
Samenvatting 
 

Coherentie of samenhang is een belangrijk aspect van taalverwerving. Een kind moet niet 

alleen de grammatica en woordenschat van een taal leren om te kunnen communiceren, 

maar ook moet hij leren om samenhang aan te brengen in een gesprek. Een manier om 

samenhang te creëren is door het aanbrengen van relaties tussen tekstdelen ofwel 

relationele coherentie. Relationele coherentie kan expliciet worden uitgedrukt door middel 

van connectieven, zoals en, maar, want en omdat.  

Er is veel onderzoek verricht naar het connectiefgebruik in spontane spraak bij 

eentalige kinderen (Diessel, 2004; Evers-Vermeul, 2005; Evers-Vermeul & Sanders, 2009), 

maar er zijn geen onderzoeken over het connectiefgebruik bij simultaan tweetalige kinderen 

te vinden. Daarom is in een longitudinaal onderzoek gekeken naar het connectiefgebruik in 

de spontane spraak van een simultaan tweetalig kind (Russisch-Nederlands) en het 

connectiefgebruik van twee eentalige kinderen (Nederlands) in de leeftijd van 4;02 jaar tot 

5;07 jaar.  

Dit onderzoek heeft aangetoond dat het connectiefgebruik van een simultaan 

tweetalig kind anders is dan dat van een eentalig kind, maar in beperkte mate. Uit de 

resultaten blijkt dat een simultaan tweetalig kind geen achterstand vertoont in het 

connectiefgebruik in vergelijking met een eentalig kind. De taalontwikkeling bij een 

simultaan tweetalig kind verloopt dus in het algemeen parallel aan dat van een eentalig kind.  

Zowel additieve connectieven als causale connectieven werden veel gebruikt door de 

simultaan tweetalige en eentalige kinderen. Ook gebruikten de twee soorten taalverwervers 

vaker discourse markers en connectieven in een coördinerende constructie. Dat er geen 

sprake is van een achterstand in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig kind ten 

opzichte van een eentalig kind, blijkt uit het feit dat additieve connectieven en discourse 

markers minder werden gebruikt door het simultaan tweetalige kind dan door de eentalige 

kinderen. Dit zijn respectievelijk semantisch de minst complexe categorie connectieven en 

de minst complexe syntactische constructie waarin een connectief wordt gebruikt. Verder 

gebruikte het simultaan tweetalige kind meer connectieven in een coördinerende 

constructie, een complexere syntactische constructie, dan de eentalige kinderen.  

Tot slot toonden de resultaten dat het connectiefgebruik in de periode van 4;02 jaar 

tot 5;07 jaar redelijk stabiel blijft bij de simultaan tweetalige en eentalige kinderen. Hoewel 

complexere connectieven en complexere syntactische constructies bijkomen in hun 

connectiefgebruik in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar, vinden er geen grote veranderingen 

plaats in het gebruik van de reeds aanwezige connectieven in deze periode.  
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Voorwoord 
 

Alles wat wordt beweerd over het schrijven van een masterscriptie is waar. Ja, het is hard 

werken, maar wat geeft het een voldoening als het dan eindelijk af is! Deze masterscriptie 

vormt voor mij ‘the end of an era’, althans zo voelt het. Met deze laatste regels die ik hier 

schrijf, neem ik afscheid van een tijdperk waarin ik mij als studente (enorm) heb uitgeleefd.  

Ik had mij laten vertellen dat het onmogelijk was om een masterscriptie te schrijven 

in drie maanden. Dat heb ik dan ook voor lange tijd gedacht, totdat ik kennis maakte met 

een Russische onderzoekster die hier duidelijk anders over dacht. Did she prove me wrong! 

Dankzij haar is het schrijven van deze masterscriptie in een stroomversnelling gegaan en 

bleek het onmogelijke (in mijn ogen) toch mogelijk. Graag wil ik dan ook gebruik maken van 

de gelegenheid om mw. dr. Elena Tribushinina enorm te bedanken voor haar geweldige en 

immense inzet, toewijding, precisie, geduld en vertrouwen: спасибо! Eveneens gaat mijn 

dank uit naar mw. dr. Jacqueline Evers-Vermeul die bereid is geweest om tijd vrij te maken 

voor het lezen van deze masterscriptie, voordat ze aan haar welverdiende vakantie begint.  

Dan wil ik graag mijn vrienden bedanken voor hun steun en altijd leuke anekdotes 

over taal. Van een Azerbeidjaanse moeder die een docent trots begroette met het door haar 

pas in het Nederlands (verkeerd) geleerde: “Gehakte meneer!” in plaats van “Geachte 

meneer!” tot aan verhalen over drie meisjes die veronderstelden dat iedereen in Nederland 

rijst at bij de avondmaaltijd en daarom bekend was met het woord bhaat (rijst). Te pas en te 

onpas vertelden zij elke luisteraar, ongeacht zijn achtergrond, dat zij bhaat hadden gegeten. 

Als de luisteraar niet wist wat bhaat was en ernaar vroeg, werd zijn vraag beantwoord met 

een verbijsterde blik alsof hij van een andere planeet kwam.  

En dan last but definitely not least wil ik mijn ouders bedanken. Altijd hebben zij voor 

hun kinderen klaargestaan en ons gesteund in de keuzes die wij wilden maken. Er bestaat 

geen enkel woord in geen enkele taal dat recht doet aan de hoeveelheid dank die ik hen 

verschuldigd ben. But here’s a start: धन्यवाद! 

 

 

Amrita Natoewal, juni 2011.  
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1. Inleiding 
 

Van kinds af aan wordt de mens gevoed met taal. Taal vormt immers een belangrijk middel 

om te communiceren. Zonder stil te staan bij de complexiteit van de taalverwerving, 

gebruiken kinderen steeds complexere grammaticale vormen in taal. Om begrijpelijk over te 

komen, is het belangrijk dat zij samenhang in hun teksten aanbrengen. Een manier om 

samenhang te creëren is door het aanbrengen van relaties tussen tekstdelen ofwel 

relationele coherentie. Relationele coherentie kan expliciet worden uitgedrukt door middel 

van connectieven, zoals en, maar, want en omdat.  

Er is al veel onderzoek gedaan naar de verwerving van relationele coherentie en 

connectieven bij kinderen. Het blijkt dat de verwerving van relationele coherentie en 

connectieven volgens een bepaalde volgorde verloopt die te verklaren valt met de 

cognitieve complexiteitstheorie (Evers-Vermeul & Sanders, 2009).  

Vaak werden onderzoeken naar de verwerving van relationele coherentierelaties en 

connectieven volgens de cognitieve complexiteitstheorie uitgevoerd bij eentalige kinderen. 

De onbeantwoorde vraag was of de verwerving van relationele coherentierelaties en 

connectieven op dezelfde manier zou verlopen bij tweetalige kinderen. Daarom werd door 

Vermeer (te verschijnen) gekeken naar de verwerving van relationele coherentierelaties bij 

successief tweetalige kinderen die later zijn begonnen met de verwerving van een tweede 

taal. Successief tweetalige kinderen bleken een achterstand te hebben in de verwerving van 

coherentierelaties en de connectieven in vergelijking met hun eentalige leeftijdsgenoten. 

Wat echter niet werd meegenomen is in hoeverre patronen van het connectiefgebruik van 

de tweede taal bij tweetaligen verschilden met die van de eerste taal. Tribushinina, 

Gagarina en Valcheva (te verschijnen) onderzochten dit wel en konden de gevonden 

verschillen in het connectiefgebruik in de tweede taal van de kinderen verklaren door 

interferentie.  

Het onderzoek van Vermeer (te verschijnen) en Tribushinina e.a. (te verschijnen) was 

uitgevoerd bij successief tweetalige kinderen die later waren begonnen met de verwerving 

van een tweede taal. Onderzoek naar connectiefgebruik bij tweetalige kinderen die 

gelijktijdig met de verwerving van de twee talen zijn begonnen ontbreekt. Dit onderzoek zal 

zich daarom richten op de vraag of simultaan tweetalige kinderen verschillen vertonen in 

het connectiefgebruik in vergelijking met hun eentalige leeftijdsgenoten.  

Allereerst worden in hoofdstuk 2 enkele onderzoeken besproken die de basis 

hebben gelegd voor de vormgeving van dit onderzoek, waarna de onderzoeksvraag zal 

volgen. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn deelvragen opgesteld met 

bijbehorende hypothesen. Deze zullen worden toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 

volgt de opzet van dit onderzoek waarin het materiaal en de procedure uiteen worden 

gezet. De resultaten worden in hoofdstuk 5 besproken, waarna ten slotte de conclusie en 

discussie van dit onderzoek volgen in hoofdstuk 6.  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Coherentierelaties en connectieven 

Coherentie of samenhang is een belangrijk aspect van taalverwerving. Een kind moet niet 

alleen de grammatica en woordenschat van een taal leren om te kunnen communiceren, 

maar ook moet hij leren om samenhang aan te brengen in een gesprek.  

Er zijn twee vormen van coherentie. Allereerst is er referentiële coherentie die kan 

worden gezien als samenhang die ontstaat doordat in een tekst talige elementen, zoals 

woorden, zinsdelen of zinnen, verwijzen naar dezelfde referenten (Sanders & Spooren, 2002, 

p. 4). Het tweede type coherentie is het soort coherentie dat in dit onderzoek centraal staat: 

relationele coherentie. Relationele coherentie is samenhang die ontstaat doordat er in een 

gesproken of geschreven tekst betekenisrelaties worden gelegd tussen tekstdelen. Er 

worden coherentierelaties uitgedrukt (Sanders & Spooren, 2002, p.11).  

Er zijn verschillende soorten coherentierelaties. Voorbeelden hiervan zijn een 

additieve of opsommende-coherentierelatie, een adversatieve of tegenstelling-

coherentierelatie en een causale of oorzaak-gevolg-coherentierelatie. Deze 

coherentierelaties kunnen impliciet worden gelaten. Dan moet de lezer of hoorder het 

verband tussen de zinnen (i) en (ii) zelf leggen op basis van zijn (wereld)kennis en de 

informatie in de tekst. Coherentierelaties kunnen echter ook expliciet worden gemaakt door 

prototypische linguïstische markeerders die aangeven hoe de tekstdelen met elkaar moeten 

worden verbonden. Deze markeerders zijn connectieven.  

In voorbeeld (1) en (2) wordt het impliciet laten van een relationele coherentierelatie 

en het expliciet markeren van een relationele coherentierelatie met een connectief 

verduidelijkt. Voorbeeld (2) is afkomstig uit het corpus en voorbeeld (1) is aangepast ter 

illustratie. In deze voorbeelden zijn dezelfde zinnen te lezen. In voorbeeld (1) is de additieve 

of opsommende-coherentierelatie tussen (i) en (ii) impliciet gelaten, terwijl in voorbeeld (2) 

deze coherentierelatie tussen (i) en (ii) expliciet is gemarkeerd door middel van het type 

connectief en. 

 

(1) (i) Jij gaat blokjes uitzoeken. (ii) Ik ga het maken.  

(2) (i) Jij gaat blokjes uitzoeken (ii) en ik ga het maken.    

(Laura, 5;06;12)1 

 

Connectieven zijn verbindingselementen die de relatie tussen de tekstdelen 

aangeven (Sanders & Spooren, 2002, p.12). Zij helpen de lezer om ‘nieuwe’ informatie te 

integreren in de ‘oude’ informatie. Connectieven instrueren de lezer of hoorder, zodat hij 

weet hoe hij in de voorbeelden (3) en (4) de zinnen (i) en (ii) met elkaar moet verbinden 

(Evers-Vermeul, 2005). Zo wordt in voorbeeld (3) door de aanwezigheid van het type 

                                                      
1 Dit voorbeeld is afkomstig uit het corpus dat is gebruikt in dit onderzoek. Ditzelfde geldt eveneens voor voorbeelden die in het verdere 
verloop van deze masterscriptie aan bod zullen komen. De naam verwijst naar de spreker die in het transcript centraal staat. Daarachter 
wordt de leeftijd van de spreker vermeld in aantal jaren, maanden en dagen. 
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connectief maar duidelijk dat het hier gaat om een adversatieve of tegenstelling-relatie en in 

voorbeeld (4) door de aanwezigheid van het type connectief want dat het hier gaat om een 

causale of oorzaak-gevolg-relatie.  

  

(3) (i) Kleine baby's weten niet dat dat, jij moet gewoon, gewoon gewoon  

          zo eten, (ii) maar de groten weten dat. 

(Iwan, 4;04;09) 

(4) (i) En die past deze ook aan, (ii) want Laura heb dat ook een keer aangetrokken bij 

         de kleintje. 

(Sarah, 4;03;04) 

2.2 Verwerving van connectieven bij eentalige kinderen 

Eerder onderzoek bij Engelstalige en Nederlandstalige kinderen heeft aangetoond dat 

connectieven in een bepaalde volgorde worden verworven. Kinderen beginnen met 

semantisch minder complexe connectieven die in eenvoudigere syntactische structuren 

worden gebruikt. Later verwerven zij semantisch complexere connectieven die in steeds 

complexere syntactische constructies worden gebruikt. Deze twee aspecten, de semantiek 

van connectieven en de syntactische constructies waarin connectieven worden gebruikt, 

zullen in de volgende twee subparagrafen worden uitgelegd.  

2.2.1 Semantische categorieën van connectieven 

Bloom, Hood, Lahey, Lifter en Fiess (1980) zijn de eersten die hebben vastgesteld dat de 

verwerving van connectieven met een bepaalde volgorde gepaard gaat. In een longitudinaal 

onderzoek bij vier Engelstalige kinderen in de leeftijd van 1;7 jaar tot 3 jaar keken zij naar de 

verschijning van connectieven in spontane spraak. De resultaten in hun onderzoek lieten 

zien dat kinderen een bepaalde volgorde vertoonden bij de verwerving van connectieven, zie 

Figuur 1 (uit: Evers-Vermeul, 2005, p.188). Additieve connectieven worden dan verworven 

vóór temporele connectieven, temporele connectieven worden verworven vóór causale 

connectieven en causale connectieven worden verworven vóór adversatieve connectieven.  

 

 

 
Figuur 1. Eendimensionele verwervingsvolgorde van connectieven  

Evers-Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & Sanders (2009) onderzochten in een later 

onderzoek of connectieven inderdaad volgens een bepaalde volgorde worden verworven. Zij 

keken hierbij naar de ontwikkeling van de typen connectieven en, maar, want en toen in 

longitudinale taaldata van twaalf Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 1;5 jaar tot 5;6 

jaar. Zij merkten dat de data niet geheel in het model van Bloom e.a. (1980) pasten en 

kwamen daarom met een ander model. Met dit model toetsten zij of de 

verwervingsvolgorde verklaard kon worden vanuit de notie cumulatieve complexiteit. Deze 

toenemende complexiteit bestaat uit twee componenten, cumulatieve syntactische 

Additief < Temporeel < Causaal < Adversatief 
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complexiteit en cumulatieve conceptuele complexiteit, die een verklaring kunnen bieden 

voor de verwervingsvolgorde.  

Evers-Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & Sanders (2009) gingen in hun onderzoek 

uit van de cumulatieve conceptuele complexiteit volgens de cognitieve primitieven van 

Sanders, Spooren en Noordman (1993). Het voordeel van deze benadering is dat deze multi-

dimensioneel is met in elke dimensie een relatief makkelijke en een relatief moeilijke pool. 

Hierdoor is er meer ruimte voor variatie in de verwerving.  

De cumulatieve conceptuele complexiteit werd bekeken volgens drie van deze 

cognitieve primitieven van Sanders e.a. (1993): Basic Operation (additief of causaal), Polarity 

(positief of negatief) en Temporality (niet-temporeel of temporeel). In de analyse van 

Sanders e.a. (1993) is er een neutraal additief en. Door toevoeging van één eigenschap 

ontstaat de betekenis van maar (en + negatief), want (en + causaal) of toen (en + temporeel) 

en wordt de verwervingsvolgorde van de relationele coherentierelaties en daarmee ook de 

verwerving van connectieven voorspeld. Zo zullen additieve relaties (en) verworven worden 

vóór causale relaties (want). Positieve coherentierelaties (en) zullen vóór negatieve 

coherentierelaties (maar) worden verworven. Verder zullen niet-temporele relaties (en) vóór 

temporele relaties (toen) worden verworven, zie Figuur 2 (uit: Evers-Vermeul, 2005, p.279).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2. Multi-dimensionele verwervingsvolgorde van connectieven 

Het onderzoek van Evers-Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & Sanders (2009) toonde 

aan dat de cumulatieve conceptuele complexiteit inderdaad een rol speelde in de 

verwervingsvolgorde van connectieven. Sommige coherentierelaties zijn immers complexer 

dan andere. Kinderen zullen daarom eerst de relatief minder complexe relaties leren 

uitdrukken en vervolgens de moeilijkere relaties. Zo verscheen in de data uit hun onderzoek 

het causale connectief (want) niet voor het additieve connectief (en), het negatieve 

connectief (maar) verscheen niet voor het positieve connectief (en) en het temporele 
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connectief (toen) verscheen pas, nadat de kinderen het niet-temporele connectief (en) 

hadden verworven.  

2.2.2 Syntactische structuren waarin connectieven worden gebruikt 

Kinderen gebruiken niet alleen eerst semantisch minder complexe connectieven, maar zij 

gebruiken deze connectieven ook eerst in minder complexe syntactische structuren. Later 

verwerven zij semantisch complexere connectieven die zij dan ook in complexere 

syntactische structuren gebruiken. In de vorige paragraaf werd de term cumulatieve 

syntactische complexiteit al kort genoemd. Dit is de tweede component waaruit de 

cumulatieve complexiteit bestaat die een verklaring kan bieden voor de 

verwervingsvolgorde van connectieven (Evers-Vermeul, 2005; Evers-Vermeul & Sanders, 

2009).  

Evers-Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & Sanders (2009) leggen de cumulatieve 

syntactische complexiteit uit met behulp van de theorie van Diessel (2004) over de 

verschillende gradaties van zinsintegratie. Deze worden geïllustreerd in Figuur 3 (uit: Diessel, 

2004, p. 171).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 3. Ontwikkeling van samengestelde zinnen volgens Diessel (2004) 

Dit ontwikkelingspatroon van Diessel (2004) beschouwden Evers-Vermeul (2005) en 

Evers-Vermeul & Sanders (2009) als een syntactische verlenging van de cumulatieve 

complexiteit. Diessel (2004), die zich baseert op de verwerving van complexe zinnen door 

Engelstalige kinderen, stelt dat kinderen coherentierelaties eerst nog impliciet uitdrukken 

door zinnen naast elkaar te plaatsen. Dit wordt juxtapositie genoemd. Vervolgens drukken zij 

twee losse zinnen uit die qua syntaxis en intonatie niet geïntegreerd zijn, maar waarbij de 

semantische relatie tussen de twee zinnen duidelijk wordt gemaakt door de aanwezigheid 

Zinnen in juxtapositie 

 

Zinnen die verbonden worden door een 
discourse marker 

 

Geïntegreerde coördinerende 
(nevenschikkende) zinnen 

 

Geïntegreerde finale subordinerende 
(onderschikkende) bijzin 

Geïntegreerde initiële subordinerende 
(onderschikkende) bijzin 
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van het connectief aan het begin van de tweede zin, zoals in voorbeeld (5). Diessel (2004) 

noemt het connectief en in (5) een discourse marker. 

 

(5)  Sarah speelt een spelletje kwartet met haar moeder: 

Moeder: <Nee, ik> [<] heb de zon schijnt dat heb ik. 

Sarah: Oh de zon, <mag ik ma> [//] ik wil <even even> [/] even +... 

Sarah: Mag ik van jou de zon schijnt? 

Sarah: En nou mag jij weer.  

(Sarah, 4;07;25) 

 

Nadat kinderen deze syntactische constructie hebben geleerd, zullen zij met een 

connectief twee zinnen aan elkaar verbinden die in een grammaticale en intonationele unit 

zijn geïntegreerd (Diessel, 2004, p. 159). Hierbij zullen zij eerst twee nevenschikkende zinnen 

uitdrukken (coördinatie) en pas daarna zinnen waarin sprake is van een onderschikking 

(subordinatie). De productie van een onderschikking is namelijk complexer dan de productie 

van een nevenschikking. 

Dit blijkt eveneens uit de bevindingen van Evers-Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & 

Sanders (2009) voor de causale typen connectieven want en omdat. Hoewel beide typen 

connectieven een causale relatie uitdrukken, concludeerden zij dat het type connectief want 

eerder verscheen bij de kinderen in spontane spraak dan het type connectief omdat. 

Vergelijk voorbeeld (6) en (7).  

 

 (6) (i) Maar bij mij hoeft die niet, (ii) want [ik] [onderwerp] [heb] [persoonsvorm] hele zachte.  

(Iwan, 4;03;00) 

 (7) (i) Maar bij mij hoeft die niet, (ii) omdat [ik] [onderwerp] hele zachte [heb] [persoonsvorm].  

 

Voorbeeld (6) komt uit het corpus en hier zijn de geïntegreerde nevenschikkende zinnen (i) 

en (ii) te zien. De gelijkwaardige zinnen (i) en (ii) worden hier met elkaar verbonden door het 

causale coördinerende type connectief want. Als voorbeeld (6) nu wordt veranderd van een 

nevenschikking naar een onderschikking, is in voorbeeld (7) te zien dat er nu sprake is van 

een geïntegreerde onderschikkende bijzin. Hier wordt de hoofdzin in (i) verbonden met de 

onderschikkende bijzin in (ii) met het causale subordinerende type connectief omdat. Evers-

Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & Sanders (2009) verklaarden aan de hand van het 

ontwikkelingspatroon van Diessel (2004) dat het causale type connectief want eerder 

verscheen dan het causale type connectief omdat, omdat het voor kinderen moeilijker is om 

onderschikkende coherentierelaties te produceren dan nevenschikkende coherentierelaties. 

Een kind moet namelijk bij de productie van een onderschikking de gerelateerde zinnen op 

een hiërarchische manier ordenen, terwijl dit bij een nevenschikking niet nodig is. Dit is 

duidelijk te zien in de zinsstructuur van voorbeelden (6) en (7). Zo is de positie van de 

persoonsvorm heb in (ii) veranderd van de tweede positie (V-second) in voorbeeld (6) naar 

het einde van de zin (V-laat) in voorbeeld (7). 
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Binnen de onderschikking is er nog een verschil dat de syntactische constructie 

complexer maakt. De bijzin kan in een onderschikking ná de hoofdzin verschijnen 

(geïntegreerde finale onderschikkende bijzin), maar kan ook vóór de hoofdzin verschijnen 

(geïntegreerde initiële onderschikkende bijzin). De productie van een initiële 

onderschikkende bijzin is complexer dan de productie van een finale onderschikkende bijzin, 

zoals in Figuur 3 is aangegeven. Dit heeft te maken de verwerkingscapaciteit. De productie 

van een initiële subordinerende bijzin vraagt kinderen om twee zinnen tegelijkertijd te 

plannen in plaats van eerst de ene zin en dan de andere zin. Naarmate kinderen ouder 

worden, worden zij bekwamer in de integratie van conceptuele ideeën in syntactische 

constructies waarvoor een hogere verwerkingscapaciteit nodig is of meer planning voor is 

vereist (Evers-Vermeul, 2005; Evers-Vermeul & Sanders, 2009).  

Evers-Vermeul (2005) en Evers-Vermeul & Sanders (2009) maken echter wel duidelijk 

dat de cumulatieve syntactische complexiteit van belang is voor de verwervingsvolgorde van 

de connectieven als het gaat om de diverse syntactische constructies van elke 

coherentierelatie, maar dat hierdoor de verwervingsvolgorde van de verschillende 

coherentierelaties niet wordt beïnvloed.  

 

De verwervingsvolgorde van connectieven in bovenstaande onderzoeken was onderzocht bij 

Nederlandse en Engelse eentalige kinderen. De vraag is dan hoe de verwerving van 

connectieven bij tweetalige kinderen verloopt.  

2.3 Verwerving van connectieven bij tweetalige kinderen 

Vermeer (te verschijnen) heeft de verwerving van connectieven onderzocht in een 

longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van de vertelvaardigheid bij eentalige en 

successief tweetalige kinderen. Onder een successief tweetalig kind wordt een verwerver 

van een taal verstaan die voor het eerst wordt blootgesteld aan deze taal in de leeftijd van 4 

tot 7 jaar (Unsworth, 2005, p.7).  

Aan het onderzoek van Vermeer (te verschijnen) namen 93 kinderen deel, waarvan 

46 kinderen met het Nederlands als eerste taal (NT1-kinderen) en 47 kinderen met het 

Nederlands als tweede taal (NT2-kinderen). Van de NT2-kinderen was het merendeel 

afkomstig uit Turkse en Marokkaanse gezinnen. De kinderen waren in de leeftijd van 4;7 jaar 

tot 8;3 jaar en over een periode van drie jaar werden de verhalen die zij moesten vertellen 

bij twee beeldverhalen opgenomen en getranscribeerd. Aan de hand van deze verteltaken 

werd nagegaan wanneer deze kinderen relationele coherentierelaties expliciet uitdrukten 

met een connectief, of deze verwervingsvolgorde van coherentierelaties overeenkwam met 

de cumulatieve cognitieve complexiteit en of eentalige en successief tweetalige kinderen 

dezelfde ontwikkeling hierin vertoonden.  

Uit dit onderzoek bleek dat bij de eentalige en successief tweetalige kinderen de 

verwervingsvolgorde van coherentierelaties verliep volgens de toenemende cognitieve 

complexiteit. Er werden daarbij geen significante verschillen gevonden tussen NT1-kinderen 

en NT2-kinderen in de volgorde en het tempo waarin relationele coherentierelaties werden 
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verworven. Wat wel opmerkelijk was, was dat het gebruik van causale connectieven door 

NT2-kinderen pas in groep vier toenam, wanneer zij acht jaar zijn, terwijl deze ontwikkeling 

zich bij NT1-kinderen al een jaar eerder voordeed.  

 Een punt van kritiek is dat Vermeer (te verschijnen) zich in zijn onderzoek niet heeft 

gericht op het connectiefgebruik in de eerste taal van de successief tweetalige kinderen. 

Tribushinina e.a. (te verschijnen) hebben dit in hun onderzoek wel gedaan. Hun onderzoek 

richtte zich op de verwerving van additieve connectieven bij Russische en Duitse eentalige 

kinderen en bij Russisch-Duitse successief tweetalige kinderen, voor wie het Russisch de 

eerste taal en het Duits de tweede taal was. Tribushinina e.a. (te verschijnen) keken hierbij 

naar de frequentie en de functies van de connectieven in de twee talen van de successief 

tweetalige kinderen om zo een mogelijke interactie tussen de connectiefsystemen van de 

beide talen te kunnen vaststellen. Deze interactie zou dan kunnen duiden op interferentie.  

De connectieven die in dit onderzoek centraal stonden waren de Russische en Duitse 

equivalenten van de typen connectieven en (Russisch: i en a, Duits: und) en maar (Russisch: 

no en a, Duits: aber en sondern). De vergelijking van de Russische en Duitse connectieven 

was juist interessant, omdat de connectiefsystemen in beide talen verschillend zijn in hun 

set van cognitieve primitieven. Zo worden de semantische eigenschappen van het Duitse 

additieve type connectief und (en) over de Russische typen connectieven i (en) en a 

(en/maar) verdeeld. Tegelijkertijd worden de semantische eigenschappen van het Russische 

type connectief a (en/maar) verdeeld over de drie Duitse typen connectieven und (en), aber 

(maar) en sondern (maar). Hoewel deze additieve typen connectieven dus min of meer 

dezelfde set van cognitieve primitieven hebben, verschillen zij toch in hun semantiek en hun 

functie in de tekst. 

Tribushinina e.a. (te verschijnen) lieten zestig Russisch-Duitse successief tweetalige 

kinderen in de leeftijd van 4;6 tot 6;7 jaar verhalen vertellen bij een tweetal beeldverhalen, 

net als bij Vermeer (te verschijnen). Deze vertellingen werden vervolgens vergeleken met de 

vertellingen van een controlegroep bestaande uit 45 Duitse eentalige kinderen en 45 

Russische eentalige kinderen.  

De verwervingsvolgorde van de additieve connectieven die in dit onderzoek werd 

vastgesteld was compatibel met de cumulatieve cognitieve complexiteitshypothese. Ook 

bleek inderdaad sprake te zijn van een interactie tussen de connectiefsystemen bij de 

successief tweetalige kinderen. Zij gebruikten namelijk overdadig meer additieve (en) en 

sequentiële connectieven (en dan) in hun tweede taal, het Duits. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat zij dit deden om zo de vertraging in de verwerving van complexere 

connectieven te compenseren. Net als het additieve type connectief und werd ook het 

adversatieve type connectief aber buitensporig veel gebruikt door de Russisch-Duitse 

kinderen. In de Duitse taal is er namelijk geen tegenhanger aanwezig voor het in het Russisch 

frequent gebruikte type connectief a (en/maar). Als gevolg hiervan verplaatsten de 

tweetalige kinderen de functie van het Russische type connectief a in het Duits dan naar de 

typen connectieven und en aber.  
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De bevindingen van Tribushinina e.a. (te verschijnen) toonden aan dat ook hier 

sprake was van een achterstand in de connectiefverwerving bij de successief tweetalige 

kinderen, net zoals in het onderzoek van Vermeer (te verschijnen). Verder duidde de 

interactie tussen de connectiefsystemen erop dat er sprake was van interferentie vanuit de 

Russische taal bij de successief tweetalige kinderen. 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat eerder onderzoek naar successief tweetalige kinderen 

heeft laten zien dat bij hen sprake is van een achterstand in de verwerving van connectieven 

en van interferentie. Over simultaan tweetalige kinderen is echter niet veel bekend op dit 

vlak van de taalverwerving. Simultaan tweetalige kinderen zijn kinderen die vanaf de 

geboorte of vrijwel daarna met twee talen zijn opgegroeid (Unsworth, 2005, p.5). Deze 

kinderen groeien dan op met twee eerste talen. Het is daarom interessant om te bekijken of 

simultaan tweetalige kinderen in vergelijking met eentalige kinderen dezelfde ontwikkeling 

vertonen in het gebruik van connectieven, zoals werd gevonden bij de successief tweetalige 

kinderen in de onderzoeken van Vermeer (te verschijnen) en Tribushinina e.a. (te 

verschijnen). Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag die centraal zal staan in dit 

onderzoek: 

 

 

Door de taaldata te analyseren van een Russisch-Nederlands simultaan tweetalig kind 

en twee Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 4;02 jaar tot 5;07 jaar, zal een antwoord 

op deze onderzoeksvraag worden gegeven. Er is gekozen om in dit onderzoek te kijken naar 

het connectiefgebruik bij kinderen ouder dan vier jaar, omdat bij de meeste onderzoeken 

naar connectiefverwerving en connectiefgebruik vooral is gekeken naar jongere kinderen die 

tussen de 2 jaar en 4 jaar zijn. Door in dit onderzoek het connectiefgebruik bij oudere 

kinderen onder de loep te nemen, kan dit onderzoek een extra bijdrage leveren.  

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn enkele deelvragen opgesteld met 

bijbehorende hypothesen. In het volgende hoofdstuk zullen deze worden besproken. 

 

  

Is het connectiefgebruik van een simultaan tweetalig kind anders dan dat van een eentalig kind? 
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3. Deelvragen en hypothesen 
 

Om de onderzoeksvraag die in het vorige hoofdstuk was geïntroduceerd te kunnen 

beantwoorden, zijn drie deelvragen opgesteld met bijbehorende hypothesen. Deze zullen in 

dit hoofdstuk nader worden toegelicht.  

 

Deelvraag 1:   

Gebruikt een simultaan tweetalig kind gemiddeld een even groot aantal connectieven als een 

eentalig kind (tokens en typen)? 

Hypothese 1:  

Een simultaan tweetalig kind zal gemiddeld een even groot aantal connectieven gebruiken 

als een eentalig kind. 

 

Deze deelvraag gaat na of er sprake is van een achterstand bij een simultaan tweetalig kind 

door te kijken naar het gebruik van het aantal connectieven (door middel van tokens) en de 

diverse soorten gebruikte connectieven (door middel van typen). Tot nu toe is de publieke 

opinie namelijk dat tweetalige kinderen een achterstand kunnen vertonen in één of beide 

talen, omdat zij minder input krijgen in beide talen. Ze horen de talen minder vaak en 

kunnen de talen daarom ook minder snel leren. Bij de successief tweetalige kinderen uit de 

onderzoeken van Vermeer (te verschijnen) en Tribushinina e.a. (te verschijnen) werd 

inderdaad een achterstand gevonden in de verwerving van connectieven ten opzichte van de 

eentalige kinderen. Deze bevinding hoeft echter niet op te gaan voor simultaan tweetalige 

kinderen.  

Paradis, Crago, Genesee en Rice (2003) stelden dat de taalvaardigheid van simultaan 

tweetalige kinderen niet anders is dan die van eentalige kinderen. Er zijn veel onderzoeken 

geweest die hebben aangetoond dat de ontwikkeling van simultaan tweetalige kinderen in 

verschillende domeinen van de taalkunde parallel loopt aan die van hun eentalige 

leeftijdsgenoten. Zo keek De Houwer (1990) in haar onderzoek naar het morfosyntactische 

ontwikkelingsproces bij een Nederlands-Engels simultaan tweetalig kind en stelde vast dat 

het ontwikkelingsproces van het simultaan tweetalige kind leek op dat van de Nederlandse 

en Engelse eentalige kinderen. Dit resultaat werd ook gevonden bij simultaan tweetalige 

kinderen in onderzoeken naar de syntactische ontwikkeling (Genesee, 2001; Paradis & 

Genesee, 1996, 1997). Meisel (1994) en Paradis e.a. (2003) keken naar een ander domein 

van de taalkunde, de morfologie, en concludeerden dat de ontwikkeling van simultaan 

tweetalige kinderen ook in dit domein parallel liep aan dat van hun eentalige 

leeftijdsgenoten.  

Toch neemt dit niet weg dat simultaan tweetalige kinderen door bepaalde 

eigenschappen van hun taalontwikkeling uniek lijken te zijn. Simultaan tweetalige kinderen 

lopen in hun taalgebruik dus niet achter in vergelijking met eentalige kinderen, maar zijn 

daarin wel anders (Paradis e.a., 2003). Naar aanleiding van deze onderzoeken wordt 

verwacht dat een simultaan tweetalig kind een even groot aantal connectieven zal gebruiken 
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als een eentalig kind. Dit houdt in dat een simultaan tweetalig kind geen achterstand zal 

vertonen in het gebruik van het aantal connectieven en de diversiteit in de typen gebruikte 

connectieven ten opzichte van een eentalig kind.  

 

Deelvraag 2:   

Vertoont een simultaan tweetalig kind een achterstand in het connectiefgebruik in 

vergelijking met een eentalig kind? 

Hypothese 2A:  

Een simultaan tweetalig kind zal even complexe connectieven in termen van de semantiek 

gebruiken als een eentalig kind.  

Hypothese 2B:  

De syntactische constructies waarin connectieven worden gebruikt zijn bij een simultaan 

tweetalig kind even complex als bij een eentalig kind.  

 

Zoals al bij deelvraag 1 werd aangegeven zijn tweetalige kinderen volgens de publieke opinie 

gedoemd tot het oplopen van een achterstand in één of beide talen. Deze deelvraag sluit 

nauw aan bij de eerste deelvraag en gaat ook na of er sprake is van een achterstand bij een 

simultaan tweetalig kind. Het verschilt in dat opzicht van deelvraag 1 dat hier zal worden 

gekeken naar de semantische complexiteit van een connectief dat een simultaan tweetalig 

kind gebruikt en de complexiteit van de syntactische constructie waarin het connectief 

wordt gebruikt.  

In de onderzoeken van Vermeer (te verschijnen) en Tribushinina e.a. (te verschijnen) 

werd bij de successief tweetalige kinderen een achterstand gevonden in de verwerving van 

connectieven. Deze achterstand in de verwerving uitte zich bij de successief tweetalige 

kinderen in het onderzoek van Tribushinina e.a. (te verschijnen) door het overmatige gebruik 

van additieve en sequentiële connectieven. Door het overmatige gebruik van deze 

categorieën connectieven, die het minst complex zijn, probeerden de successief tweetalige 

kinderen de achterstand in de verwerving van complexere connectieven te compenseren. 

Het overdadige gebruik van additieve en sequentiële connectieven kan dan worden gezien 

als een indicator van achterstand. Als sprake zou zijn van een achterstand bij een simultaan 

tweetalig kind zou een overmatig gebruik van additieve en sequentiële connectieven 

gevonden moeten worden.  

Volgens de literatuur is deze achterstand, zoals ook al bij deelvraag 1 is aangegeven, 

echter niet te verwachten. Er zijn veel onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de 

ontwikkeling van simultaan tweetalige kinderen in verschillende taaldomeinen parallel loopt 

aan die van hun eentalige leeftijdsgenoten (De Houwer, 1990; Genesee, 2001; Meisel, 1994; 

Paradis e.a., 2003; Paradis & Genesee, 1996, 1997).  

Aansluitend bij dit onderzoek wordt daarom verwacht dat een simultaan tweetalig 

kind geen achterstand zal vertonen in het connectiefgebruik in vergelijking met een eentalig 

kind. Dit houdt in dat een simultaan tweetalig kind in termen van de semantiek even 

complexe connectieven zal gebruiken als een eentalig kind. Ook de syntactische constructies 
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waarin de connectieven worden gebruikt door een simultaan tweetalig kind zullen even 

complex zijn als die van een eentalig kind.  

 

Deelvraag 3: 

Zijn de eventuele gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig  

kind te verklaren vanuit interferentie? 

Hypothese 3: 

De eventuele gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig kind 

kunnen worden verklaard door interferentie vanuit de Russische taal. 

 

Deze deelvraag gaat na of de eventuele gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij 

een simultaan tweetalig kind te verklaren zijn vanuit interferentie. Müller (1998) stelt dat bij 

tweetalige kinderen sprake is van een interactie tussen de twee taalsystemen. De ene 

taalstructuur kan dan invloed hebben op de structuur van de andere taal, wat inhoudt dat er 

sprake is van een crosslinguïstische invloed. Omdat er een interactie tussen de twee 

taalsystemen is, is interferentie mogelijk. Bij interferentie maakt een tweetalig kind fouten in 

een taal door de invloed van de andere taal. Bepaalde regels van de taalstructuur van de ene 

taal worden dan onterecht toegepast op de structuur van de andere taal (Van Bree, 1996). 

Dat interferentie voorkomt bij simultaan tweetalige kinderen is in een aantal fonologische, 

morfologische en syntactische onderzoeken aangetoond (Austin, 2007; Döpke, 1998; Müller 

& Hulk, 2001; Paradis, 2001).  

Er is echter geen literatuur te vinden over interferentie in het connectiefgebruik bij 

simultaan tweetalige kinderen. Wel laten de bevindingen van Tribushinina e.a. (te 

verschijnen) zien dat bij de successief tweetalige kinderen sprake was van interferentie in 

hun onderzoek naar connectiefverwerving en connectiefgebruik. De interferentie werd 

duidelijk door het buitensporige gebruik van het additieve type connectief und (en) en het 

adversatieve type connectief aber (maar). In de Duitse taal was er geen tegenhanger voor 

het frequent gebruikte Russische type connectief a (en/maar). Als gevolg hiervan 

verplaatsten de successief tweetalige kinderen de functie van het Russische type connectief 

a in het Duits naar het additieve type connectief und en het adversatieve type connectief 

aber.  

Op grond van de genoemde literatuur wordt voor dit onderzoek verwacht dat de 

eventuele verschillen in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig kind te verklaren 

zijn door interferentie. De eventuele verschillen die kunnen worden verwacht in het 

connectiefgebruik zijn dan te verklaren door een verschil in de connectiefsystemen van het 

Russisch en het Nederlands. Zo is er namelijk ook in het Nederlands geen tegenhanger voor 

het in het Russisch frequent gebruikte type connectief a (en/maar) en is daarom te 

verwachten dat een simultaan tweetalig kind de functie van dit type connectief zal 

verplaatsen naar het additieve type connectief (en) en het adversatieve type connectief 

(maar).  
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De hypothesen van de deelvragen zullen worden getoetst aan de hand van een kwalitatieve 

analyse die zal worden beschreven in het volgende hoofdstuk.  
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4. Methode 
 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van het onderzoek beschreven. Eerst wordt het materiaal 

besproken dat is gebruikt in dit onderzoek (paragraaf 4.1). Vervolgens wordt uiteengezet 

hoe het materiaal is geanalyseerd (paragraaf 4.2 en paragraaf 4.3).  

4.1 Materiaal 

Er is een longitudinaal onderzoek verricht naar het connectiefgebruik van een simultaan 

tweetalig kind en van twee eentalige kinderen in de leeftijd van 4;02 jaar tot 5;07 jaar. Bij 

een longitudinaal onderzoek worden op steeds dezelfde manier op diverse tijdstippen 

metingen uitgevoerd om een ontwikkeling in kaart te brengen (Van der Zee, 2004).  

Voor de vergelijking van het connectiefgebruik van een simultaan tweetalig kind met 

dat van een eentalig kind zijn data geanalyseerd van twee eentalige kinderen die het 

Nederlands als eerste taal hebben en één simultaan tweetalig kind voor wie zowel het 

Nederlands als het Russisch de eerste taal is. In subparagraaf 4.1.1 en 4.1.2 worden de data 

besproken van het simultaan tweetalige kind en de twee eentalige kinderen.  

4.1.1 Data simultaan tweetalig kind 

De data van het simultaan tweetalige kind, Iwan, zijn verzameld aan de hand van audio-

opnamen en zijn vervolgens getranscribeerd volgens de CLAN-conventies in het programma 

CHAT.2 CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) is een standaard 

transcriptiesysteem dat voor alle corpora in de database CHILDES is gebruikt. CHILDES (Child 

Language Data Exchange System) is een digitale taaldatabank die zich richt op de 

verzameling van taaldata van kinderen in de vorm van transcripten (MacWhinney, 2000).  

Bij het transcriberen is in acht genomen dat een uiting werd gezien als een 

communicatieve eenheid die wordt gemarkeerd door een specifieke intonatie en pauzes 

(Diessel, 2004). Bij het transcriberen van de audio-opnamen is dus niet alleen gekeken naar 

de propositionele inhoud en de syntactische structuur om het einde van een uiting te 

bepalen, maar ook naar de intonatie en het pauzeergedrag van de spreker. Wanneer de 

intonatie afnam en/of er sprake was van een pauze, werd dit gezien als het einde van een 

uiting. Dit werd volgens de CLAN-conventies aangegeven in het transcript.  

Er zijn tien transcripten met spontane taaldata gebruikt van het simultaan tweetalige 

kind voor dit onderzoek. De gesprekken vonden plaats in een ongestructureerde, normale 

thuissituatie tussen het simultaan tweetalige kind en één of meerdere vrienden (peer-talk). 

In Tabel 1 zijn van het simultaan tweetalige kind per transcript de leeftijd op het moment 

van de gespreksopname, het aantal uitingen en het aantal woorden aangegeven.  

 

 

 

                                                      
2 Noot auteur: de audio-opnamen zijn verzameld door dr. E. Tribushinina, verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de 

Universiteit Utrecht, en zij zijn getranscribeerd door de auteur van deze masterscriptie.  
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Geanalyseerde 
transcripten van Iwan 

Leeftijd op moment van 
gespreksopname (in 
jaren;maanden;dagen) 

Aantal uitingen per 
transcript 

Aantal woorden per 
transcript 

091108 4;02;11 181 745 

091128 4;03;00 82 360 

100106 4;04;09 387 1818 

100327 4;06;27 151 645 

100403 4;07;06 140 600 

100604 4;09;07 715 3707 

101022 5;01;24 339 1524 

101101 5;02;04 385 1843 

101201 5;03;03 165 651 

110402 5;07;05 246 1319 
Tabel 1. Geanalyseerde transcripten van het simultaan tweetalige kind: Iwan 

4.1.2 Data eentalige kinderen 

De data van de twee eentalige kinderen, Laura en Sarah, zijn afkomstig uit de database van 

CHILDES uit het corpus van Van Kampen (Van Kampen, 1994). Uit dit corpus zijn achttien 

transcripten met spontane taaldata geselecteerd. Deze transcripten zijn zowel voor Laura als 

voor Sarah geselecteerd op basis van hun leeftijd op het moment van de gespreksopname. 

De leeftijden op het moment van de gespreksopname van de eentalige kinderen moesten 

voor de vergelijking van de taaldata zoveel mogelijk corresponderen met de leeftijden van 

het simultaan tweetalige kind. De gesprekken van Laura vonden plaats in een 

ongestructureerde, normale thuissituatie tussen Laura en haar moeder. De gesprekken van 

Sarah vonden eveneens plaats in een ongestructureerde, normale thuissituatie tussen Sarah 

en haar moeder. In Tabel 2 en 3 zijn per eentalig kind per transcript de leeftijd op het 

moment van de gespreksopname, het aantal uitingen en het aantal woorden weergegeven.  

 

Geanalyseerde 
transcripten van Laura 

Leeftijd op moment van 
gespreksopname van 
eentalig kind (in 
jaren;maanden;dagen) 

Aantal uitingen per 
transcript 

Aantal woorden per 
transcript 

Laura 54 4;02;02 354 886 

Laura 55 4;02;30 325 926 

Laura 57 4;04;23 310 898 

Laura 60 4;07;02 360 1152 

Laura 61 4;07;10 119 533 

Laura 65 4;09;10 458 1482 

Laura 70 5;01;21 410 1414 

Laura 71 5;02;12 566 2134 

Laura 72 5;04;23 493 2002 

Laura 74 5;06;12 609 2666 
Tabel 2. Geanalyseerde transcripten van het eentalige kind: Laura 
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Geanalyseerde 
transcripten van Sarah  

Leeftijd op moment van 
gespreksopname van 
eentalig kind (in 
jaren;maanden;dagen) 

Aantal uitingen per 
transcript 

Aantal woorden per 
transcript 

Sarah 40 4;01;11 263 1241 

Sarah 41 4;03;04 404 2414 

Sarah 42 4;04;28 307 1314 

Sarah 44 4;06;12 390 1942 

Sarah 45 4;07;25 390 1795 

Sarah 47 4;09;13 256 1693 

Sarah 49 4;11;15 482 1951 

Sarah 50 5;02;13 323 1729 
Tabel 3. Geanalyseerde transcripten van het eentalige kind: Sarah 

Zoals duidelijk is geworden waren de data van het simultaan tweetalige kind beperkt 

tot de data van één proefpersoon. Deze data waren voor het huidige onderzoek de enige 

beschikbare longitudinale taaldata van een ouder simultaan tweetalig kind. De data van 

Laura en Sarah zijn voor de berekeningen samengenomen tot één dataset.  

4.2 Procedure 

Alle transcripten zijn eerst in CLAN morfologisch gecodeerd door middel van het MOR-

programma (Gillis, 1996). Door middel van het commando kwal +t*CHI +t%mor +s'CONJ*' 

bestandsnaam transcript*.cex kon daarna in het programma CLAN in alle morfologisch 

gecodeerde transcripten worden gezocht op woorden die morfologisch waren gecodeerd als 

een conjunctie (connectief). Deze woorden werden omgezet in het Microsoft programma 

Excel met het programma COMBO (Steinkrauss, 2009). Bij sommige woorden moest door 

het polyseme karakter van het woord worden gecontroleerd of het in de context 

daadwerkelijk was bedoeld als een connectief. Hier wordt uitgebreid bij stilgestaan in 

subparagraaf 4.3.3. Vooralsnog leverde de zoekactie in het programma CLAN in totaal 2818 

woorden op die in eerste instantie als een conjunctie werden beschouwd door het 

programma. In Tabel 4 is het aantal connectieven per transcript weergegeven voor het 

simultaan tweetalige kind en voor de eentalige kinderen.  
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Transcripten 
van Iwan 

Aantal 
connectieven 
per transcript  

Transcripten 
van Laura 

Aantal 
connectieven 
per transcript  

Transcripten 
van Sarah 

Aantal 
connectieven 
per transcript 

091108 32 Laura 54 12 Sarah 40 72 

091128 17 Laura 55 35 Sarah 41 252 

100106 117 Laura 57 29 Sarah 42 117 

100327 41 Laura 60 57 Sarah 44 172 

100403 23 Laura 61 25 Sarah 45 74 

100604 252 Laura 65 68 Sarah 47 181 

101022 85 Laura 70 94 Sarah 49 190 

101101 123 Laura 71 151 Sarah 50 163 

101201 23 Laura 72 132   

110402 77 Laura 74 204   

Totaal 790 Totaal 807 Totaal 1221 
Tabel 4. Aantal connectieven per transcript  

Vervolgens konden in Excel de connectieven worden gecontroleerd en gecodeerd in 

termen van hun semantiek en de syntactische constructie waarin zij werden gebruikt. In de 

volgende paragraaf wordt beschreven op welke manier dit is gedaan.  

4.3 Codering van de connectieven 

 Om de connectieven in te delen op basis van hun semantiek en de syntactische constructie 

waarin zij voorkomen, zijn twee bestaande codeerschema’s gebruikt: het semantische 

codeerschema en het syntactische codeerschema. Deze twee codeerschema’s zijn 

overgenomen uit het onderzoek van Van Raay (2011), en waren ontwikkeld aan de hand van 

de besproken literatuur van Evers-Vermeul (2005) en Diessel (2004).  

In subparagraaf 4.3.1 en subparagraaf 4.3.2 worden de codeerschema’s met de 

bijbehorende categorieën uitvoerig besproken met voorbeelden. Zowel in het semantische 

codeerschema als in het syntactische codeerschema kwamen twee categorieën voor, 

genaamd Onduidelijk en Irrelevant. Deze zullen in subparagraaf 4.3.3 apart worden 

toegelicht. In subparagraaf 4.3.4 volgt dan het aantal connectieven dat is meegenomen in de 

verdere analyse van dit onderzoek.  
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4.3.1 Het semantische codeerschema 

Het semantische codeerschema omvatte acht categorieën waarin een connectief op basis 

van zijn semantiek kon worden ingedeeld. In Tabel 5 zijn deze categorieën kort weergegeven 

waarna ze uitgebreid worden besproken met voorbeelden. 

 

Categorie op basis van semantiek 
  

Voorbeeld 
 

Additief  En, of 
 

Causaal  Dan, dus, want, omdat, daarom, als 
 

Adversatief Maar 
 

Temporeel  Toen, als, terwijl 
 

Sequentieel  En dan, en toen 
 

Comparatief  Zoals, als, dan 
 

Onduidelijk  Als je +/. (onduidelijk hoe de zin eindigt) 
 

Irrelevant  Partikel: K heb geen vieze handen, kijk maar.  
Bijwoord: Dit moet daar liggen.  
Herhaling: Ga vragen of [/] of het mij [/] of het [/] of 
het mij huis baas is, ga maar vragen.  
Zelfcorrectie: Dus [//] <en dat meisje s> [//] en dat 
meisje sliepte nog. 

Tabel 5. Het semantische codeerschema 

Additieve connectieven 

In deze semantische categorie werden connectieven ingedeeld die een opsommende, ofwel 

additieve relatie uitdrukten tussen twee zinnen of woordgroepen, zoals te zien is in de 

voorbeelden (8) tot en met (10). Evers-Vermeul (2005) nam een connectief, zoals en, alleen 

mee als een additief connectief als het twee zinnen met elkaar verbond. In dit onderzoek 

werd echter besloten om een connectief dat twee (naam)woordgroepen met elkaar verbindt 

ook mee te nemen in deze categorie, omdat het een belangrijke functie is in kindertaal. 

Voorbeelden van additieve connectieven zijn de typen en en of.  

 

(8) (i) Welke oma (ii) en opa?  

(Laura, 4;02;30) 

(9) (i) Hondje heet Sarah (ii) en ze is twintig jaar.  

(Sarah, 4;04;28) 

(10) (i) Het was onze nest (ii) of een eiernest, bestaat ook, eiernest.  

(Iwan, 4;09;07) 

 

In voorbeeld (8) drukt het type connectief en een opsommende relatie uit tussen 

twee (naam)woordgroepen, namelijk oma in (i) en opa in (ii). Het connectief en drukt hier 
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een additieve relatie uit, omdat hier niet alleen gevraagd wordt naar (i) (welke) oma, maar 

ook naar (ii) (welke) opa. In de voorbeelden (9) en (10) drukken de typen connectieven, 

respectievelijk en en of, ook een additieve relatie uit tussen twee zinnen. In voorbeeld (9) 

drukt het type connectief en een additieve relatie uit, want (ii) fungeert als aanvullende 

informatie bij (i). In voorbeeld (10) drukt het type connectief of een additieve relatie uit, 

omdat (i) het geval is of (ii). Er worden hier twee keuzes voorgesteld waarbij de ene keuze 

wordt gegeven in (i) en de andere keuze in (ii).  

 

Causale connectieven 

Deze semantische categorie omvatte connectieven die een oorzakelijke of causale relatie 

uitdrukten, zoals in de voorbeelden (11) tot en met (16) wordt geïllustreerd. Een causaal 

connectief drukt een oorzaak-gevolg-relatie uit. De volgende typen connectieven, dan, dus, 

want, omdat, als en daarom, drukken een causale relatie uit.  

 

(11) (i) Mag ik van jou, eh, drie rooie, (ii) dan wordt het vier, kwartet.  

(Sarah, 4;07;25) 

(12) (i) Jij heb het uit de kast, (ii) dus jij moet het [/] het in doen. 

 (Laura, 4;07;02) 

(13) (i) Ik geef geen antwoord, (ii) want ik ben bezig.  

(Iwan, 5;07;05) 

(14) (i) Ja, <dit is> [//] <dit is om> [/] <dit is om nat> [//] dit is xxx natte kleren, (ii)  

omdat ik in t zwembad gezeten heb.  

(Laura, 5;02;12) 

(15) (i) Kom maar beneden, (ii) als xxx te moeilijk is.  

(Iwan, 4;02;11) 

(16) (i) Altijd hebben ze heel veel landen, (ii) daarom hebben ze heel veel dingen.  

(Iwan, 4;09;07) 

 

In de voorbeelden (11), (12) en (16) wordt het gevolg in (ii) ingeleid door de typen 

connectieven, respectievelijk dan, dus en daarom. De oorzaak volgt in deze zinnen in (i). Er 

moet echter wel een kanttekening bij het type connectief dan worden geplaatst. Zo wijst 

Spooren (1997) erop dat bij sommige coherentierelaties sprake kan zijn van 

onderspecificatie. Met het oog op coherentierelaties houdt onderspecificatie in dat een 

coherentierelatie met een type connectief wordt gemarkeerd dat eigenlijk niet 

overeenstemt met de oorspronkelijke relatie. Zo drukt het type connectief dan 

oorspronkelijk een temporele relatie uit en wordt het in voorbeeld (11) gebruikt om een 

causale relatie uit te drukken. Sarah suggereert in dit voorbeeld in (i) dat als zij drie rooie 

krijgt (oorzaak), het gevolg daarvan is dat zij in dat geval dan een kwartet heeft. In voorbeeld 

(12) claimt Laura in (i) dat haar moeder (persoon die met jij wordt aangesproken in deze zin; 

de persoon met wie Laura speelt) het uit de kast heeft (oorzaak) en dat daarom de moeder 
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als gevolg hiervan het in moet doen. In voorbeeld (16) redeneert Iwan in (i) dat ze altijd heel 

veel landen hebben (oorzaak) en dat als gevolg hiervan ze heel veel dingen hebben.  

In de voorbeelden (13), (14) en (15) is de volgorde net anders. In deze zinnen wordt 

de oorzaak in (ii) ingeleid door de typen connectieven respectievelijk want, omdat en als. 

Het gevolg wordt in deze zinnen gegeven in (i). In voorbeeld (13) zegt Iwan in (ii) tegen zijn 

speelkameraad dat hij bezig is (oorzaak) en dat het gevolg daarvan is dat hij geen antwoord 

(kan) geven. In voorbeeld (14) vertelt Laura in (ii) dat zij in het zwembad gezeten heeft 

(oorzaak) en dat als gevolg daarvan dit natte kleren zijn. In voorbeeld (15) geeft Iwan aan in 

(ii) bij zijn speelkameraad dat als xxx te moeilijk is (oorzaak), zijn speelkameraad als gevolg 

daarvan naar beneden (mag) komen.  

 

Adversatieve connectieven 

Connectieven die een tegenstelling-relatie uitdrukten werden in deze categorie ingedeeld. 

Een voorbeeld van een adversatief connectief is het type maar, zie de voorbeelden (17) en 

(18).  

 

(17) (i) Ik doe het wel, (ii) maar moet je altij [//] altijd even onder doen.  

(Laura, 5;06;12) 

(18) (i) Dat kan ik ook niet, (ii) maar ik weet wel hoe het spel moet.  

(Iwan, 5;02;04) 

 

In deze voorbeelden wordt de tegenstelling geïntroduceerd in (ii) door het type 

connectief maar. In voorbeeld (17) geeft Laura aan in (i) dat zij (ik) het wel doet en in (ii) 

volgt de tegenstelling moet je altijd even onder doen ingeleid door maar. Iwan geeft in 

voorbeeld (18) aan bij zijn speelkameraad in (i) dat hij (ik) dat ook niet kan, waarna in (ii) de 

tegenstelling volgt die is ingeleid door maar, dat daarentegen hij (ik) wél weet hoe het spel 

moet. 

 

Temporele connectieven 

In deze semantische categorie werden connectieven gecategoriseerd die een temporele 

relatie uitdrukten. Temporele connectieven geven expliciet een tijdsaspect aan bij 

gebeurtenissen die in een zin worden beschreven (Vermeer, te verschijnen). Zij geven dus 

een tijdsrelatie weer, zoals wordt aangetoond in de voorbeelden (19) en (20). Voorbeelden 

van typen connectieven die een tijdsrelatie uitdrukken zijn toen, als, terwijl en dan.  

 

(19) (i) Vroeger toen ik klein was, <toen toen toen> ["] (ii) toen ging ik wandelen en  

toen in de avond en [/] en toen zat ik ergens op.  

(Sarah, 4;11;15) 

 (20) (i) Ik tel tot drie, (ii) dan mag ik +//.  

(Iwan, 5;01;24)  
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In de voorbeelden (19) en (20) wordt de tijdsrelatie in de zin tussen (i) en (ii) 

geëxpliciteerd door de typen connectieven respectievelijk toen en dan. In voorbeeld (19) 

vertelt Sarah in (i) dat vroeger toen zij (ik) klein was, zij toen ging wandelen. Het type 

connectief toen geeft in (ii) het tijdsaspect aan bij de handeling of gebeurtenis dat zij (ik) 

ging wandelen. In voorbeeld (20) zegt Iwan in (i) dat hij tot drie telt en dat daarná hij mag 

door (ii) in te leiden met het type connectief dan. Eerst telt hij (ik) tot drie en daarná, of in 

dit geval, dan mag hij (ik).  

 

Sequentiële connectieven 

Dit soort connectieven drukken een opeenvolging-relatie uit. Dit houdt in dat na deze 

connectieven de handeling of gebeurtenis wordt genoemd die volgt op een eerdere 

handeling of gebeurtenis, zoals de voorbeelden (21) en (22) laten zien. 

In het onderzoek van Evers-Vermeul (2005) werden connectieven die een 

opeenvolging-relatie uitdrukten, geschaard bij de temporele connectieven. Sequentiële 

connectieven werden daarin niet als een aparte categorie meegenomen. In dit onderzoek is 

echter wel gekozen om sequentiële connectieven mee te nemen als een aparte categorie, 

omdat in dit onderzoek wordt gekeken of er sprake is van een eventuele achterstand in het 

connectiefgebruik van een simultaan tweetalig kind ten opzichte van een eentalig kind. Uit 

het onderzoek van Tribushinina e.a. (te verschijnen) kwam namelijk naar voren dat 

successief tweetalige kinderen overdadig gebruik maakten van sequentiële connectieven om 

zo de achterstand in de verwerving van complexere connectieven te compenseren. 

Voorbeelden van sequentiële connectieven zijn de typen en dan en en toen.  

 

(21) (i) Je doet twee duplo op elkaar (ii) en dan moet je zo twee platte zoeken, twee  

platte in de duplobak.       

(Iwan, 5;01;24) 

(22) (i) Toen kwam zn vrouw, (ii) en toen kwam hotel de Wiek.   

         (Sarah, 4;06;12) 

 

In de voorbeelden (21) en (22) worden de opeenvolging van de handeling (voorbeeld 

21) en de gebeurtenis (voorbeeld 22) aangeduid met de typen connectieven respectievelijk 

en dan en en toen. In beide voorbeelden wordt in (i) de eerste handeling of gebeurtenis 

aangegeven en wordt in (ii) de daaropvolgende handeling of gebeurtenis ingeleid met het 

sequentiële connectief. In voorbeeld (21) suggereert Iwan in (i) dat je eerst twee duplo op 

elkaar (moet) doen en in (ii) dat de daaropvolgende handeling die is ingeleid door en dan 

inhoudt dat je zo twee platte moet zoeken. In voorbeeld (22) vertelt Sarah in (i) dat toen zijn 

vrouw kwam dit de eerste gebeurtenis was en in (ii) de daaropvolgende gebeurtenis die 

wordt ingeleid met en toen was dat en toen hotel de Wiek kwam.  
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Comparatieve connectieven 

Deze categorie werd gevormd door connectieven die een relatie uitdrukten die met een 

vergelijking hadden te maken. Deze categorie kwam niet voor in het onderzoek van Evers-

Vermeul (2005), maar werd wel gehanteerd in het semantische codeerschema van Van Raay 

(2011). Daarom is deze categorie in dit onderzoek ook overgenomen. In (23) en (24) worden 

voorbeelden gegeven van typen connectieven die een comparatieve relatie uitdrukken, 

respectievelijk de typen als en dan.  

 

(23) (i) Ik ga hem heel netjes opvouwen (ii) net als mama xxx.   

         (Iwan, 4;02;11) 

(24)  Nou, <ik kan het> [//] <gelukkig maar dat je> [/] gelukkig maar dat je een kind 

hebt, he, <anders moet [/] moet jij de ma> [//] want [/] want (i) ik kan het veel 

beter (ii) dan jou, he, want ik heb het heel veel keer gedaan, m [//] maar weet 

je gelukkig maar dat ik jou help, he.   

(Sarah, 4;09;13)  

 

In de voorbeelden (23) en (24) wordt de vergelijking ingeluid in (ii) met de typen 

connectieven respectievelijk als en dan. In voorbeeld (23) wordt een vergelijking gemaakt 

tussen het onderwerp dat is genoemd in (i) ik en het onderwerp mama in (ii) dat na het 

comparatieve type connectief als wordt geïntroduceerd. Hier is er overigens sprake van een 

nevenvergelijking, waarbij de twee vergeleken onderwerpen zich op een gelijk niveau 

bevinden. In voorbeeld (24) is dat niet het geval. Hier volgt een vergelijking waarbij de twee 

onderwerpen die met elkaar worden vergeleken zich niet op een gelijk niveau bevinden. In 

(i) wordt het onderwerp ik vergeleken met het onderwerp in (ii) jou dat volgt na het type 

connectief dan. Het onderwerp in (i) ik staat hier op een hoger niveau dan het onderwerp in 

(ii) jou, omdat Sarah aangeeft dat zij (ik in (i)) het veel beter kan dan haar moeder (jou in (ii)).  

4.3.2 Het syntactische codeerschema 

Het syntactische codeerschema had zeven categorieën waarin een connectief kon worden 

ingedeeld op basis van de syntactische constructie van de zin waarin het werd gebruikt. In 

Tabel 6 zijn deze constructies kort weergegeven waarna ze uitgebreid zullen worden 

besproken met voorbeelden. 
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Categorie op basis van syntactische constructie 
  

Voorbeeld 
 

Discourse marker  Dan gaat ie hierzo staan. 
 

Frasaal  
 

Koen en Milos. 

Coördinatie  
 

Nee, die rose is voor mij en eh, dees is voor Saar. 

Subordinatie-Finaal (bijzin ná hoofdzin)  
 

Ik word echt nu boos, als je nog een keer doet, oke? 

Subordinatie-Initieel (bijzin vóór hoofdzin) 
 

Als je niet kan lezen, dan mag je niet gebruiken. 

Onduidelijk  
 

Als je +/. (onduidelijk hoe de zin eindigt) 

Irrelevant 
 

Partikel: K heb geen vieze handen, kijk maar.  
Bijwoord: Dit moet daar liggen.  
Herhaling: Ga vragen of [/] of het mij [/] of het [/] of 
het mij huis baas is, ga maar vragen.  
Zelfcorrectie: Dus [//] <en dat meisje s> [//] en dat 
meisje sliepte nog. 

Tabel 6. Het syntactische codeerschema 

Discourse marker 

Volgens Diessel (2004) uiten kinderen hun eerste nevengeschikte zinnen in aparte zinnen die 

qua syntaxis en intonatie niet zijn geïntegreerd. Dit wordt geïllustreerd in voorbeeld (25) met 

de zinnen (i) en (ii) die hier als aparte uitingen worden beschouwd. De semantische relatie 

tussen deze zinnen wordt dan duidelijk gemaakt door de aanwezigheid van het type 

connectief en aan het begin van de tweede zin (ii). Dit connectief wordt gezien als een 

discourse marker en wordt daarom in deze categorie ingedeeld.  

Om het criterium nog meer te verduidelijken waarom en in voorbeeld (25) als een 

discourse marker moet worden beschouwd en niet als een coördinerend connectief, wordt 

dit uitgelegd met voorbeeld (26). In voorbeeld (26) maken de zinnen (i) en (ii) onderdeel uit 

van één uiting en worden zij niet gezien als twee aparte uitingen, zoals wel het geval is bij de 

zinnen (i) en (ii) in voorbeeld (25). Het connectief en in voorbeeld (26) wordt dan in de 

context van deze uiting geanalyseerd en beschouwd als een connectief dat een 

coördinerende functie vervult. In tegenstelling tot het connectief en in voorbeeld (25) dat in 

de context van de uiting in zin (ii) wordt geanalyseerd en daarom als een discourse marker 

wordt gezien.  

 

(25)  Sarah speelt een potje scrabble met haar moeder en vraagt iets aan haar: 

Sarah: <Weet je> [/] weet je, ne [?] weet je wat wij dr na doen? 

Moeder: Nee. 

Sarah: (i) M dit, dit [!] doen we eerst. 

Sarah: (ii) En daarna doen we dat.  

(Sarah, 4;03;04) 
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(26)  Iwan speelt samen met zijn vriend Olivander en vertelt hem een verhaal:  

Iwan: Nou, weet je wat die man moest, die spook? 

Iwan: (i) Dat was de spook (ii) en die spook moest weer weg. 

Iwan: Gelukkig nog niet. 

(Iwan, 4;04;09)  

 

Frasaal 

Diessel (2004) bespreekt het frasale gebruik van connectieven in zinnen niet in zijn 

onderzoek. Evers-Vermeul (2005) behandelt het daarentegen wel in haar onderzoek en geeft 

aan dat de coördinatie van (naam)woordgroepen eerder verschijnt in kindertaal dan de 

coördinatie van zinnen of zinsdelen. Frasale coördinatie is dus een belangrijke functie in 

kindertaal. Daarom zijn connectieven die een frasale functie, het verbinden van 

(naam)woordgroepen, in de zin vervullen meegenomen als categorie.  

Typen connectieven die een additieve relatie (zie voorbeeld 28) of een comparatieve 

relatie (zie voorbeeld 27 en 29) uitdrukken, kunnen een frasale rol in de zin vervullen.  

 

(27) (i) Jij kan sneller klaar zijn (ii) dan mij, hoor Kelly.   

(Iwan, 5;07;05) 

(28) (i) Koen (ii) en Milos.       

(Laura, 4;04;23) 

(29) (i) Ben ik stil (ii) als dat Ole, joh.     

(Iwan, 4;09;07) 

 

In voorbeeld (27) wordt de (naam)woordgroep jij in (i) verbonden met de 

(naam)woordgroep mij in (ii) door het type connectief dan. In voorbeeld (28) wordt de 

(naam)woordgroep Koen in (i) verbonden door het type connectief en met de 

(naam)woordgroep Milos in (ii). In voorbeeld (29) is dit het geval voor de (naam)woordgroep 

ik in (i) die wordt verbonden door het type connectief als met de (naam)woordgroep Ole in 

(ii).  

 

Coördinatie 

Connectieven die onder deze categorie vielen, verbonden twee of meerdere zinsdelen of 

zinnen die syntactisch gelijkwaardig aan elkaar waren. De typen connectieven die in deze 

categorie werden geplaatst, vervulden dan een coördinerende (nevenschikkende) functie. 

Deze nevenschikking wordt duidelijk door te kijken naar de woordvolgorde in de zin. In een 

nevenschikkende zin wordt de persoonsvorm namelijk in de tweede positie geplaatst in de 

zin (V-second), zoals in voorbeelden (30), (31) en (32) is te zien.  

 

(30) (i) Doe maar jij, (ii) want ik [onderwerp] kan [persoonsvorm] niet zo hard.    

(Iwan, 4;09;07) 
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(31) (i) Nee, die rose is voor mij (ii) en eh, dees [onderwerp] is [persoonsvorm] voor Saar. 

(Laura, 5;02;12) 

(32) (i) <En de> [/] en dan <denkt ze> [/] denkt ze of ze dan groter, (ii) maar  

dat [onderwerp] is [persoonsvorm] niet waar.      

        (Sarah, 4;09;13) 

 

In de voorbeelden (30), (31) en (32) vervullen de typen connectieven respectievelijk 

want, en en maar een nevenschikkende functie door de gelijkwaardige zinnen (i) en (ii) met 

elkaar te verbinden.  

 

Subordinatie 

Naast connectieven die een coördinerende functie in de zin hebben, zijn er ook 

connectieven die een subordinerende functie in de zin vervullen. Bij subordinatie gaat het 

om connectieven die een onderschikkende rol tussen twee of meerdere zinsdelen of zinnen 

bewerkstelligen. Net als een nevenschikking kan een onderschikking worden herkend door 

te kijken naar de woordvolgorde in de zin. Een onderschikking kenmerkt zich door de 

plaatsing van de persoonsvorm aan het einde van de zin (V-laat), zie voorbeelden (33) tot en 

met (36). Er zijn binnen de onderschikking echter twee vormen te onderscheiden, namelijk 

Subordinatie-Finaal en Subordinatie-Initieel.  

 

Bij de eerste variant van de onderschikking, Subordinatie-Finaal, volgt de bijzin in (ii) ná de 

hoofdzin in (i), zoals voorbeelden (33) en (34) laten zien. De bijzin volgt dan aan het einde 

van de zin (finaal). In voorbeelden (33) en (34) worden de onderschikkingen geëxpliciteerd 

door respectievelijk de typen connectieven als en omdat in (ii).  

 

(33) (i) Ik word echt nu boos, (ii) als je [onderwerp] nog een keer doet [persoonsvorm], oke?  

(Iwan, 4;07;06) 

(34) (i) Moet wel, (ii) omdat dit [onderwerp] de zwempak is [persoonsvorm].  

(Laura, 5;02;12) 

 

Bij de tweede variant van de onderschikking, Subordinatie-Initieel, volgt echter de 

bijzin in (i) vóór de hoofdzin in (ii), zoals in voorbeelden (35) en (36) is te zien. De bijzin volgt 

dan aan het begin van de zin (initieel).  

  

(35) (i) Als jij [onderwerp] wat maïs pakt [persoonsvorm], (ii) dan lig het hier.  

(Sarah, 4;01;11) 

(36) (i) +, Ja maar, toen ik [onderwerp] drie jaar was [persoonsvorm], (ii) wist ik het ook.  

(Iwan, 4;04;09) 

 

In voorbeeld (35) wordt de onderschikking gemarkeerd door het type connectief als 

in (i) en door het type connectief dan in (ii). Hierbij leidt als de bijzin in en dan leidt de 
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hoofdzin in. In voorbeeld (36) is de onderschikking geëxpliciteerd door het type connectief 

toen in (i) dat de bijzin inleidt. De hoofdzin in (ii) wordt in dit voorbeeld niet ingeleid door 

een connectief.  

4.3.3 Categorieën Onduidelijk en Irrelevant 

Zowel in het semantische codeerschema als in het syntactische codeerschema kwamen de 

twee categorieën Onduidelijk en Irrelevant voor. Om duidelijk te maken wanneer een woord 

in één van deze twee categorieën werd ingedeeld, worden de twee categorieën in deze 

subparagraaf apart toegelicht.  

 

Onduidelijk 

Onder deze categorie vielen woorden die wel fungeerden als een connectief in de zin, maar 

waarbij niet kon worden bepaald welke semantische relatie zij als connectief uitdrukten en 

in welke syntactische constructie zij in een zin werden gebruikt.  

 

(37) Als je +/.         

(Sarah, 4;11;15) 

(38)  Ik ga eerst pannekoeken, dan +/.     

(Iwan, 4;04;09) 

 

In de voorbeelden (37) en (38) is het conventieteken +/. van CLAN te zien. Dit 

betekent dat de spreker werd onderbroken door een andere spreker. Zoals de voorbeelden 

(37) en (38) laten zien, werden respectievelijk Sarah en Iwan onderbroken in hun zin door 

een andere spreker. Hierdoor is niet duidelijk hoe zij de zinnen hadden willen afmaken.  

In voorbeeld (37) kon het type connectief als een causale, temporele of een 

comparatieve relatie uitdrukken. Ook na het lezen van de context werd niet duidelijk welke 

relatie Sarah met dit type connectief had willen uitdrukken en daarom is dit connectief 

ingedeeld in deze categorie in zowel het semantische als in het syntactische codeerschema. 

Elke semantische relatie kan immers een andere syntactische constructie met zich 

meebrengen. Als als hier bijvoorbeeld een causaal connectief was, dan zou het in de zin een 

onderschikkende functie vervullen. Als het een comparatief connectief was, dan had het in 

de zin een frasale functie gehad. Mocht als hier bedoeld zijn als een temporeel connectief, 

dan had het in de zin een coördinerende functie gehad of kon het fungeren als een discourse 

marker.  

In voorbeeld (38) was sprake van een soortgelijk probleem. Het type connectief dan 

kon als een causaal, temporeel of een comparatief connectief worden gezien met de 

bijbehorende syntactische functies die het in de zin had kunnen vervullen. Daarom werd ook 

dit connectief zowel in het semantische als in het syntactische codeerschema in deze 

categorie ingedeeld.  
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Irrelevant 

Zowel in het semantische codeerschema als in het syntactische codeerschema werden 

woorden ingedeeld in deze categorie die morfologisch als een conjunctie waren gecodeerd, 

maar het niet bleken te zijn. Dit zal worden uitgelegd met de voorbeelden (39) en (40). Ook 

herhalingen van connectieven en zelfcorrecties werden in deze categorie ingedeeld. Dit zal 

met de voorbeelden (41) en (42) worden toegelicht.  

Sommige woorden zijn polyseem, wat inhoudt dat zij kunnen voorkomen als 

meerdere woordsoorten (bijvoorbeeld als bijwoord én conjunctie). Het polyseme karakter 

van deze woorden verklaart ook de ambiguïteit van deze woorden. In het kader van dit 

onderzoek selecteerde het MOR-programma (Gillis, 1996) deze polyseme woorden als zij als 

woordsoort konden voorkomen als een conjunctie. Deze polyseme woorden moesten dan 

nog handmatig worden gedisambigueerd op basis van de context waarin zij voorkwamen. 

Alleen op deze manier kon worden bepaald als welke woordsoort deze polyseme woorden in 

dit geval moesten worden beschouwd. De voorbeelden (39) en (40) laten het polyseme 

karakter van respectievelijk de woorden daar en maar zien.  

 

(39)  Dit moet daar liggen.  

Morfologische codering: conj|daar^adv|daar 

          (Sarah, 4;11;15) 

(40)  K heb geen vieze handen, kijk maar.  

  Morfologische codering: conj|maar 

(Laura, 4;04;23) 

 

In voorbeeld (39) is het woord daar door het MOR-programma op twee manieren 

morfologisch gecodeerd, zoals de morfologische codering laat zien. Daar is als een 

conjunctie gecodeerd (conj) in de betekenis van aangezien en ook als een adverbium ofwel 

een bijwoord (adv) dat een plaats aanduidt. Op basis van de context moest dan worden 

bepaald of daar in dit voorbeeld als een connectief was gebruikt of als een bijwoord. Uit de 

context is op te maken dat daar als een bijwoord van plaats werd gebruikt in dit voorbeeld 

en níet als een conjunctie. Daarom werd dit woord in de categorie Irrelevant geplaatst in 

zowel het semantische als het syntactische codeerschema. In voorbeeld (40) luidt de 

morfologische codering van het woord maar dat het als een conjunctie (conj) beschouwd 

kon worden. Het woord maar werd in dit voorbeeld echter niet gebruikt als een conjunctie, 

maar als een partikel. Een partikel verbindt geen zinsdelen of zinnen, maar kan worden 

gezien als een verzwakker van een bevel (Foolen, 1993). In dit geval kon daarom ook dit 

woord worden ingedeeld in deze categorie in de twee codeerschema’s.  

De voorbeelden (41) en (42) laten zien dat ook woorden die daadwerkelijk 

fungeerden als een connectief in een zin in deze categorie konden worden ingedeeld. In 

voorbeeld (41) wordt het woord of vier keer in de zin genoemd. Het conventieteken [/] geeft 

aan dat het hier een herhaling van het woord betreft.  
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(41)  Ga vragen (i) of [/] (ii) of het mij [/] of het [/] of het mij huis baas is, ga maar 

vragen. 

Morfologische codering: conj|of, conj|of, conj|of, conj|of, conj|maar 

(Iwan, 4;09;07) 

 

Het is duidelijk dat het woord of in dit voorbeeld wél als connectief werd bedoeld, 

maar meerdere malen werd herhaald door de spreker. In dit geval werd alleen of in (i) 

meegenomen in de codering en werden de herhalingen van dit connectief in (ii) 

gecategoriseerd als irrelevant in de twee codeerschema’s.  

Ook in voorbeeld (42) is het duidelijk dat de woorden respectievelijk dus, en en en als 

connectieven werden bedoeld. Het conventieteken [//] betekent dat de spreker zichzelf 

corrigeert en in dit voorbeeld corrigeerde Laura zichzelf dus twee keer. In dit geval werd het 

laatstgenoemde connectief en in (ii) meegenomen in de codering en werden de 

connectieven dus en en in (i) gecategoriseerd als irrelevant in de twee codeerschema’s.  

 

 (42) (i) Dus [//] <en dat meisje s> [//] (ii) en dat meisje sliepte nog. 

  Morfologische codering: conj|dus, conj|en, conj|en 

(Laura, 5;06;12)  

4.3.4 Aantal connectieven voor de analyse 

Nadat de connectieven in het semantische codeerschema en het syntactische codeerschema 

waren gecategoriseerd, werden de onduidelijke en irrelevante connectieven verwijderd. 

Deze werden niet meegenomen in de verdere analyse. Het aantal onduidelijke connectieven 

dat werd verwijderd bij Iwan, Laura en Sarah is respectievelijk 21, 34 en 24. Het aantal 

irrelevante connectieven dat werd verwijderd bij Iwan, Laura en Sarah is respectievelijk 192, 

208 en 389. In Tabel 7 is per transcript en per kind aangegeven hoeveel connectieven er 

overbleven voor de verdere analyse.  
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Transcripten 
van Iwan 

Aantal 
overgebleven 
connectieven 
per transcript  

Transcripten 
van Laura 

Aantal 
overgebleven 
connectieven 
per transcript  

Transcripten 
van Sarah 

Aantal 
overgebleven 
connectieven 
per transcript 

091108 30 Laura 54 7 Sarah 40 53 

091128 12 Laura 55 26 Sarah 41 147 

100106 85 Laura 57 18 Sarah 42 88 

100327 22 Laura 60 40 Sarah 44 118 

100403 17 Laura 61 15 Sarah 45 57 

100604 170 Laura 65 49 Sarah 47 113 

101022 61 Laura 70 65 Sarah 49 111 

101101 95 Laura 71 102 Sarah 50 121 

101201 20 Laura 72 92   

110402 65 Laura 74 151   

Totaal 577 Totaal 565 Totaal 808 
Tabel 7. Aantal overgebleven connectieven voor analyse per transcript  

In totaal zijn 1950 connectieven overgebleven die zijn meegenomen in de verdere 

analyse naar het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig kind en een eentalig kind. De 

resultaten van deze analyse volgen in hoofdstuk 5.  
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5. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de analyse. Om de hypothesen te 

toetsen, zijn de data geanalyseerd in termen van de frequentie van de connectieven 

(paragraaf 5.1), de verdeling van de connectieven over de semantische categorieën 

(paragraaf 5.2) en in termen van de verdeling van de connectieven over de syntactische 

constructies (paragraaf 5.3).  

5.1 Frequentie van connectieven 

De eerste deelvraag van dit onderzoek ging na of het gebruik van het aantal connectieven 

verschilde tussen het simultaan tweetalige kind (Iwan) en de eentalige kinderen (Laura en 

Sarah). Door te kijken naar het aantal tokens van connectieven (hierna: connectieven) en 

typen connectieven kon worden vastgesteld of er sprake was van een achterstand bij het 

simultaan tweetalige kind ten opzichte van de eentalige kinderen. De verwachting was dat 

Iwan gemiddeld een even groot aantal connectieven zou gebruiken, in termen van aantal 

connectieven en typen connectieven, als Laura en Sarah en dat hij dus geen achterstand ten 

opzichte van de eentalige kinderen zou vertonen.  

Omdat de transcripten en daarmee het aantal uitingen en tokens (hierna: woorden) 

voor Iwan en Laura en Sarah ongelijk waren, werden de aantallen genormaliseerd. Er werd 

besloten om het aantal connectieven per 100 woorden te berekenen voor Iwan en voor 

Laura en Sarah. In Tabel 8 zijn deze aantallen vermeld voor Iwan en Laura en Sarah per 

leeftijd.  

 

Leeftijd in jaren;maanden;dagen Aantal connectieven per 100 
woorden - 
Simultaan tweetalig kind 

Aantal connectieven per 100 
woorden - 
Eentalige kinderen 
(gemiddelde van Laura en Sarah) 

4;02;11 4,03 2,53 

4;03;00 3,33 4,45 

4;04;09 4,68 4,35 

4;06;27 3,41 4,77 

4;07;06 2,83 2,99 

4;09;07 4,59 4,99 

5;01;24 4,00 5,14 

5;02;04 5,15 5,89 

5;03;03 3,07 4,60 

5;07;05 4,93 5,66 

Gemiddelde 4,00 4,47 
Tabel 8. Aantal connectieven per 100 woorden per leeftijd  

Met behulp van de t-toets kon het gemiddelde aantal connectieven per 100 woorden 

van het simultaan tweetalige kind worden vergeleken met dat van de eentalige kinderen. De 

t-toets liet zien dat er geen sprake was van een significant verschil tussen het gemiddelde 
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aantal connectieven per 100 woorden van het simultaan tweetalige kind en dat van de 

eentalige kinderen (p= 0.35). Iwan produceert dus gemiddeld een even groot aantal 

connectieven per 100 woorden als Laura en Sarah.  

 

Als het lexicon van connectieven bij kinderen niet zo divers is, kan dit een indicatie van 

achterstand zijn. Daarom werd ook gekeken naar het cumulatieve aantal typen gebruikte 

connectieven van Iwan, Laura en Sarah in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar, zie Figuur 4. 

Cumulatief houdt hier in dat het type connectief dat een kind gebruikt toeneemt in aantal. 

Het kind gebruikt dan meerdere soorten connectieven en zo groeit zijn lexicon van 

connectieven. 

 

Figuur 4. Cumulatief aantal typen connectieven per kind 

 

In Figuur 4 laat de kwadratische fit voor de data van Iwan van 4;02 tot 5;07 jaar (R2 = 

0.94) in vergelijking met die van Laura en Sarah over dezelfde periode zien dat zijn 

ontwikkeling in het cumulatieve aantal typen connectieven parallel loopt met de 

ontwikkeling hiervan bij Laura en Sarah. De kwadratische fit van Laura verklaart 98% van de 

variatie en de kwadratische fit van Sarah verklaart 95% van de variatie. Iwan vertoonde in 

zijn ontwikkeling in deze periode dus geen achterstand in het aantal typen connectieven dat 

hij gebruikte ten opzichte van de eentalige kinderen.  

Kortom, de resultaten hebben getoond met betrekking tot het aantal connectieven 

per 100 woorden en de ontwikkeling in de diversiteit van de typen gebruikte connectieven 

dat het simultaan tweetalige kind geen achterstand vertoonde in de periode van 4;02 tot 

5;07 jaar ten opzichte van de eentalige kinderen. Verder kan worden geconcludeerd dat in 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
an

ta
l t

yp
e

n
 c

o
n

n
e

ct
ie

ve
n

Leeftijd

Iwan

Laura

Sarah

Kwadratische fit 
Iwan
Kwadratische fit 
Laura
Kwadratische fit 
Sarah



 35 

het connectiefgebruik van het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen 

complexere connectieven en complexere syntactische constructies bijkomen in de periode 

van 4;02 tot 5;07 jaar, maar er geen grote veranderingen plaatsvinden in het gebruik van de 

reeds aanwezige connectieven in deze periode. 

5.2 Verdeling van connectieven over de semantische categorieën 

Om erachter te komen of een simultaan tweetalig kind een achterstand zou hebben in het 

connectiefgebruik ten opzichte van een eentalig kind en of er sprake was van interferentie, 

werd eerst nagegaan hoe de verdeling van de connectieven over de semantische 

categorieën zou zijn. Er werd verwacht dat een simultaan tweetalig kind even complexe 

connectieven in termen van de semantiek zou gebruiken als een eentalig kind en dat de 

eventuele gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig kind 

verklaard zouden kunnen worden door interferentie vanuit het Russisch. In Figuur 5 is de 

verdeling van de connectieven over de semantische categorieën te zien in percentages voor 

het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen.  

 

 
Figuur 5. Percentage van de verdeling van connectieven over semantische categorieën 

In Figuur 5 valt op dat Additief en Causaal de meest frequente categorieën bij beide 

soorten taalverwervers zijn. Binnen de categorie Additief gebruikte Iwan de typen 

connectieven en en of net als de eentalige kinderen. Binnen de categorie Causaal gebruikten 

Laura en Sarah de typen connectieven dan, dus, als, want, daarom en omdat. Iwan gebruikte 

bijna al deze causale typen connectieven, behalve het type omdat. Dit is een grote afwezige 

in zijn lexicon van connectieven. Dat dit type connectief in de beschikbare data van Iwan niet 

is verschenen, hoeft overigens niet te betekenen dat hij dit type connectief helemaal niet 

gebruikte in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar. Het kan liggen aan het karakter van de data 

dat dit type connectief niet naar voren is gekomen. Het is dus niet uitgesloten dat Iwan dit 

type connectief weliswaar heeft gebruikt, maar dan minder vaak dan de eentalige kinderen. 

De categorieën Adversatief en Sequentieel worden iets minder frequent gebruikt door beide 

groepen taalverwervers. Anders dan bij de successief tweetalige kinderen uit het onderzoek 

van Tribushinina e.a. (te verschijnen), gebruikte het simultaan tweetalige kind dus vrij weinig 
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sequentiële connectieven. Binnen de categorie Adversatief werd het type connectief maar 

door het simultaan tweetalige en de eentalige kinderen gebruikt en binnen de categorie 

Sequentieel waren dit de typen connectieven en dan en en toen. De categorieën Temporeel 

en Comparatief zijn helemaal niet frequent bij de vierjarige simultaan tweetalige en 

eentalige kinderen. Iwan en Laura gebruikten binnen de categorie Temporeel de typen 

connectieven dan en als, terwijl Sarah juist weer de connectieven toen en dan gebruikte. 

Toen is een bijwoord van tijd en kinderen zijn bekend met dit gebruik. Het gebruik van toen 

als een temporeel connectief is daarentegen iets ingewikkelder. Dit komt door het verschil 

tussen de temporele typen connectieven als en toen. Als verwijst naar een gebeurtenis die 

zich meermaals voordoet en toen verwijst naar een eenmalige gebeurtenis (Smedts, 

Penninckx & Buyse, 2006, p. 23). Een reden voor het gebruik van het type connectief als in 

plaats van toen door Iwan en Laura zou kunnen zijn dat zij de semantiek van eenmalig (toen) 

versus meermalig (als) minder goed snapten dan Sarah.  

Met een Chi-kwadraattoets is vervolgens de verdeling van de connectieven over de 

semantische categorieën van het simultaan tweetalige kind vergeleken met die van de 

eentalige kinderen. Er bleek sprake te zijn van een significant verschil tussen het simultaan 

tweetalige kind en de eentalige kinderen in de verdeling van de connectieven over de 

semantische categorieën (χ2 (5) = 19.97, p < 0.005). Aan de hand van de z-scores kon worden 

bepaald waar het verschil in de verdeling tussen deze groepen taalverwervers lag. Het 

verschil in de verdeling van de connectieven over de semantische categorieën van het 

simultaan tweetalige kind en die van de eentalige kinderen was te vinden bij één categorie: 

de categorie Additief. Het verschil was echter alleen significant voor Iwan (z = -2.5) en niet 

voor Laura en Sarah (z = 1.6). Deze z-scores gaven aan dat additieve connectieven significant 

waren ondervertegenwoordigd bij het simultaan tweetalige kind ten opzichte van de 

eentalige kinderen. In Figuur 5 is deze significante ondervertegenwoordiging gemarkeerd 

met een rode asterisk. Bij de andere categorieën, Causaal, Adversatief, Temporeel, 

Sequentieel en Comparatief, zijn geen significante verschillen gevonden tussen de twee 

soorten taalverwervers (respectievelijk voor het simultaan tweetalige kind z = 1.9, z = 1.1, z = 

-0.9, z = -0.1 en z = 1.5 en respectievelijk voor de eentalige kinderen z = -1.2, z = -0.7, z = 0.6, 

z = 0.1 en z = -1.0).  

 

Omdat additieve connectieven significant waren oververtegenwoordigd bij het simultaan 

tweetalige kind ten opzichte van de eentalige kinderen, is het interessant om te bekijken hoe 

het gebruik van de additieve connectieven zich ontwikkelde in de periode van 4;02 jaar tot 

5;07 jaar bij Iwan en bij Laura en Sarah. In Figuur 6 is het percentage additieve connectieven 

ten opzichte van het totale aantal connectieven voor de twee soorten taalverwervers te zien 

per leeftijd.  
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Figuur 6. Ontwikkeling percentage additieve connectieven 

In Figuur 6 is de ondervertegenwoordiging van de additieve connectieven bij Iwan 

goed zichtbaar. De kwadratische fit laat voor de data van Iwan zien dat hij in zijn 

ontwikkeling van 4;02 jaar tot 5;07 jaar consequent een significant minder percentage 

additieve connectieven gebruikt ten opzichte van de eentalige kinderen. Deze kwadratische 

fit verklaart 14% van de variatie. De kwadratische fit voor de data van Laura en Sarah van 

4;02 tot 5;07 jaar (R2 = 0.07) toont een lijn die consequent boven de kwadratische fit van 

Iwan blijft.  

 

Samenvattend, de resultaten laten zien dat beide groepen taalverwervers vooral additieve 

en causale connectieven gebruikten. Er werden bijna geen verschillen gevonden tussen het 

simultaan tweetalige en de eentalige kinderen. Er zou mogelijk sprake kunnen zijn van een 

bodemeffect. Zo waren de frequenties bij de categorieën Temporeel en Comparatief erg 

laag. Dit kan als gevolg hebben gehad dat het daardoor niet mogelijk was om verschillen te 

kunnen vinden. Het enige significante verschil dat werd gevonden was bij de categorie 

Additief, de minst complexe categorie connectieven. Het simultaan tweetalige kind maakte 

minder gebruik van additieve connectieven dan de eentalige kinderen. Dit verschil blijft 

consequent gedurende de periode van 4;02 tot 5;07 jaar.  

5.3 Verdeling van connectieven over de syntactische constructies 

Om te bepalen of het simultaan tweetalige kind een achterstand zou hebben in het 

connectiefgebruik ten opzichte van de eentalige kinderen en of er sprake zou zijn van 

interferentie vanuit het Russisch bij het simultaan tweetalige kind, werd ook nagegaan hoe 

de verdeling van de connectieven over de syntactische constructies was. Er werd verwacht 

dat de syntactische constructies waarin de connectieven werden gebruikt van een simultaan 

tweetalig kind even complex zouden zijn als die van een eentalig kind en dat de eventuele 

gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij het simultaan tweetalige kind verklaard 

zouden kunnen worden door interferentie vanuit het Russisch. In Figuur 7 is de verdeling van 

de connectieven over de syntactische constructies weergegeven in percentages voor het 

simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen.  
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Figuur 7. Percentage van de verdeling van connectieven over syntactische categorieën  

Figuur 7 laat zien dat bij beide groepen taalverwervers de categorieën Discourse 

marker en Coördinerend sterk zijn vertegenwoordigd en de overige categorieën Frasaal, 

Subordinatie-Finaal en Subordinatie-Initieel heel weinig.  

De Chi-kwadraattoets toonde aan dat er sprake was van een significant verschil 

tussen het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen in de verdeling van de 

connectieven over de syntactische constructies (χ2 (4) = 96.13, p < 0.001). Aan de hand van 

de z-scores zien we dat het verschil tussen de verdeling van de connectieven over de 

syntactische categorieën van het simultaan tweetalige kind en die van de eentalige kinderen 

te vinden is bij drie categorieën: de categorieën Discourse marker, Frasaal en Coördinerend. 

In Figuur 7 zijn deze categorieën gemarkeerd met een rode asterisk die een significante over- 

of ondervertegenwoordiging aangeeft. Bij de andere categorieën, Subordinatie-Finaal en 

Subordinatie-Initieel, werden geen significante verschillen tussen de twee soorten 

taalverwervers gevonden (respectievelijk voor het simultaan tweetalige kind z = 1.9 en z = 

0.7 en respectievelijk voor de eentalige kinderen z = -1.2 en z = -0.5).  

 

Bij de categorie Discourse marker gaf de z-score aan dat er sprake was van een significante 

oververtegenwoordiging (z = 3.4) bij de eentalige kinderen en een significante 

ondervertegenwoordiging bij het simultaan tweetalige kind (z = -5.3). Laura en Sarah 

gebruikten significant meer connectieven als een discourse marker en Iwan gebruikte juist 

significant minder connectieven als een discourse marker. In Figuur 8 is het percentage 

discourse markers ten opzichte van het totale aantal connectieven dat wordt gebruikt in de 

overige syntactische constructies voor de twee soorten taalverwervers te zien per leeftijd.  
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Figuur 8. Ontwikkeling percentage van connectieven als discourse marker 

In Figuur 8 is de ondervertegenwoordiging van de discourse markers bij Iwan ten 

opzichte van de eentalige kinderen goed zichtbaar, doordat zijn lijn van de kwadratische fit 

consequent onder die van Laura en Sarah blijft. De lijn van Laura en Sarah blijft consequent 

boven die van Iwan wat de oververtegenwoordiging van de discourse markers ten opzichte 

van hem aangeeft. De kwadratische fit voor de data van Iwan van 4;02 tot 5;07 jaar (R2 = 

0.28) toont een dalende lijn die aangeeft dat in zijn ontwikkeling het percentage discourse 

markers afneemt. De kwadratische fit voor de data van Laura en Sarah van 4;02 tot 5;07 jaar 

(R2 = 0.23) laat daarentegen een lichte toename zien van discourse markers. Dit verschil 

tussen het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen is mogelijk te verklaren vanuit 

de transcriptieconventies. In hoofdstuk 6 zal hierover worden uitgewijd.  

 

Hoewel het simultaan tweetalige en de eentalige kinderen zeer weinig connectieven in een 

frasale constructie gebruikten, gaf de z-score bij deze categorie aan dat er sprake was van 

een significante oververtegenwoordiging (z = 2.0) bij het simultaan tweetalige kind ten 

opzichte van de eentalige kinderen. Iwan gebruikte significant meer connectieven in een 

frasale constructie in de zin dan Laura en Sarah. In Figuur 9 is het percentage connectieven 

dat wordt gebruikt in een frasale constructie ten opzichte van het totale aantal connectieven 

dat wordt gebruikt in de overige syntactische constructies voor Iwan en Laura en Sarah te 

zien per leeftijd. 

 

 
Figuur 9. Ontwikkeling percentage van connectieven in een frasale constructie 

0

20

40

60

80

100
P

e
rc

e
n

ta
ge

 D
is

co
u

rs
e

 m
ar

ke
r

Leeftijd

Eentalig

Simultaan tweetalig

Kwadratische fit Eentalig

Kwadratische fit Simultaan 
tweetalig

0

20

40

P
e

rc
e

n
ta

ge
 F

ra
sa

al

Leeftijd

Eentalig

Simultaan tweetalig

Kwadratische fit Eentalig

Kwadratische fit Simultaan 
tweetalig



 40 

Figuur 9 laat de oververtegenwoordiging van connectieven in de frasale constructie 

bij Iwan ten opzichte van Laura en Sarah zien. De kwadratische fit voor de data van Iwan van 

4;02 tot 5;07 jaar (R2 = 0.34) toont in zijn ontwikkeling een lijn die eerst daalt van 4;02 jaar 

tot de leeftijd van 5;01 jaar, waarna het vervolgens een stijging vertoont. Dit betekent dat 

het percentage frasaal gebruikte connectieven afnam bij Iwan in de periode van 4;02 tot 

5;01 jaar, waarna het gebruik van connectieven in een frasale constructie weer toenam. De 

kwadratische fit voor de data van Laura en Sarah van 4;02 tot 5;07 jaar (R2 = 0.30) laat een 

ontwikkeling zien waarin de lijn daalt van 5;02 jaar tot 5;07 jaar. Dit betekent dat Laura en 

Sarah in deze periode minder connectieven gebruikten in een frasale constructie.  

 

Bij de categorie Coördinerend toonde de z-score dat zowel sprake was van een significante 

oververtegenwoordiging bij het simultaan tweetalige kind ten opzichte van de eentalige 

kinderen (z = 5.6) als van een significante ondervertegenwoordiging bij de eentalige kinderen 

ten opzichte van het simultaan tweetalige kind (z = -3.7). Het simultaan tweetalige kind 

gebruikte significant meer connectieven in een coördinerende constructie, terwijl het 

tegendeel het geval was bij de eentalige kinderen. Zij gebruikten juist significant minder 

connectieven in een coördinerende constructie. In Figuur 10 is het percentage connectieven 

te zien dat in een coördinerende constructie wordt gebruikt ten opzichte van het totale 

aantal connectieven dat wordt gebruikt in de overige syntactische constructies voor de twee 

groepen taalverwervers per leeftijd.  

 

 
Figuur 10. Ontwikkeling percentage van connectieven in een coördinerende constructie 

In Figuur 10 is te zien dat de lijn van Iwan consequent boven die van Laura en Sarah 

blijft, waardoor respectievelijk de over- en ondervertegenwoordiging goed zichtbaar 

worden. De kwadratische fit voor de data van Iwan van 4;02 tot 5;07 jaar geeft verder in zijn 

ontwikkeling vanaf 4;02 tot 5;01 jaar aan dat er een lichte toename is in het percentage 

connectieven dat in een coördinerende constructie wordt gebruikt, waarna vanaf 5;01 jaar 

dit percentage gelijk blijft en de lijn geen verandering vertoont. Deze kwadratische fit 

verklaart 33% van de variatie. De kwadratische fit voor de data van Laura en Sarah van 4;02 

tot 5;07 jaar geeft in hun ontwikkeling een lijn aan die vanaf 4;02 jaar tot 5;01 jaar een lichte 

daling vertoont, waarna ook bij hen vanaf 5;01 jaar de lijn geen verandering vertoont. Het 
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percentage connectieven in een coördinerende constructie vertoont bij Laura en Sarah dus 

eerst een afname tot 5;01 jaar, waarna het percentage vanaf deze leeftijd gelijk blijft. De 

kwadratische fit verklaart hier 12% van de variatie.  

Het gevonden verschil tussen het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen 

bij deze categorie kan net als het gevonden verschil bij de categorie Discourse marker 

mogelijk verklaard worden vanuit de transcriptieconventies. In hoofdstuk 6 zal hierover 

worden uitgewijd.  

 

Samenvattend, de resultaten laten zien dat het simultaan tweetalige kind veel minder 

discourse markers gebruikte en significant meer connectieven in een coördinerende 

constructie dan de eentalige kinderen. Deze gevonden verschillen kunnen echter mogelijk 

worden verklaard vanuit de transcriptieconventies. Dit zal in hoofdstuk 6 nader worden 

uitgelegd. Verder bleek bij de categorie Frasaal sprake te zijn van een significant verschil 

tussen de twee soorten taalverwervers. Het simultaan tweetalige kind gebruikte ten 

opzichte van de eentalige kinderen iets meer connectieven in een frasale constructie. Een 

kanttekening die echter hierbij moet worden geplaatst, is dat beide soorten taalverwervers 

nauwelijks connectieven in een frasale constructie gebruikten in vergelijking met de 

discourse markers en de connectieven die in een coördinerende constructie werden 

gebruikt. Daarom is de bevinding bij de categorie Frasaal van ondergeschikt belang, gezien 

de lage frequenties, ten opzichte van de bevindingen bij de categorieën Discourse marker en 

Coördinerend. Tot slot werden bij de andere categorieën, Subordinerend-Finaal en 

Subordinerend-Initieel, geen verschillen gevonden tussen de simultaan tweetalige en 

eentalige kinderen. Dit zou mogelijk kunnen liggen aan het bodemeffect. Bij deze 

categorieën waren de frequenties namelijk erg laag waardoor mogelijk geen verschillen 

konden worden aangetoond.  
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6. Conclusie en discussie 
 

In dit longitudinale onderzoek is gekeken naar het connectiefgebruik in spontane spraak van 

een simultaan tweetalig kind in de leeftijd van 4;02 jaar tot 5;07 jaar. Het connectiefgebruik 

van een simultaan tweetalig kind werd hierbij vergeleken met dat van twee eentalige 

kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. De onderzoeksvraag die centraal stond in dit 

onderzoek luidt: 

 

 

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag waren enkele deelvragen met 

bijbehorende hypothesen geformuleerd. Deze zullen eerst apart worden besproken. 

 

Deelvraag 1:   

Gebruikt een simultaan tweetalig kind gemiddeld een even groot aantal connectieven als een 

eentalig kind (tokens en typen)? 

Hypothese 1:  

Een simultaan tweetalig kind zal gemiddeld een even groot aantal connectieven gebruiken 

als een eentalig kind. 

 

Door te kijken naar het aantal connectieven en typen connectieven kon worden vastgesteld 

of er sprake was van een achterstand bij het simultaan tweetalige kind ten opzichte van de 

eentalige kinderen. 

Allereerst werd per 100 woorden gekeken naar het aantal gebruikte connectieven bij 

het simultaan tweetalige kind en bij de twee eentalige kinderen. Er bleek geen sprake te zijn 

van een verschil tussen deze groepen taalverwervers. Vervolgens werd ook gekeken naar het 

cumulatieve aantal typen gebruikte connectieven van Iwan, Laura en Sarah in de periode van 

4;02 tot 5;07 jaar. Iwan vertoonde dezelfde trend in zijn ontwikkeling in de diversiteit van de 

gebruikte typen connectieven gedurende deze periode als de eentalige kinderen. Iwan, 

Laura en Sarah gebruikten in deze periode grotendeels dezelfde typen connectieven. Hij 

vertoont dus geen achterstand in zijn ontwikkeling in de diversiteit van het aantal typen 

gebruikte connectieven ten opzichte van de eentalige kinderen. Toch is het wel belangrijk 

om te noemen dat Iwan gedurende de gehele periode binnen de causale connectieven níet 

het type connectief omdat gebruikte, terwijl de eentalige kinderen dit causale type 

connectief ook gebruikten naast de andere causale typen connectieven. Dat omdat in de 

beschikbare data van Iwan niet is verschenen, kan liggen aan het karakter van de data. Het 

mag dus niet worden uitgesloten dat Iwan dit type connectief weliswaar heeft gebruikt, 

maar dan minder vaak dan de eentalige kinderen. Verder werd het temporele type 

connectief toen alleen door Sarah gebruikt en niet door Iwan en Laura. Zij gebruikten juist 

het type connectief als. Het kan zijn dat Iwan en Laura de semantiek van eenmalig (toen) 

Is het connectiefgebruik van een simultaan tweetalig kind anders dan dat van een eentalig kind? 



 43 

versus meermalig (als) minder goed begrepen dan Sarah en daarom alleen maar als 

gebruikten om een tijdsaspect bij de gebeurtenissen aan te geven.  

 

Hypothese 1 mag worden aangenomen. Een simultaan tweetalig kind vertoont namelijk 

geen achterstand in het gebruik van het aantal connectieven en de diversiteit in de typen 

gebruikte connectieven ten opzichte van een eentalig kind. Naar aanleiding van deze 

bevindingen mag gesteld worden dat een simultaan tweetalig kind een even groot aantal 

connectieven produceert als een eentalig kind. Anders dan bij de successief tweetalige 

kinderen uit het onderzoek van Vermeer (te verschijnen) en Tribushinina e.a. (te verschijnen) 

vertoont een simultaan tweetalig kind geen achterstand in de verwerving van connectieven 

en het connectiefgebruik ten opzichte van een eentalig kind. Dit is in de lijn der verwachting 

van de eerder genoemde studies, onder andere Paradis e.a. (2003), waaruit bleken dat de 

taalontwikkeling van een simultaan tweetalig kind parallel loopt aan die van zijn eentalige 

leeftijdsgenoten. Verder kan worden geconcludeerd dat in het connectiefgebruik van een 

simultaan tweetalig kind en een eentalig kind complexere connectieven en complexere 

syntactische constructies bijkomen in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar, maar er vinden geen 

grote veranderingen plaats in het gebruik van de reeds aanwezige connectieven in deze 

periode. 

 

Deelvraag 2:   

Vertoont een simultaan tweetalig kind een achterstand in het connectiefgebruik in 

vergelijking met een eentalig kind? 

Hypothese 2A:  

Een simultaan tweetalig kind zal even complexe connectieven in termen van de semantiek 

gebruiken als een eentalig kind.  

Hypothese 2B:  

De syntactische constructies waarin connectieven worden gebruikt zijn bij een simultaan 

tweetalig kind even complex als bij een eentalig kind.  

 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden werden de connectieven in termen van hun 

semantiek en de syntactische constructies waarin zij werden gebruikt gecategoriseerd.  

Bij de indeling van de connectieven in termen van hun semantiek werden weinig verschillen 

gevonden tussen het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen. Het enige verschil 

dat naar voren kwam in de resultaten was dat Iwan minder vaak additieve connectieven 

gebruikte dan Laura en Sarah. Dit verschil bleef consequent gedurende de periode van 4;02 

tot 5;07 jaar. Bij het gebruik van de sequentiële connectieven en de andere categorieën 

connectieven werd geen verschil gevonden tussen het simultaan tweetalige kind en de 

eentalige kinderen.  

In tegenstelling tot de successief tweetalige kinderen in het onderzoek van 

Tribushinina e.a. (te verschijnen) die overmatig gebruik maakten van additieve en 

sequentiële connectieven, was dit dus bij het simultaan tweetalige kind niet het geval. 
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Additieve connectieven en sequentiële connectieven zijn de minst complexe categorieën 

connectieven en worden daarom eerder verworven door kinderen. Tribushinina e.a. (te 

verschijnen) gaven aan dat de successief tweetalige kinderen overmatig gebruik maakten 

van deze categorieën connectieven om zo de vertraging in de verwerving van complexere 

connectieven te compenseren. In hun onderzoek was dat dus een indicatie dat successief 

tweetalige kinderen een achterstand vertoonden ten opzichte van hun eentalige 

leeftijdsgenoten. In dit onderzoek is er, wat de semantische complexiteit van de 

connectieven betreft, geen achterstand geconstateerd. Iwan gebruikte minder vaak 

additieven, semantisch gezien de minst complexe categorie connectieven, dan de eentalige 

kinderen en vertoonde in het gebruik van de overige categorieën connectieven geen verschil 

met de eentalige kinderen. Een simultaan tweetalig kind vertoont dan in termen van de 

semantiek geen achterstand ten opzichte van een eentalig kind. Hypothese 2A kan worden 

aangenomen.  

 

Bij de indeling van de connectieven in de syntactische categorieën toonden de resultaten dat 

Iwan in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar veel minder discourse markers gebruikte in zijn 

gesprekken en veel vaker connectieven in een coördinerende constructie dan de eentalige 

kinderen. Dit zou mogelijk op een voorsprong in zijn ontwikkeling kunnen duiden als het gaat 

om het connectiefgebruik in termen van de syntactische constructies waarin zij voorkomen. 

Toch mag dit niet zo maar worden aangenomen. Laura en Sarah gebruikten namelijk in hun 

gesprekken significant vaker discourse markers en significant minder vaak connectieven in 

coördinerende constructies dan Iwan. Dit verschil tussen de twee soorten taalverwervers 

kan natuurlijk te maken hebben met hun individuele voorkeur. Een andere verklaring voor 

dit verschil is te vinden door de transcriptieconventies nader te bekijken.  

De audio-opnamen van Iwan zijn getranscribeerd door de auteur van dit onderzoek. 

Bij het transcriberen is in acht gehouden dat een uiting werd gezien als een communicatieve 

eenheid die wordt gemarkeerd door een specifieke intonatie en pauzes (Diessel, 2004). Bij 

het transcriberen van de audio-opnamen is dus niet alleen gekeken naar de propositionele 

inhoud en de syntactische structuur om het einde van een uiting te bepalen, maar ook naar 

de intonatie en het pauzeergedrag van de spreker. Wanneer de intonatie afnam en/of er 

sprake was van een pauze, werd dit gezien als het einde van een uiting. Dit werd volgens de 

CLAN-conventies aangegeven in het transcript, zoals in voorbeeld (43). In dit voorbeeld is 

sprake van twee zinnen die onderdeel uitmaken van één uiting. Het connectief dus werd dan 

geanalyseerd in de context van deze uiting en zodoende ingedeeld in de categorie 

Coördinerend. 

 

(43) Iwan: Ik heb er twee, dus moet ik twee stappen, toch? 

        (Iwan, 4;02;11) 

 

De audio-opnamen van Laura en Sarah zijn getranscribeerd door anderen. Het is niet 

uitgesloten dat zij andere regels hebben gehanteerd voor het transcriberen van een uiting 
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door bijvoorbeeld elke bijzin op een aparte regel te transcriberen zonder rekening te houden 

met de prosodische kenmerken. In voorbeeld (44) wordt dit geïllustreerd.  

 

(44) Laura: K wou bij oma mo [//] mole maken. 

Laura: Maar dat kon ik niet. 

        (Laura, 4;09;10) 

 

Omdat de audio-opnamen van Laura en Sarah niet meer beschikbaar zijn, blijft het 

onduidelijk welke regels de transcribenten van de transcripten van Laura en Sarah hebben 

gehanteerd. Er kan in voorbeeld (44) dus niet worden bepaald of het hier ging om twee 

aparte uitingen of om twee zinnen die onderdeel uitmaakten van één uiting. In dit 

onderzoek werd daarom, naar aanleiding van de regel die de auteur heeft gebruikt bij het 

transcriberen van de audio-opnamen van Iwan, de tweede regel in voorbeeld (44) gezien als 

een aparte uiting. Het connectief maar werd vervolgens geanalyseerd in de context van die 

uiting en werd zodoende ingedeeld in de categorie Discourse marker.  

Dit kan dus mogelijk een verklaring bieden waarom Laura en Sarah veel minder vaak 

connectieven in een coördinerende constructie gebruikten en veel vaker connectieven als 

een discourse marker dan Iwan. Om zeker te kunnen zijn dat dit de reden was voor de 

gevonden verschillen in deze syntactische constructies, zou het best in een mogelijk 

vervolgonderzoek de audio-opnamen voor zowel de simultaan tweetalige als de eentalige 

kinderen getranscribeerd kunnen worden door of één transcribent of door transcribenten 

die dezelfde regels hanteren bij het transcriberen van een audio-opname. Een andere optie 

is om de connectieven door een tweede codeur te laten beoordelen in plaats van door één 

codeur, zoals in dit onderzoek is gebeurd. De codering van connectieven blijft immers een 

subjectieve taak, ongeacht dat er regels zijn gebruikt bij de codering van de connectieven in 

de juiste semantische categorie en syntactische constructie. Door te kijken naar de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kan worden gekeken naar de mate van 

overeenstemming tussen de beoordelaars. Op deze manier kan de betrouwbaarheid van de 

analyse naar het connectiefgebruik worden gewaarborgd.  

Verder bleek uit de resultaten dat Iwan vaker gebruik maakte van connectieven in 

een frasale constructie dan Laura en Sarah, maar dat zowel Iwan als Laura en Sarah zeer 

weinig gebruik maakten van connectieven in een frasale constructie in vergelijking met het 

gebruik van de discourse markers en de coördinerende constructies. Daarom is de bevinding 

bij de categorie Frasaal van ondergeschikt belang ten opzichte van de bevindingen bij de 

categorieën Discourse marker en Coördinerend. 

De gevonden verschillen tussen de twee soorten taalverwervers bij de categorieën 

Discourse marker en Coördinerend lijken erop te wijzen dat Iwan mogelijk een voorsprong in 

zijn ontwikkeling vertoont, omdat hij complexere syntactische constructies gebruikte dan de 

eentalige kinderen gedurende de periode van 4;02 tot 5;07 jaar. Nader onderzoek waarbij 

rekening wordt gehouden met de transcriptieconventies is echter nodig om deze voorsprong 

te kunnen bevestigen. Het is in elk geval duidelijk dat Iwan op zijn minst even complexe 
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syntactische constructies gebruikt als de eentalige kinderen. Er is dus geen sprake van een 

achterstand in het gebruik van de syntactische constructies bij het simultaan tweetalige kind 

ten opzichte van de eentalige kinderen. Hypothese 2B mag daarom ook worden 

aangenomen. De syntactische constructies waarin connectieven worden gebruikt bij een 

simultaan tweetalig kind zijn even complex als bij een eentalig kind.  

 

Hypothese 2A en 2B kunnen worden aangenomen. Een simultaan tweetalig kind gebruikt 

semantisch minstens even complexe connectieven en gebruikt de connectieven in minstens 

even complexe syntactische constructies in gesprekken als eentalige kinderen. Deze 

bevinding vormt, net als de bevinding bij deelvraag 1, een bevestiging dat de 

taalontwikkeling van een simultaan tweetalig kind parallel loopt aan die van zijn eentalige 

leeftijdsgenoten, wat in eerdere onderzoeken al werd vastgesteld (De Houwer, 1990; 

Genesee, 2001; Meisel, 1994; Paradis e.a., 2003; Paradis & Genesee, 1996, 1997). Verder 

laten de resultaten zien dat het connectiefgebruik in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar 

redelijk stabiel blijft bij simultaan tweetalige en eentalige kinderen. Dit bevestigt de 

bevinding dat, zoals eerder bij deelvraag 1 werd aangegeven, ook al komen er complexere 

connectieven en complexere syntactische constructies bij in het connectiefgebruik van een 

simultaan tweetalig en eentalig kind in de periode van 4;02 tot 5;07 jaar, er geen grote 

veranderingen plaatsvinden in het gebruik van de reeds aanwezige connectieven in deze 

periode.  

 

Deelvraag 3: 

Zijn de eventuele gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig  

kind te verklaren vanuit interferentie? 

Hypothese 3: 

De eventuele gevonden verschillen in het connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig kind 

kunnen worden verklaard door interferentie vanuit de Russische taal. 

 

Als er sprake zou zijn van interferentie vanuit het Russisch, zou het simultaan tweetalige kind 

net als de Russisch-Duitse successief tweetalige kinderen in het onderzoek van Tribushinina 

e.a. (te verschijnen) significant meer gebruik hebben gemaakt van additieve en adversatieve 

connectieven. Omdat in de Duitse taal namelijk geen tegenhanger aanwezig was voor het in 

het Russisch frequent gebruikte type connectief a (en/maar), verplaatsten de successief 

tweetalige kinderen de functie van het Russische type connectief a in het Duits dan naar de 

typen connectieven und (en) en aber (maar). Als wordt afgegaan op het overmatige gebruik 

van additieve en adversatieve connectieven als indicatie voor interferentie, lijkt het erop dat 

er bij het simultaan tweetalige kind geen sprake was van interferentie. Er werd namelijk 

geen verschil gevonden in het gebruik van adversatieve connectieven tussen Iwan en Laura 

en Sarah. Bovendien maakte Iwan zelfs minder vaak gebruik van additieve connectieven dan 

de eentalige kinderen. Wat dit betreft lijkt er daarom geen sprake van interferentie te zijn 

vanuit het Russisch bij het simultaan tweetalige kind.  
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Voor de gevonden verschillen tussen de twee soorten taalverwervers bij de 

syntactische constructies waarin de connectieven werden gebruikt, kan interferentie vanuit 

het Russisch bij het simultaan tweetalige kind niet worden uitgesloten. Het simultaan 

tweetalige kind gebruikte namelijk significant meer connectieven in een coördinerende 

constructie dan de eentalige kinderen. Er werd bij de bespreking van Deelvraag 2 

gesuggereerd dat dit verschil mogelijk te verklaren is vanuit de transcriptieconventies. Als dit 

gevonden verschil tussen de twee soorten taalverwervers niet te verklaren is vanuit de 

transcriptieconventies, bestaat de mogelijkheid dat dit gevonden verschil bij het simultaan 

tweetalige kind wel te maken heeft met interferentie vanuit de Russische taal. Ook gebruikte 

het simultaan tweetalige kind vaker frasale constructies dan de eentalige kinderen in de 

gesprekken. Hoewel vanuit de eigenschappen van de Russische taal er geen redenen zijn om 

aan te nemen dat connectieven vaker in frasale en coördinerende constructies worden 

gebruikt in het Russisch, zou dit toch getoetst moeten worden in een eventueel 

vervolgonderzoek. Om er dus achter te komen of er inderdaad sprake is van interferentie, 

zou moeten worden gekeken of er iets is in de Russische taal dat het gebruik van 

coördinerende en frasale constructies kan stimuleren. In een dergelijk onderzoek zou, in de 

trant van het onderzoek van Tribushinina e.a. (te verschijnen), gekeken kunnen worden naar 

het connectiefgebruik bij Russisch-Nederlandse simultaan tweetalige kinderen en Russische 

en Nederlandse eentalige kinderen in de leeftijd van circa 4;02 tot 5;07 jaar in spontane 

spraak. Hierbij moeten de taaldata van de Russisch-Nederlandse simultaan tweetalige 

kinderen dan vergeleken worden met die van de Russische en Nederlandse eentalige 

kinderen. 

Concluderend kan met betrekking tot de aanname of verwerping van de hypothese 

bij deelvraag 3 worden vastgesteld dat de hypothese niet mag worden verworpen, maar ook 

nog niet mag worden aangenomen.  

 

Nu de deelvragen zijn beantwoord, kan een antwoord worden gegeven op de 

onderzoeksvraag. Er is een indicatie dat het connectiefgebruik van een simultaan tweetalig 

kind anders is dan dat van een eentalig kind, maar in beperkte mate. Paradis e.a. (2003) 

stelden al dat een simultaan tweetalig kind door bepaalde eigenschappen van zijn 

taalontwikkeling uniek of anders kan zijn in zijn taalgebruik. In dit onderzoek wordt dat eens 

te meer bevestigd door de indicatie dat een simultaan tweetalig kind vanaf 4;02 jaar tot 5;07 

jaar geen achterstand hoeft te vertonen in zijn connectiefgebruik ten opzichte van een 

eentalig kind. Toch zijn er kleine verschillen die een simultaan tweetalig kind net uniek of 

anders kunnen maken. In dit onderzoek komt dat naar voren in de gevonden verschillen die 

indiceren dat een simultaan tweetalig kind mogelijk zelfs een lichte voorsprong in zijn 

taalontwikkeling kan hebben op een eentalig kind. De taalontwikkeling bij een simultaan 

tweetalig kind loopt dus parallel aan dat van een eentalig kind, maar is op een unieke manier 

toch net anders.  
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Er zijn verder veel onderzoeken te vinden over connectiefgebruik bij jongere eentalige 

kinderen die tussen de 2 jaar en 4 jaar zijn (Diessel, 2004; Evers-Vermeul, 2005; Evers-

Vermeul & Sanders, 2009), maar in de literatuur zijn weinig onderzoeken te vinden over het 

connectiefgebruik bij oudere eentalige kinderen (Spooren & Sanders, 2008). Daarom is het 

interessant om toch apart te noemen wat dit onderzoek naar voren heeft gebracht over 

oudere eentalige kinderen in de leeftijd van 4;02 tot 5;07 jaar. Zoals al werd aangegeven bij 

de bespreking van deelvraag 1 is er een indicatie dat het connectiefgebruik in de periode van 

4;02 tot 5;07 jaar ook bij eentalige kinderen redelijk stabiel blijft. Er komen in hun 

connectiefgebruik complexere connectieven en complexere syntactische constructies bij in 

de periode van 4;02 tot 5;07 jaar, maar er vinden bij hen geen grote veranderingen plaats in 

het gebruik van de reeds aanwezige connectieven in deze periode.  

 

Tot slot volgen nog enkele algemene discussiepunten van dit onderzoek. Het is het best om 

dit onderzoek als een voorzet te beschouwen voor verder onderzoek naar connectiefgebruik 

bij simultaan tweetalige kinderen en eentalige kinderen. Voor de generalisatie van dit 

onderzoek zijn uiteraard meer data vereist van meer simultaan tweetalige kinderen en 

eentalige kinderen. Een grootschaliger vervolgonderzoek naar connectiefgebruik met een 

groter aantal simultaan tweetalige en eentalige kinderen is nodig om representatieve en 

betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het connectiefgebruik van deze twee soorten 

taalverwervers.  

Omdat in totaal maar naar de taaldata van drie proefpersonen werd gekeken, waren 

er niet veel data beschikbaar. Er werd namelijk een analyse gedaan met in totaal 1950 

connectieven. In het hoofdstuk Resultaten kwamen telkens zeer lage tot lage R2-scores naar 

voren. De geringe hoeveelheid data zou mogelijk kunnen verklaren waarom deze R2-scores 

zo laag waren. Ook kan de geringe data een invloed hebben gehad op het verschijnen van 

een bodemeffect bij de resultaten. Zo waren de frequenties bij enkele semantische 

categorieën en enkele categorieën op basis van de syntactische constructie zo laag dat 

daardoor mogelijke verschillen niet konden worden aangetoond.  

Ook is in dit onderzoek gekeken naar het connectiefgebruik in spontane spraak. Bij de 

gesprekken van Iwan was er sprake van peer-talk en bij Laura en Sarah vonden de 

gesprekken plaats tussen moeder en kind. Dit verschil in interactie kan invloed hebben 

gehad op de resultaten. In een grootschaliger vervolgonderzoek zou het daarom beter zijn 

om het soort interactie gelijk te houden voor elke groep taalverwerver.  

In dit onderzoek zijn de data van Laura en Sarah geclusterd en is niet gekeken naar de 

individuele verschillen. Het zou kunnen zijn dat op deze manier belangrijke individuele 

verschillen zijn gemist die een verklaring hadden kunnen bieden voor de gevonden 

verschillen tussen het simultaan tweetalige kind en de eentalige kinderen.  

Verder zou eventueel in een grootschaliger vervolgonderzoek naar het 

connectiefgebruik bij simultaan tweetalige kinderen ook gekeken kunnen worden naar de 

input van de ouders. Van Veen, Evers-Vermeul, Sanders en Van den Bergh (2009) hebben 

gekeken naar de invloed van de input van ouders op de taalverwerving en dus ook op de 



 49 

verwerving en het gebruik van connectieven bij een Duits eentalig kind. In onderzoeken bij 

tweedetaalverwervers, tweetaligen en simultaan tweetaligen is hier nog niet eerder naar 

gekeken. Het is daarom interessant om de rol van de input van ouders mee te nemen in een 

eventueel grootschaliger vervolgonderzoek naar het connectiefgebruik bij simultaan 

tweetalige kinderen. Wellicht is het dan ook interessant om in dat grootschaliger 

vervolgonderzoek eveneens te kijken naar het connectiefgebruik bij jongere simultaan 

tweetalige en eentalige kinderen. In het huidige onderzoek werd namelijk gekeken naar het 

connectiefgebruik bij een simultaan tweetalig en eentalige kinderen in de leeftijd van 4;02 

tot 5;07 jaar en bleek dat het connectiefgebruik van een simultaan tweetalig kind vrijwel 

hetzelfde is als dat van een eentalig kind. Connectieven verschijnen echter al vanaf 2 jaar en 

kinderen zijn dan nog volop bezig met de verwerving en het gebruik van connectieven, 

terwijl vanaf 4 jaar het connectiefgebruik stabiliseert. Het zou daarom heel goed mogelijk 

kunnen zijn dat bij de jongere simultaan tweetalige kinderen juist wel verschillen gevonden 

zouden kunnen worden in het connectiefgebruik ten opzichte van de jongere eentalige 

kinderen. Door in dat vervolgonderzoek te kijken naar het connectiefgebruik gedurende een 

langere leeftijdsperiode, kan op deze manier een vollediger beeld worden verkregen van de 

ontwikkeling van het connectiefgebruik van een simultaan tweetalig kind ten opzichte van 

een eentalig kind. 
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