
 

Functie: Groepen: 

Morfosyntactische vormen 

Bep nw. Onbep nw. 
Pro 
aanwz. 
vnw. 

Ad 
aanwz. 
vnw. 

Pers 
vnw. 

Gram. 
zelfst. nw. 

Ongram. 
zelfst. Nw. 

Genitief Totaal 

Introductie 

Tweetalig 42,2% (49) 44% (51) > 0% (0) < 3,4% (4) 0,9% (1) < 6% (7) > 3,4% (4) 0% (0) 100% (116) 

Eentalig 40,3% (54)  44,8% (60) > 0,7% (1) < 5,2% (7) 2,2% (3) < 6% (8) > 0,7% (1) 0% (0) 100% (134) 

Volwassenen 26,4% (43) < 63,2% (103) > 0% (0) < 3,1% (5) < 0% (0) < 3,1% (5) > 1,8% (3) 2,5% (4) > 100% (163) 

Voortzetting 

Tweetalig 33,7% (31) < 0% (0) < 39,1% (36) > 2,2% (2) 21,7% (20) 0% (0) 2,2% (2) 1,1% (1) 100% (92) 

Eentalig 20,7% (23) < 0% (0) < 45,9% (51) > 2,7% (3) 20,7% (23) 0,9% (1) 1,8% (2) 7,2% (8) > 100% (111) 

Volwassenen 20,5% (45) < 0,5% (1) < 60,3% (132) > 5% (11) < 13,2% (29) 0% (0) 0,5% (1) 0% (0) 100% (219) 

Overschakeling 

Tweetalig 65,2% (208) > 0% (0) < 2,5% (8) < 6,3% (20) 22,9% (73) > 0% (0) < 3,1% (10) 0% (0) 100% (319) 

Eentalig 62,9% (270) > 1,6% (7) < 5,1% (22) < 7,9% (34) 20,5% (88) 0,2% (1) < 1,6% (7) 0% (0) < 100% (429) 

Volwassenen 63,5% (343) > 1,5% (8) < 7,6% (41) < 12,6% (68) > 13% (70) 1,3% (7) 0,6% (3) 0% (0) 100% (540) 

Tabel 7. Het gebruik van naamwoorden en voornaamwoorden bij pragmatische functies door twee- en eentalige kinderen en volwassenen als percentage van het totaal aantal morfosyntactische vormen over de groepen 

proefpersonen (en in aantallen) 

 

Notities. 

Afkorting van de morfosyntactische vormen: 

Bep nw.= bepaald naamwoordgroep; Onbep nw.= onbepaald naamwoordgroep; Pro aanwz. vnw.= pronominaal aanwijzend voornaamwoord; Ad aanwz. vnw.= adnominaal aanwijzend 

voornaamwoord; Pers vnw.= persoonlijk voornaamwoord; Gram. zelfst. nw.= grammaticaal zelfstandig naamwoord; Ongram. zelfst. nw.= ongrammaticaal zelfstandig naamwoord (weglating van 

lidwoord). 

Vetgedrukte percentages (en aantallen) illustreren een significante contributie aan de chikwadraatwaarde. Het > teken geeft aan dat de ‘standarized residual’ groter is dan 1,96 (boven de 

verwachte waarde). Dit betekent dat de morfosyntactische vorm sterk geassocieerd wordt met de betreffende pragmatische functie ten opzichte van de andere morfosyntactische vormen over de 

groepen proefpersonen. Het < teken heeft een tegenovergestelde interpretatie. De ‘standarized residual’ is kleiner dan -1,96 (onder de verwachte waarde). De morfosyntactische vorm wordt 

minder geassocieerd met de betreffende pragmatische functie ten opzichte van de andere morfosyntactische vormen over de groepen proefpersonen.  


