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Abstract 

Dit onderzoek richt zich op de vraag of een nieuwe onderzoeksparadigma geschikt is voor een 

vervolgonderzoek naar het effect van conceptuele complexiteit op haperingen in eerste- en 

tweede taal. Dit onderzoeksparadigma is ontwikkeld door De Jong en Klockmann (2012) en 

bestaat uit twee experimenten. In het eerste experiment (veranderend netwerk experiment), 

wordt er naar een pad gezocht waarbij op sommige momenten het netwerk verandert. In het 

tweede experiment (verschijnend netwerk experiment), wordt er naar een semantisch pad 

gezocht terwijl er een netwerk ontstaat. In beide experimenten worden er manipulaties gedaan 

op conceptueel niveau van spraakproductie. 

Het eerste doel van dit onderzoek is om te kijken of de manipulaties voor beide experimenten 

groot genoeg zijn om verschillen in reactietijden te meten. Het tweede doel van dit onderzoek is 

om te kijken of de gekozen onderzoeksmethode geschikt is: er wordt namelijk gebruik gemaakt 

van oogbewegingen om beide experimenten te sturen. De vraag is hier welke fixatietijd geschikt 

is om beide experimenten te sturen.  

De resultaten wijzen uit dat de manipulaties groot genoeg zijn om verschillen in reactietijden 

tussen de drie condities (moeilijk, makkelijk en geen verandering) te meten. Ook zijn er 

geschikte tijden gevonden om de verandering in een netwerk op het juiste moment te 

bewerkstelligen. Op basis van deze resultaten wordt het onderzoeksparadigma geschikt 

bevonden voor vervolgonderzoek.  

Uit de resultaten van spraakanalyses bij eerste taal, blijkt echter geen significant effect van 

conceptuele complexiteit op haperingen bij eerste taal. En omdat een analyse van spraak in een 

tweede taal echter ontbreekt, kunnen er geen ook uitspraken worden gedaan over de vraag of het 

effect van conceptuele complexiteit bij haperingen in eerste- én tweede taal gemeten kan 

worden.  
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1 Inleiding 

Stel je voor dat je als geboren Nederlander aan een verdwaalde Japanse toerist moet uitleggen 

waar hij zijn beoogde bestemming kan vinden in je geliefde woonplaats. Jullie proberen de 

conversatie zo duidelijk mogelijk te voeren in het Engels, zodat beide partijen elkaar begrijpen. 

Het gesprek gaat echter gepaard met eindeloze uh’s, stotteringen en aarzelingen. Op een 

gegeven moment stel je jezelf de vraag of hij ook zoveel zou haperen in het Japans of dat het 

misschien ligt aan de mogelijkheid dat hij de Engelse taal niet vloeiend beheerst. Met andere 

woorden: betekenen de haperingen dat de Japanse toerist niet precies weet wat hij wil zeggen op 

conceptueel niveau of dat hij zoekt naar de juiste woorden in het Engels op talige niveau? 

De vraag die een centrale rol speelt in dit onderzoek is in hoeverre conceptuele complexiteit 

invloed heeft op haperingen bij de spraak van eerste en tweede taal. Er is een nieuwe 

onderzoeksparadigma ontwikkeld door Nivja de Jong en Heidi Klockmann (2012). Het doel van 

dit onderzoeksparadigma is om te kijken of er onderscheid is in de complexiteit op conceptueel- 

én op het daaropvolgende talige niveau. Het is echter cruciaal om eerst de bruikbaarheid van dit 

onderzoeksparadigma te onderzoeken voordat het onderzoek daadwerkelijk kan worden gestart. 

Mijn onderzoek richt zich daarom op de vraag in hoeverre dit onderzoeksparadigma kan worden 

gebruikt om het effect van conceptuele complexiteit op haperingen bij de eerste en tweede taal 

te meten. 
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2 Theoretisch kader 

Om de vraag te beantwoorden in hoeverre conceptuele complexiteit invloed heeft op haperingen 

bij spraak in eerste en tweede taal, wordt er eerst getracht om een eenduidige definitie aan het 

concept ‘vloeiendheid’ te geven. Daarna wordt aan de hand van de relevante literatuur 

toegelicht waarom dit onderzoek gericht is op het effect op vloeiendheid in eerste en tweede taal 

wanneer er manipulaties worden gedaan in de conceptuele fase van spraakproductie. 

Vervolgens wordt er besproken welke voorgaande onderzoeken aanleiding zijn geweest voor de 

gekozen onderzoeksmethode. Tot slot worden de onderzoeksvragen en verwachtingen voor dit 

onderzoek geformuleerd naar aanleiding van de besproken literatuur en relevante onderzoeken.  
 

2.1cVloeiendheid 
De term vloeiendheid wordt vaak gebruikt om de spraak van een vreemde taal te beschrijven. 

De Jong et al. beschrijven ‘vloeiend spreken’ als het moeiteloos brengen van spraak zonder 

(gevulde) pauzes, herhalingen en correcties (2012a).  

Chambers (1997, p. 536) probeert in haar artikel ‘What do we mean by Fluency?’ tot een 

eenduidige definitie te komen van het concept vloeiendheid door een aantal kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeken over vloeiendheid naast elkaar te zetten. Ze concludeert uiteindelijk 

dat vloeiendheid gaat om het snel (speed) en moeiteloos (effortnessless) spreken van een taal. In 

haar artikel heeft ze een aantal temporele en linguïstische variabelen naast elkaar gelegd om te 

kijken welke variabelen geldig zijn voor het beoordelen van vloeiendheid. Ze bespreekt onder 

andere de spreeksnelheid (speech rate), articulatiesnelheid (articulation speed) en pauzes 

(pauses) (p. 538). In haar artikel haalt ze echter het onderzoek van Riggenbach aan die 

beweerde dat pauzes geen meetbare variabelen zijn bij het beoordelen van vloeiendheid (1991, 

p. 438). Dit komt volgens Riggenbach omdat eerstetaalsprekers even lang kunnen pauzeren als 

tweedetaalsprekers. Volgens Riggenbach gaat het bij meten van vloeiendheid dus niet om de 

duur van pauzes, maar wel om het aantal stille pauzes. Daarnaast beweert Riggenbach (1991) 

dat aarzelingen die veroorzaakt worden door zelfcorrecties in spraak geen duidelijke indicatoren 

zijn bij het beoordelen van vloeiendheid. Dit komt volgens haar omdat er nog niet voldoende 

onderzoek is gedaan naar de rol van aarzelingen bij vloeiende spraak (p. 438).  

Lennon (1990) en Schmidt (1992) definiëren het begrip vloeiendheid als “a performance 

phenomenon, a skill exercised in real time”. Hiermee bedoelen ze dat vloeiendheid een 

vaardigheid is wat plaatsvindt in de tijd van de spraak. Lennon wijst erop dat vloeiendheid, als 

een element van orale bekwaamheid, verschilt van andere elementen van taaluitingen, 

bijvoorbeeld: de lexicale ordening, de syntactische complexiteit of het gebruik van idiomen. De 
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drie laatstgenoemde elementen zijn volgens Lennon gerelateerd aan linguïstische kennis. Hij 

maakt onderscheid tussen de brede en de smalle definitie van het begrip vloeiendheid. De 

smalle definitie van vloeiendheid gaat om de temporele aspecten van spraak, zoals 

spreeksnelheid en pauzes. De brede definitie betreft de mondelinge taalvaardigheid van de 

spreker: hoe deze de tweede taal toepast in het dagelijks leven.  

In het artikel van Housen en Kuiken (2009) wordt vloeiendheid als een onderdeel gezien van 

taalvaardigheid. Housen en Kuiken beschrijven vloeiendheid als een construct met verschillende 

componenten die onderverdeeld kan worden in drie verschillende subdimensies. Deze 

driedeling wordt gebruikt om vloeiendheid te meten en komt oorspronkelijk uit het onderzoek 

van Tavakoli & Skehan (2005): (1) speed fluency (de snelheid en dichtheid van 

spraakproductie), (2) breakdown fluency (aantal, lengte en verdeling van pauzes gedurende de 

spraak) en (3) repair fluency (aantal herhalingen en correcties). In de volgende paragraaf wordt 

beargumenteerd welke aspecten van deze driedeling worden gebruikt om vloeiendheid te meten 

in dit onderzoek. 

 

2.1.1 Meten van vloeiendheid000000000000000000000000000000000000000000000 

Het onderzoek van De Jong et al. (2012a) richt zich op de vraag in hoeverre vloeiendheid van 

tweede taal voorspeld kan worden. Voor het meten van vloeiendheid hebben De Jong et al. de 

volgende aspecten gebruikt op basis van de driedeling (speed fluency, breakdown fluency en 

repair fluency) van Tavakoli & Skehan (2005). Ze meten onder andere het aantal stille- en 

gevulde pauzes, de articulatiesnelheid en het aantal herhalingen en correcties. Deze aspecten 

meten ze apart, zodat ze mogelijke verschillen kunnen zien tussen deze aspecten en het effect op 

vloeiendheid kunnen meten van elk aspect (p. 7).  

In dit onderzoek wordt er voor het meten van vloeiendheid ook gedeeltelijk gekeken naar de 

driedeling volgens Tavakoli & Skehan (2005). Wegens tijdsdruk wordt er alleen gekeken naar 

hoe vaak de aspecten van de breakdown fluency en van de repair fluency voorkomen. Voor de 

breakdown fluency wordt het aantal stille- en gevulde pauzes en de duur van stille pauzes 

gemeten. Voor de repair fluency wordt het aantal herhalingen en het aantal correcties gemeten. 

De definities van deze aspecten worden toegelicht naar aanleiding van het onderzoek van 

Riggenbach (2009): Een ‘stille pauze’ is een stilte die .250 seconde of langer duurt (p. 426). 

Daarnaast dient een ‘gevulde pauze’ om een stilte op te vullen. De gevulde pauzes kunnen non-

lexicaal zijn (“um”, “uh”). Dit zijn vullers en bevatten geen semantische informatie. Ook 

kunnen gevulde pauzes gaan om geluiden die langer duren dan .3 seconden en worden 

vastgeplakt aan een woord. Tot slot kunnen gevulde pauzes gaan om woorden die een kleine 

mate van semantische informatie bevatten, maar gebruikt worden als pauzes (“Ik bedoel”, 
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“Jeweetwel”). Bij repair fluency gaat het om correcties en herhalingen. Riggenbach (2009) 

maakt onderscheid tussen retraced restarts (een correctie of herhaling waarin de originele uiting 

wordt herhaald) en unretraced restarts (een correctie of herhaling waarin de originele uiting is 

weggelaten).  

Maar waar worden de pauzes, correcties en herhalingen eigenlijk door veroorzaakt? Komt het 

doordat iemand niet precies weet wat hij wil zeggen (op conceptueel niveau) of omdat hij zoekt 

naar de juiste woorden (op talige niveau)? In de volgende paragraaf wordt deze vraag aan de 

hand van een spraakproductiemodel toegelicht.  

 

2.2 Het effect van de ‘conceptualizer’ op vloeiendheid0000000000000000000 

Levelt (1989) en Levelt, Roelofs & Meyer (1999) beschrijven de werking van 

moedertaalsprekers (T1) in een model. Dit model onderscheidt een conceptualizer die 

boodschappen genereert, een formulator waarin grammaticale en fonologische uitingen worden 

gecodeerd en een articulator die spraak mogelijk maakt.  Een relevante vraag voor dit 

onderzoek is naar welke fase van dit model er wordt gekeken om problemen in vloeiendheid te 

meten.  

Derwing et al. (2009) benadrukken de bewering van Towell, Hawkins, & Bazergui (1996) die 

stellen dat haperingen bij T2 worden veroorzaakt door problemen in de formulator, omdat in 

deze fase de declaratieve kennis wordt omgezet in procedurele kennis en het 

automatizeringsproces nog niet volledig is (p. 535). Vervolgens zeggen Derwing et al. dat 

vloeiendheid in een tweede taal ook wordt beïnvloed door processen in de articulator en de 

conceptualizer (p. 535). Derwing et al. onderzoeken in hoeverre temporele eigenschappen 

(pauzes, spreeksnelheid en het aantal lettergrepen per seconde) van T1 taalproductie ook terug 

te zien zijn in T2 taalproductie en zijn niet verder ingegaan op het effect van de conceptualizer 

op vloeiende spraak, wat wel belangrijk is. Towell, Hawkins, & Bazergui (1996) menen 

namelijk dat de conceptualizer een effect heeft op T2 vloeiendheid (p. 535).  

Een onderzoek dat zich wel primair richt op de conceptuele fase van taaluitingen, is dat van 

Marek et al. (2007). Zij doen onderzoek naar conceptuele complexiteit bij moeilijke 

taaluitingen. In het onderzoek kijken ze naar de conceptuele fase van taal. Deze fase bestaat 

volgens Levelt (1989) uit twee stappen: de macroplanning en de microplanning. Het onderzoek 

van Marek et al. richt zich enkel op de macroplanning. Tijdens de macroplanning moet de 

spreker bepalen welke intenties of ideeën (afhankelijk van de context) hij heeft om die intentie 

vervolgens naar spraak te vertalen. In de tweede stap van conceptualisatie (microplanning), 
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moet de spreker zich concentreren op de vraag of de uiting die hij gaat doen wel of niet aansluit 

bij de gemeenschappelijke kennis die hij met de luisteraar deelt.  

Marek et al. (2007) hebben in een experiment geprobeerd om de complexiteit op conceptueel 

niveau systematisch te manipuleren door de proefpersonen in drie condities (moeilijk, medium, 

makkelijk) het semantisch pad te laten beschrijven in een netwerk. In dat netwerk moesten de 

proefpersonen de richting, de symbolen en de kleuren beschrijven die te zien waren. De 

resultaten van het onderzoek wezen op effecten van conceptuele complexiteit op spraak: er was 

een verschil te zien bij de moeilijke en de medium conditie ten opzichte van de makkelijke 

conditie. In het onderzoek van Marek et al. is de talige output niet constant gelaten. 

Net als in het onderzoek van Marek et al. (2007) wordt in dit onderzoek de complexiteit op 

conceptueel niveau gemanipuleerd en zullen de proefpersonen een semantisch pad beschrijven 

in een netwerk. Dit wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Onderzoeksmethode. Een belangrijk 

onderdeel in dit onderzoek is dat de talige factor constant wordt gelaten, iets wat niet is gedaan 

in het onderzoek van Marek et al.   

Een ander onderzoek dat gaat over het effect van de conceptuele fase op vloeiendheid, is het 

beschrijvende onderzoek van Segalowitz (2010). Het onderzoek laat zien dat wanneer er meer 

macroplanning nodig is bij een taaluiting, des te meer dit leidt tot haperingen bij T2 (p. 11). Dit 

komt omdat spraak niet vloeiend wordt totdat het proces van macroplanning compleet is.   

Een onderzoek dat Segalowitz aanhaalt over het effect van de conceptuele fase op vloeiendheid 

in T2, is de theorie van de De Bot (1992) over spraakproductie. Bij het spreken van T2, 

suggereert De Bot dat de spreker soms niet weet welke lexicale items nodig zijn voor de 

microplanning (dus nog niet weet hoe hij zijn ideeën of intenties moet uiten) (p. 12). Hier zit het 

probleem dus in de conceptualizer. Dit leidt volgens De Bot ertoe dat het vloeiend spreken van 

een tweede taal moeizamer gaat.  

Naar aanleiding van het bovenstaande kan er gezegd worden dat de conceptuele fase van 

spraakproductie ongetwijfeld invloed heeft op vloeiendheid in een tweede taal. Er is hier echter 

nog maar weinig concreet onderzoek naar gedaan. Ook is er niet veel bekend over het mogelijk 

effect van manipulaties op conceptueel niveau op vloeiendheid in T1 en T2. Het is daarom 

interessant om in dit onderzoek te kijken naar welke talige effecten (met betrekking tot 

haperingen in T1 en T2) er optreden wanneer er manipulaties worden gedaan op conceptueel 

niveau. Hoe dit wordt gedaan, zal in het hoofdstuk Onderzoeksmethode worden toegelicht. 

Maar eerst wordt in de volgende paragraaf uitgelegd welke eerdere onderzoeksmethoden 

aanleiding zijn geweest voor het construeren van het nieuwe onderzoeksparadigma. 
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2.3 Theorieën van onderzoeksmethode 00004444000000990000000000000000 
Naast de zojuist besproken onderzoeksmethode van Marek et. al (2007), wordt er in dit 

onderzoek ook gedeeltelijk voortgebouwd op de onderzoeksmethode van Hartsuiker & 

Notebaert (2009) en  Griffin (2001). Het onderzoek van Hartsuiker & Notebaert (2009) richt 

zich op de vraag in hoeverre lexicale problemen tot haperingen in spraak leiden. Om die vraag 

te beantwoorden hebben ze een netwerk opgesteld met afbeeldingen die de proefpersonen 

moesten beschrijven. In het netwerk waren de afbeeldingen op basis van lexicale gronden 

makkelijk of moeilijk. Hartsuiker & Notebaert bouwen voort op de onderzoeksmethode van 

Schnadt & Corley (2006) die ook wilden zien of er daadwerkelijk minder haperingen waren in 

woorden die minder vaak voorkwamen (woordfrequentie) en minder semantisch aan elkaar 

gerelateerd waren. In zowel het onderzoek van Hartsuiker & Notebaert (2009), als in het 

onderzoek van Schnadt & Corley (2006) is er gemanipuleerd op lexicaal niveau (dus ná het 

conceptueel niveau) om vloeiendheid in de eerste taal te meten.0  

Net als in het onderzoek van Hartsuiker & Notebaert (2009), zullen de proefpersonen in dit  

onderzoek ook netwerken met afbeeldingen moeten beschrijven. Er zijn echter manipulaties 

gedaan op conceptueel niveau en niet op lexicaal niveau. Wel wordt het effect van de 

manipulaties op talige niveau gemeten. In het hoofdstuk Onderzoeksmethode wordt dit nader 

toegelicht. 

Griffin (2001) deed onderzoek naar de oogfixatietijden tijdens spraak en fonologische codering. 

In het onderzoek moesten proefpersonen drie soorten objecten beschrijven die varieerden in 

codability (het aantal synoniemen voor een bepaald begrip) en the frequency of its dominant 

name (hoe vaak een dominant begrip voor een woord gebruikt werd). Uit het onderzoek van 

Griffin (2001) bleek dat sprekers langer keken naar woorden met een lagere codability en langer 

keken naar woorden met die minder vaak voorkwamen. Griffin concludeerde dat vloeiende 

spraak mogelijk het resultaat is van het feit dat taalproductie incrementeel is. Dat wil zeggen dat 

een spreker al begint te praten voordat de uiting af is en tijdens het praten het verloop van de 

rest ontstaat (p. 11). 

Dankzij het onderzoek van Griffin kan er gesteld worden dat oogbewegingen kunnen worden 

gebruikt om vloeiende spraak te onderzoeken. Voor dit onderzoek zullen oogbewegingen 

worden gebruikt om de experimenten te sturen. Dit zal nader worden toegelicht in het hoofdstuk 

Onderzoeksmethode.  
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2.4 Onderzoeksvragen0000000000000000000000000000000000000000000000 

Er is een nieuwe onderzoeksparadigma ontwikkeld door De Jong en  Klockmann (2012). Hierin 

staat de vraag centraal wat het effect is van conceptuele complexiteit op haperingen op talige 

niveau van T1 en T2.  

Voordat er antwoord op deze vraag kan worden gegeven, zullen er vooraf twee experimenten 

worden gedaan. Deze twee experimenten vormen samen een pilot om te onderzoeken of dit 

onderzoeksparadigma daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het onderzoek naar haperingen 

op conceptueel en talige niveau bij T1 en T2. Deze twee experimenten worden hieronder 

toegelicht. Dit onderzoeksrapport zal zich primair richten op de vraag of het 

onderzoeksparadigma kan worden gebruikt. De centrale vraag in mijn onderzoeksrapport luidt 

derhalve als volgt: 

“Kan het nieuwe onderzoeksparadigma worden gebruikt om het effect van conceptuele 

complexiteit op haperingen te meten bij T1 en T2?”  

Om antwoord te geven op de bovenstaande vraag, zullen er twee experimenten worden gedaan. 

In beide experimenten wordt de conceptuele moeilijkheid gemanipuleerd en de talige output 

constant gelaten.  

In het eerste experiment (1), genaamd veranderend netwerk, krijgen de proefpersonen een 

netwerk te zien. De taak voor de proefpersonen in dit experiment bestaat uit het zoeken naar de 

snelste route van A naar B. Tijdens het zoeken van de snelste route, zal op sommige momenten 

het netwerk veranderen. Wanneer dit gebeurt, zal de proefpersoon een nieuwe route moeten 

plannen.  

In het tweede experiment (2), genaamd verschijnend netwerk, krijgen de proefpersonen ook een 

netwerk te zien. Het is in dit experiment de bedoeling dat de proefpersonen semantische relaties 

zoeken tussen de targetplaatjes. Tijdens het zoeken naar het semantisch pad, ontstaat er een 

netwerk bij elke stap die een proefpersoon zet. De proefpersoon maakt hier bij elke stap de 

keuze tussen twee of meer plaatjes. De keuze maakt de proefpersoon gebaseerd op semantische 

relaties. 
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Het eerste doel van beide experimenten (1) en (2) is om te kijken of er de conceptuele 

moeilijkheid voldoende is gemanipuleerd om verschillen in reactietijden te meten. De vraag die 

hier beantwoord moet worden, luidt daarom als volgt: 

“Zijn de manipulaties in het verschijnend- en veranderd netwerk groot genoeg om verschillen in 

de reactietijden te meten?”  

Het tweede doel van beide experimenten (1) en (2) is om te kijken of er de juiste techniek is 

toegepast om de veranderingen in het netwerk op het juiste moment te bewerkstelligen. De 

experimenten worden namelijk gestuurd door oogbewegingen. Het gaat hier om de vraag wat de 

juiste oogfixatietijd is om het netwerk te laten veranderen. De vraag die ik wil beantwoorden, 

luidt daarom als volgt: 

“Wat is de juiste oogfixatietijd op de targetplaatjes voordat het netwerk moet veranderen?”  

Het onderzoeksparadigma wordt geschikt bevonden wanneer de manipulaties in beide 

experimenten (1) en (2)  groot genoeg blijken om verschillen te meten in reactietijden en er 

juiste timings worden gevonden om de netwerken te laten veranderen. 

Dit onderzoek wordt gedaan in twee delen. In het eerste deel worden beide experimenten (1) en 

(2) gedaan door middel van muisklikken. In het tweede deel van het experiment worden de 

experimenten (1) en (2) gestuurd door oogbewegingen. In het tweede deel van het onderzoek 

zullen de proefpersonen ook verbaal moeten beschrijven wat ze doen. Het beschrijven zal in het 

Nederlands (T1) of Engels (T2) gebeuren. Door gebrek aan tijd zal echter alleen de spraak van 

T1 worden geanalyseerd. Hiermee wordt er de eerste stap gezet naar het antwoord op de grote 

vraag: “Wat is het effect van conceptuele complexiteit op haperingen  bij T1 en T2?” 
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2.5 Verwachtingen0000009000000000000000000000000000000000000000000 
Omdat dit onderzoek zich primair richt op de vraag of het nieuwe onderzoeksparadigma 

geschikt is, worden er aantal verwachtingen uitgesproken die gebaseerd zijn op de twee 

experimenten (1) en (2).  

De eerste verwachting is dat de manipulaties in de veranderend (1)- en verschijnend (2) netwerk 

experimenten groot genoeg zijn om de verschillen in de reactietijden te meten.  

Over de juiste fixatietijden van beide experimenten kan nog geen verwachting worden 

uitgesproken. Dit komt omdat de juiste fixatietijden worden vastgesteld op basis van de gegeven 

feedback van de proefpersonen. Gedurende het tweede deel van het onderzoek (eye tracking) 

zal dus duidelijk worden welke tijden er geschikt zijn om experiment (1) en (2) te sturen.  

Al met al verwacht ik dat het onderzoeksparadigma kan worden gebruikt om in 

vervolgonderzoek te meten wat het effect is van conceptuele complexiteit op haperingen bij T1 

en T2.  
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3 Onderzoeksmethode 
 

3.1 Proefpersonen0000000000r000000000000000000000000000000000000000 

Er deden in totaal 38 WO-studenten mee aan dit onderzoek, waaronder 32 vrouwen en  

zes mannen. Van alle proefpersonen was Nederlands hun eerste taal en waren ze allen jonger 

dan 30 jaar. In het eerste deel (reactietijden) deden in totaal 21 mensen mee, waaronder 17 

vrouwen en vijf mannen. In het tweede deel (eye tracking en spraak) deden in totaal 17 mensen 

mee, waaronder 16 vrouwen en één man. Van alle proefpersonen was Nederlands hun eerste 

taal. 

 

3.2 Materiaal: twee experimenten000000000000000000000000000000000000 

Voor dit onderzoek is er een nieuwe onderzoeksparadigma ontwikkeld door Nivja de Jong en 

Heidi Klockmann (2012). Het ging om een netwerkmodel dat deels gebaseerd was op het model 

uit het onderzoek van Oomen & Postma (2001) en Marek et al (2007).  

Voor dit onderzoek kregen de proefpersonen twee soorten netwerken te zien (Veranderend (1) 

en verschijnend (2)) die beiden gepresenteerd werden op een computerbeeldscherm. In het 

vervolg wordt het veranderend netwerk experiment aangeduid als ‘experiment 1’ of ‘(1)’ en het 

verschijnend netwerk experiment als ‘experiment 2’ of ‘(2)’. Beide soorten netwerken zijn 

ontwikkeld met het programma Zep (Veenker, 2012). Daarnaast is er gebruik gemaakt van het 

programma Audacity om de spraak van de proefpersonen op te nemen. Met het programma 

Praat werd achteraf de spraak geanalyseerd (Broersma & Weekink, 2012) . Ieder netwerk 

bestond uit targetplaatjes die zijn gekozen naar aanleiding van twee onderzoeken naar 

woordovereenkomsten in afbeeldingen: Timed Picture Naming in seven Languages (Bates et al. 

2003) en Timed picture naming norms for 590 pictures in Dutch (Severens et al. 2005).  
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3.2.1 Materiaal: Het veranderd netwerk-experiment000000000000000000000000000  

Voor het experiment veranderend netwerk waren er 60 netwerken geconstrueerd. Ieder 

proefpersoon kreeg 60 netwerken te zien in de conditie: moeilijk, makkelijk of geen 

verandering.  De condities waren verdeeld over de 60 netwerken. Ieder proefpersoon zag elk 

netwerk maar één keer en zag dus 20 netwerken in conditie geen verandering, 20 netwerken in 

conditie moeilijk en 20 conditie in conditie makkelijk.  

In ieder netwerk zaten 16 targetplaatjes die niet semantisch gerelateerd waren. De targetplaatjes 

waren verbonden met verschillende gekleurde lijnen. Deze lijnen waren horizontaal, verticaal of 

diagonaal. Het was de bedoeling dat de proefpersonen in dit experiment zochten naar de snelste 

route via de lijnen van A naar B. Om het targetplaatje waar de proefpersoon zich bevond, was 

een lichtblauwe vak te zien. Op die manier wist de proefpersoon waar hij/zij was. Tijdens de 

zoektocht kon het pad ineens veranderen: de gekleurde lijnen wisselden van positie waardoor de 

route ineens moeilijk of makkelijk werd. Een netwerk werd makkelijk wanneer de originele 

paden werden vervangen door één of twee andere paden. En een netwerk werd moeilijk wanneer 

de originele paden ineens werden vervangen door drie of meer andere paden of wanneer er extra 

paden erbij kwamen. Wanneer er een verandering optrad, moest de proefpersoon opnieuw de 

snelste route plannen.00000000000fffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000  

 

3.2.2 Materiaal: Het verschijnend netwerk-experiment0000000000000000000000000 

Voor het experiment verschijnend netwerk zijn er 10 netwerken geconstrueerd. Ieder netwerk 

had zijn eigen semantisch thema en bestond uit zes semantisch gerelateerde targetplaatjes. De 

targetplaatjes vielen in de volgende tien categorieën: exotische dieren, eten, gebouwen, natuur, 

normale dieren, kleine zelfgemaakte items, zelfgemaakte gereedschap, huishoudelijk 

gereedschap, dieren en vrije tijd objecten. Het was in dit experiment de bedoeling dat de 

proefpersonen semantische relaties zochten tussen de targetplaatjes. Tijdens de zoektocht naar 

het semantisch pad, ontstond er een netwerk bij elke stap die een proefpersoon zet. Elk netwerk 

bestond uit zes stappen. Bij iedere stap kon de proefpersoon kiezen tussen twee of drie 

targetplaatjes. De targetplaatjes waren verbonden met rechte, gekleurde strepen die elk een 

eigen kleur hadden. Om het targetplaatje waar de proefpersoon zich bevond, was een lichtblauw 

vak te zien. Op die manier wist de proefpersoon waar hij/zij was. Iedere stap binnen een 

netwerk had twee condities: makkelijk of moeilijk.  

 

  

Vloeiendheid in eerste- en tweede taal                                                                Nhung Le Nguyen      



	  

 

15	  

3.3 Procedure-------------------------------------------------------------------------------- 

Experiment (1) en (2) werden in twee delen afgenomen. In het eerste deel werden de 

reactietijden van de proefpersonen opgenomen. In het tweede deel werden de experimenten 

door middel van oogbewegingen gestuurd en werd de spraak opgenomen. In het eerste deel 

(reactietijden) begonnen de proefpersonen met experiment 2 (10 netwerken) en deden daarna 

experiment 1 (60 netwerken). In het tweede deel (Eye tracking) begonnen de proefpersonen met 

experiment 1 en deden daarna experiment 2. Beide delen (reactietijden en eye tracking) vonden 

plaats in een geluidsdichte ruimte van een laboratorium. 

 

3.3.1 Deel 1: Reactietijden-------------------6---------------------------------------------- 
In het eerste deel (reactietijden) navigeerden de proefpersonen door de netwerken door middel 

van muisklikken. De experimenten namen per proefpersoon ongeveer 40 minuten in beslag. 

Allereerst kreeg iedere proefpersoon een korte mondelinge introductie. Vervolgens mocht deze 

plaatsnemen voor het computerscherm in de geluidsdichte cabine om de digitale instructies te 

lezen. Deze instructies waren geschreven in het Nederlands en bevatten enkel tekst (zie bijlage 1 

en 2). De instructies beschreven nauwkeurig hoe het netwerk in elkaar zat, wat de proefpersoon 

moest doen en hoe de proefpersoon kon navigeren. Ook werd de proefpersoon verteld dat hij/zij 

door een blauw vakje kon zien waar hij/zij zich bevond. Daarnaast werd de proefpersoon 

verzocht om zo min mogelijk fouten te maken en zo min mogelijk te gokken. 

De proefpersonen drukten op de spatiebalk wanneer zij klaar waren met het lezen van de 

instructies. Aan beide experimenten gingen eerst een aantal oefeningen vooraf om de 

proefpersoon bekend te laten raken met de werking van de experimenten. Er was één oefening 

voor het verschijnend netwerk experiment en vier oefeningen voor het veranderend netwerk 

experiment. Zowel bij de oefeningen als in de echte experimenten, kregen de proefpersonen alle 

tijd om eerst het netwerk te bekijken voordat ze daadwerkelijk aan de route begonnen. Wanneer 

ze er klaar voor waren, drukten ze nog een keer op de spatiebalk om aan de route te beginnen. 

Wanneer de proefpersoon eenmaal begon aan het experiment, werden de reactietijden 

opgenomen. Na elk experiment kon de proefpersonen vragen stellen aan de onderzoeker indien 

dit nodig was. 
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3.3.2 Deel 2: Eye tracking-------------------------------------------------------------------  

In het tweede deel werd door middel van oogbewegingen de experimenten (1) en (2) gestuurd 

en de spraak opgenomen. Het doel was om te onderzoeken welke timing het meest geschikt was 

voor beide experimenten; welke tijd (in milliseconde) er nodig was voordat het netwerk zou 

moeten verspringen. Er waren drie groepen (A, B en C) met drie verschillende timing’s. De 

timing voor groep A was 500 milliseconde. De timing voor groep B was 650 milliseconde en de 

timing voor groep C was 350 milliseconde. De timings zijn gekozen op basis van de verkregen 

feedback van de proefpersonen. Deze gaven mondeling en via een enquête aan of ze de 

experimenten te snel of te langzaam vonden (zie bijlage 7). De experimenten werden dus 

gestuurd door middel van oogbewegingen: een proefpersoon kon zijn pad kiezen door te kijken 

naar de targetplaatjes. De experimenten werden gedaan in een gesloten ruimte van een 

laboratorium met een Tobii Technology Eye Tracker.  

Voordat de proefpersonen startten met het experiment, kregen ze eerst de gelegenheid om 

kennis te maken met de targetplaatjes die in het netwerk voorkwamen. Deze targetplaatjes 

stonden in een geprint boekje met namen in het Nederlands of Engels. Proefpersonen die de 

experimenten in het Engels deden (8), kregen de targetplaatjes in het Engels en proefpersonen 

die de experimenten in het Nederlands (9) deden, kregen de targetplaatjes in het Nederlands (zie 

bijlage 13). Er zat geen tijdslimiet aan het bestuderen van de targetplaatjes. Na het bestuderen 

van de plaatjes mocht de proefpersoon plaatsnemen in de cabine waarna de ogen gekalibreerd 

werden. De ideale afstand tussen de camera en de proefpersoon was 60 cm. Wanneer de 

proefpersoon comfortabel zat en aangaf dat hij er klaar voor was, mocht deze de digitale 

instructies lezen van experiment 1. Deze instructies waren in het Nederlands of in het Engels. 

De instructies beschreven nauwkeurig hoe het netwerk in elkaar zat en hoe de proefpersoon kon 

navigeren (zie bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5 en bijlage 6).  

Er werd aan de proefpersonen verteld dat hun beschrijving werd gebruikt voor een vervolg 

experiment waarin de luisteraar het netwerk moest tekenen die zij hadden beschreven in dit 

experiment. Het was daarom belangrijk om zo accuraat mogelijk te praten, zo min mogelijk 

fouten te maken en zo min mogelijk te gokken. Ook werd de proefpersonen verteld dat zij door 

een blauw vakje konden zien waar ze zich in het netwerk bevonden. ----------------------------  
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Na het lezen van de instructies, drukte de proefpersoon op de spatiebalk om te beginnen aan het 

veranderend netwerk experiment. Tijdens beide experimenten navigeerde de proefpersoon door 

te kijken naar de targetplaatjes. Ook moest de proefpersoon tijdens het experiment beschrijven 

wat hij deed. Het beschrijven werd gedaan in het Nederlands of Engels. Tijdens de 

experimenten kon de proefpersoon vragen stellen aan de onderzoeker indien dit nodig was.  

Na iedere 15 netwerken werden de ogen van de proefpersoon opnieuw gekalibreerd om zo 

nauwkeurig mogelijk te kunnen meten. Er waren vier kalibratie-momenten en halverwege het 

experiment had de proefpersoon de gelegenheid om een korte pauze te nemen. Na het 

veranderend netwerk experiment, kreeg de proefpersoon opnieuw het geprinte boekje met de 

targetplaatjes en werd de proefpersoon verzocht om opnieuw de plaatjes te bestuderen ter 

voorbereiding voor het verschijnend netwerk experiment. 

Voordat de proefpersoon aan het verschijnend netwerk experiment begon, werden de ogen eerst 

opnieuw gekalibreerd. Wanneer de proefpersoon comfortabel zat en aangaf dat zij er klaar voor 

waren, mochten ze de digitale instructies lezen van het verschijnend netwerk experiment (zie 

bijlage 3 en bijlage 5). Ook tijdens dit experiment moest de proefpersoon beschrijven wat hij 

deed. Tijdens het experiment waren er geen tussentijdse kalibratiemomenten.  

Na het experiment deden de Engelse proefpersonen (8) nog een Engelse taaltest (LexTALE). 

Dit was om een globaal beeld te krijgen van het Engelse niveau van de proefpersonen. Deze test 

duurde minder dan vijf minuten. 
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4 Resultaten------------------------------------------------------------------------------- 

In dit onderdeel worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In het eerste deel (4.1) 

worden de resultaten van de experimenten (1) en (2) voor het onderdeel reactietijden 

beschreven. In het tweede deel (4.2) worden de resultaten van het verschijnend netwerk 

experiment (2) tijdens de Eye tracking beschreven. Tot slot wordt er nog kort aandacht besteed 

aan de resultaten van de Engelse taaltest (4.3).  

 

4.1 Reactietijden 

4.1.1 Resultaten: Verschijnend netwerk experiment-------------6666-------------------

------ 

In dit onderdeel gaat het om de resultaten van het Verschijnend netwerk experiment en zal getest 

worden of er uitspraak kan worden gedaan over de verschillen in reactietijd tussen de conditie 

moeilijk en makkelijk. Hier wordt de vraag gesteld of de reactietijden van  moeilijke stappen in 

de netwerken relatief langer duren dan de reactietijden van  makkelijke stappen in de netwerken.  

 

Tabel 1 

Reactietijden: Beschrijvende Statistieken van Experiment 2  per conditie 

Conditie N M     (SD) 

Moeilijk 47 7.52 (.48) 

Makkelijk  47 7.30 (.33) 

Note. Verschil is significant bij p <.001 

A.Het gaat hier om het logaritme van een seconde 

 

Gemiddeld genomen duren  moeilijke stappen in de netwerken relatief langer dan  makkelijke 

stappen in de netwerken. Dit verschil is significant (t = 4.71 ; df = 46; p < .001) bij tweezijdige 

toetsing.*   

 

 

*Zie bijlage 9 voor volledige SPSS output 
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4.1.2 Resultaten: Veranderend netwerk experiment-------------------------------------- 
In dit onderdeel gaat het om de resultaten van het veranderend netwerk experiment en zal er 

getest worden of er uitspraak kan worden gedaan over de verschillen in reactietijd tussen de 

condities moeilijk, makkelijk en geen verandering.  

 

Tabel 2. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Reactietijden: Beschrijvende Statistieken van Experiment 1 per conditie 

Conditie N M    (SD) 

Moeilijk 60 7.99 (.58) 

Makkelijk  60 7.52 (.35) 

Geen verandering  60 6.61 (.41) 

Note. Verschillen zijn significant bij p <.001 

A. Het gaat hier om het logaritme van een seconde 

Op basis van een meerweg ANOVA wordt er geconstateerd dat er een significant verschil in 

reactietijd bestaat tussen de moeilijke conditie, de makkelijke conditie en de geen verandering 

conditie (F= (2,118) = 213,88; p < .001). De netwerken in de conditie geen verandering hebben 

gemiddeld genomen de kortste reactietijd. De netwerken in de moeilijke conditie hebben 

gemiddeld genomen de langste reactietijd. De netwerken in de makkelijke conditie, nemen een 

tussenpositie in.  

Er is een significantieniveau te zien van lager dan  .001  (p < .001). Gekeken naar de partiële 

Eta square, blijkt ook dat 78% van de verschillen in de reactietijden verklaard kan worden 

vanuit de verschillende condities (η² = .78 )*.  

 

 

 

 

 

*Zie bijlage 8 voor volledige SPSS output  
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4.2 Eye tracking en spraak--7-----4444444444000000-------------------------------
Uit de feedback van de proefpersonen (n = 17) gedurende de twee experimenten (1) en (2) blijkt 

dat ‘timing A = 500 milliseconde’ het meest geschikt is voor het veranderend netwerk 

experiment. Uit de enquête vragen: “Denk je dat het blauwe vakje te snel, op tijd of te langzaam 

bewoog” en  “Veranderden de netwerken te snel voordat je klaar was met praten?”, gaf 66% 

(n=4) van de proefpersonen in groep A (n=6) aan dat het blauwe vakje niet te snel bewoog en de 

netwerken niet te snel of te langzaam veranderden voordat ze klaar was met praten.   

Daarnaast blijkt dat ‘timing B= 650 milliseconde’ het meest geschikt is voor het verschijnend 

netwerk experiment. Uit de enquête vragen: “Denk je dat het blauwe vakje te snel, op tijd of te 

langzaam bewoog” en “Veranderden de netwerken te snel voordat je klaar was met praten?”, 

gaf 83% (n=4) van de proefpersonen in groep B (n= 5) aan dat het blauwe vakje op tijd bewoog 

en dat de netwerken niet te snel veranderden.  

Tot slot bleek dat ‘timing C = 350 milliseconde’ te snel was voor beide experimenten (1) en (2). 

Uit de enquête vragen: “Veranderden de netwerken te snel voordat je klaar was met praten?” 

en “Denk je dat het blauwe vakje te snel, op tijd of te langzaam bewoog?”, gaf 83% (n=5) van 

de proefpersonen in groep C (n=6) aan dat de netwerken te snel veranderden voordat ze klaar 

waren met praten.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Note: De resultaten zijn verkregen door de proefpersonen met dezelfde antwoorden op te tellen en vervolgens te 

delen die door het totaal aantal proefpersonen per groep.   
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4.2.1 Resultaten: Verschijnend netwerk experiment 

 

Tabel 4 
Eye tracking: Beschrijvende Statistieken van Experiment 2 per conditie,  

‘nfp’, ‘nsp’, ‘nrep’ 

Conditie nfp nsp nrep 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Moeilijk .17 (.28) 1.05 (.51) .15 (.27) 

Makkelijk  .16 (.27) .99 (.69) .13 (.28) 

Note. Verschil is significant bij p <.001 

A. ‘nfp’ is het aantal gevulde pauzes 

B. ‘nsp’ is het aantal stille pauzes 

C. ‘nrep’ is het aantal herhalingen, hernemingen en correcties 

 

 

Gemiddeld genomen hebben moeilijke stappen in de netwerken meer gevulde pauzes dan 

makkelijke stappen in de netwerken.  Dit verschil is niet significant (t = .05 ; df = 46; p > .95) 

bij tweezijdige toetsing. Daarnaast blijkt dat moeilijke stappen in de netwerken gemiddeld meer 

stille pauzes hebben dan makkelijke stappen in de netwerken.  Dit verschil is ook niet significant 

(t = .56 ; df = 46; p > .57) bij tweezijdige toetsing. Ook blijkt dat moeilijke stappen in de 

netwerken gemiddeld meer herhalingen, hernemingen en correcties hebben dan makkelijke 

stappen in de netwerken. Dit verschil blijkt ook niet significant (t = .36 ; df = 46; p > .70) bij 

tweezijdige toetsing.*  

 

 

 

 

 

 

*Zie bijlage 10 voor volledige SPSS output 
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Tabel 5 
Eye tracking: Beschrijvende Statistieken van experiment 2 per conditie,  

‘Duur stille pauzes’ 

Conditie N M     (SD) 

Moeilijk 47 6.81 (.97) 

Makkelijk  47 6.92 (.79) 

Note. Verschil is significant bij p <.001 

A. Het gaat hier om het logaritme van een seconde 

 

Gemiddeld genomen duren stille pauzes bij moeilijke stappen in de netwerken relatief korter dan 

bij stille pauzes bij makkelijke stappen in de netwerken. Er blijken geen significante verschillen 

bij tweezijdige toetsing  (t = -.61;df =40; p >.53)* 

 

Tabel 6 

Eye tracking: Beschrijvende Statistieken van experiment 2 per conditie, ‘totale tijd’ 

Conditie N M     (SD) 

Moeilijk 47 7.85 (.56) 

Makkelijk  47 7.51 (.26) 

Note. Verschil is significant bij p <.001 

A. Het gaat hier om het logaritme van een seconde 

 

Gemiddeld genomen duren moeilijke stappen in de netwerken relatief langer dan makkelijke 

stappen in de netwerken. Er blijkt een significant verschil bij tweezijdige toetsing  

(t = 4.1;df =46; p <.001)* 

 

 

*Zie bijlage 11 en 12 voor volledige SPSS output 
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4.3 De Engelse test----8888-------------------------00000-------------------------------
Van de proefpersonen (8) die de Engelse taaltest (LexTALE) hebben afgenomen, was de 

gemiddelde score 74.5%. Dit resultaat ligt hoger dan de gemiddelde score van 70.7 (score van 

een grote groep Nederlandse en Koreaanse sprekers op gevorderd niveau (Broersma  & 

Lemhöfer , 2011)). 
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5 Discussie en conclusie 

Het doel van experiment 1 en experiment 2 was om te kijken of het nieuwe 

onderzoeksparadigma daadwerkelijk kan worden gebruikt in vervolgonderzoek naar de invloed 

van conceptuele complexiteit op haperingen bij de spraak in T1 en T2.  

 

Reactietijden 

Enerzijds is er gekeken naar de reactietijden van beide experimenten. Het eerste doel was om te 

kijken of de conceptuele moeilijkheid voldoende is gemanipuleerd om verschillen in 

reactietijden te meten. De vraag hier was of de manipulaties in de verschijnend- en veranderd 

netwerk experimenten groot genoeg zijn om de verschillen in de reactietijden te meten.  

Uit de resultaten van experiment 1 blijkt dat de netwerken in de moeilijke conditie 

daadwerkelijk  relatief  langere reactietijden hebben dan de netwerken in de makkelijke conditie 

en de netwerken in de geen verandering conditie. Ook blijkt uit de resultaten van experiment 2 

dat de reactietijden van moeilijke stappen in de netwerken gemiddeld genomen langer duren dan 

de makkelijke stappen in de netwerken. Naar aanleiding van deze resultaten kan er 

geconcludeerd worden dat de manipulaties in beide experimenten groot genoeg zijn om 

verschillen in de reactietijden te meten.  

Deze resultaten komen overeen met de resultaten uit het onderzoek van Marek et al. (2007). In 

het onderzoek van Marek et al. bleek ook dat er significante verschillen waren bij de conditie 

moeilijk en de conditie medium ten opzichte van de conditie makkelijk.  

Eye tracking000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Het tweede doel van beide experimenten (1) en (2) was om te kijken of de juiste techniek is 

toegepast om de veranderingen in het netwerk op het juiste moment te bewerkstelligen. Het 

ging om de vraag welke timing juist was voor elk experiment om de netwerken te laten 

veranderen. Op basis van de mondelinge feedback en de antwoorden op de enquêtes zijn de 

geschikte timings gevonden. Er is gebleken dat een timing van 500 milliseconde het meest was 

voor experiment 1 (veranderend netwerk experiment). Voor experiment 2 (verschijnend netwerk 

experiment) is gebleken dat de timing van 650 milliseconde het meest geschikt is. 

Omdat er geschikte timings zijn gevonden die beide experimenten laten werken, kan er 

geconcludeerd worden dat de juiste techniek is toegepast om de veranderingen in het netwerk 

op het juiste moment te bewerkstelligen. Door middel van oogbewegingen kunnen de 

experimenten dus gestuurd worden. 
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Methode 

Wanneer er een terugblik wordt geworpen op de gehanteerde onderzoeksmethode, kunnen er 

een aantal kritische kanttekeningen geplaatst worden. Ten eerste bleek gedurende het eerste 

experiment (1) dat de proefpersonen in het begin nog moeite hadden met het begrijpen van de 

taak. Uit mondelinge feedback bleek dat er niet voldoende oefen-netwerken waren. Er was één 

oefen-netwerk voor het verschijnend netwerk experiment en vier oefennetwerken voor het 

veranderend netwerk experiment. In vervolgonderzoek zou een aanbeveling zijn om meer oefen 

– netwerken te bieden.  

Daarnaast bleek uit het eerste deel van het onderzoek (reactietijden) dat de volgorde van de 

experimenten niet juist was. In het eerste deel van het onderzoek begonnen de proefpersonen 

met het verschijnend netwerk experiment en deden daarna het veranderend netwerk experiment. 

Gedurende het onderzoek bleek dat de proefpersonen tijdens het veranderend netwerk 

experiment nog steeds naar semantische relaties zocht tussen de targetplaatjes en dat er enige 

verwarring was over hun taak in dit experiment. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om 

de proefpersonen eerst het veranderend netwerk experiment te laten uitvoeren en daarna pas het 

verschijnend netwerk experiment.  

Een andere beperking van dit onderzoek is dat er alleen maar WO-studenten deelnamen aan de 

experimenten. De gevonden resultaten zijn daarom niet representatief voor verschillende 

groepen van de bevolking. In vervolgonderzoek naar het effect van conceptuele complexiteit op 

haperingen bij T1 en T2 kunnen verschillende groepen uit de bevolking worden genomen om 

representatieve uitspraken over de gevonden resultaten te kunnen doen. Ook was het aantal 

proefpersonen in dit onderzoek gering (38) om een solide en representatieve uitspraak te kunnen 

doen over de gevonden resultaten. 
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Spraak 

In dit onderzoek is er ook aandacht besteed aan het meten van vloeiendheid in T1 volgens de 

driedeling van Tavakoli & Skehan (2005). In het tweede deel van het onderzoek (eye tracking) 

werd de spraak opgenomen in het Nederlands en het Engels. Wegens tijdsdruk werd echter 

slechts vijf eerstetaalsprekers geanalyseerd die de uitvoering van experiment 2 beschreven. 

Uit de resultaten van de Eye tracking bleken geen significante verschillen. In dit onderzoek 

kunnen er dus geen conclusies worden getrokken betreft het effect van conceptuele complexiteit 

op het aantal gevulde- en stille pauzes, het aantal herhalingen, hernemingen en correcties en de 

duur van de pauzes in eerste taal. Dit is mogelijk te wijten aan het aantal proefpersonen (5) die 

zijn gemeten. In vervolgonderzoek zou een aanbeveling zijn om meer proefpersonen te meten 

zodat er mogelijk wel significante verschillen worden gevonden.  

En omdat de spraakanalyse van T2 wegens tijdsdruk helemaal niet aan bod is gekomen in dit 

onderzoek, kunnen er dus ook geen uitspraken worden gedaan over het effect van conceptuele 

complexiteit op vloeiendheid in T2. De stelling dat vloeiendheid in een tweede taal wordt 

beïnvloed door processen in de conceptualizer, volgens Derwing et al. (2009), kan dus niet 

worden bevestigd (p. 535).  

Wanneer er echter wordt gekeken naar het verschil in de gemiddelde totale tijd, is er wel een 

significante verschil te zien: de moeilijke conditie duurt gemiddeld genomen relatief langer dan 

de makkelijke conditie. Er kan dus gesteld worden dat wanneer experiment 2 gestuurd wordt 

door middel van oogbewegingen, dat de manipulaties op conceptueel niveau nog steeds 

voldoende blijken om de verschillen in reactietijden te meten. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat deze techniek (oogbewegingen) geschikt is om het verschijnend netwerk experiment 

te sturen en dat de oogbewegingen ook verschillen kunnen meten in de manipulaties op 

conceptueel niveau. 

Bovendien werden slechts enkele aspecten van de breakdown fluency en de repair fluency 

gemeten. Er is alleen gekeken naar het aantal stille- en gevulde pauzes, het aantal herhalingen, 

hernemingen en correcties en de duur van de stille pauzes. Omdat er geen aandacht is besteed 

aan aspecten van de speed fluency en de gebruikte aspecten van de breakdown- en repair 

fluency niet verder zijn gespecificeerd volgens Riggenbach (2009), kunnen er geen adequate 

conclusies worden getrokken in dit onderzoek over de mate van vloeiendheid in T1. Bovendien 

stelde Riggenbach dat het meten van de duur van de pauzes geen goede indicatie is voor het 

beoordelen van vloeiendheid. Voor dit onderzoek is de duur van stille pauzes wel opgenomen. 

In vervolgonderzoek zou er dus gekeken kunnen worden naar meer aspecten waarmee 
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vloeiendheid wordt beoordeeld volgens the theorie van Riggenbach (2009) en de driedeling van 

Tavakoli & Skehan (2005).  

 

Conclusie  
Al met al kunnen we naar aanleiding van de behaalde resultaten (significante verschillen in 

reactietijden) concluderen dat de manipulaties op conceptueel niveau groot genoeg zijn. In 

vervolgonderzoek kunnen de netwerken in de drie onderzochte condities dus worden gebruikt. 

Wel zullen er, met oog op de procedure van de onderzoeksmethode, een aantal aanpassingen 

moeten worden gedaan om de experimenten te optimaliseren. Daarnaast blijkt dat het aansturen 

van de experimenten door oogbewegingen een geschikte techniek is. Enerzijds zijn er namelijk 

geschikte timings gevonden voor beide experimenten en anderzijds is gebleken dat 

oogbewegingen ook meten dat de conceptuele manipulaties groot genoeg zijn. 

Gekeken naar de manipulaties op conceptueel niveau die groot genoeg zijn en naar de geschikte 

techniek, kan er geconcludeerd worden dat dit onderzoeksparadigma gebruikt kan worden in 

vervolgonderzoek. 

 

Uit de resultaten van de spraakanalyses bij eerste taal, blijkt echter geen significant effect van 

conceptuele complexiteit op haperingen in eerste taal. Deze resultaten zijn mogelijk te wijten 

aan het feit dat door tijdsdruk slechts vijf eerstetaalsprekers zijn geanalyseerd. Uit 

vervolgonderzoek zou dus nog moeten blijken of er met dit onderzoeksparadigma significante 

verschillen worden gevonden wanneer er meer eerstetaalsprekers worden geanalyseerd. En 

omdat een analyse van spraak in een tweede taal ontbreekt, kunnen er geen ook uitspraken 

worden gedaan over de vraag of het effect van conceptuele complexiteit bij haperingen in 

eerste- én tweede taal gemeten kan worden.  
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Bijlage 1. Instructies Veranderend netwerk experiment Reactietijden 

 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment worden je netwerken gegeven die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. Het 
beginplaatje is gemarkeerd met de letter A en het eindplaatje met de letter B. Jouw taak is om de 
kortste route aan te geven door op de plaatjes te klikken, beginnend bij plaatje A en eindigend 
bij plaatje B. De gekleurde lijnen kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal zijn; diagonale 
lijnen kunnen elkaar kruisen. De kleur van de lijnen heeft geen betekenis. Voordat je een route 
aangeeft krijg je de gelegenheid om het netwerk te bestuderen en de kortste route uit te 
stippelen. Er staat hier geen tijdsdruk op. 
 
Daarnaast is het in sommige netwerken mogelijk dat de beschikbare paden tijdens het klikken 
zullen veranderen.  Wanneer dit gebeurt moet je opnieuw plannen wat de kortste route is vanaf 
het punt waar je op dat moment gebleven bent.  
 
Zodra je klaar bent om te beginnen met het aanklikken van je gekozen route moet je op de 
spatiebalk drukken. Tijdens het volgen van de route zal een blauw vierkantje je huidige positie 
in het netwerk aangeven. Het blauwe vierkant zal alleen meebewegen als je op de kortste route 
zit, dus als het niet meebeweegt weet je dat je op een verkeerde route zit! 
 
Succes! 
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Bijlage 2. Instructies Verschijnend netwerk experiment Reactietijden 

 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment zul je netwerken te zien krijgen die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. 
Het is de bedoeling dat je een route aanklikt gebaseerd op welke items aan elkaar gerelateerd 
zijn. De items kunnen aan elkaar gerelateerd zijn op het gebied van functie en/of betekenis.  
 
Tijdens het betreden van het pad zul je slechts een fragment zien van het totale netwerk. Dit 
fragment bevat de afbeelding van je vorige keuze, de afbeelding van je huidige keuze en de 
afbeeldingen van de items waar je voor je volgende stap uit kunt kiezen. Dus hierin zie je waar 
je vandaan komt, waar je nu bent en waar je heen kunt gaan.  
 
De totale lengte van je gekozen route bevat zes items. Het beginplaatje is gemarkeerd met de 
letter A en het eindplaatje met de letter B. De plaatjes die de route vormen van A naar B moet je 
zelf selecteren. Je hebt altijd 1-4 keuzemogelijkheden; je moet het plaatje kiezen dat het meest 
overeenkomt met het vorige plaatje uit je route. Als er bijvoorbeeld een plaatje van een zebra 
verschijnt en de opties waar je uit kunt kiezen zijn olifant, vlinder en hamer, dan zou je voor 
olifant moeten kiezen. Dit omdat olifant meer overeenkomsten vertoond met zebra dan met 
hamer (een hamer is namelijk een levenloos object) of met vlinder (een vlinder is wel een 
levend wezen maar geen zoogdier). Een ander voorbeeld is als het plaatje een hamer is en de 
opties zijn zaag en tafel, dan moet je kiezen voor de zaag en niet voor de tafel, omdat de zaag 
ook een gereedschap is en de tafel een meubelstuk. Er zijn geen vooral vastgestelde categorieën 
voor de plaatjes dus je kiest steeds het items die het beste overeen komt met het voorafgaande 
item. 
 
Om het pad te creëren moet je klikken op de plaatjes. Tijdens het klikken zal er een blauw 
vierkant verschijnen dat je huidige positie in het netwerk aangeeft. Het plaatje van je vorige 
keuze wordt lichtgrijs op het moment dat het blauwe vierkantje naar het volgende plaatje 
beweegt. De items die je niet gekozen hebt zullen van het beeld verdwijnen. Het blauwe 
vierkantje zal alleen meebewegen als je het juiste item hebt gekozen, dus wanneer het vierkantje 
niet beweegt weet je dat je op de verkeerde route zit! 
 
Succes!  
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Bijlage 3. Instructies Verschijnend netwerk experiment  
Engels Eye tracking 

  
Dear Participant, 
  
Thank you for participating in this experiment! 
  
In this experiment, you will be given networks consisting of pictures and colored lines. Your 
task will be to describe a path that follows only items which are related based on their function 
and/or meaning. Your speech will be recorded for use in another experiment. In this other 
experiment, a listener has to draw the paths you described. 
 
At each moment in your description, you will see only a fragment of the network. This fragment 
will include the previous picture you were on, the current picture, and the alternatives for the 
next picture. Ideally, the listener should not be aware that you have only a fragment. It is 
therefore very important to make your speech as smooth and continuous as possible. 
  
The total length of the path you choose contains six items. The first picture will be marked with 
an A and the last picture with a B. The pictures in between, you will need to choose yourself. 
You will always have 1-4 alternatives to choose from; you should choose the one that is most 
related to the previous one. For example, if there is a picture of a zebra and the options are 
elephant, butterfly, and hammer, the choice would be elephant, as it is more closely related to 
zebra than hammer (which is a non-living object) and butterfly (which is a living creature, but 
not a mammal). Similarly, if the picture is hammer, and the options are saw and table, you 
should choose saw (which is also a tool) rather than table (which is furniture). There are no 
designated categories for the pictures, but you should try to choose the one that matches the 
best. 
  
Finally, throughout your description, a blue box will highlight your current position on the 
network. You have to focus your eyes on the pictures in the network to create your path, as you 
select a picture by looking at it.  The picture you have previously choosen will fade out to a 
light grey when the blue box moves to the next picture. The items you do not include in your 
path will disappear from the screen. The blue box will only move with you if you have chosen 
the correct item; so if it does not move, you will know you are on the wrong path! 
  
Good luck! 
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Bijlage 4. Instructies Veranderend netwerk experiment  
Engels Eye tracking 

 
Dear Participant, 
  
Thank you for participating in this experiment! 
  
In this experiment, you will be given networks consisting of pictures and colored lines. Your 
task will be to describe the shortest path between two of the pictures. We ask you to include the 
colors of the lines as well as the pictures in your description. This is important, because your 
speech will be recorded for use in another experiment. In this other experiment, a listener has to 
draw the paths you described. 
  
The beginning picture is marked with the letter A and the ending picture with the letter B. Your 
task is to describe the shortest path, starting from A and working your way to B, while you 
describe every picture you come across. The colored lines might be horizontal, vertical, or 
diagonal; diagonal lines might cross each other. Before describing a path, you will be given a 
chance to familiarize yourself with the network and to find the shortest path. There is no time 
pressure in doing this.  
 
Additionally, in some of the networks, the available paths will change during your description. 
If this occurs, you will need to finish the path continuing at the point where the change 
occurred. Ideally, the listener, who will participate in the other experiment, should not be aware 
of where a change has occurred. It is therefore very important to make your speech as smooth 
and continuous as possible. 
  
Once you are ready to begin your description, you must press the space bar. You have to focus 
your eyes on the pictures in the network to create your path, as you select a picture by looking at 
it. Throughout your description, a blue box will highlight your current position on the network. 
The blue box will only move with you if you are on the shortest path; so if it does not move, 
you will know you are on the wrong path! 
  
Good luck!   
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Bijlage 5. Instructies Verschijnend netwerk experiment  
Nederlands Eye tracking 

 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment zal je netwerken te zien krijgen die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. 
Het is de bedoeling dat je een route beschrijft gebaseerd op welke items aan elkaar gerelateerd 
zijn. De items kunnen aan elkaar gerelateerd zijn op het gebied van functie en/of betekenis. Je 
spraak zal opgenomen worden gebruik in een ander experiment. In dit andere experiment zal 
iemand aan de hand van jouw beschrijving de route moeten natekenen. 
 
Tijdens je beschrijving zal je slechts een fragment zien van het totale netwerk. Dit fragment 
bevat de afbeelding van je vorige keuze, de afbeelding van je huidige keuze en de afbeeldingen 
van de items waar je voor je volgende stap uit kunt kiezen. Dus hierin zie je waar je vandaan 
komt, waar je nu bent en waar je heen kunt gaan. Het is belangrijk om zo vloeiend mogelijk te 
spreken tijdens je beschrijving omdat de deelnemer aan het andere experiment niet mag merken 
dat jij het netwerk slechts in fragmenten ziet. 
 
De totale lengte van je gekozen route bevat zes items. Het beginplaatje is gemarkeerd met de 
letter A en het eindplaatje met de letter B. De plaatjes die de route vormen van A naar B moet je 
zelf selecteren. Je hebt altijd 1-4 keuzemogelijkheden; je moet het plaatje kiezen die het meest 
overeen komt met het vorige plaatje uit je route. Als er bijvoorbeeld een plaatje van een zebra 
verschijnt en de opties waar je uit kunt kiezen zijn olifant, vlinder en hamer, dan zou je voor 
olifant moeten kiezen. Dit omdat olifant meer overeenkomsten vertoond met zebra dan met 
hamer (een hamer is namelijk een levenloos object) of met vlinder (een vlinder is wel een 
levend wezen maar geen zoogdier). Een ander voorbeeld is als het plaatje een hamer is en de 
opties zijn zaag en tafel, dan moet je kiezen voor de zaag en niet voor de tafel, omdat de zaag 
ook een gereedschap is en de tafel een meubelstuk. Er zijn geen vooral vastgestelde categorieën 
voor de plaatjes dus je kiest steeds het items die het beste overeen komt met het voorafgaande 
item. 
 
Tot slot zal er tijdens je omschrijving een blauw vierkant verschijnen dat je huidige positie in 
het netwerk aangeeft.  Om het pad te creëren moet je je ogen fixeren op de plaatjes, je selecteert 
namelijk een plaatje door ernaar te kijken. Het plaatje van je vorige keuze wordt licht grijs op 
het moment dat het blauwe vierkantje naar het volgende plaatje beweegt. De items die je niet 
gekozen hebt zullen van het beeld verdwijnen. Het blauwe vierkantje zal alleen bewegen als je 
het juiste item hebt gekozen, dus wanneer het vierkantje niet beweegt weet je dat je op de 
verkeerde route zit! 
 
Succes! 
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Bijlage 6. Instructies Veranderend netwerk experiment  
Nederlands Eye tracking 

Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment worden je netwerken gegeven die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. 
Jouw taak is het beschrijven van de kortste route tussen twee plaatjes. We vragen je om zowel 
de kleuren van de lijnen als de omschrijving van de plaatjes te noemen in je beschrijving. Dit is 
belangrijk omdat je spraak opgenomen zal worden voor gebruik in een ander experiment. In het 
andere experiment zal de luisteraar aan de hand van jouw beschrijving de route moeten 
natekenen.  
 
Het beginplaatje is gemarkeerd met de letter A en het eindplaatje met de letter B. Jouw taak is 
om de kortste route te beschrijven beginnend bij A en eindigend bij B, terwijl je elk plaatje wat 
je tegenkomt beschrijft. De gekleurde lijnen kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal zijn; 
diagonale lijnen kunnen elkaar kruisen. Voordat je een route beschrijft krijg je de gelegenheid 
om het netwerk te bestuderen en de kortste route te plannen. Er staat hier geen tijdsdruk op. 
 
Daarnaast is het in sommige netwerken mogelijk dat de beschikbare paden tijdens je 
beschrijving zullen veranderen.  Wanneer dit gebeurt moet je opnieuw plannen wat de kortste 
route is vanaf het punt waar je op dat moment gebleven bent. Het is belangrijk om je spraak zo 
vloeiend mogelijk laten verlopen wanneer je merkt dat er een route verandert. Het i s namelijk 
niet de bedoeling dat de luisteraar, die deelneemt aan het andere experiment, merkt dat het 
oorspronkelijke pad verandert is. 
 
Zodra je klaar om te beginnen met het omschrijven van je gekozen route moet je op de 
spatiebalk drukken. Om het pad te creëren moet je je ogen fixeren op de plaatjes, je selecteert 
namelijk een plaatje door ernaar te kijken. Tijdens je omschrijving zal een blauw vierkantje je 
huidige positie in het netwerk aangeven. Het blauwe vierkant zal alleen meebewegen als je op 
de kortste route zit, dus als het niet meebeweegt weet je dat je op een verkeerde route zit! 
 
Succes! 
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Bijlage 7. Voorbeeld van een enquête 
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Bijlage 8. SPSS output Reactietijden Veranderend netwerk experiment  

 
Within-Subjects 

Factors 
Measure:MEASURE_1 

Conditie 
Dependent 

Variable 
1 Dlogtselectme

an 
2 Elogtselectme

an 
3 NClogtselect

mean 

 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Dlogtselectmean 7,9917 ,57580 60 
Elogtselectmean 7,5248 ,35351 60 
NClogtselectmean 6,6123 ,41440 60 

 
Multivariate Testsb 

Effect Value F 
Hypothesi

s df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Pillai's Trace ,840 152,641
a 

2,000 58,000 ,000 ,840 

Wilks' 
Lambda ,160 152,641

a 2,000 58,000 ,000 ,840 

Hotelling's 
Trace 

5,263 152,641
a 

2,000 58,000 ,000 ,840 

Conditi
e 

Roy's Largest 
Root 

5,263 152,641
a 

2,000 58,000 ,000 ,840 

a. Exact statistic       

b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: 
Conditie 
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Mauchly's Test of Sphericityb 
Measure:MEASURE_1       

Epsilona 
Within Subjects 
Effect 

Mauchly'
s W 

Approx. 
Chi-

Square df Sig. 
Greenhou
se-Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

Conditie ,827 11,027 2 ,004 ,852 ,875 ,500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed 
dependent variables is proportional to an identity matrix. 

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. 
Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 

b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: Conditie 

     

 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1       

Source 

Type III 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Sphericity 
Assumed 

59,066 2 29,533 213,88
7 

,000 ,784 

Greenhouse-
Geisser 59,066 1,705 34,646 213,88

7 ,000 ,784 

Huynh-Feldt 59,066 1,750 33,744 213,88
7 

,000 ,784 

Conditie 

Lower-bound 59,066 1,000 59,066 213,88
7 

,000 ,784 

Sphericity 
Assumed 16,293 118 ,138    

Greenhouse-
Geisser 

16,293 100,58
5 

,162    

Huynh-Feldt 16,293 103,27
4 

,158    

Error(Condi
tie) 

Lower-bound 16,293 59,000 ,276    
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Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:MEASURE_1      

Source Conditie 

Type III 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Linear 57,080 1 57,080 292,249 ,000 ,832 Conditie 
Quadrati
c 1,986 1 1,986 24,571 ,000 ,294 

Linear 11,523 59 ,195    Error(Conditi
e) Quadrati

c 
4,770 59 ,081    

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Transformed Variable:Average 

   

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Intercept 9793,711 1 9793,711 27816,926 ,000 ,998 
Error 20,773 59 ,352    

 
 

Estimates 
Measure:MEASURE_1   

95% Confidence Interval 
Conditie Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
1 7,992 ,074 7,843 8,140 
2 7,525 ,046 7,434 7,616 
3 6,612 ,053 6,505 6,719 
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Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1     

95% Confidence Interval for 
Differencea 

(I) Conditie (J) Conditie 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 
2 ,467* ,059 ,000 ,321 ,613 1 
3 1,379* ,081 ,000 1,181 1,578 
1 -,467* ,059 ,000 -,613 -,321 2 
3 ,913* ,062 ,000 ,761 1,064 
1 -1,379* ,081 ,000 -1,578 -1,181 3 
2 -,913* ,062 ,000 -1,064 -,761 

Based on estimated marginal means     
*. The mean difference is significant at the ,05 level.   
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.   

 
 

Multivariate Tests 

 
Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Pillai's trace ,840 152,641a 2,000 58,000 ,000 ,840 
Wilks' lambda ,160 152,641a 2,000 58,000 ,000 ,840 
Hotelling's trace 5,263 152,641a 2,000 58,000 ,000 ,840 
Roy's largest root 5,263 152,641a 2,000 58,000 ,000 ,840 
Each F tests the multivariate effect of Conditie. These tests are based on the linearly 
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
a. Exact statistic      
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Bijlage 9. SPSS output Reactietijden Verschijnend netwerk experiment 

 
Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Dlogtselectmean 7,5234 47 ,48097 ,07016 Pair 1 
Elogtselectmean 7,2976 47 ,32941 ,04805 

 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 Dlogtselectmean & 
Elogtselectmean 

47 ,731 ,000 

 
 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 

Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df 

Sig. (2-
tailed) 

Pair 
1 

Dlogtselectme
an - 
Elogtselectmea
n 

,2258
2 

,32901 ,04799 ,12922 ,32242 4,706 46 ,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloeiendheid in eerste- en tweede taal                                                                Nhung Le Nguyen      



	  

 

43	  

Bijlage 10. SPSS output Eye tracking Verschijnend netwerk 
experiment:  het aantal gevulde pauzes, aantal stille pauzes, aantal 
herhalingen, hernemingen en correcties 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
nfp_mean_1.D ,1667 47 ,28018 ,04087 Pair 1 
nfp_mean_1.E ,1631 47 ,27691 ,04039 
nsp_mean_1.D 1,0461 47 ,51394 ,07497 Pair 2 
nsp_mean_1.E ,9894 47 ,69453 ,10131 
nrep_mean_1.D ,1489 47 ,27195 ,03967 

Pair 3 
nrep_mean_1.E ,1277 47 ,28912 ,04217 

 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 nfp_mean_1.D & nfp_mean_1.E 47 -,358 ,013 
Pair 2 nsp_mean_1.D & nsp_mean_1.E 47 ,357 ,014 

Pair 3 nrep_mean_1.D & 
nrep_mean_1.E 

47 -,017 ,911 

 

 

 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
Mean Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t df Sig. (2-
tailed) 

Pair 
1 

nfp_mean_1.D 
- 
nfp_mean_1.E 

,0035
5 ,45906 ,06696 -,13124 ,13833 ,053 46 ,958 

Pair 
2 

nsp_mean_1.D 
- 
nsp_mean_1.E 

,0567
4 

,70134 ,10230 -,14918 ,26266 ,555 46 ,582 

Pair 
3 

nrep_mean_1.
D - 
nrep_mean_1.
E 

,0212
8 

,40021 ,05838 -,09623 ,13878 ,364 46 ,717 
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Bijlage 11. SPSS output Eye tracking Verschijnend experiment:  
Duur stille pauzes 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
LogslipdurmeanD 6,8077 41 ,97033 ,15154 Pair 1 
LogslipdurmeanE 6,9191 41 ,79007 ,12339 

 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 LogslipdurmeanD & 
LogslipdurmeanE 

41 ,126 ,431 

 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
Mean Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t df Sig. (2-
tailed) 

Pair 
1 

Logslipdurmea
nD - 
Logslipdurmea
nE 

-
,1114

2 
1,17135 ,18293 -,48114 ,25831 -,609 40 ,546 
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Bijlage 12. SPSS output Eye tracking Verschijnend experiment:  

Totale tijd 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
logtselectmeanD 7,8527 47 ,55561 ,08104 Pair 1 
logtselectmeanE 7,5131 47 ,26582 ,03877 

 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 logtselectmeanD & 
logtselectmeanE 

47 ,216 ,144 

 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
Mean Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t df Sig. (2-
tailed) 

Pair 
1 

logtselectmean
D - 
logtselectmean
E 

,3396
0 

,56168 ,08193 ,17468 ,50451 4,145 46 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloeiendheid in eerste- en tweede taal                                                                Nhung Le Nguyen      



	  

 

45	  

Bijlage 12. SPSS output Eye tracking Verschijnend experiment:  

Totale tijd 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
logtselectmeanD 7,8527 47 ,55561 ,08104 Pair 1 
logtselectmeanE 7,5131 47 ,26582 ,03877 

 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 logtselectmeanD & 
logtselectmeanE 

47 ,216 ,144 

 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
Mean Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t df Sig. (2-
tailed) 

Pair 
1 

logtselectmean
D - 
logtselectmean
E 

,3396
0 

,56168 ,08193 ,17468 ,50451 4,145 46 ,000 
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Bijlage 13. Targetplaatjes Nederlands 
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