  
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Soort fout Aantal 

verkeerde vorm enkelvoud 

zoals: deze bent, de trein ga 

38 

meervoud i.p.v. enkelvoud 

zoals: de mama gaan 

2 

enkelvoud i.p.v. meervoud 

zoals: twee meisjes wil 

12 

Engels/ Zweeds werkwoord 3 

Overig 3 

Totaal aantal fouten 58 

Tabel 5.1 Gemaakte fouten per categorie 

 

Een opvallend punt dat in de analyse naar voren komt is dat het grootste aantal fouten 

gemaakt werd in vervoegingen van de werkwoorden hebben of zijn. Precies 50 procent van 

alle fouten werd gemaakt bij een vervoeging van het werkwoord zijn, waarvan er in 22 

gevallen een verkeerde vorm van het enkelvoud gebruikt wordt. Zo gebruikt ze bijna 

consequent de werkwoordsvorm van de eerste persoon enkelvoud, ben, voor elke vorm.  

 

Afbeelding 5.1 laat een voorbeeld zien van Elins gebruik van het werkwoord zijn. In plaats 

van vier verschillende vervoegingen van het werkwoord zijn, gebruikt Elin er slechts twee: 

bent en ben. Opvallend daarbij is, dat de onderzoeker Elin in uiting 271 (r. 79) probeert te 

corrigeren door de laatste uiting te herhalen met toepassing van de correcte vervoeging van 

het werkwoord. Dat lijkt Elin op te pakken in uiting 272: deze is. Vervolgens 

overgeneraliseert ze deze correctie echter weer: is wordt gebruikt op de plek van een 

meervoudsvorm: deze twee is. 

 

[77] 

 266  267 268 269 270 

A [v]  wie niet dan  en wat doen die dan  

E [v] nee  deze drie niet  ze hebben, deze bent zijn hoed  

[78] 
 . . 

E [v] gevallen en deze twee ben op de stoel zitten en deze ben op de motor en deze ben op d e 

[79] 
 . . 271 272 273  274 275 

A [v]  die is op de fiets  auto  en wat doen deze dan  

E [v]  fiets  en deze is, deze twee is op de ca r   de auto  

 Afbeelding 5.1 Transcriptweergave 
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Naast de genoemde fouten gaat het ook een aantal keer wel goed met de vervoeging van het 

werkwoord zijn. Dit is voornamelijk het geval wanneer het werkwoord congrueert met het 

onderwerp ik en ook gaat de congruentie meestal goed wanneer er dit in de zin staat. 

Daarnaast zijn er twee gevallen waarbij de congruentie goed gaat met een derde persoon: is. 

 

[voorbeeld 5:] “En deze zebra is daar” 

 

Naast de verkeerde vervoegingen in enkelvoud van het werkwoord zijn komen er meer 

verkeerde vervoegingen van enkelvoud aan de orde, meestal met het werkwoord gaan:  

 

[voorbeeld 6:] “De trein ga rond en rond en rond en rond en de mama kijkt op het” 

 

In het gesprek met Elin vervoegt ze tweemaal een werkwoord naar het meervoud, terwijl een 

enkelvoudige vervoeging gewenst is.  

 

[voorbeeld 7:] “Staan er ook mensen te kijken bij de aapjes? Ja, een man met een baby. Wat 

doen die? gaan rennen to the ijsje” 

[voorbeeld 8:] “En de mama gaan snoepje pakken.” 

 

In voorbeelden 7 en 8 is te zien hoe een werkwoord meervoudig vervoegd wordt, waar een 

enkelvoudige vervoeging gewenst is. In het eerste voorbeeld gaat het om een situatie met 

elliptische zinnen: Elin beantwoordt de vragen van de onderzoeker, waardoor zij niet zelf een 

volledige zin maakt waarin onderwerp en werkwoord aan elkaar moeten congrueren. Het is 

mogelijk dat er daardoor problemen ontstonden voor Elin. Ook kan het zijn dat deze fout is 

opgetreden door het gebruik van met: een man en een baby zijn twee personen, waardoor 

wellicht gebruik van meervoud veronderstelt wordt, maar een man mét een baby moet gezien 

worden als een persoon. Vergelijk: de man met de tas rent.  

Andersom gebeurt het vaker: twaalf maal wordt een werkwoord enkelvoudig vervoegd waar 

een meervoudige vorm gewenst is. In zeven gevallen gaat het om de vervoeging van het 

werkwoord zijn. In onderstaande voorbeelden zijn enkele incorrecte vervoegingen te zien: 

 

[voorbeeld 9:] “deze jongens en meisje ben dit aan het spelen.” 

[voorbeeld 10:] “twee meisjes wil naar het park rennen.” 

[voorbeeld 11:] “ik een beetje, de andere kinderen kan een beetje en ik kan ook een beetje.” 
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In voorbeelden 9 tot en met 11 wordt duidelijk dat Elin steeds de vorm van het werkwoord 

gebruikt die correspondeert met de eerste persoon enkelvoud. Ik merkte eerder op dat Elin 

bijna consequent de vorm ben gebruikt, ook blijkt ze hier slechts een werkwoordsvorm in de 

eerste persoon enkelvoud te gebruiken.  

 

In de categorie fouten die in tabel 5.1 als ´overig´ zijn gemarkeerd ten slotte, zijn de 

werkwoorden ingedeeld die niet in de andere categorieën pasten. Een voorbeeld hiervan is 

voorbeeld 12, waarin een vraag gesteld wordt. Het werkwoord op zichzelf is niet fout 

gecongrueerd, maar in de context van de vraag wordt geen werkwoord verwacht, en daarom 

wordt deze als fout gerekend.  

 

[voorbeeld 12:] “En wat is dit voor een dokter? Aan het kijken alle dingen.” 

 

Conclusie 

Elin laat in haar spraak zien dat ze inderdaad problemen ondervindt met de congruentie van 

het werkwoord naar de juiste persoon en getal. Ook lijkt ze meer moeite te hebben met de 

vervoeging van onregelmatige werkwoorden (hebben en zijn) dan met de vervoeging van 

andere werkwoorden.  

 

5.2 EMIL 

 

Het gesprek met Emil verliep vrij moeizaam omdat hij niet erg spraakzaam was. Daardoor is 

er veelvuldig gebruik gemaakt van de vragenlijst uit bijlage 1. Er werden vragen gesteld om 

het gesprek op gang te brengen, maar Emil antwoordde geregeld in zinnen van slechts één of 

twee woorden, waarin vaak geen werkwoord gebruikt werd.  Het gesprek duurde ruim 38 

minuten (38:41) en gedurende dit gesprek gebruikte Emil 129 werkwoorden. In totaal maakt 

Emil 6 werkwoordsfouten, zoals te zien is in tabel 5.2. Dit betekent dat 4,65% van alle 

werkwoorden incorrect vervoegd of gebruikt is.  
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Soort fout Aantal 

verkeerde vorm enkelvoud 

zoals: die kijk 

1 

Duratief ‘te’ verkeerd gebruikt 

zoals: iets kopen (voorbeeld ..) 

2 

Duratief ‘aan het’ verkeerd gebruikt 

zoals: die zitten aan het lezen 

2 

Overig 1 

Totaal aantal fouten 6 

Tabel 5.2 Gemaakte fouten per categorie 

 

Naast het aantal van zes fouten komt er nog een situatie voor die als incorrect beschouwd kan 

worden, maar waar de fout niet zozeer ligt in het verkeerd vervoegen van het werkwoord: in 

voorbeeld 13 is te zien dat er een werkwoord verwacht wordt als reactie op een vraag van de 

onderzoeker, maar waar Emil geen werkwoord geeft. 

 

[voorbeeld 13:] “En wat doen die kindjes eromheen? Kleurtjes.” 

[voorbeeld 14:] “Ja, en deze? Die kijk.” 

 

In tabel 5.2 is te zien dat Emil eenmaal een fout maakt met de vervoeging van een 

enkelvoudig werkwoord, zoals geïllustreerd wordt in voorbeeld 14. In plaats van dat hij de 

vorm van het werkwoord laat corresponderen met de derde persoon enkelvoud die kijkt, 

maakt hij er een vervoeging naar de eerste persoon enkelvoud van.  

 

Een andere fout die voorkomt in de dataverzameling van het gesprek van Emil is het verkeerd 

gebruik van te, zoals te zien is in voorbeeld 15 en 16. In voorbeeld 15 gaat het om een situatie 

waar de infinitiefvorm van het werkwoord had volstaan. In voorbeeld 16 had er gebruikt 

gemaakt kunnen worden van zowel de infinitiefvorm als een duratieve constructie met aan 

het: iets aan het kopen, zoals het ook door de interviewer wordt gebruikt. 

 

[voorbeeld 15:] “Wat doet de juffrouw? Te slapen.” 

[voorbeeld 16:] “Is ze iets aan het kopen, deze mevrouw, of doet ze iets anders? Iets te 

kopen.” 
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In voorbeeld 17 en 18 zijn twee uitingen te zien waarin gebruik wordt gemaakt van een 

constructie met aan het. In voorbeeld 17 wordt aan het gebruikt, maar volstaat te. In 

voorbeeld 18 is dit een duratieve vorm die incorrect is omdat er geen infinitief wordt 

bijgevoegd. Om deze constructie grammaticaal correct te maken moet een infinitief 

toegevoegd worden (bv. deze zijn aan het zitten op dees).  

 

[voorbeeld 17:] “En wat gebeurt hier? Die zitten aan het lezen.” 

[voorbeeld 18:] “Deze zijn aan het op dees.” 

 

In de categorie ´overig´ in tabel 752, is een werkwoord geplaatst die lastig in een andere 

categorie te plaatsen was. Deze situatie is te zien in voorbeeld 19. In de vraag die wordt 

gesteld komt een enkelvoudig onderwerp voor: de juffrouw. Het werkwoord ophouden wat in 

Emil’s antwoord op deze vraag gebruikt wordt, is echter meervoudig vervoegd. In de zin 

congrueert het werkwoord dus niet met het onderwerp de juffrouw. Een andere mogelijkheid 

is dat Emil helemaal geen antwoord geeft op de vraag, maar zelf iets signaleert op de tekening 

die hij bekijkt. In dat geval zou het werkwoord ophouden moeten congrueren met deze 

jongetjes. Er ontstaat dan echter in voorbeeld 19 nog steeds geen grammaticale zin: ophouden 

is een scheidbaar werkwoord en zou in deze situatie inderdaad gescheiden moeten worden 

(deze jongetjes houden op), of er had gebruik gemaakt moeten worden van een 

hulpwerkwoord (deze jongetjes moeten ophouden). 

 

[voorbeeld 19:] “En wat komt de juffrouw dan doen? Deze jongetjes ophouden met vechten.” 

[voorbeeld 20:] “Deze zijn op de glijbaan.”  

[voorbeeld 21:] “Dit is de trein” 

 

Opvallend is, dat Emil totaal geen fouten maakt in de vervoegingen van de werkwoorden 

hebben en zijn, zoals te zien is in voorbeelden 20 en 21. Een ander opvallend fenomeen dat 

naar voren kwam in de analyse is dat Emil 20 keer in het gesprek ik weet het niet zegt, ook 

wanneer hem gevraagd wordt te vertellen wat hij op de afbeelding ziet. 

 

Conclusie 

Emil maakt in het gesprek enkele kleine fouten, maar lijkt over het geheel gezien weinig 

problemen te ondervinden met het vervoegen van werkwoord naar persoon en getal.   
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6. DISCUSSIE 

 

In dit hoofdstuk zal ik de resultaten uit de analyse van hoofdstuk 7 bespreken en proberen een 

antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag die in hoofdstuk 5 werd opgesteld. Deze 

onderzoeksvraag wordt hieronder nog eens herhaald: 

 

“Kunnen kleuters die Zweeds als moedertaal spreken en Nederlands als tweede taal leren 

worden de vervoeging van Nederlandse werkwoorden in de tegenwoordige tijd goed 

toepassen?” 

 

De hypotheses bij deze onderzoeksvraag zijn opgesteld vanuit de visie van de 

transferhypothese. De hypotheses voorspelden dat 1) de Zweedse kinderen uit het onderzoek 

fouten zouden laten zien in de vervoeging van het Nederlandse werkwoord en dat 2) 

onregelmatige werkwoorden zorgden voor meer congruentiefouten dan regelmatige 

werkwoorden. 

 

De resultaten uit het onderzoek laten voor beide kinderen een heel ander beeld zien. In het 

geval van Elin lijken beide hypotheses beantwoord te worden: ze laat zien dat ze inderdaad 

problemen ondervindt met de congruentie van het werkwoord naar persoon en getal. Zelfs 

24,37%  van alle werkwoorden die zij in haar uitingen gebruikt wordt niet correct vervoegd. 

Precies de helft van al haar fouten zijn fouten die te maken hebben met de vervoeging van een 

onregelmatig werkwoord, waarmee de tweede hypothese ook bevestigend beantwoord kan 

worden. Over Elin’s bijna consequente gebruik van het werkwoord in de eerste persoon wil ik 

de voorzichtige uitspraak doen dat het lijkt dat wanneer de werkwoordsvervoeging lastig is, 

ze terugvalt op de Zweedse regels en ze zo min mogelijk vervoegt door één vorm aan te 

houden. Samenvattend kan worden gesteld dat Elin veel problemen ondervindt bij het 

vervoegen van de Nederlandse werkwoorden. In haar geval lijkt de transferhypothese dan ook 

ondersteund te worden. 

 

De analyse van het gesprek met Emil leidt echter tot hele andere conclusies. Slechts 4,65% 

van alle werkwoorden die hij gebruikt wordt incorrect vervoegd of gebruikt, en slechts één 

fout heeft echt te maken met een verkeerde vervoeging in de tegenwoordige tijd. Daarnaast 

laat hij zien dat hij de vervoeging van onregelmatige werkwoorden als hebben en zijn goed 
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beheerst. De hypotheses worden daarmee niet beantwoord en geven dus ook geen 

ondersteuning voor de transferhypothese. 

 

Omdat de twee kinderen een geheel ander beeld laten zien is er geen eenduidige conclusie te  

trekken. Voor het feit dat er geen duidelijke algehele conclusie te trekken is na dit onderzoek, 

zijn meerdere verklaringen aan te wijzen. De eerste verklaring zou kunnen zijn dat er te 

weinig data beschikbaar was, waardoor ik genoodzaakt was het verslag een case-study opzet 

te geven. Wanneer er meer data beschikbaar zou zijn geweest, bijvoorbeeld door interviews 

met meerdere kinderen, was er waarschijnlijk een duidelijkere vergelijking te maken tussen 

de werkwoordsvervoegingen van de verschillende kinderen. Ik vind het erg jammer dat het 

niet gelukt is om meer data te kunnen verzamelen. 

 

Het zoeken naar proefpersonen was dan ook met stip het grootste probleem in dit onderzoek. 

Op verschillende manieren heb ik geprobeerd om met Zweedse gezinnen in contact te komen, 

zoals ook in hoofdstuk 4 besproken wordt. Op een feestdag van de Zweedse kerk, en via e-

mail, heb ik veel reacties van Zweedse families gehad. Helaas gaf dit niet het gewenste 

resultaat: vaak hoorde ik dat ouders er bewust voor kozen hun kind geen Nederlands te laten 

leren. Veel ouders waren van mening dat het Engels – dat via een Internationale school wordt 

aangeleerd – belangrijker is voor de kinderen dan het Nederlands. Op de feestdag van de 

Zweedse kerk heb ik ook ouders gesproken die aanvankelijk enthousiast reageerden, maar 

vervolgens niet meer reageerden op mijn e-mails.  Beide punten waren grote tegenvallers, 

want hierdoor heb ik veel te weinig kinderen kunnen interviewen. Ik moet eerlijk zeggen dat 

ik hier meer van verwacht had en voor vervolgonderzoek lijkt het me interessant om de data 

van meer kinderen te analyseren. 

 

Een andere verklaring kan gegeven worden door persoonlijke factoren. Zo hebben beide 

kinderen een andere achtergrond:  Emil zit op een Nederlandstalige basisschool en heeft 

alleen maar Nederlandse vriendjes. Met zijn ouders spreekt hij Zweeds en daarbuiten spreekt 

hij alleen maar Nederlands. Elin heeft een jaar op een Nederlandse school gezeten, maar is 

daarna naar een internationale school gegaan, waar voornamelijk Engels en soms Nederlands 

gesproken wordt. Thuis spreekt ze Zweeds en daarbuiten spreekt ze Zweeds, Engels en 

Nederlands door elkaar.  

 

Ook kan de houding ten opzichte van het Nederlands een rol spelen in de verschillen tussen 
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de resultaten van de twee kinderen. De ouders van Emil spreken allebei Nederlands en Emil 

gaat zelf naar een Nederlandse school. De ouders van Elin hebben besloten om haar na een 

jaar Nederlandse school naar een internationale school te sturen. Zelf spreken ze voornamelijk 

Engels. Dit zou eraan kunnen bijdragen dat Elin een andere, meer negatieve, houding heeft 

ten opzichte van het Nederlands dan Emil.  

 

Een laatste verklaring voor het verschil in het aantal en het soort fouten is dat de 

werkwoordsfouten die Elin maakt, veroorzaakt worden door het feit dat het Nederlands van 

Elin nog niet voldoende ontwikkeld is. Dit kan bijvoorbeeld komen door te weinig input uit 

haar meertalige omgeving, omdat zij geen Nederlandstalige school meer bezoekt. 

 

Tot slot wil ik graag nog twee suggesties geven van opvallende gegevens uit de analyse, die 

interessant kunnen zijn voor nader onderzoek. 

 

[voorbeeld 21:] “Wat doen deze mensen allemaal? Aan het kijken op de nijn” 

 

In voorbeeld 21 is te zien hoe Elin gebruik maakt van het voorzetsel op, waar ze eigenlijk 

naar had moeten gebruiken, en dit gegeven kwam vaker voor in de data. De verklaring 

hiervoor is als volgt: De Zweedse vertaling van het Nederlandse voorzetsel op is het 

voorzetsel på. På is een veelvoorkomend Zweeds voorzetsel en kan ook vertaald worden als: 

aan, naar, aan en in. In voorbeeld 22 is een zin te zien waarin på in de context van het 

voorzetsel naar gebruikt wordt. 

 

[voorbeeld 22:] “Ska vi gå på bio?” (Zullen we naar de film  gaan?) (Meijer, 2005:103) 

 

In het Nederlands is er geen overkoepelend woord voor op en naar, en daarom lijkt voorbeeld 21 op 

het eerste oog een voorbeeld van interferentie te zijn. Voor vervolgonderzoek lijkt het me interessant 

te onderzoeken in welke situaties kinderen de betekenis van het Zweedse på verkeerd gebruiken in 

het Nederlands. 

 

Een ander opvallend punt dat bij beide kinderen vaak mis ging is de toepassing van 

lidwoorden. Het Zweedse lidwoordensysteem verschilt erg van het Nederlandse systeem en 

daarom zal ik hier niet verder op ingaan, maar ook dit is zeker een interessant punt voor 

vervolgonderzoek.  
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7. CONCLUSIE 

 

Concluderend zijn de uitkomsten van het onderzoek niet zoals verwacht. De huidige data 

laten geen eenduidige resultaten zien over de toepassing van het Nederlandse werkwoord door 

kinderen die Zweeds als moedertaal hebben en daarom kan de hypothese die ten grondslag lag 

aan het onderzoek helaas niet ondersteund of verworpen worden. 

 

Terugkijkend op het onderzoek heb ik gemengde gevoelens over het onderzoeksproces. 

Enerzijds vond ik het erg jammer dat ik zo weinig respons kreeg vanuit de Zweedse 

gemeenschap in Nederland, waardoor ik mijn onderzoeksopzet heb moeten aanpassen tot de 

huidige vorm. Anderzijds vond ik het wel ontzettend leuk om met dit onderzoek bezig te zijn 

door zowel het contact met de taal die mij erg interesseert en door de gesprekken met de 

kinderen. Het gaf een interessante inkijk. Het opstellen van het theoretisch kader vond ik 

lastig en interessant tegelijk: ik was al veel met tweede-taalverwerving bezig geweest 

gedurende mijn opleiding, maar eenmaal aan het schrijven bleek het heel verhelderend 

opnieuw alle informatie op een rijtje te zetten.  

 

Voor vervolgonderzoek lijkt het me vooral interessant als er gegevens van veel meer kinderen 

geanalyseerd kunnen worden. Dit zal zorgen voor een groter inzicht in het werkwoordgebruik 

door Zweedstalige kinderen. 
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BIJLAGE 1 

 

Bas, ga je mee? 
Vragen en opdrachten bij 16 platen uit thematisch prentenboek 

 
Gegevens proefpersoon: 

Leeftijd jaren / maanden: ……………………. 

In Nederland sinds:  ……………………. 

Spreekt Nederlands sinds:  ……………………. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Let op: selectie kiezen van platen, allemaal wordt te lang. Afhankelijk van gesprek  

 

Afbeelding 1, in de klas 
1. Wat zie je allemaal in de poppenhoek? 

- Waar praten de kindjes in de poppenhoek over? 

2. Wat zie je nog meer allemaal op de plaat? Vertel maar wat je allemaal ziet. 

3. U maakt een gebaar en het kind vertelt wat u doet en kijkt vervolgens of het ook op de plaat staat. 

Knippen – telefoneren – lezen – handen wassen – tekenen – slapen  

 

Afbeelding 2, schoolplein 
1. Waar zou jij op dit schoolplein mee willen spelen? Waarom? Vertel eens wat de kinderen op het schoolplein 

doen? 

2. Kijk eens naar de juf met het jongetje op de bank. Wat zou er gebeurd zijn? Wat gaat de juf nu doen? 

3. Zie je de kinderen bij de andere bank? Wat doen de meisjes die op de bank zitten? Wat doet het kind dat 

achter de bank zit? 

 

Afbeelding 3, dierentuin 
1. Ben jij weleens in de dierentuin geweest? Welke dieren vond je het leukst? Waarom? 

2. Vertel eens wat je allemaal op de plaat ziet? 

3. Welke dieren staan in het water? Welke dieren zwemmen in het water? 

 

Afbeelding 4, tuinieren 

1. Vertel eens wat je op de plaat ziet. 

2. Wat doet opa? Waarmee kun je de planten ook water geven? Hoe komt de plas water op het tuinpad? 

3. De groenten hebben verschillende kleuren. Welke kleuren zie je allemaal? Welke groente is rood en hoe heet 

die groente? Zie je nog meer rode groenten? Wijs de oranje groente eens aan, hoe heet die? 

Afbeelding 5, kledingwinkel 
1. Vertel eens wat je allemaal op de plaat ziet 

2. Krijg jij wel eens nieuwe kleren? Wie gaat er dan met je mee naar de winkel? 

3. Vertel eens wat je in de etalage ziet. Wijs de pop met de muts eens aan. Zie je de pop met de pet ook? Welke 

pop heeft een hoed op? 

 

Afbeelding 6, de kerk 
1. U noemt een voorwerp op de plaat en het kind mag er een zin van maken. 

Bijvoorbeeld: haan. ‘de haan staat op de toren’. 

- hoed 

- klok 

- stoep 

- trouwjurk 

- fotograaf 

- lantaarnpaal 

- duiven 

- bruidegom 

- sluier 

- pastorie 

 

Het kind weet vast zelf nog wel wat dingen op te zoeken en er een zin van te maken. 
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2. Wat zie je allemaal op de tekening? 

 

Afbeelding 7, in het bos  

1. Samen een verhaal vertellen door om de beurt een zin te zeggen. 

- Er was eens een lief egeltje 

- Er was eens een groot hert 

- De boswachter werkt in het bos. 

2. Wat zie je allemaal op de plaat? 

 

Afbeelding 8, op het strand 
1. Vertel eens wat je allemaal op de tekening. Wat kun je allemaal op het strand doen? 

2. Heb jij de zee wel eens gezien? Wat heb je daar gedaan? 

3. Is de zin goed of fout? 

- De meeuw zit onder de paal. 

- De boot ligt op het restaurant 

- De mensen lopen de trap op 

 

Afbeelding 9, verjaardagsfeestje 
1. Vertel eens wat je op de plaat ziet. Waaraan kun je zien dat het feest is? Als jij jarig bent, hangen er dan ook 

slingers in de kamer? 

2. Hoeveel kinderen zijn er op het feestje van Bas? Wie zijn er allemaal op jouw verjaardag geweest? 

3. Op tafel staat heel veel lekkers. Noem het eens op. Wat vind jij het lekkerst? Staan er genoeg glazen op de 

tafel voor alle kinderen? 

4. Wat voor cadeautjes liggen er op tafel? 

 

Afbeelding 10, trein 
1. Heb je wel eens in de trein gezeten? Waar ging je heen? Hoe vond je het in de trein? 

2. Vertel eens wat je allemaal ziet op de plaat. 

3. Zie je de meneer die heel hard rent. Waarom zou hij zo’n haast hebben? 

4. Zouden alle mensen op het perron met de trein meegaan? 

5. Waar kan je treinkaartjes kopen denk je? Hoeveel mensen staan er aan het loket? Wat kan je nog meer kopen 

op het perron? 

 

Afbeelding 11, speelgoedwinkel 

1. Wat zie je allemaal op de tekening? Wat zou jij uitkiezen in deze winkel? 

2. Mag jij wel eens een cadeautje uitkiezen in een speelgoedwinkel? 

3. In de etalage zie je speelgoeddieren. Wat doen ze? Op welke muziekinstrumenten spelen ze? 

4. Zie je de moeder bij de tafel staan? Wat doet ze? Zie je nog een speelgoedtrein? 

5. Wat doet de mevrouw bij de toonbank? Wat zie je allemaal op de toonbank? 

 

Afbeelding 12, op de markt 

1. Ga jij wel eens naar de markt? Wat kan je er allemaal kopen?  

2. Vertel eens wat je allemaal op de plaat ziet. Bij welke kraam zou jij graag iets kopen? 

3. Heel veel mensen kopen iets op de markt. Wat kopen ze? Hoe nemen ze dat mee naar huis? 

4. Welke jaargetijde is het: lente, zomer, herfst of winter? Waaraan zie je dat het koud is? Wat trek jij aan als 

het koud is? 

 

Afbeelding 13, ziekenhuis 

1. Wie zegt het? 

- Ik geef je een boek 

- Ik geef je een spuitje 

- Ik heb een po onder mijn bed 

- Ik heb verband om mijn hoofd 

2. Ben jij wel eens in een ziekenhuis geweest? 

3. Vertel eens wat je op de plaat ziet. 

 

Afbeelding 14, tandarts 

1. Ben je wel eens bij de tandarts geweest? Hoe vond je dat? 

2. Wat zie je op de plaat? 



 
38 

3. Kan je de tandarts zien? Je kunt zijn mond niet zien, hoe komt dat? 

4. Heb jij wel eens in een wachtkamer gezeten? Bij wie? 

 

Afbeelding 15, speeltuin 

1. Ben je weleens in de speeltuin geweest? Wat vond je het leukst in de speeltuin? 

2. Vertel eens wat je op de plaat ziet. Waar zou jij in deze speeltuin het liefst mee spelen? 

 

Afbeelding 16, verhuizen 
1. Ben je wel eens verhuisd? Hoe vond je dat? 

2. Vertel eens wat je op de plaat ziet. Zie je ook letters op de plaat? 

3. Er staan kinderen naar de verhuizers te kijken. Hoeveel kinderen zijn er?  

Wat voor speelgoed hebben ze bij zich? 

 

Overige vragen: 
Ben je wel eens in Zweden op vakantie geweest? Wat vond je het leukste daar? 

Heb je in Nederland ook Zweedse vriendjes of alleen Nederlandse? 

Wat kijk je graag op tv? 

Vertel eens wat je leuk vindt om mee te spelen? 
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BIJLAGE 2: TRANSCRIPT ELIN 

 

User defined attributes:  

 woensdag 20 juni 2012 
 

Speakertable 
 

A 
 Sex: f 

 Comment: interviewer 

E 
 Sex: f 

 Comment: Leeftijd: 5, Geslacht: Vrouw Genre: interview 

 

 User defined attributes:  

 Face to face 
[1] 

  0 1 2 3 4 

A [v] Wat zie je op het plaatje?  ja en wat zie je nog meer?  

E [v]  Deze ben aan het verve n   Deze, dees  

 [2] 

  .. 5 6 7 8 

A [v]  ja    

E [v] ben aan het dingen opplakken   euh Ze ben aan het boekje lezen Puzzel doen. Puzzel 

 [3] 

  9 10 11 12 13 14 

A [v] Wat doet het kindje met de puzzel?   ja   ja. Wat doen deze kindjes? 

E [v]  inpakken  eh kleuren  

 [4] 

  15 16 17 18 

A [v]  Met het zand spelen, en deze kindjes?  Wat hebben ze? 

E [v] Met de zand spelen  Die hebben  

 [5] 

  19 20 21 22 23 24 

A [v]  Thee.  Ah En waar zouden ze over praten denk je?   Waar praten ze over?  

E [v] Tea   Ja  Weet ik  

 [6] 

  .. 25 26 27 

A [v]  Dat weet je niet. En wat doet dit kindje?   Ja? En wat zie je nog meer? Je  

E [v] niet.  Afmake n  

 [7] 

  .. 28 29 30 

A [v] mag alles zeggen wat je zie t   Me t?                        

E [v]  Hmmm met dit spelen, met de torenthui s  Met de  

 [8] 

  .. 31 32 

A [v]              Ja                                               Eh ja,  dat mag je straks doen             

E [v] torenhuis spelen. Gaan we dit inkleuren? Gaan we dit in. . ?  (slaat  

 [9] 

  .. 33 34 

A [v]              Ja, volgende plaatje? Nou, wat zie je hier allemaal?   

E [v] pagina om)  Ehm buiten aan het spelen 

 [10] 

  35 36 

A [v] Ja en wat doen alle kindjes?   

E [v]  Fietsen. Op de glijbaan aan het spelen. Op de schommel 
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 [11] 

  37 38 39 40 

A [v] En wat doet dat kindje op de schommel ?  ((lacht)) ja  

E [v]  Ehh swinging  Ik kan het niet in het  

 [12] 

  .. 41 42 43 

A [v]  Oh dat maakt niet uit.   Ehmm even kijken, wat doet dit kindje ?   

E [v] Engels zeggen   Ehhmm  

 [13] 

  .. 44 45 

A [v]  probeer het maar  

E [v] (stilte)  Dit  kindje ben water  aan  he t  aan he t  enne z i j  gaa t  spruiten en   

 [14] 

  .. 46 47 

A [v]  Ja dat klopt. Ennn wat doet de juffrouw hier, zie je dat ?   

E [v] dan komt ze in de oge n  Hierna  

 [15] 

  .. 48 

A [v]  Want het kindje die 

E [v] heb auw gegeten en dan (. .)  ik weet niet,  da. Hij  heb ge dan gegeven  

 [16] 

  .. 49 50 51 52 

A [v]  heeft pijn?  En wat doet de juffrouw dan?   Ja. ehnn  

E [v]  Ja  Plaster aan, aan de kindje plakken   

 [17] 

  .. 53 54 

A [v] wat doet dit kindje?  Ja, want denk je dat ze het leuk  

E [v]  Ze wil,  ze wil naar thuis en er slapen  

 [18] 

  .. 55 56 57 58 

A [v]  vindt alleen?  Nee he Speel jij  wel eens alleen?  

E [v]  (Knikt nee)   Niemand wil met ze spelen 

 [19] 

  59 60 61 62 63 64 

A [v] Nee E h h m m En deze kindjes?  Ja, en springen ze allemaal?   

E [v]    Springen  Nee. Alleen een  

 [20] 

  .. 65 66 

A [v]  Goed zo En de kindjes op de bank hier,  wat doe n 

E [v] kindje en de andere kindje gaat draaie n   

 [21] 

  .. 67 68 69 

A [v]  die?  Ja, en het kindje daarachter?   

E [v]  Eh. iets aan het zeggen in ze oor  Zij  wil ook horen wat  

 [22] 

  .. 70 71 72 73 74 75 76 

A [v]  Ja  Ja dat kan ook nog hè  dat kan ook nog  En wat  

E [v] ze zegt  Of spelen ze verstoppertj e  Ja  ehh  

 [23] 

  .. 

A [v] zie je nog meer? Zie je nog kindjes die alleen spelen of  die met zijn tweeën iets doen e n 

 [24] 

  .. 77 78 79 

A [v]  waar spelen ze allemaal mee?           Wat doet ie?   Ja, probeer het maar in het  

E [v]  (wijst) Cross  

 [25] 

  .. 80 81 82 

A [v] Nederlands  Nee?  

E [v]  Ze vindt het niet leuk   Niemand wil met ze spelen. Samen met dat  
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 [26] 

  .. 83 

A [v]  Ja  dat zou ook nog kunnen he,  ja  want die   

E [v] kindje. Waarom gaan ze niet samen spelen ?  

 [27] 

  .. 84 85 86 

A [v] zitten allebei met zijn tweeën   Heb je alles gezien denk je?  En wat  

E [v]  (draait bladzijde om)   

 [28] 

  .. 87 88 

A [v] zou je zelf het leukst vinden om te spelen?              Fietsen? Vind je dat het leukst?  

E [v]  (kijkt terug en wijst) Nee,  

 [29] 

  .. 89 90 

A [v]  Wat doen die kindjes?  

E [v] we hebben dit niet gedaan!  Ze wil.. Deze kindje wil dit en deze  

 [30] 

  .. 91 92 93 

A [v]  En wat zit erin denk je? Kijk eens wat er op de grond lig t   Wat zou  

E [v] kindje wil ook di t  Ja  

 [31] 

  .. 94 95 96 97 98 99 100 

A [v] dat zijn?  Knikkers  Ja.  Oh volgende Wat zie je allemaal?  Waar zijn  

E [v]  Balls  Knikkers   E h m m  

 [32] 

  .. 101 102 103 104 

A [v] we?    Wat wat wat is dit?  Waar ga je naartoe als je hier bent ?  Weet je het in  

E [v]  E h m m  Ehh  

 [33] 

  .. 105 106 107 108 

A [v] het Engels?  Wat dan?  The zoo, en wat is het in het Nederlands, wat denk   

E [v]  (knikt)  The Zoo  

 [34] 

  .. 109 110 111 

A [v] je?          De dierentuin  Ja en wat zie je, wat doen de mensen allemaal? 

E [v]  (stilte) De dierentuin  

 [35] 

  112 113 114 115 116 

A [v]  J a En ehm, nou bijvoorbeeld deze mensen hier ?  Wat doen ze met  

E [v] Kijken op dieren   Ijsje  

 [36] 

  .. 117 118 119 

A [v] het ijsje?  Ja. En wat,  en dit meisje?  

E [v]  Opeten  Ze heb het op de grond ze heb het op de  

 [37] 

  .. 120 121 

A [v]   Ja. en denk je dat ze dat leuk vindt zoals z e  

E [v] grond geleggen  Ze heb gevallen op de grond  

 [38] 

  .. 122 123 124 

A [v]  eruit ziet?  Nee  he Enn wat zie je nog meer? Wat doen de mensen of de beesten? 

E [v]  Nee   

 [39] 

  125 126 127 128 129 130 

A [v]  Waar zie je die zebra's  J a  Die staat achter   

E [v] Ehmm van zebra ' s  (Wijst)  En deze zebra is daar  
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 [40] 

  .. 131 132 133 134 135 136 137 

A [v] de boom  J a En wat doet dit kindje?    J a  

E [v]  J a                  En daar (stilte) Ze gaat iets geven aan de gera f  Blaadjes 

 [41] 

  138 139 140 141 142 143 

A [v]  En wat doen de aapjes?  Gaan ze schommelen?  Staan  

E [v] hm, aapjes  Ze gaan schommelen  J a  

 [42] 

  .. 144 145 146 147 

A [v] er ook mensen te kijken bij de aapjes?   J a  Ja en  

E [v]  J a  Alle (stilte) een ba- man met een baby  

 [43] 

  .. 148 149 150 

A [v] wat doen die  (lacht) ja En wat zien we nog meer? Kijk  

E [v]  Gaan rennen, to the to the ijsj e   

 [44] 

  .. 151 152 

A [v] eens hier zo, wat zie je hier nog allemaal?   Ja denk je dat? Kijk eens, want di e 

E [v]  De market  

 [45] 

  .. 153 154 155 

A [v]  mensen. .  Ja dat kan misschien wel,  of zou het de ingang zijn ?  

E [v]  De supermarke t  Hmm. .  Ja , 

 [46] 

  .. 156 157 158 

A [v]  Ja?   Wat is dat? 

E [v]  het is de ingång     De pinguins gaan zwemmen en op het staa n  Een seal.  

 [47] 

  159 160 161 162 

A [v]  En wat is dat in het Nederlands? weet je dat ?  Een zeehond 

E [v] De seal.  Een seal .  'n Seal  

 [48] 

  163 164 165 166 

A [v]  En wat doen deze mensen?  Komt er  een bus in de sp -,   

E [v] Een zeehond  Wachten op het bus  

 [49] 

  .. 167 

A [v] in de dierentuin? Wat zouden ze dan gaan doen kijk eens goe d  

E [v]  Ze ben aan het kijken 

 [50] 

  168 169 170 

A [v] Waarnaar?  Ja. En zie je ook beestjes die niet in een kooi zitten, of die  

E [v]  Aan het lezen  

 [51] 

  .. 171 172 

A [v] niet. . of die wel bij de mensen mogen ?  kijk eens goed. beestjes die niet  

E [v]  Ehh (stilte)  

 [52] 

  .. 173 174 175 176 

A [v] achter een muur zitten  kijk eens hier, aan deze kant van het plaatj e  kijk eens 

E [v]  (stilte)  (stilte)  

 [53] 

  .. 177 178 179 180 

A [v]  hier. wat zijn dat voor beesten? Hie r  vogels En wat doet die  mevrouw?  

E [v]  (stilte)   Brood 
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 [54] 

  181 182 183 184 185 186 

A [v] wat doet ze met het brood?  gooien  Ja,  goed zo Oeh dan gaan we   

E [v]  gooien.  hij hij is zo groot   

 [55] 

  .. 187 188 

A [v] naar de volgende, wat zie je allemaal?   Waar spelen ze  

E [v]  De kinderen met de snale spele n   

 [56] 

  .. 189 190 191 192 193 

A [v] meer , mee?  Oh met de slakken  Ja, en wat doet opa?   

E [v]  Met de snales  ja  Ehmm Water naar  

 [57] 

  .. 194 195 196 197 198 

A [v]  J a En oma? J a   

E [v] daar en daar  De mama den dit daar aan het zette n  De bloemen, ehm de  huis Hmm  

 [58]  

 199 200 201 

A [v]  En wat doet het ehh wat doet de vogel ?   

E [v] De carrots  Oh! De lik de water aan het likken 

 [59] 

  202 203 204 

A [v] Ja, en het katje?   

E [v]  De katje, waar is de katje? Ah zij ben daar aan het springen to daar 

 [60]  

 205 206 207 

A [v]  J a En wat zie je, zie je nog iets? Zie je ehh, welke  

E [v] Ze wil deze twee muisjes pakke n   

 [61]  

 .. 208 209 210 

A [v] kleuren groente zie je allemaal ? Even nog dit plaatje, even nog dez e  Welke kleuren  

E [v]                              Nee H m  

 [62]  

 .. 211 212 213 214 215 

A [v] groente zie je allemaal?   Ja, color  wat zie je allemaal?  

E [v]  Kleur?  ((fluistert)) color  Ehh orange , 

 [63]  

 .. 216 217 218 219 220 221 222 

A [v]  Ja en wat is oranje?  Waar zie je blauw?   J a  Paars,  ja goed 

E [v]  oranje  B lauw  (wijst)  purple, paars  

 [64]  

 .. 223 224 225 226 

A [v]  zo  Goed zo  wauw, helemaal goed. nou mag je door  

E [v]  pink. (stilte) roze  rood, groen, geel  

 [65]  

 .. 227 

A [v] naar het volgende plaatje.  wat zie je allema -? Oh, wacht even deze was het he ? Ja, wat  

 [66]  

 .. 228 229 230 231 

A [v] zie je allemaal op het plaatje?   Wat doet de hond?  

E [v]  Kleren aan het pakken Ho nd  Buiten. Ze  

 [67]  

 .. 232 233 

A [v]   Ja ,  wi l  ze kleren pakken,  waarom? 

E [v] mag niet binnen komen  De meisje wil kleren pakken  

 [68]  

 234 235 236 237 

A [v]   En het eh?                                                      Ja 

E [v] En aankleren Ehh hmm  De de de meisje zan zaa in de (bond?) zitten, in de  
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 [69]  

 .. 238 239 

A [v]   En wat doet dit kindje voor de spiegel? 

E [v] vagn zitten  En de mama gaan snoepje pakke n   

 [70]  

 240 241 242 243 244 245 

A [v]  En wat is dat?  Kijkt ie naar zichzelf?  Ja,  En wat doet ie dan?  

E [v] Zo doen (beeldt uit )  Vogel  J a  

 [71]  

 .. 246 247 248 249 

A [v]  Vindt ie het mooi denk je?  Ja en hoe zie je dat?  Ok. Ja dan vindt 

E [v]  J a  Ze ben aan het lachen  

 [72]  

 .. 250 251 

A [v]  ze het wel mooi he               Oh hebben we alles al gezien? ((lacht)) o k  Nou, wat zou dit  

E [v]  (slaat blz om)  

 [73] 

  .. 252  253  

A [v] zijn? Wat is dit?   

E [v]  Eh een meisje van Ik weet nu niet het Engels en niet in Dutch en niet in ,  

 [74] 

  .. 254  255  256  257  258  259  

A [v]  Wat dan?  J a Wat doen ze?  Ja, zal ik het  

E [v]  alleen in Zwee, in Zweeds  in Zweeds?   Gifta sig  

 [75]  

 .. 260  261  262  

A [v] vertellen in het Nederlands? Trouwe n   J a  

E [v]  Trouwen  Dus, lots, lots of meisjes, jongens 

 [76]  

 263  264  265  

A [v] ja en wat doen die allemaal?  ki jken ál le  mensen op het  plaa t je  naar  eh naar  hun ? 

E [v]  kijken  

 [77]  

 266  267  268  269  270  

A [v]  wie niet dan  en wat doen die dan  

E [v] nee  deze drie niet  ze hebben, deze bent zijn hoed  

 [78]  

 .. 

E [v] gevallen en deze twee ben op de stoel zitten en deze ben op de motor en deze ben op d e 

 [79]  

 .. 271  272  273  274  275  

A [v]  die is op de fiets  auto  en wat doen deze dan  

E [v]  fiets  en deze is, deze twee is op de ca r   de auto  

 [80]  

 276  277  278  279  

A [v]  ja denk je dat?  ja? En ehmm even kijken hoor, zie je,  

E [v] ze ben aan, ze wil daar naarto e  ja  

 [81]  

 .. 280  281  282  283  

A [v] zie je ook dieren op het plaatje?  Nee?  Een hond,  en wat z ie  je   

E [v]  Nee  Ja,  eh één hond alleen  

 [82] 

  .. 284  285  

A [v] nog meer want als het goed is is er nog een dier.  góed kijke n  waar? waar zie je  

E [v]  vogel  

 [83]  

 .. 286  287  288  289  

A [v] die? Hier zo op het plaatje, waar zie je die ?  h m h m op dé, dit plaatje.  

E [v]   Kan jij  het zien?   
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 [84] 

  .. 290  291  292  293  294  295  296  

A [v] misschien is het alleen wel geen ech t   wat is dat?   Een haan  En hoe zou  

E [v]  (wijst)  Vogel Nee  J a  

 [85]  

 .. 297  298  299  

A [v] het komen dat eh de hoed was weggewaaid ?   Wat?  

E [v]  De wind heb het wegge. .  de wind heb  

 [86] 

  .. 300  301  

A [v]  Echt waar? en hoe noem je dat als de wind heel hard is ?  Wat doet de  

E [v] het gepakken?   

 [87] 

  .. 302  303  304  305  306  307  

A [v] wind dan?  Ja,  of doet de wind waaien?  ja he  Dat is een  

E [v]  Dat  wegpakke n  J a  Wat is dit?  

 [88]  

 .. 308  309  

A [v] opname apparaatj e  Omdat ik dat voor school,  dan moet ik alles wa t  

E [v]  Waarom moet je dit?  

 [89]  

 .. 310  

A [v]  j ij  hebt gezegd moet ik opschrijven  Maar om dat te onthouden moet ik het natuurlijk  

 [90]  

 .. 311  312  313  

A [v] wel  opnemen Leuk he? Zijn we al bij het volgende plaatje ?  Ja, nou vertel maar eens  

E [v]   J a  

 [91] 

  .. 314  315  316  317  

A [v] wat je allemaal ziet?  Wa neee, de volgende  Wat zie je allemaal, wat  

E [v]  Neuh  Hmm (stilte)  

 [92]  

 .. 318  319  320  321  322  

A [v] doet die meneer? Wat doet ie, wat heeft ie in zijn hand ?  Een wat?  in het  

E [v]   A bag  Een bag  

 [93]  

 .. 323  324  325  326  327  328  

A [v] Nederlands  Nee deze, wat heeft hij in zijn hand? kijk eens    J a  

E [v]  Een rugzak  Eh dit Of dit  Dit 

 [94] 

  329  330  331  332  333  

A [v] wat is dat    nee, dat is een zaag. en wat doet die meneer  

E [v]  (stilte) (fluistert letters)  schaal  

 [95]  

 .. 334  335  336  337  338  

A [v] daarmee?  ja, en wat doet het kindje?  ja  

E [v]  de- op deze doen  dit aan het vasthouden  deze  

 [96]  

 .. 339  340  341  

A [v]  en het kindje?  ja, en wat  

E [v] mama ben de- de hond vasthouden  en de ho- de kindje ben aan het aaien   

 [97]  

 .. 342  343  

A [v] doet de hond dan?  nee? en wat doen deze  

E [v]  Die wil de nijntje pakken maar ze kan nie t  

 [98]  

 .. 344  345  

A [v] men- mensen allemaal?   ja, zijn ze daarnaar aan 

E [v]  aan het kijken, op de- op deze. op de nijn   
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 [99]  

 .. 346  347  348  349  

A [v]  het kijken?  en zie je nog andere dingen in het plaatje ?   wat doen- doen deze, wat is  

E [v]  ja  nee  

 [100]  

 .. 350  351  352  353  

A [v] dat?  Wat, en hoe eh is het in het Zweeds ?  Weet je niet?  

E [v]  Ik weet het niet in Engels  (stilte)  

 [101] 

  .. 354  355  356  357  

A [v] En in het Nederlands, weet je het ook niet ?   Das een rendier  Da ken je wel  

E [v]  (stilte)  rendier  

 [102] 

  .. 358  359  360  361  362  

A [v] toch?  nee?  Oh die zijn wel heel mooi Hee,  

E [v]  (schudt nee)  Ik heb een schoen- schoenen aan   

 [103] 

  .. 363  364  365  

A [v] ennuh ik denk dat we alles wel gezien hebben h e Even wacht,  even hie r  Hier is  

E [v]   Nee, hier  

 [104]  

 .. 366  367  368  

A [v] er nog een  Eventjes deze, wat zie je allemaal? Wat doen de kindjes?   

E [v]  H m m  De boot aan  

 [105]  

 .. 369  370  371  372  

A [v]  Waar is de boot?  Ja en wat doen ze nog meer?   

E [v] het kijken  Wijst  Ze ben op de stenen aan  

 [106]  

 .. 373  374  375  376  

A [v]  J a Heeft die, wat doet ie,  wat heeft die jongen in zijn hand?    

E [v] het staan   Een stervis Een  

 [107]  

 .. 377  378  

A [v]  Ja,  dat kan. En wat zie je nog meer wat doen al deze mensen ?   

E [v] stervis  Met zen met zijn  

 [108] 

  .. 379  380  381  382  383  

A [v]  J a  ja  En de  

E [v] mei zijn jongen buiten ga  En ze gaan- deze kom bloemetje in het vagn   En  

 [109]  

 .. 384  385  

A [v] hond?   

E [v]  Waar is de hond nou? Ze ga springen hier naartoe, en de restauran g  En deze ben  

 [110] 

  .. 386  387  

A [v]   Nee? Weet je het  

E [v] met de draak aan het vliegen En deze ben wat- ik weet niet wat dit i s   

 [111] 

  .. 388  389  390  391  

A [v] wel in het Zweeds?  Nee? een vuurtoren, dat is in het Nederland s  Ben je  

E [v]  Nee  vuurtoren  

 [112] 

  .. 392  393  

A [v] wel eens op het strand geweest? Met papa en mama?   En wat de- wat deed je op het  

E [v]  J a  
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 [113] 

  .. 394  395  

A [v] strand toen, weet je dat nog? Ging je zwemmen of ging je iets anders doen ?   Nee,  

E [v]  (stilte  

 [114] 

  .. 396  397  

A [v] weet je niet meer? Oh zullen we eerste deze doen?  Ja, eigenlijk 

E [v]  Ik wil niet alle gaan doen  

 [115] 

  .. 398  399  

A [v]  moeten we wel alle doen  Nou das,  dat moeten we eigk wel eventje doen maa r 

E [v]  W aaro m?  

 [116] 

  .. 400  401  

A [v]  als je heel snel vertelt dan zijn we zo klaa r  Wat zie  je al lemaal op de op het plaatje ?  

E [v]  O k  

 [117] 

  402  

E [v] Dit is het taart  en het meisje wil  de taar t opeten nu en deze jongens en meisje ben dit   

 [118] 

  .. 403  404  405  406  

A [v]  ja  ja  

E [v] aan het spelen  en en deze meisje moet de happy birthday kind gaan pakke n  maar ze  

 [119] 

  .. 

E [v] weet niet waar het is dus he has de ik weet het niet maar en ze heb de presenter  

 [120] 

  .. 407  408  409  

A [v]  ja   

E [v] opmaken  deze meisje ben op de op de handdoe - de hand en deze jongen heb een  

 [121] 

  .. 410  

A [v]  en denk je denk je dat dat mag of denk je dat ie het  

E [v] koekje gepakt en onder de tafe l  

 [122] 

  .. 411  412  413  414  415  

A [v] stiekem doet?  waarom?  hoe weet je dat?  

E [v]  stiekem  ze ze mag nog nie t  ze ben- ze mag nog  

 [123] 

  .. 416  417  418  419  420  

A [v]  ok  gaan alle mensen op de foto met de trein?  nee, hoe  

E [v] niet eten  deze wil met de trein   nee  

 [124] 

  .. 421  422  

A [v] weet je dat?   

E [v]  Niet- de- deze kinderen ben aan het phone doe n Deze  jongen hmm ben aan   

 [125] 

  .. 423  424  425  426  427  

A [v]  ja  wat gaan ze doen?  en wat eh wat denk 

E [v] door ijsje  en deze ga de pum pakke n  ik weet niet  

 [126] 

  .. 428  

A [v]  je dat deze meneer heeft gedaan?  

E [v]  Binnen, in de butik en iets ga pakken en dan ga buite n 

 [127] 

  .. 429  

A [v]  j a ,  en die  mensen d ie zwaaien naar  wie zouden d ie zwaaien,  zie  j e  

E [v]  en ga met de trein   
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 [128] 

  430  431  432  433  

A [v]  hier   

E [v] zwaaien, welke? welke?  ja naar zij ,  naar deze twee naartoe. want deze deze twee ga   

 [129] 

  .. 434  435  436  437  

A [v]  ja  en wat doen deze mensen?   

E [v] we g  deze wil mee maar ze kan niet   het boek lezen en de  

 [130] 

  .. 438  439  440  

A [v]  en de hond oeh je gaat wel heel erg snel, haha  vertel maar es wat je ziet hier, wat is   

E [v] hond    

 [131] 

  .. 441  

A [v] dit voor een winkel?  

E [v]  ehh een speletil - winkel,  dit is een trein, this is een horsie en dit is   

 [132] 

  .. 442  443  444  445  446  

A [v]  een wat is dat?  wat is het in het Nederlands, probeer het e s    

E [v] een vagn  vagn  (stilte)  

 [133] 

  .. 447  448  449  450  

A [v] kinderwagen  en wat doet deze mevrouw?   ja, voor wie 

E [v]  kinderwagen  hij wil. een blokken   

 [134] 

  451  452  453  454  

A [v]  ok en dat ehm en dat jongetj e   

E [v] voor zij  welke jongetje? ja Zij wil zij gaat kleurtjes pakken  

 [135] 

  455  456  

A [v] Kleurtjes pakken? Wat dan?  

E [v]  Eten pakken maar niet echte eten, al leen zo niet echte maa r 

 [136] 

  .. 457  458  459  460  461  

A [v]  Ok en die mama?  Ja, wat is dat dan?  En wat  doet  de   

E [v]  zo zo  Ben dit aan het opkijken  Trein  

 [137] 

  .. 462  463  

A [v] trein?  Ok. Zie je ook  

E [v]  De trein ga rond en rond en rond en rond en de mama kijkt op het   

 [138] 

  .. 464  465  

A [v] beestjes, beesten op het plaatje als je goed kijkt ?  Beesten,  

E [v]  Ik weet niet wat beest eh  

 [139] 

  .. 466  467  

A [v] dieren. Wat zijn dat voor dieren?  

E [v]   Ehmm meisje meisje beer konijntje elephant eagle  

 [140] 

  468  469  470  

A [v] wat is een eagle  Oh,  haha.  En wat eh wat zo u 

E [v]  Eh ik weet niet deze twee en meisje meisj e  

 [141] 

  .. 

A [v]  j ij  nou heel leuk vinden om mee te spelen in een speelgoedwinkel van alles wat je hier   

 [142] 

  .. 471  472  473  

A [v] ziet  Kasteel? Waarom?  

E [v]  Pff   Ik vind kastee - kasteel leuk en ik heb een prinses van de van   
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 [143] 

  .. 474  475  

A [v]  Oh dat is jammer. En wat is dit?  

E [v] de kasteel in kan maar ik mag niet van mijn pap a   

 [144] 

  .. 476  477  478  

A [v]  Ja en waar zijn ze? En waar zijn alle mensen?   Is dat een  

E [v] Sneeuw  Bij  een supermarket  

 [145] 

  .. 479  480  

A [v] supermarkt of zijn ze buiten?   en hoe heet het dan? hoe heet het dan als je buiten   

E [v]  Buiten  

 [146] 

  .. 481  482  483  

A [v] bent en je kan spullen kopen?  een markt.  en wat doen deze mensen?  

E [v]  weet niet  ze wil e-  

 [147] 

  .. 484  485  486  487  488  

A [v]  wat,  wat te eten pakken  friet  ja en deze mensen? 

E [v] eten pakken  pommes. ik weet nie t  friet  

 [148] 

  489  490  491  

A [v]  ja, vind jij  kaas lekker?   

E [v] eh bananes aan het pakken, appels aan het pakken, kaa s   vis, fish 

 [149] 

  492  493  494  

A [v] vind je kaas ook lekker?  een beetje .  en ehm deze mevrouw wat is  die aan het   

E [v]  een beetje  

 [150] 

  .. 495  496  497  498  

A [v] doen  ja en dez- dit jongetje  nee, dit  

E [v]  een want oppakken  ja ze wil ze andere want zien  

 [151] 

  .. 499  

A [v] jongetje kijk es goed wat doet die   

E [v]  ze heb ze pom ze heb ze friet uit- ze friet heb  

 [152] 

  .. 500  

A [v]  ja,  enne hier op het  plaatje zie je dat  een mama aan het  roepen is ,  naar  wie   

E [v] uitgevallen  

 [153] 

  .. 501  502  503  504  

A [v] zou ze roepen denk je, als je goed kijk t   en wat doet dat jongetj e  en waarom 

E [v]  die  verstoppen  

 [154] 

  .. 505  506  507  

A [v]  zou de moeder dan roepen  ok. en wat doet dit jongetj e  

E [v]  ze weet niet waar ze is  ze wil  een  

 [155] 

  .. 508  

A [v]  ja. heb je wel eens sneeuw  

E [v] sneeuwbal pakken maar ze ehm opplakken, en die sneeu w   

 [156] 

  .. 509  510  511  512  

A [v] gezien? ja, vind je het leuk om in de sneeuw te spelen ?  oh  

E [v]   dokter  ze ben aan het spelen  
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 [157] 

  .. 513  

A [v]  nee ki jk eens goed.  zie  je  een andere dokter?  das   

E [v] met de dokter. Is dit de echte dokter ?   

 [158] 

  .. 514  515  516  

A [v] de dokter En wat zie je, wat doen de kindjes?   Ja ,  wat  hebben de kindjes dan? 

E [v]   Ze ben ziek  

 [159] 

  517  518  519  

A [v]  Spuitje En ehm welk kindje heeft  verband om zijn hoofd, of  

E [v] Spruiten, ik weet niet maa r   

 [160] 

  .. 

A [v] wie heeft verband om zijn hoofd? misschien geen kindje, misschien iemand anders 

 [161] 

  520  521  522  523  524  

A [v]  misschien iemand anders, misschien geen kindj e  wie is dat?  de beer. en  

E [v] niemand   de beer  

 [162] 

  .. 525  526  527  

A [v] wat doet dit kindje?  ja en eh   

E [v]  op de dokter aan het doen   eh is dit een echte is deze is dit de 

 [163] 

  .. 528  529  

A [v]  ja, waarom zou ze geen echte dokter zij n  

E [v]  echte dokter?  maar ze heb - maar dit is niet  

 [164] 

  .. 530  531  532  

A [v]  j ij  denkt het wel?  wat  

E [v] maar i-, of is het de echte dokter plak? ik denk et we l   weet niet  

 [165] 

  .. 533  534  

A [v] doet  deze mevrouw?  ja, ging ze op  

E [v]  een boekje kijken op de meisje dat is sick, zie k   

 [166] 

  .. 535  536  537  

A [v] bezoek daar?  met eh alleen of met iemand ander s   

E [v]  ja  met iemand anders euh de jongen 

 [167] 

  538  539  540  541  

A [v] ok. zo en toen zijn we- kwamen we hier  wat is dit?  a lweer? en wat is dit  voor  een  

E [v]   dokter  

 [168] 

  .. 542  543  

A [v] dokter?  maar  wat voor  dokter  is  di t?  die  naar  je tanden kijkt ? 

E [v]  aan het kijken alle dingen  

 [169] 

  544  545  546  547  548  

A [v]  weet je dat? tandarts.  ben je daar wel eens geweest ?  ja, vond je dat leuk? nee?  

E [v] (stilte)                              oh ja ja   

 [170] 

  .. 549  550  551  

A [v] waarom niet?  waarom niet?  

E [v]  Ik wacht niet zulke- ik vind het niet leuk maar eh   Eh ik ikke  

 [171] 

  .. 552  553  554  

A [v]  nee  oh echt, waarom? hoe  

E [v] moet zo liggen en dan vind ik niet leu k   this doen auch hier  
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 [172] 

  .. 555  556  

A [v] komt dat?         Maar het is altijd snel voorbij he?  

E [v]  (zucht) Ik moet zo doen en dan is het auchie  

 [173] 

  .. 557  

A [v]  oh ja,  ja dat is niet fijn.  Wat zie je op het plaatje, wat doet die meneer? Wat doet   

E [v] auchie  

 [174] 

  .. 558  559  

A [v] de dokter?  Ja en de eh de mevrouw achter de computer 

E [v]  Op de tanden aan het kijken  

 [175] 

  560  561  

A [v]  ja en het kindje met het paarse vest 

E [v] aan het kijken op de computer wat ze moet doe n   

 [176] 

  562  563  564  

A [v]                          ja en eh wat zie je nog achter de deur?   

E [v] ben aan het kijken op de broer  een mama en een  

 [177] 

  .. 565  566  567  

A [v]  en wat doen die?  ja je mag door, lukt het? lukt het, kom  

E [v] kindje  een boek aan het lezen  

 [178] 

  .. 568  569  570  

A [v] maar.   ja, oeh wat hebben we hier? wat is dit ?   maar dit is een ander  

E [v]   de park, nog een keer  

 [179] 

  .. 571  572  573  

A [v] park he  zij- wat is dit voor een park?  

E [v]  ja  waar je kan eten- een bootse- spelen en alle  

 [180] 

  .. 574  575  576  

A [v]  wat voor dingen kan je daar doen?  enn wat doen deze  

E [v] dingen doen  glijbaan, schommelen  

 [181] 

  .. 577  578  579  580  581  

A [v] kindjes?  bootje rijden? ((lacht) ) en dit kindje?  wat doet dit  

E [v]  boote rijden   in de tunnel  

 [182] 

  .. 582  583  

A [v] kindje?  en wat doen deze kindjes, wat is dit? 

E [v]  ze wil met ze voeten in de water pakke n  

 [183] 

  584  585  586  587  

A [v]  ja en eh wat eh wat doen deze mensen?       ja en  

E [v] in de zand aan het spelen   eten en drinken  

 [184] 

  .. 588  589  

A [v] zitten ze of staan ze of doen ze iets anders?  zitten, en wat zie je nog meer op het  

E [v]  zitten  

 [185] 

  .. 590  591  

A [v] plaatje? wat zie je nog hier, op dit plaatje? we zijn bijna klaa r  wat doen de  

E [v]  e h m m  
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 [186] 

  .. 592  593  

A [v] kindjes?   

E [v]  ehm twee meisjes wil naar het park, renne n zij gaan springen en vallen en  

 [187] 

  .. 594  595  596  

A [v]  wat eh, wat zijn dat voor tente n  haha  

E [v] spelen, schommelen met twee. tente n   clowntenten  

 [188] 

  .. 597  

A [v] ja even kijken, is dit alweer ehh? ja, dit is alweer het laatste plaatje. wat is dit, wat  

 [189] 

  .. 598  599  600  601  

A [v] gebeurt er allemaal?   wat zie je?  wil jij  iets eten? dan moet   

E [v]  eh ja   eh en dan wil ik iets eten  

 [190] 

  .. 602  

A [v] je zo aan papa vragen, maar even het laatste plaatje,  wat zie je allemaal ?  

E [v]  en dan mag ik  

 [191] 

  .. 603  604  605  

A [v]  ja dan mag je die hebben, j a   dat weet ik nie 

E [v] deze hebben  en dan ga jij  ook hier blijven  

 [192] 

  606  607  

A [v]  weer terug naar huis. weet je waar dat is? In Eindhoven. Dat is héé l 

E [v] waar ga je dan naar?  

 [193] 

  .. 

A [v]  ver weg. Dan moet ik helemaal met de trein, dan in een andere trein en nog een keer i n  

 [194] 

  .. 608  609  610  

A [v]  een andere trein en dan ben ik pas thui s  Wil je mee?        Nou eh, van mij  

E [v]  Mag ik met je?  (knikt) 

 [195] 

  .. 

A [v]  mag je  mee maar  ik denk niet  dat  papa dat  wil  haha.  Maar  misschien mag je  nog wel   

E [v]  

 [196] 

  .. 611  612  613  614  

A [v] een keer met de trein?   Waarom niet?  van je  zusje?  of mag   

E [v]  Niet, ik mag niet   van me zusje  

 [197] 

  .. 615  

A [v] je niet van papa en mama ? Hee maar weet j ij  nog dat je in Zweden hebt gewoond? Wee t  

E [v]                                                                     (schudt nee) 

 [198] 

  .. 616  

A [v]  je,  kan je da niet meer herinneren? Ga je nog wel af en toe naar Zweden ? Ja? en wat  

E [v]   

 [199] 

  .. 617  618  

A [v] vind je het leukste daar?  naar de creche? Ja? maar vind je het op  

E [v]  Ehm nouu ja  creche  

 [200] 

  .. 619  620  

A [v] school in Nederland ook wel leuk?   Ne, maar hier  

E [v]  Ik ga- ik heb niet op de school gedaa n  
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 [201] 

  .. 621  622  623  

A [v] zit je wel op school he?  Nee?  

E [v]  Ja maar niet in Zweeds   Dan moet je si - dan moet je  six ben 

 [202] 

  624  

A [v] Dan moet je  zes zijn.  Ja?  En ehm wat vind je  het  leukste,  om Zweeds te  praten of om   

 [203] 

  .. 625  

A [v] Nederl- eh of om Engels te praten?  

E [v]  Ik ben Zweeds hier. Ik ben Zweeds praten thuis 

 [204] 

  626  627  628  

A [v] Ja, dat doe je altijd thuis?  Nee, en k- spreek je wel eens  

E [v]  Niet Nederlands en Engels   

 [205] 

  .. 629  630  

A [v] Nederlands met vriendjes of vriendinnetjes?                    ja? spreek je wel eens 

E [v]  vriendinnetjes. op school   

 [206] 

  .. 631  632  

A [v]  Nederlands op school?  Alleen een beetje,  

E [v]  Hm, niet alle tijd, maar alleen een beetj e  

 [207] 

  .. 633  634  

A [v] meestal Engels?  Ja, en ehm heb je in Nederland ook Zweedse  

E [v]  Ja,  twee, twee dagen  

 [208]  

 .. 635  636  

A [v] vriendjes en vriendinnetjes of heb je alleen? Nee ?  Heb je alléén  

E [v]  Zweeds. Alleen Zweed s  

 [209] 

  .. 

A [v] maar Zweedse vriendinnetjes en vriendjes? Of heb je ook andere vriendjes en  

  

[210] 

  .. 637  638  639  640  

A [v] vriendinnetjes  Ja?  In  

E [v]  Andere  ((lacht)) vriendinnetj e   Hier wel,  maar niet in Zweeds   

 [211] 

  .. 641  642  643  

A [v] Zweden heb je  alleen Zweedse vriendinnetjes?   En in Nederland?  

E [v]  J a  Alle ki- niet. Ik, ik  

 [212] 

  .. 644  

A [v]  Ok en wat vind j e 

E [v] een beetje, de andere kinderen kan een beetje en ik kan ook een beetj e   

 [213] 

  .. 645  646  

A [v]  leuk om mee te spelen met je vriendjes en vriendinnetjes ?   

E [v]  Verstoppertjes, rennen Alles 

 [214] 

  647  648  649  650  651  

A [v] Ja?  Ja? en ehm, wat vind je het leukst op school ?  lezen vind je het leukst? 

E [v]  J a  aan het lezen  

 [215] 

  .. 652  653  654  

A [v]  ja?  en vind je de juffrouw aardig of de meester ?          ja? 

E [v]  ja  aardig. een beetje aardig en een  
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 [216] 

  .. 655  656  

A [v]  waarom zijn ze een beetje niet aardig?  

E [v] beetje niet aardig  ((zucht)) vandaag mag ehm  

 [217]  

 .. 657  

A [v]  echt  

E [v] maar ze ben aardig dan mag dan mag wij  chocolade from de - from de meester  

 [218] 

  .. 658  659  660  661  

A [v] waar?  da mag soms?                                               soms mag je chocola?  ja? Hee en 

E [v]  ja, niet alle dagen maar wel een beetj e   ja  

 [219]  

 .. 

A [v]  als je thuis bent wat vind je leuk om te doen? Vin je? Kijk je graag televisie of  

 [220] 

  .. 662  

A [v] eigenlijk niet?  

E [v]  Ben e igenl i jk  a l ,  ik  g - .  Mi jn moeder  gaat  nie t  me oppakken  van schoo l 

 [221] 

  663  664  665  

A [v] Wat doet je moeder?  Nee, ze komt je niet   

E [v]  Niet me moeder gaat me oppakken van schoo l                                    

 [222]  

 .. 666  667  

A [v] ophalen? Wat ga je dan doen na school,  komt jouw papa je ophalen?  wat dan?  

E [v]         Nee  Mijn  

 [223]  

 .. 668  

A [v]  echt waar, en dan komt  

E [v] andere. Ik heb een vriendje en zijn mama bij  me altijd ophale n  

 [224] 

  .. 669  670  

A [v] jouw papa of mama je daar weer ophalen      ja? oh dan ga je  

E [v]  ja, met de alle, wel veel kindjes  

 [225] 

  .. 671  672  

A [v] allemaal na school eh ergens anders spele n  ja. En als je teevee kijkt, wat vin je dan  

E [v]  ja  

 [226]  

 .. 673  674  675  

A [v] leuk? Of kijk je nooit zoveel teevee?  Dora? en is Dora ook in het Engels?   

E [v]                      Dora  Een beetje 

 [227]  

 676  677  

A [v] Bee- Alleen Zweedse televisie  

E [v]     Boven alleen, maar niet beneden. Alleen Zweeds benede n   

 [228]  

 .. 678  679  

A [v] beneden?    Ja? Wil  je  iet s  gaan eten,  zullen we dat  dan es aan papa   

E [v]  Ja.  Ik wil iets gaan eten   

 [229]  

 .. 680  

A [v] vragen? Dan mag je zelf uitzetten, hier. Dan mag je ehm hier op drukke n   

E [v]  How-  

 [230] 

  .. 681  

A [v]  Even kijken hoor 

E [v] Howveel minuten heb je gehebt?  
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 BIJLAGE 3: TRANSCRIPT EMIL 

 

 

 

User defined attributes:  

 Woensdag 30 juni 2012:  
 

 

Speakertable 
 

A 
 Sex: f 

 Comment: Interviewer 

E 
 Sex: m 

 Comment: Leeftijd: 5, Geslacht: man, Genre: interview 

 

 User defined attributes:  

 Face- to- face:  
 

[1]  

 0 

A [v] Even kijken,  dan heb je hier het  tekeningetje.  En dan mag je mij  ver tel len waar  je,  ja,   

 [2]  

 .. 1 2 

A [v] wat je eigenlijk ziet op het plaatje? wat zie je allemaal ?  Ja, wat doen  

E [v]   Hmm (stilte) Di t  

 [3]  

 .. 3 4 

A [v] deze kindjes?  Ja? Ennn Wat zie je in de poppenhoek? Kijk dit is de  

E [v]  Kleuren  

 [4]  

 .. 5 6 

A [v] poppenhoek, en wat zie je daar?  Ja, ze liggen in het  

E [v]  Deze poppe liggen in ut klein bedj e  

 [5]  

 .. 7 8 

A [v] kleine bedje. En die kindjes, waar zouden  die over praten?  Ja, en wat  

E [v]  Over knuffels  

 [6] 

  .. 

A [v] zouwen ze dan? Zijn ze vader en moedertje aan het spelen of wat zouwe ze aan het  

 [7] 

 .. 9 10 

A [v] doen zijn denk je?    Ja? ... En wat zie je nog meer  

E [v]  Vader en- Vader en moedertje speluh  

 [8]  

 .. 11 12 

A [v] allemaal? Wat doen alle kindjes?  Puzzelen. En hierachter? 

E [v]  Deze zijn aan het puzzelen   

 [9]  

 13 14 15 16 

A [v]  Met de poppen. Wat doet deze?  Ook puzzelen.   

E [v] Deze speelt met de poppen  Ook puzzelen                          

 [10]  

 .. 17 18 

A [v] En denk je dat ie ut leuk vindt om alleen te spelen?     Ja, ziet dat er leuk uit ?  Nee?  

E [v]                                                                  (knikt twijfelend) Nee  
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 [11]  

 .. 19 20 21 22 

A [v] lacht Hou je niet van puzzele n  Wel? vind je puzzelen wel leuk?  Ik zal eens  

E [v]  wel  (knikt)  

 [12]  

 .. 

A [v] even kijken. Ehm, nou zal ik een gebaar maken,dus ik ga iets doen en dan moet jij  

 [13]  

 .. 

A [v] kijken of het op het plaatje staat en dan mag je erover vertellen, is dat goed? Dus als ik   

 [14]  

 .. 

A [v] ehhh, even kijken, als ik zo doe, wat zou dat zijn? (stilte) Als je kijkt naar de kraan 

 [15]  

 23 24 

A [v]  Ja, zie je een kindje dat zijn handen wast of doet ie iets anders met  

E [v] Handen wassen  

 [16]  

 .. 25 26 27 28 29 30 

A [v] water?  wat doet ie dan?  wat heeft ie in zijn hand?  ja, wat doet ie  

E [v]  iets anders  water  een pot  

 [17]  

 .. 31 32 33 34 

A [v] dan?  wat denk je?  nee?  oke,  dat  is  niet  erg. even kijken,  dannn. .   

E [v]  hm   hm ik weet niet het   

 [18]  

 .. 35 36 

A [v] en als ik zo doe wat zou ik dan doen?  knippen. en wie, zie je een kindje dat  

E [v]  knippen  

 [19]  

 .. 37 38 39 40 

A [v] knipt? Als je goed kijkt   en wat doen die kindjes eromheen?  ja, zijn die aan  

E [v]  hier  kleurtjes  

 [20]  

 .. 41 42 

A [v] het kleuren, allemaal?  Ok. Even kijken hoor, zullen we naar het volgende plaatje gaan   

E [v]  ja  

 [21]  

 .. 43 44 

A [v] of wil je- zie je nog iets waar je nog wel -  Volgende plaatje? ((Lacht))  

E [v]  Volgende plaatje  

 [22]  

 .. 45 46 

A [v] Ok, nou wat zie je?  In de zandbak, en wat zie je nog meer? 

E [v]  Ze spelen in de zandbak  

 [23]  

 47 48 

A [v]  Ja. En als je goed kijkt, met welk speeltje zou jij dan willen  

E [v] Deze zijn op de glijbaan  

 [24]  

 .. 49 

A [v] spelen op de-,  in deze- op het schoolplein?  Je ziet allemaal kindjes met a:llemaal iets  

 [25]  

 .. 50 51 52 53 

A [v] anders en wat zou jij  het leukst vinden?     De zandbank?  En dees?   

E [v]  zand  Ja. voetballen  
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 [26]  

 .. 54 

A [v] Voetballen? Zou je ook leuk vinden? Wat zie je nog meer ?  

E [v]  Hm.  Deze  sp e len  me t  wa te r 

 [27] 

  55 56 57 

A [v] Ja,  en wat gebeurt er hier? Wat doet de juffrouw?  Kijk eens naar de knie 

E [v]                                   (stilte) Dat weet ik niet  

 [28]  

 .. 58 59 60 61 

A [v]  van het kindje  Is het kindje aan het slapen?   Wat doe wat doet de juffrouw?  

E [v]  Te slapen  Nee  

 [29]  

 .. 62 63 

A [v]  Kijk eens, kijk eens naar de doos die ernaast staa t   Hee goed! En wat  

E [v]  Pleister opzetten  

 [30] 

  .. 

A [v] ehh even kijken. En op de andere bank? Wat zie je daar? Want er staat nog een bankje ? 

 [31]  

 64 65 66 

A [v]  Fluisteren. En het kindje daarachter, wat doet die?   

E [v] Die fluisteren  Verstoppertje spelen 

 [32]  

 67 

A [v] Ja dat kan ook. Maar misschien, wat doet die, wat kan het ook zijn? Als die andere  

 [33]  

 .. 68 69 

A [v] kindjes praten, wat zou die dan doen?  Aan he t  luis te ren?  Ehmm ja ,   

E [v]  Hm, da weet ik nie t                        (stilte) 

 [34] 

  .. 70 71 

A [v] wat gebeurt er hier?  Aan het vechten? En waarom zouden ze aan   

E [v]  Ze zijn aan het vechten   

 [35] 

  .. 72 73 

A [v] het vechten zijn, wat denk je?   Ja ,  zijn het snoepjes?   

E [v]  Want ze, vechten om deze snoepje s  

 [36] 

  .. 74 75 

A [v] Of zou het iets anders zijn  Ja. En wat komt de juffrouw dan  

E [v]  Ik denk dat het ballen zij n  

 [37] 

  .. 76 77 

A [v] doen?  Ja, ze moeten ophouden he? Ja, ruzie  

E [v]  Deze jongetjes ophouden met vechte n  

 [38] 

  .. 

A [v] maken is niet leuk he? Zie je nog iets anders waarvan je denkt oh dat vind ik leuk? 

 [39] 

  78 79 80 

A [v] Waar speel jij  op school wel eens mee ?  Ja, en bij jou op school  

E [v]  Dit en dit en dit. En di t  

 [40] 

  .. 81 82 83 84 85 

A [v] hebben ze ook van die karretjes?  Of fietsjes  En hinkelbaan?  

E [v]  Nee  nee  Ik hoop wel bij de  
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 [41] 

  .. 86 87 88 

A [v]  Ja,  doe je dat ook wel eens?  Nou, dan hebben we denk ik het plaatje wel  

E [v] deur  (stilte)  

 [42] 

  .. 89 90 91 92 

A [v] gehad he  Nou, waar zijn we nu?  Ja, vertel eens wat zie je allemaal? 

E [v]  Ja          Wat leuk Bij de dierentuin  

 [43] 

  93 94 95 96 

A [v]  Ja,  wat nog meer?  Ja,  en ben j ij  wel eens in de dierentuin   

E [v] Leeuwe n  Zeepaarden. Giraffen  

 [44] 

  .. 97 98 99 100  

A [v] geweest ook?  Ja? En wat vond je daarvan?   Welke dieren vond je het leukst? 

E [v]  Ja  Leuk  

 [45] 

  101  102  103  104  105  106  

A [v]  En wat zijn dat?  Ja goed zo  En even kijken,  

E [v] Dees. (stilte) Dees  Kamelen  Dees, leeuwen  

 [46] 

  .. 107  

A [v] welke dieren staan er - even kijken, welke dieren zwemmen er allemaal?    

E [v]  Deze lopen in  

 [47] 

  .. 108  109  110  111  112  113  

A [v]  Ja ,  zwemmen die?  hier ook?  Zwemmen die?           Ja? Zie je nog  

E [v] het water (stilte)  J a  Nee  (Stilte) 

 [48] 

  .. 114  115  

A [v] meer eh beestjes?  En z i jn  er  ook d ieren d ie  wel  d icht  b i j  mensen mogen ko men?   

E [v]  Dees  

 [49] 

  .. 

A [v] Wat denk je? Deze staan al lemaal achter  hekken, zie je ook dieren die niet achter een   

 [50] 

  .. 116  117  

A [v] hek hoeven? Als je goed kijk t  Nee maar die lig- die zit- zitten ook  

E [v]  (stilte)   krokodillen  

 [51] 

  .. 118  119  

A [v] weg, die zitten ook achter een muurtje,  maar kijk eens hie r  ja en wat doet die  

E [v]  de vogels  

 [52] 

  .. 120  121  

A [v] mevrouw met de vogels?  nee? ok, dat hoeft ook niet. Even kijken, zulle n 

E [v]  dat weet ik nie t  

 [53] 

  .. 122  123  124  

A [v]  we naar de volgende gaan?   vertel maar, wat zie je allemaal?  

E [v]  ja  Die  spelen met de d iere n 

 [54] 

  125  126  127  

A [v] Ja, en wat doet de opa?   Ja, en hoe zou het komen dat  

E [v]  Die gaat de bloemen water geve n  

 [55] 

  .. 128  129  

A [v] daar allemaal water op het pad ligt?   is het gevallen? even op het plaatje  

E [v]  om is gevallen  
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 [56] 

  .. 130  131  

A [v] kijken, hoe zou dat komen?   nee? kijk, er zit waarschijnlijk een gaatje in   

E [v]  dat weet ik nie t  

 [57] 

  .. 132  133  134  135  

A [v] de slang, zie je dat?  en wat doet het vogeltje?   ja zwemmen, en het  

E [v]  ja  denk,  zwemmen  

 [58] 

  .. 136  137  138  

A [v] katje?  ((lacht)) eet ie de muis op, of gaat ie er achteraan ?  

E [v]  de muis opeten  er achteraan 

 [59] 

  139  

A [v] ((lacht)) even kijken, en als je naar alle groenten kijkt he in - die je op het plaatje ziet,   

 [60] 

  .. 140  141  

A [v] dan zie je allemaal verschillende kleuren. welke kleuren zie je allemaal ?  wat is dat  

E [v]  dees  

 [61] 

  .. 142  143  144  

A [v] voor kleur?  ja, en wat zie je nog meer?  

E [v]  oranje  dit is groen. dit is roodgroen (sti lte) dit is   

 [62] 

  .. 145  146  

A [v]  ja, en wat zie je hier bij de bloemen?  

E [v] een beetje licht groen en wat donker groe n  dit is  

 [63] 

  .. 

E [v] geel, dees is roze, deze is oranje, deze is roze. En deze is paars en deze is blauw en nog   

 [64] 

  .. 147  

A [v]  goed. wauw, helemaal goed. even kijken nog een eh een  

E [v] geel en oranje  

 [65] 

  .. 148  149  

A [v] (onverstaanbaar). zie je nog iets leuks op eh op het plaatje?   nee, je vindt het plaatje  

E [v]  nee  

 [66] 

  .. 150  151  152  

A [v] niet zo leuk?  ((lacht)) dat kan, nou komen we bij deze.   krijg jij wel  

E [v]  ((Schudt hoofd))   

 [67] 

  .. 153  154  155  156  

A [v] eens nieuwe kleren?   en ga je dan ook naar zo'n winkel ?  en wie gaat er dan met  

E [v]  ja  ja soms  

 [68] 

  .. 157  158  

A [v] jou mee, gaat dan papa mee of mama mee ?   gaat mama dan mee? wat zie je op  

E [v]  ma ma  

 [69] 

  .. 159  160  161  

A [v] deze- op deze foto? wat doen de mensen allemaal oh ja, oh nee nee kijk eens goed   

E [v]                    deze zit in de bak  oh hij  

 [70] 

  .. 162  163  

A [v]  ja hij staat voor de spiegel, dat klopt. en wat doet da kindje ?  

E [v] staat voor de spiegel  rolt  
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 [71] 

  .. 164  165  

A [v]  ja die zit in een stoel. en wa - en wat doet de moeder?   

E [v] met de zo- met de stoel  ah dat  weet 

 [72] 

  .. 166  

A [v]  nee?  die houdt twee  dingen vast  en die i s  aan he t  ki jken welke ze he t  moois te   

E [v]  ik niet  

 [73] 

  .. 167  168  169  

A [v] vindt  ja? wat zie je allemaal op de toonbank staan? hie r   

E [v]  ja  snoepjes, een sjaal, een trui  

 [74] 

  .. 170  

A [v]  enn wat zie  je  in de etalage al lemaal staan?  zie  je  een pop met een   

E [v] een broek, een pen  

 [75] 

  .. 171  

A [v] muts op? nee nee nee,  ki jk hier  is  de etalage,  achter  het  glas.  z ie  je  dan een pop staan   

 [76] 

  .. 172  173  174  

A [v] met een muts op? pak het boek maar goed, dan kan je goed kijke n  wat zie je  

E [v]   (Stilte) hier  

 [77] 

  .. 175  176  177  178  

A [v] aan knuffelbeertjes staan?  zie je knuffelberen staan? en wat doet ie ?   loopt ie?  

E [v]  (stilte)  loopt           

 [78] 

  .. 179  180  

A [v]         kan een beer lopen, een knuffelbeer?  nee? wat doet ie dan? wa- waar zi- staat ie  

E [v] ((zucht)) nee                                    da weet ik- 

 [79] 

  .. 181  182  183  

A [v]  of zit ie?  hij zit, goed zo. wat zie je nog meer?           denk je dat we alles  

E [v]  hij sta- hij zit  (Stilte) 

 [80] 

  .. 184  

A [v] wel gezien hebben? ja? nou dan gaan we bij  deze,  gaan we het  even anders doen.  Dan   

E [v]   

 [81] 

  .. 

A [v] noem ik een voorwerp en dan mag j ij  daar een zin mee maken, dus als ik zeg een haan,   

 [82] 

  .. 

A [v] kijk, hier zie je de haan, en dan kan je bijvoorbeeld een zin maken de haan  staat op de  

 [83] 

  .. 185  

A [v] toren, snap je? en als ik dan zeg ehh even kijken, de klok. wat voor  zin zou je daarmee   

 [84] 

  .. 186  187  

A [v] maken?  hier  is  de klok.  wat voor  zin zou je  daarmee kunnen bedenken met   

E [v]  weet ik niet  

 [85] 

  .. 188  189  190  191  

A [v] een klok?  bedenk maar wat,  a lles mag  kan je een zin bedenken met een  

E [v]  (Stilte)  (stilte)  
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 [86] 

  .. 192  193  194  195  

A [v] klok erin  de klok hangt aan de muur of iets ander s  de klok hangt aan de  

E [v]  nee  aan de toren  

 [87] 

  .. 

A [v] toren. oke nou, dan mag je het nog een keer doen en dan met eh even kijken eh met de   

 [88] 

  .. 196  197  198  

A [v] a u t o maak maar  een zinnetje met de auto er in   maar  wa-  wat doet  ie   

E [v]   ((zucht))  in de garage   

 [89] 

  .. 199  200  

A [v] in de garage?  parkeren. goed zo. en met de trouwjurk. kan je een zinnetje  

E [v]  parkeren  

 [90] 

  .. 201  202  

A [v] maken met  de trouwjurk ?  en met de hoed? hier  is  een meneer  met een hoed,  kan je   

E [v]  n e e  

 [91] 

  .. 203  204  

A [v] daar  een zinnet je mee maken ?  ook nie? nou, vertel dan maar wat je allemaal ziet  op  

E [v]  n e e  

 [92] 

  .. 205  206  207  208  

A [v] het plaatje  wat wat gebeurt  er hier ?   die gaat trouwen. en wat  

E [v]  (Stilte)  deze gaan trouwen  

 [93] 

  .. 209  210  

A [v] doen al  die mensen daar ?          kijken? kijken alle mensen op het plaatje? o f 

E [v]  ki jken.     ze gaan trouwe n   

 [94] 

  .. 211  212  

A [v]  zie je ook mensen die niet kijken ?  en wat  doet  d ie meneer ?  

E [v]   zen rennen. zijn hoed  

 [95] 

  .. 213  214  215  216  

A [v]  ja,  want de hoed i s  ja die vliegt weg en wat doet deze ?   

E [v] achteraan rennen  w e g  brommer 

 [96] 

  217  218  219  220  221  

A [v] wat  doet  ie met de bromme r  goed zo.  en deze mensen ?  die lopen. en wat  

E [v]  r i jden  die lopen  

 [97] 

  .. 222  223  224  

A [v] zien we nog meer ,  zien we nog iets  anders ?   nee,  zien we niks meer? o k even kijken,  

E [v]  n e e   

 [98] 

  .. 225  226  

A [v] nou dan komen we bij  het  bos.  wat zie je al lemaal ?  ja, en  

E [v]  deze kijken naar  de eekhoor n   

 [99] 

  .. 227  228  229  230  231  

A [v] d ez e?  en wat is dat?  nee? kijk hier  

E [v]  die ki jk naar de naar dees  dat weet  ik nie t  een egel 

 [100] 

  232  233  

A [v] een egel ja,  en wat voor dieren zie je allemaal? in het bos ?   

E [v]  een vos, konijnen en (stilte) 
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 [101] 

  234  235  236  237  238  239  240  

A [v] hoe heet  dat?  weet  je niet? een eekhoor n   ja,  wat zi jn dat?  

E [v]  n e e  een eekhoorn.   u i l  ehm dat  

 [102] 

  .. 241  242  

A [v]  nee, dat weet je nie t ehm nou wat gebeurt hier? je ziet een mama en  

E [v] weet  ik niet goed   

 [103] 

 .. 243  244  245  246  

A [v] een kindje  hi j  gaat  hakken.  En wat doet  het  kindje ?   

E [v]  hij  gaat  hakken  dat weet  ik nie t  

 [104] 

 .. 247  248  

A [v] waarom heef t  ie  zo 'n  b lauwe mond denk je ?  jaa precies dus hij  zi t   

E [v]  hi j eet  blauwe bessen   

 [105] 

 .. 

A [v] he lemaal  onder  he t  blauw.  nou,  dan hebben we he t  wel  gez ien denk ik  al lemaal  he?   

 [106] 

 .. 249  250  251  

A [v] zullen we eens naar  de volgende gaan ?  de zee,  ben je daar  wel eens geweest ?  en wat  

E [v]   ja  

 [107] 

 .. 252  253  

A [v] heb je daar  gedaan?  met het zand gespeeld. en heb je ook  

E [v]  met het  zand gespeeld  

 [108] 

 .. 254  255  

A [v] g e z w o m m e n ?  nee, was het te koud? wat ze- wat doen de kindjes op het plaatje? 

E [v]  n e e  

 [109] 

 256  257  258  259  260  

A [v]  ja  ok ,  en  deze meneer ?  

E [v] zij  loopt  op de stenen  hij heeft een ster,  zeeste r  die gaat stenen in  

 [110] 

 .. 261  262  263  

A [v]  ja en deze mensen ?  oh ja, en die? 

E [v] het  water  gooien  die pakken water  op met een sche p   

 [111] 

 264  265  266  267  

A [v]  die vl iegeren. Ok, en de beestjes ?   vl iegen al lemaal? vl iegen al le   

E [v] die vl iegeren  die vl iegen  

 [112] 

 .. 268  

A [v] beesten op de tekening? of zie je ook beesten die niet vliegen?   

E [v]  deze vliegen niet. (stilte)   

 [113] 

 .. 269  

A [v]  Nee?  oke  nou dan eh gaan we  er  sne l  doorheen . 

E [v] Deze vliegt niet.  Nou ik zie niks mee r   

 [114] 

 270  271  272  

A [v] Nou vertel maar , wat zie je allemaal ?   ja goed zo, en wat zie je  nog  

E [v]  Deze. di t van taar t??  

 [115] 

 .. 273  274  275  276  

A [v] m e e r  feesten.  is het voor een ver jaardag ? denk je? en hoe oud is  

E [v]  en di t is feesten  ja een ver jaardag  
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 [116] 

 .. 277  278  279  280  

A [v] het  kindje geworden,  kun je dat  zien? hier vijf  jaar,  en hoe oud ben j ij ?   ook vijf, ja  

E [v]     vijf  v i jf  

 [117] 

 .. 281  282  283  

A [v] precies.  en hoeveel kindjes zi jn er ? op dat feestje? zi jn er maar vijf ?  

E [v]       een   twee   drie vier vij f  ehm zes 

 [118] 

 284  285  286  287  

A [v] volgens mij  zi jn er  nog mee r ki jk eens onder de tafe l  (stilte) ja ehmm  

E [v]   zeven.  acht .  negen  

 [119] 

 .. 288  289  

A [v] even ki jken  oh ja klopt tien, even kijken als je op de tafel kijkt hier he, zie je   

E [v]  oh t ien t ien  

 [120] 

 .. 290  291  

A [v] al lemaal cadeautjes.  moet je eens ki jken van wat het  al lemaal is ,  ver tel  een s  hier, op  

E [v]  h m    

 [121] 

 .. 292  293  

A [v] de tafel  en wat zou j ij  het leukst vinden om mee te   

E [v]  een voetbal auto en een . . . . , kleurtjes .   

 [122] 

 .. 294  295  296  

A [v] spelen?  ja met een auto en de voetbal ?  heb jij ook al een keer een feestje  

E [v]  deze twe e   

 [123] 

 .. 297  298  299  300  301  

A [v] gehad ?  ja,  wat  ging je toen doen?  wat ging je bi j  de Klimbim doen ?   

E [v]  ja  bi j  Klimbim  spelen 

 [124] 

 302  303  304  305  306  

A [v] Ja? waren er  ook veel  kindjes ?  Hoeveel ?    met zijn achten. en was dat jouw eigen  

E [v]  J a  Acht Acht  

 [125] 

 .. 307  308  

A [v] ver jaardag of  van een ander  kindje ?  ja jouw eigen? en kreeg je toen ook  

E [v]  mijn eigen  

 [126] 

 .. 309  310  311  312  

A [v] al lemaal mooie cadeautjes?   is  het  lang geleden al ?  (Stilte)  

E [v]  ja  nee, niet zo lang geleden   

 [127] 

 .. 313  314  

A [v] nou wat gebeurt  hier  al lemaal? waar  zi jn we?   bij de trein. en wat zie je  

E [v]  bij de trein  

 [128] 

 .. 315  316  317  318  

A [v] al lemaal?  ja  ja, enn zie je ook mensen die iets  

E [v]  dees ri jden met de trein   en dees zwaaien  

 [129] 

 .. 319  320  321  322  

A [v] kopen ?  ja en zie je nog meer  mensen die iets  kopen ?  ja wat heeft die  

E [v]  dees.  deze  d e z e  
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 [130] 

 .. 323  324  325  326  

A [v] gekocht?  papiertje? het ziet eruit als een krant h e   en wat doen deze 

E [v]  een papier t je  een krant  

 [131] 

 .. 327  328  329  330  

A [v]  mensen hier ?  wat denk je?  nee? ik denk dat ze een  

E [v]  (Stilte)  ik weet het niet zo goed  

 [132] 

 .. 331  332  

A [v] treinkaar tje aan het kopen zi jn  enn in he t  midden van het   

E [v]  een treinkaart je aan het kope n   

 [133] 

 .. 333  334  

A [v] plaat je zie je een meneer  die heel hard rent ,  zie je hem ?   ja zou  

E [v]  omdat  de  vogels  komen  

 [134] 

 .. 335  336  

A [v] die hard rennen omdat de  vogels  komen of  zou het ?   ja? of is er een andere reden?  

E [v]  ja  

 [135] 

 .. 337  338  

A [v] want hij rent  naar de trein toe he?  moet ie de trein halen? dat  

E [v]  omdat  de  vogels  komen  

 [136] 

 .. 339  340  

A [v] kan ook nog he  ((lacht)) oh ja, ja nou dat kan ook   

E [v]  dat de vogels niet hem kunnen pikke n   

 [137] 

 .. 341  

A [v] nog ja.  ehm even kijken, zouden alle mensen die hier op staan, op het plaatje staan,  

 [138] 

 .. 342  343  

A [v] zouden die allemaal met de trein mee gaan denk je ?   of zi jn er  ook mensen die op het   

E [v]  ja  

 [139] 

 .. 344  345  

A [v] perron blijven  ja, wie dan? en hoe weet je dat? 

E [v]  ook mensen die op het perron blijve n  

 [140] 

 346  347  348  

A [v]  waarom zouden die op het perron blijven,waar zie je dat aan ?  

E [v] die en deze  dat weet ik  

 [141] 

 .. 349  350  351  

A [v]  nee? stappen ze net de trein in of  staan ze stil?  en wat doen ze dan nog  

E [v] niet                                                                ja  ze staan stil  

 [142] 

 .. 352  353  354  355  

A [v] meer?  naar wie? kan je dat zien?  naar hun allemaal? oke, dan hebben ze   

E [v]  zwaaien  ((wijst))  

 [143] 

 .. 

A [v] veel mensen om doei tegen te zeggen. Of zou het alleen tegen deze zijn, want die  

 [144] 

 .. 356  357  358  

A [v] zwaaien terug he En wat  doen deze?  Lezen.  En wat  doen deze  mensen?  Wat z i jn   

E [v]   L e z e n  
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 [145] 

 .. 359  360  361  362  363  

A [v] die aan het  doen ?  H ie r  Die zi jn aan het bellen  

E [v]  Dat  weet ik nie t  (stilte) Dat weet ik nie t   Ohh 

 [146] 

 364  365  366  367  368  

A [v] Oh.  Zie je ook let ters op de tekening ?   Kijk hier  ja en waar nog meer, als je goed   

E [v]  N e e  h i er                                           hier 

 [147] 

 .. 369  370  371  372  373  

A [v] k i jk t ja. (Stilte) Dat was het  wel he?  Waar  zi jn we nu? Hoe heet  dat ?   

E [v]    J a  Een winkel. Een  

 [148] 

 .. 374  375  

A [v]  Een speelgoedwinkel .  En wat zie je al lemaal in de  speelgoedwinkel ?   

E [v] speelwinkel  Dit is-  

 [149] 

 .. 376  377  378  

A [v]  J a  Ja ,  en wat doet  de mevrouw die achter  de   

E [v] Dit is de trein  Dit  is een pa- par- een paard  

 [150] 

 .. 379  380  

A [v] toonbank staat ?  Ja,  is ze iets aan het kopen, deze mevrouw of doet ze   

E [v]  Iets  ko- iets kopen  

 [151] 

 .. 381  382  383  

A [v] iets anders?  ki jk eens wa- wat ze in haar hand heef t   

E [v]  iets te kopen  (stilte) ik weet dat niet 

 [152] 

 384  385  

A [v] een cadeautje  aan het  inpakken.  voor  wie denk je?  ki jk eens op het  plaat j e ja, voor die  

E [v]  ((wijst)) 

 [153] 

 .. 386  387  388  

A [v] jongen? wat is  die jongen dan aan het  doen ?  wat doet  de  moeder ?  

E [v]  dat weet  ik nie t  die  

[154] 

 .. 389  390  391  

A [v]  ja? zie je nog een trein?  even goed kijken. als je goed naar de  

E [v] kijkt naar de trein  (Stilte)  

 [155] 

 .. 392  393  394  

A [v] plaat jes kijkt,  zie je dan nog een trein ?   ja goed zo Enn als je zo kijkt,  wat zou je   

E [v]  ((wijst) )   

 [156] 

 .. 

A [v] dan leuk vinden om zelf- om om te kiezen als je zelf in een speelgoedwinkel was? 

 [157] 

 395  396  397  398  399  400  

A [v]  voetbal ,  en ook nog iets anders ?   bootje of  speel-    nee, alleen de  

E [v] (Stilte) ((wijst))   n e e  n e e  

 [158] 

 .. 

A [v] voe tba l?  geen t rein?  a l leen voetbal?  je  vind t  voe tbal  wel leuk he,  ga je  ook wel eens   

 [159] 

 .. 401  402  403  

A [v] naar psv toe?  ja?  met papa mee? of  gaat  mama dan ook mee en je zus ?                 nee? 

E [v]  ja  ((schudt nee)) 
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 [160] 

 404  405  406  407  

A [v] al leen met papa?  wel gezell ig toch? wie is je favoriete speler of  heb je die niet ?  

E [v]  ja  nee 

 [161] 

 408  409  

A [v] vindt je het wel leuk om naar een wedstr ijd te gaan?   ja ?  even kijken dan gaan we naar   

E [v]                                                                    ((knikt))  

 [162] 

 .. 410  411  

A [v] het volgende plaatje,  en wat zou dit zijn denk je ?   ja met sneeuw, dat klopt.  

E [v]  me t  sneeu w  

 [163] 

 .. 412  413  

A [v] en wat zouden al  die kraampjes doen,  wat zou dat  zi jn ?  een markt,  

E [v]  eh dat weet ik niet   

 [164] 

 .. 414  415  

A [v] ben je wel eens op de markt  geweest ?   en wat kan je daar allemaal kopen op de markt ? 

E [v]  ja  

 [165] 

 416  417  418  419  

A [v]  frui t ,  en wat nog meer ?  keekjes.  ki jk eens hier ,  wat  kopen de  mensen hier?  

E [v] frui t  keekjes  

 [166] 

 420  421  

A [v]  ja.  en hoe zouden al  die mensen dat  mee naar  huis  nemen dan? ze zi jn niet  met   

E [v] kaas, vis  

 [167] 

 .. 422  423  

A [v] de auto,  ik zie geen au-  geen auto. wat denk je?   ze lopen gewoon naar  

E [v]  ze  lopen gewoon  

 [168] 

 .. 424  

A [v] huis , dat  kan en wat zie  je  al lemaal nog meer  op de markt ,  wat  doen al le  mensen?  hier   

 [169] 

 .. 425  426  

A [v] zie je een moeder  met een sleet je, en wat doet zi j ?   kijk eens naar der hand, zo voo r  

E [v]  lopen                                                     

 [170] 

 .. 427  428  

A [v]  haar  mond.  ze is  aan het  roepen,  naar  wie zou ze aan het  roepen zi jn ?  ja en  

E [v]          (stilte) ((wijst))  

 [171] 

 .. 429  430  

A [v] waarom roept  ze daarnaar  dan ?  ja? heeft ie zich verstopt denk je? 

E [v]  dat  ie  moet komen  

 [172] 

 431  432  433  434  

A [v]  ja goed zo.  Ennn wat kopen de mensen hier  al lemaal ?   kleren, 

E [v] ja achter  deze boo m  Kler en  

 [173] 

 .. 435  436  

A [v]  ja.  En wat doet  deze jongen ?  Goed zo.  Zie je nog iets?  Hebben z e 

E [v]  Een  sneeuwbal  maken  

 [174] 

 .. 437  438  

A [v]  ook bloemen ook op de markt ?  Goed zo. En zie je ook beesten op de markt ? 

E [v]  Ja ((Wijst) )  



 
67 

 [175] 

 439  440  441  442  443  444  

A [v]  Nee? Kijk eens  goed  Dat zijn vogels, ja.    honden. En zie je nog  

E [v] N e e  Vogel s  En  honden  

 [176] 

 .. 445  446  447  

A [v] meer  beesten?  Nee?  o k Dan heb ik een paar zinnetjes voor jou en dan mag j ij  zegge n 

E [v]  N e e   

 [177] 

 .. 

A [v]  wie dat zegt. Dus als ik zeg ik geef je een boek, wie zou dat dan gezegd hebben op het   

 [178] 

 .. 448  449  

A [v] plaat je?  Ja die geeft een boek, enn ik geef je een spuitje? Wie heeft dat gezegd? 

E [v]  D i e  

 [179] 

 450  451  

A [v]  Enn de volgende  ik heb een po onder  mijn bed?  Wie heeft  dat?  Er  l iggen vier   

E [v] ((wijst))  

 [180] 

 .. 452  453  454  

A [v] kindjes in bed  Ja die.  Enn ik heb verband om mijn hoof d  Nee ,  goed kijken,  verband   

E [v]  D i e   

 [181] 

 .. 455  456  457  458  

A [v] om het  hoofd  De beer  he? Enn ik heb een baby in mi jn arme n  Ja goed.  

E [v]  ((wijst) )  ((wijst))  

 [182] 

 .. 459  

A [v] Wat vind je van de tekening? Ben je wel eens in een ziekenhuis geweest ?   

E [v]  ((zucht)) 

 [183] 

 460  

A [v] Ben je nog nooit in een ziekenhuis geweest, nee? Maar wat zie je dan allemaal  

 [184] 

 .. 461  462  

A [v] gebeuren in het ziekenhuis als je op de foto kijkt?               Wat zie je allemaal?   

E [v]  (Stilte) De  

 [185] 

 .. 463  464  465  

A [v]  Ja en wat nog meer?  Wat doen de mensen?  Wat doen deze  twee ? 

E [v] z iekenauto  Een rolstoel                               Kwee- 

 [186] 

 466  467  

A [v]                Die geven Een boek. Zijn ze op bezoek daar of liggen ze ook in het ziekenhui s 

E [v] Die  geven een  boek  

 [187] 

 468  469  470  471  

A [v]  En wat zouden dit  al lemaal zi jn ?  Te- ja. En zie je nog wat  

E [v] Ze z i jn op bezoek  Tekenings  

 [188] 

 .. 472  

A [v] anders? Nee?  dan gaan we naar  de volgende,  zi jn we bijna klaar  alweer ,  gaat  toch nog   

 [189] 

 .. 473  474  475  476  

A [v] best  wel snel  he?  Even kijken,  ben j i j  wel  eens bi j  de tandar ts  geweest ?  ja, en  

E [v]  (Stilte)  J a  
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 [190] 

 .. 477  478  479  480  

A [v] hoe vond je dat ?  vond je dat leuk? ja? is de tandarts hier in de buurt ?  ja? en  

E [v]  l eu k  ((knikt) )  

 [191] 

 .. 481  482  483  484  

A [v] wat zie je- lijkt het op deze tandarts ?   moest  je ook in de stoel l iggen ?  wat  moest  j e   

E [v]  n e e  ja  

 [192] 

 .. 485  486  487  488  

A [v] nog  meer  doen ? weet  je dat  nog?  wat zie je dan hier,  wat  doet de tandar ts hier?  

E [v]   n e e  een  

 [193] 

 .. 489  490  491  

A [v]  ja,  en wat doet di t meisje?  ja, ze kijkt. en wat gebeurt hier? 

E [v] spiegel  in zi jn mon d  kijk t  

 [194] 

 492  493  

A [v]  Wie zijn aan het lezen? En wat zie je nog meer allemaal? Als je  

E [v] Die zi tten aan het lezen                             ((wijst)) 

 [195] 

 .. 494  495  

A [v] naar het plaat je kijkt,  wat  zie je dan allemaa l  Zie je  iemand ehh die aan het  werk   

E [v]  (stilte)  

 [196] 

 .. 496  497  498  499  500  

A [v] i s ?  Wat doet  z i j?  Ja.  enn zie je een poster  aan de muur hangen ?  

E [v]  H m    Compute r  (stilte) nee 

 [197] 

 501  502  503  

A [v] Nee? k ijk eens  ja goed zo. zie je nog wat leuke dingen, interessante dingen, ne e 

E [v]  ((wijst))                                                           nee 

 [198] 

 504  505  506  

A [v] nou dan gaan we naar  de volgende,  wat is  di t ?  speeltuin. en ehm wat vind jij  

E [v]  speeltuin  

 [199] 

 .. 507  508  

A [v] het leukst in de speeltuin ?   om te spelen en wat  

E [v]  de gli j-           de gli jbaan, de draaimolen, de zandba k  

 [200] 

 .. 509  510  511  

A [v] doen deze k inderen ?  bootje varen.  enn wat doen deze kinderen ?   

E [v]  bootje varen  In de wip  

 [201] 

 .. 512  513  514  

A [v]  Ja.  en wat zie je nog meer, wat doen al le kinderen ?   ja 

E [v] spelen  Deze gaan door  een bui s   

 [202] 

 515  516  517  518  519  

A [v]  maar  wat  doen deze mevrouwe n  ja, en de kindjes?  

E [v] (stilte)  die zi t  op de bank  deze zijn op  

 [203] 

 .. 520  521  522  523  

A [v]  ja  en wat  doen deze mensen al lemaa l  

E [v] de  w ipwap  dees  zi jn ook op de wipwa p  die zitten te  
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 [204] 

 .. 524  525  

A [v]  te eten en te drinken ja  enn helemaal bovenaan op de tekening,  wat z ie  j e  daar   

E [v] d r inken   

 [205] 

 .. 526  527  528  529  530  

A [v] al lemaal?  ja  en deze kinderen?  

E [v]  Deze zi jn aan het  op dees  (stilte)  die zitten te picknicken 

 [206] 

 531  532  533  

A [v] die zit ten te picknicken ja en hier,  wat  is dat ?  een speelhuisje. en wat  

E [v]  dat weet  ik nie t  

 [207] 

 .. 534  535  536  537  

A [v] doen die kinderen daar ?  en deze kinderen ?  ja enn oeh kijk eens  

E [v]  spelen  op de trampoline  

  

[208] 

 .. 538  539  

A [v] hier,  wat  gebeurt daar?   ja, kindje zit vast in de struiken. wat eh   

E [v]  die zit vast in de struiken  

 [209] 

 .. 540  541  

A [v] zouden deze kinderen aan het  doen zi jn ?   in het huisje spelen? ja,  

E [v]  in het huisje spelen   

 [210] 

 .. 

A [v] goed hoor.  dan hebben we ze al lemaal wel gehad. dan gaan we naar het laatste  plaatje   

 [211] 

 .. 542  543  544  545  

A [v] alweer, wat zie je allemaal?   wat gebeurt er op het plaatje ?   en  

E [v]  eh  deze is aan het fietsen   

 [212] 

 .. 546  547  548  549  

A [v] deze kinderen?  hoeveel kinderen zi jn dat ?   ja en  

E [v]  oh ((gaapt) )  een twee dr ie vier vijf  ze s  

 [213] 

 .. 550  551  

A [v] wat  doen die kinderen dan?  waar kijken ze naar, ja ok? wat doen deze   

E [v]  die kijken naar di t  

 [214] 

 .. 552  553  

A [v] k inderen?  een diertje mee? ja. en die mevrouw hier,  

E [v]  spelen.  ze hebben een dier t je me e  

 [215] 

 .. 554  555  556  557  

A [v] wat  doet  di e  en deze meneer ?  nee? nou dan zi jn w e 

E [v]  weet ik nie t  (stilte) hm dat weet ik nie t   

 [216] 

 .. 558  

A [v]  denk ik wel klaar ja, we hebben alle tekeningetjes gehad, maar ehm wat wou ik nog  

 [217] 

 .. 559  560  

A [v] vragen? oh ja,  ben je wel  eens in Zweden op vakantie geweest ?   Ja, wat vind je, wat  

E [v]  ja  

 [218] 

 .. 561  562  563  564  

A [v] vind je ervan? Vind je het leuk daar ?   ja,  ben je er al vaak geweest ?  ja?  en heb   

E [v]  ((knikt) )  ja  
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 [219] 

 .. 565  

A [v] je ook Zweedse vr iendjes  in Nederland of  al leen Nederlandse vr iendje s   

E [v]  hmmm nee 

 [220] 

 566  567  568  

A [v] Alleen maar  Nederlandse vr iendje s   ja? En praat je altijd Zweeds tegen mama en papa   

E [v]  ja  

 [221] 

 .. 569  570  571  572  

A [v] of  Nederlands  ja? en op school?  je weet het niet. ok nouja het  

E [v]  ja  ehm, ik weet  het  nie t  

 [222] 

 .. 

A [v] maakt niet uit. Dan vind ik het al superfijn dat je mij wilde helpen 

  

 


