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Inleiding 

Voordat Chomsky, in 1957, het grondwerk legde voor de generatieve grammatica, 

werd gedacht dat het antwoord, op de vraag hoe kinderen hun moedertaal leren, 

gezocht moest worden op het gebied van de psychologie. Onder invloed van deze 

nieuwe hypothese over taalverwerving verschoof het vakgebied, dat belast werd met 

het oplossen van het probleem van de eerste taalverwerving, naar de taalwetenschap.  

Chomsky‟s revolutionaire hypothese hield in dat de Universele Grammatica 

een aangeboren eigenschap is en dat UG het verwerven van de moedertaal mogelijk 

maakt.  

Kinderen komen volgens deze hypothese dus niet als een tabula rasa op de 

wereld, ze zijn uitgerust met een verzameling verwachtingen aan hoe een taal eruit 

moet zien (Fromkin 2000). Deze set verwachtingen zijn de regels, principes 

(Chomsky 1981, 1986), die voor elke natuurlijke
1
 taal gelden. De aangeboren 

blauwdruk voor taal is daarnaast uitgerust met een verzameling parameters die de 

verschillen tussen talen kunnen verklaren. 

Het leren van een taal bestaat in het kader van deze theorie dus slechts
2
 uit het 

herkennen van talige input uit de omgeving doormiddel van de principes, het 

koppelen van die input, aan de parameters en die daarna in of uit te schakelen. Naast 

het instellen van de parameters hoeven de kinderen dan alleen nog het lexicon en 

bepaalde taalspecifieke constructies te leren. 

De generatieve grammatica was jarenlang de toonaangevende theorie in de taalkunde, 

daardoor werd het bovendien praktisch onmogelijk om serieus werk te doen in de 

theoretische taalkunde zonder geconfronteerd te worden met het probleem van de 

eerste taalverwerving
3
. 

                                                           

1
 Er zijn ook niet natuurlijke talen zoals bijvoorbeeld computertaal.  

2
 Toch is het niet zo gemakkelijk als men denkt aan de problemen die taalverwervers tegenkomen. Dit 

is echter niet het moment om op problemen zoals the linking problem, the logical problem of language 

learning of het probleem van het gebrek aan negative evidence en poverty of the stimulus in te gaan.  

3
 Een nieuwe taalkundige theorie is alleen acceptabel als het ook licht werpt op de eerste 

taalverwerving. 
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Zoals Chomsky tegen de heilige huisjes van het behaviorisme (o.a. Skinner 1957)  

schopte met zijn UG, zo schopt Tomasello met zijn boek „Constructing a Language. A 

Usage Based Theory of Language Acquisition‟(2003)  tegen de generatieve taalkunde. 

Tomasello (2003) ontkent het bestaan van een Universele Grammatica. Volgens hem 

is juist het aangeboren sociale instinct erg belangrijk in de taalverwerving.  De Usage-

based theorie focust op de communicatieve kant van taal. Taalverwerving is, volgens 

deze theorie, niet mogelijk zonder het unieke vermogen dat mensen hebben om te 

kunnen begrijpen waar de ander naar verwijst (joint attention). Tomasello gelooft dat 

de taalkundige kennis, die volwassenen bezitten, geleerd wordt door het herkennen 

van patronen (pattern recognition) in de taal van de omgeving. 

Het verwerven van een eerste taal wordt door de generatieve taalkundigen (o.a. 

Chomsky) gezien als een snel proces dat kinderen weinig moeite kost
4
. De usage 

based theory van Tomasello (2003) veronderstelt echter dat het tempo, waarop 

kinderen taal leren, helemaal niet zo snel is. Het duurt immers jaren voordat het kind 

het volwassen niveau heeft bereikt in de doeltaal. Bovendien verwerven kinderen hun 

moedertaal volgens deze theorie beetje bij beetje, wat de absolute noodzakelijkheid 

van iets als UG minder aannemelijk maakt.  

 

Tomasello (2003) schets de eerste taalverwerving als volgt. De eerste fase in de 

taalverwerving (na de brabbelfase), bestaat uit de productie van een aantal losse 

woorden. Na deze fase beginnen de kinderen met het produceren van “holophrases”
5
 

(eenwoord-zinnen), die later uitgebreid worden naar uitingen die uit meerdere 

woorden bestaan. De meerwoord-zinnen manifesteren, in het begin, als pivot schema.  

Een pivot schema heeft twee plaatsen voor lexicale items. Één van die plaatsen is 

echter bezet door een vast woord (de spil). De andere plaats is vrij voor een 

uiteenlopende reeks van lexicale items
6
. Na de fase waarin de uitingen volgens pivot 

                                                           

4
 Dit wordt vaak gebruikt als argument voor het bestaan van een UG. Zonder UG zou het niet mogelijk 

zijn om iets zo complex als taal in een dergelijk rap tempo en zonder veel moeite te verwerven. 

Kinderen gebruiken gecompliceerde grammaticale constructies voordat ze een figuurtje uit kunnen 

knippen. (Een argument tegen deze vergelijking is dat kinderen elk moment van de dag blootstaan aan 

taal, in tegenstelling tot het knippen van iets, dat in veel mindere mate aan bod komt). 

5
 De term holophrases betekent dat de éénwoord-zinnen die de kinderen produceren een alomvattende 

eenzijdige communicatieve intentie hebben. (Tomasello 2003) 

6
 Uit verschillende syntactische categorieën. Het is echter belangrijk op te merken dat kinderen niet het 

onderscheid maken tussen de categorieën op dit moment. “Wanna __”  en “__ break” zijn twee 
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schema geanalyseerd kunnen worden, komt de fase van de “item-based-

constructions”. In deze fase heeft het kind, op het gebied van een bepaalde 

constructie, al kennis op het niveau van volwassenen. Deze kennis is echter beperkt 

tot de manieren van gebruik die het kind aangeboden heeft gekregen in de input. 

Kinderen kunnen dus niet met nieuwe werkwoorden zelfde constructies maken. 

Bovendien vindt er geen generalisatie van de kennis, in de vorm van categorieën zoals 

“agent” (degene die de handeling uitvoert) of “theme” (datgene/diegene die de 

handeling ondergaat), plaats. 

De fase waarin kinderen gaan generaliseren is een erg uitgestrekte periode, die 

kan variëren van maanden tot zelfs jaren
7
. De generalisaties nemen geleidelijk toe en 

veelal slaan kinderen door in het toepassen van de regels en gaan ze 

overgeneraliseren. Het overgeneraliseren van een regel komt aan het licht als het kind 

de geleerde regel toe gaat passen in een situatie waar de regel niet geldt. Dit 

overgeneraliseren heeft als gevolg dat de verwervingscurve een U-vorm heeft
8
.  

De besproken theorieën houden zich bezig met welk achterliggend mechanisme 

verantwoordelijk is voor de verwervingsprocessen en gaan daarmee voorbij aan het 

feit dat het oppervlakte proces van de  taalverwerving nog niet helemaal bekend is. In 

deze studie wordt daarom de nadruk gelegd op een tweetal hypothesen die focussen 

op wat er aan de hand is bij de moedertaalverwerving.  

                                                                                                                                                                      

voorbeelden. Het tweede voorbeeld is zeer doeltreffend om te demonstreren dat kinderen wel kunnen 

zeggen Daddy break (papa maakt kapot) en Mommy break (mama maakt kapot) maar niet break cup 

(kopje kapot maken/ breken) of break with stick (kapot maken met een stok). De laatste twee 

constructies passen namelijk niet in het pivot schema. 

7
 Voor een discussie over hoe kinderen volgens de usage-based theorie de item-based constructies 

omzetten naar abstractere constructies wordt de lezer verwezen naar Abbot-Smith en Tomasello 

(2006). 

8
 Het voorbeeld wat het vaakst genoemd wordt is het verwerven van de onregelmatige werkwoorden. In 

het begin imiteert het kind wat het in de input heeft gehad. Dit is het begin van de U-vorm. Daarna 

krijgt het kind door dat er een regel is die zorgt dat er geen normale verleden tijdvorm is voor dit 

werkwoord maar kan het deze regel nog niet goed toepassen. In deze fase zakt het correcte gebruik van 

het werkwoord, en daarmee daalt de lijn in de curve. Dan gaat het kind steeds vaker de correcte regel 

toepassen en stijgt de lijn weer. Daarmee is de U-vorm compleet. Belangrijk is wel om op te merken 

dat de U-vorm in de curve niet zo duidelijk zichtbaar is zoals hier beschreven.  
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Het domein van interesse in dit onderzoek is de verwerving van een aantal specifieke 

aspecten van het Nederlandse gendersysteem
9
, namelijk de verwerving van, het 

bepaald lidwoord, de vervoeging van het adjectief (bijvoeglijk naamwoord) en van het 

relatief pronomen (betrekkelijk voornaamwoord).  

Volledigheidshalve wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de aspecten die in 

deze studie centraal staan
10

. 

Het Nederlands heeft een tweezijdig gendersysteem, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen common en neuter gender. Het zelfstandig naamwoord zelf heeft geen 

zichtbare genderkenmerken. Het gender van een zelfstandig naamwoord is echter wel 

zichtbaar op de afhankelijke elementen. 

Het bepaald lidwoord (met een apart allomorf voor beide genders) is één van die 

elementen. Common gender woorden krijgen het bepaald lidwoord de en neuter 

gender woorden krijgen het bepaald lidwoord het.  

 

(1) De bus 

Het seizoen 

 

Het attributief gebruikte adjectief is ook een element dat voor de vorm afhankelijk is 

van het gender van het zelfstandig naamwoord. Dit element heeft twee allomorfen: het 

kale adjectief en het vervoegde adjectief (met schwa suffix [-e]). De standaard 

(default) regel voor het attributief gebruikte adjectief (in een DP) is de vervoegde 

vorm, met schwa suffix
11

. In (2) is te zien dat het adjectief in een constructie met een 

bepaald lidwoord altijd eindigt op een [–e].     

 

(2) De rode auto 

Het groene konijn 

 

Er is één uitzondering (= HER) op de standaard regel voor de vervoeging van het 

attributief gebruikte adjectief (= DAR). Deze uitzondering komt in een zeer beperkte 

                                                           

9
 Het gendersysteem als geheel is een te veel omvattend onderwerp voor deze studie. 

10
 Voor een uitgebreider overzicht wordt de lezer verwezen naar sectie 1.3.   

11
 Voor een discussie over de default status van deze regel wordt de lezer verwezen naar sectie 1.3.1.3. 
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omgeving voor. Alleen als het zelfstandig naamwoord <onbepaald>, <neuter> en 

<enkelvoud> is, wordt de HER gebruikt en krijgt het adjectief geen (overte) flexie. 

Dit is te zien in voorbeeld (3). 

 

(3) Een geel huis 

Een groot schilderij 

 

Beide regels worden in het onderstaande overzichtje samengevat. 

 

DAR:  Een attributief adjectief wordt vervoegd met een –e suffix 

HER:   TENZIJ er een combinatie van de kenmerken 

   <onbepaald> <neuter> <enkelvoud> is.   

  Dan wordt het adjectief NIET vervoegd. 

 

Een derde aspect in het Nederlands dat afhankelijk is van het geslacht van het 

zelfstandig naamwoord, is het betrekkelijk voornaamwoord
12

.  

Het betrekkelijk voornaamwoord heeft (net als het bepaald lidwoord en het attributief 

gebruikte adjectief) twee allomorfen (die voor common gender en dat voor neuter 

gender). 

In navolging van de default status van de common vorm bij het bepaald lidwoord en 

het attributief gebruikte adjectief, nemen we aan dat ook bij het betrekkelijk 

voornaamwoord de default vorm, die (corresponderend met common gender) is en de 

uitzonderingsvorm dat (corresponderend met neuter gender).   

Een paar voorbeelden van het betrekkelijk voornaamwoord staan in (4). 

 

(4) De kapstok die naast de kast staat. 

Het kunstwerk dat vernield is.  

 

                                                           

12
 Het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands heeft twee categorieën, de w-categorie en de d-

categorie (Van Kampen 2007). Alleen bij de d-categorie woorden speelt gender een rol, daarom zullen 

in deze studie alleen de d-categorie betrekkelijk voornaamwoorden worden besproken. 
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De verwerving van de genoemde aspecten van het Nederlandse gendersysteem 

wordt getest aan de hand van twee hypothesen, de Eureka-moment-hypothese en de 

Studeer-hypothese.  

De Eureka-moment-hypothese gaat ervan uit dat de verwerving van het 

Nederlandse gendersysteem een eureka-moment, waarna de verwerving in een snel 

tempo plaatsvindt. Dit eureka-moment zal plaatsvinden op het moment dat kinderen 

de regels, die ze hebben verworven voor de aparte aspecten van het gendersysteem, 

gaan generaliseren naar andere aspecten die met gender samenhangen.  

Als deze hypothese klopt, dan verwachten we dat er een correlatie wordt 

gevonden tussen de verwerving van de afzonderlijke aspecten. De verwerving van het 

ene aspect heeft dan een positieve invloed op de verwerving van het andere aspect.  

Een alternatieve hypothese is de Studeer-hypothese. Deze hypothese stelt dat 

het verwerven van het gendersysteem is opgebouwd uit kleine delen, die elk apart 

geleerd moeten worden. De verwerving van een aspect, bijvoorbeeld het bepaald 

lidwoord, zal geen invloed hebben op de andere van gender afhankelijke aspecten. 

Het gendersysteem is pas volledig verworven als alle afzonderlijke aspecten volledig 

zijn verworven. Het ontbreken van een verband tussen de aspecten zal resulteren in 

een langdurig verwervingsproces.   

Deze hypothese voorspelt dus dat er geen correlatie is tussen de aspecten, deze 

worden immers onafhankelijk van elkaar verworven. In verband met het verwachtte 

gebrek aan correlatie zal het verwervingsproces van langdurige aard zijn.  

 

De twee genoemde hypothesen worden getest in een experiment met een elicited 

production taak. Het design van het experiment is toegespitst op de belevingswereld 

van de proefpersonen.  

In het experiment vertelt de onderzoeker een verhaaltje aan het kind. Dit 

verhaaltje wordt ondersteund door plaatjes. Een handpop, die niet op de plaatjes mag 

kijken, mag aan het kind vragen wat er op de plaatjes te zien is. Op deze manier wordt 

de toekenning van het bepaald lidwoord ontlokt. De officiële taak van het kind is het 

aanleren van de vervoeging van het adjectief en het relatief pronomen aan de 

handpop. Dit design leidt de aandacht van het kind af van het testen en focust deze 

juist op de plaatjes, het verhaaltje en de handpop. 

Het experiment bestaat uit twee delen, die een aantal weken apart van elkaar 

zijn afgenomen.  
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In deel één van het experiment worden twee categorieën behandeld; het 

bepaald lidwoord en de adjectief inflectie (vervoeging van het bijvoeglijk 

naamwoord). Om te garanderen dat de DP‟s via het toepassen van een regel zijn 

geproduceerd en niet als geheel uit het geheugen gehaald worden, wordt de kinderen 

een nonce-adjectief geleerd (Berko 1958).  

In deel twee wordt het betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen) 

getest. Beide delen van de test duren ongeveer 15 minuten, en zijn in aparte sessies 

afgenomen. Het doel van beide delen van de test is het testen hoever in het proces van 

de verwerving van het Nederlandse gendersysteem de proefpersonen zijn. Bovendien 

zal de, mate van, verwerving van de afzonderlijke aspecten met elkaar vergeleken 

kunnen worden, om zo een antwoord te geven op de correctheid van de Eureka-

moment-hypothese of de Studeer-hypothese.   

Dit onderzoek verschilt van eerdere onderzoeken op een aantal punten. Ten 

eerste is nog geen onderzoek gedaan naar de verwerving van het betrekkelijk 

voornaamwoord door moedertaalsprekers van het Nederlands. De hypothesen zijn 

nieuw en er is nog niet gezocht naar een correlatie tussen de drie aspecten die in deze 

studie worden onderzocht. Bovendien maakt dit onderzoek gebruik van een uniek 

ontwerp.  

Deze thesis begint met een inleidend hoofdstuk over eerder onderzoek naar de 

verwerving van het bepaald lidwoord, de adjectief inflectie en het betrekkelijk 

voornaamwoord (Hoofdstuk één). Het experiment, met de gebruikte procedure en 

materialen, wordt besproken in hoofdstuk twee. Ook worden in dit hoofdstuk de 

resultaten besproken. Hoofdstuk drie handelt over de problemen die tijdens het testen 

zijn ontdekt en bespreekt mogelijke oplossingen daarvoor. Het laatste hoofdstuk is de 

conclusie.  
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1. Theoretische achtergrond  

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond behandeld voor het 

experiment, dat besproken zal worden in het volgende hoofdstuk. In sectie 1.3 wordt 

een overzicht gegeven van het gender systeem in het Nederlands. In sectie 1.4 wordt 

de verwerving van het gendersysteem besproken. Sectie 1.4.3 handelt over de 

manieren van verwerving. Ten slotte wordt in 1.5 een samenvatting gegeven.  

1.2 Achtergrond 

In het voorgaande inleidende hoofdstuk is beschreven dat er verschillende 

ideeën zijn over de eerste taalverwerving. De generatieve grammatica (o.a. Chomsky 

1957, 1981, 1986, 1995) legt de nadruk op een aangeboren vermogen voor 

taalverwerving. De usage based theorie (Tomasello 2003) daarentegen benadrukt juist 

dat er geen aangeboren taalverwervingsmechanisme nodig is. Welke achterliggend 

mechanisme verantwoordelijk is voor de verwerving van het betrekkelijk 

voornaamwoord in het Nederlands is voor dit onderzoek echter niet het speerpunt. De 

centrale vraag is hier hoe de verwerving van het betrekkelijk voornaamwoord in zijn 

werk gaat. Dit onderzoek vindt dus meer plaats aan de oppervlakte en laat de diepere 

processen vrijwel geheel buiten beschouwing. 

Omdat de vorm van het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands 

afhankelijk is van het geslacht van het zelfstandig naamwoord waar het naar refereert, 

wordt in sectie 1.3 een overzicht gegeven van het Nederlandse gender systeem.  

1.3 Gender in het Nederlands. 

1.3.1 Grammaticaal geslacht 

In het verleden had het Nederlands een gendersysteem waarbij onderscheid 

bestond tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig (neuter). Alhoewel dit onderscheid 

nog steeds wordt gemaakt in enkele dialecten, heeft het Nederlands
13

 nu slechts een 

                                                           

13
 De standaard variëteit van het Nederlands.  
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tweezijdig gendersysteem waarbij woorden worden ingedeeld in de categorie common 

of in de categorie neuter
14

 (Weerman, Bisschop en Punt 2006).  

De toekenning van gender in het Nederlands lijkt vrij arbitrair. Er zijn over het 

algemeen geen kenmerken op het zelfstandig naamwoord waaraan men kan zien of 

een woord common of neuter is. Toch zijn er een aantal semantische, morfologische, 

fonologische en syntactische kenmerken die een indicatie kunnen geven van het 

geslacht van het woord
15

. Een voorbeeld van een morfologisch kenmerk dat invloed 

heeft op het gender is het suffix –je. Dit suffix geeft een verkleinwoord aan. Alle 

(enkelvoudige) verkleinwoorden zijn neuter gender. Ook common gender 

naamwoorden worden neuter als ze verkleind worden. 

 

(5) De boom   het boompje   de boompjes  

Het konijn  het konijntje   de konijntjes 

De draak  het draakje   de draakjes  

 

Het gendersysteem voor het meervoud is veel rechtlijniger van het enkelvoud. In het 

meervoud zijn alle naamwoorden namelijk common gender.  

Het ontbreken van aanwijzingen op de zelfstandig naamwoorden, waaraan 

geslacht afgeleid kan worden, is één van de redenen die maakt dat het verwerven van 

het gendersysteem (voor het enkelvoud) in het Nederlands een lastige taak is.  

Een tweede reden is dat common gender zelfstandig naamwoorden ongeveer 

twee keer zo vaak voorkomen in de Nederlandse taal dan neuter zelfstandig 

naamwoorden
16

 (van Berkum 1996). 

Een derde reden voor problemen bij het verwerven van het gendersysteem in 

het Nederlands is, dat het bepaald lidwoord [het] wat een neuter naamwoord markeert 

veelal wordt uitgesproken in een gereduceerde vorm die fonologisch veel lijkt op [de] 

wat de markering is voor common naamwoorden.  

(6) het park  ‟t park 

                                                           

14
 Common wordt in het nederlands ook wel zijdig genoemd en neuter betekent onzijdig. 

15
 Zo zijn de seizoenen common gender, net als de muziekinstrumenten en zijn de namen van metalen 

neuter net zoals de windrichtingen en de namen van talen. 

16
 Er is een heel klein aantal woorden, dat beide genders kan hebben (Van Berkum 1996). 
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De gelijkenis met [de] is het grootst als er een aarzeling volgt (in de vorm van 

een schwa) na de gereduceerde vorm. Dan is de fonologische representatie namelijk 

als volgt: [tә].  

De [d] en [t] hebben een grote fonologische overeenkomst. Beide fonemen 

zijn dentalen. Ze verschillen alleen van elkaar in stem ([d] is stemhebbend en [t] is 

stemloos).  

Het gender van een woord bepaalt de vorm van, het bepaald lidwoord, de 

vervoeging van het attributief gebruikte adjectief, de aanwijzend voornaamwoorden 

en van de vorm van het betrekkelijk voornaamwoord. In onderstaande secties zullen 

deze afhankelijke elementen alle vier afzonderlijk besproken worden. 

 

1.3.1.1.  Bepaald Lidwoord 

Het verschil in gender komt alleen voor bij het bepaald lidwoord, voor het 

onbepaald lidwoord is slechts één vorm [een] die voor alle woorden geldt. Het 

bepaald lidwoord heeft het onderscheid tussen [de] voor de common woorden (ook 

wel de-nouns) en [het] voor de neuter woorden (ook wel het-nouns). 

Common gender zelfstandig naamwoorden komen niet alleen vaker voor in de 

taal, ook komen ze vaker voor in de input die volwassenen in het dagelijks leven 

horen
17

. Dit komt zoals gezegd doordat common gender vaker voorkomt dan neuter 

maar ook doordat alle meervoudsvormen [de] nemen als bepaald lidwoord.  

Een aantal voorbeelden is gegeven in tabel 1.  

 

Tabel 1:  gender en het lidwoord 

 Common 

enkelvoud 

Neuter 

enkelvoud 

Meervoud 

Onbepaald een man 

een vrouw 

een kind 

een meisje 

mannen/ kinderen 

vrouwen/ meisjes 

Bepaald de man 

de vrouw 

het kind 

het meisje 

de mannen/ de kinderen 

de vrouwen/ de meisjes 

 

                                                           

17
 Woorden met het lidwoord [de] komen ongeveer drie keer zo vaak voor in de input die volwassenen 

ontvangen dan [het] woorden (Blom, Polisenska en Weerman 2008).  
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1.3.1.2 Aanwijzend voornaamwoord 

Het aanwijzend voornaamwoord heeft aan de ene kant het onderscheid tussen 

Common en neuter woorden en dichtbij of veraf. Als een woord neuter is dan krijgt 

het als aanwijzend voornaamwoord dit of dat (dit voor dichtbij en dat voor ver weg). 

Als het woord common is dan krijgt het woord deze of die (deze voor dichtbij en die 

voor ver weg), ook in het meervoud.   

 

Tabel 2: gender en het aanwijzend voornaamwoord  

 Common  

enkelvoud 

Neuter  

enkelvoud 

Meervoud 

Dichtbij Deze hond Dit paard Deze honden  deze paarden 

Ver weg Die hond Dat paard Die honden  die paarden 

 

 

1.3.1.3.  Bijvoeglijk naamwoord 

Het bijvoeglijk naamwoord (adjectief) heeft in het Nederlands twee vormen 

van gebruik:  predicatief en attributief. Bij het predicatief gebruik, staat het adjectief 

achter het zelfstandig naamwoord. Deze elementen worden doorgaans aan elkaar 

gekoppeld door een koppelwerkwoord.  

In de predicatief positie kan een bijvoeglijk naamwoord niet vervoegd worden 

zoals we kunnen zien in onderstaand voorbeeld. 

 

 (7) Het varken is klein 

*Het varken is kleine 

 

De andere manier waarop een adjectief kan voorkomen is in attributieve 

positie. Het adjectief zit in dit geval vervat in de DP. Bij het attributief gebruikte 

adjectief is overte flexie verplicht in de meeste gevallen. Zonder deze vervoeging 

wordt de constructie ongrammaticaal. Zie de voorbeelden in (8). 

   

(8) De rode auto 

Het kleine kind 

De grote mannen 

Het mooie kasteel 
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In alle voorgaande gevallen moet het bijvoeglijk naamwoord dus worden 

vervoegd. Deze gevallen hebben gemeen dat ze een bepaald lidwoord hebben. Met het 

bepaald lidwoord moeten zowel de common als neuter naamwoorden een vervoegd 

adjectief hebben (ook in het meervoud).  

Een speciaal geval is een enkelvoudige DP met een onbepaald lidwoord. In dit 

geval worden constructies met common gender naamwoorden wel vervoegd maar 

constructies met neuter naamwoorden worden niet vervoegd. Nu rijst de vraag welke 

vorm de standaard is en welke vorm de uitzondering. 

Weerman, Bisschop en Punt (2006) testen welke analyse het meest 

aannemelijk is. Zij hebben twee mogelijke analyses. In analyse 1 is de vervoegde 

vorm (met –e) de uitzondering. 

 

 

Analyse 1 

Als het attributief wordt gebruikt  

en niet <onbepaald> <enkelvoud> <onzijdig> is dan      

        -e 

 

In alle andere gevallen      -Ø 

 

 

In analyse 2 komt de splitsing tussen predicatief en attributief gebruikte 

adjectieven naar voren. Hier is het zo dat de niet-vervoegde vorm van het predicatief 

gebruikte adjectief anders is dan de kale, niet vervoegde, vorm van het attributief 

gebruikte adjectief. Voor het predicatief gebruikte adjectief is de situatie rechtlijnig, 

deze vorm wordt nooit vervoegd. Bij het attributief gebruikte adjectief is de –e 

uitgang de standaardvorm. De uitzondering is de –Ø uitgang die in slechts in een heel 

beperkte omgeving voorkomt.  
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Analyse 2 

Predicatief gebruikt       -Ø 

 

Attributief gebruikt 

ALS <onbepaald> <enkelvoud> <onzijdig>    -Ø 

In alle andere gevallen      -e 

 

 

Hoewel de analyses erg op elkaar lijken voorspellen ze toch een heel andere 

ontwikkeling in de verwerving. Als analyse 1 de juiste is verwachten we dat kinderen 

de –Ø uitgang zullen overgeneraliseren. Dit heeft constructies als in (9) tot gevolg. 

 

(9) Een bruin paard<het> 

Een *klein-Ø hond<de> 

Een *rood- Ø ballon<de> 

 

De uitzondering op een regel is per definitie lastiger om te leren en zal dus 

meer tijd kosten dan de standaardregel. Als analyse 2 blijkt te kloppen, dan zullen 

kinderen de –e uitgang overgeneraliseren. Zie (10). 

 

(10)  Een *zwart-e paard<het> 

Een *klein-e konijn <het> 

 

In de literatuur heeft men parallellen met beide analyses gevonden
18

. Afgaande 

op resultaten van recente studies lijkt echter analyse 2 het meest aannemelijk. Phillip 

et al (2010), Weerman, Bisschop en Punt (2006) en Blom, Polisenska en Weerman 

(2008) onder andere hebben bewijs gevonden dat kinderen de –e uitgang 

overgeneraliseren in attributief positie. Er zijn geen overgeneralisaties gevonden in 

predicatief positie.   

                                                           

18
 Zie Weerman, Bisschop en Punt (2006) blz. 11 voor een overzicht van de discussie in de literatuur. 
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Het lijkt er, op basis van de besproken resultaten, op dat de regel die zorgt 

voor de onzijdige woorden, de uitzondering is op de standaardregel, voor de 

vervoeging van adjectieven (in attributief positie).  

 

 

Regels
19

 

Predicatief:  

   Verander de vorm niet.  

Attributief: 

 Standaard:   voeg suffix –e toe  

 Uitzondering:  TENZIJ er een combinatie is van de kenmerken  

   <onbepaald> <enkelvoud> <onzijdig>.  

   Dan  -Ø 

 

 

(11) Een gele ballon<de> 

Een bruin paard<het> 

 

1.3.1.4  Betrekkelijk voornaamwoord 

Ook de vorm van het betrekkelijk voornaamwoord is in het Nederlands 

afhankelijk van het geslacht van het voorafgaande zelfstandig naamwoord waar het 

naar verwijst.  

Het betrekkelijk voornaamwoord kan een ingesloten of een expliciet 

antecedent hebben. Bij een ingesloten antecedent verwijst het betrekkelijk 

voornaamwoord naar een niet nader gespecificeerd persoon of object. 

                                                           

19
 Deze regels gaan alleen op voor de regelmatige bijvoeglijk naamwoorden. Als een bijvoeglijk 

naamwoord bijvoorbeeld op –en of op –e eindigt, zoals houten of roze, dan wordt het nooit vervoegd. 

Ook bijvoeglijk naamwoorden die drie opeenvolgende, niet benadrukte, lettergrepen na elkaar hebben, 

krijgen in geen geval een extra –e suffix. Ditzelfde geldt voor vaste uitdrukkingen zoals het Centraal 

Station en als het gaat om een aanduiding van een functie eigenschap of de niet unieke eigenschap van 

een categorie zoals in het geval van een groot man. 
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(12) Wie dit leest is gek 

  Hij vertelde me wat hij bedoelde 

 

Het betrekkelijk voornaamwoord met expliciet antecedent heeft twee 

categorieën, de d-categorie en de w-categorie. In de keuze tussen d-voornaamwoorden 

en w-voornaamwoorden speelt gender een grote rol. De belangrijkste regel voor het 

selecteren volgens van Kampen (2007): 

 

“Als je gender relaties kunt uitdrukken moet je een d-voornaamwoord 

selecteren. Is dit niet het geval, kies dan een w-voornaamwoord.”  

 

In de w-categorie is het onderscheid tussen wel en niet levend (animate of 

inanimate) cruciaal (Van Kampen 2007). Wie, wier en wiens hebben altijd een 

persoonsaanduidend antecedent en zijn voor hun vorm afhankelijk van het biologische 

geslacht van het antecedent.  

 

(13)  De man wiens sokken altijd wit zijn. 

De turnster wier salto‟s fenomenaal zijn. 

  

Welke en wat zijn betrekkelijk voornaamwoorden in de w-categorie die 

verwijzen naar niet levende objecten.  

Wat heeft altijd een onbepaald voornaamwoord (zoals iets, alles of niets) als 

antecedent.  

 

(14)  Is dat alles wat je kunt? 

Ik vond hem in de slaapkamer, in welk vertrek hij zich vaak terugtrok. 

 

 De focus zal hier echter liggen op de voornaamwoorden uit de d-categorie 

omdat de vorm van deze woorden afhankelijk is van het geslacht van het zelfstandig 

naamwoord. De woorden in deze categorie zijn: die en dat.  

Die heeft als antecedent enkelvoudige common gender woorden en meervoud 

woorden. 

Dat heeft enkelvoudige onzijdige woorden als antecedent. 
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(15) De hond die een bot heeft gevonden. 

Het kuiken dat net uit het ei is. 

 

We nemen aan, in navolging van wat we hebben gezien bij de bijvoeglijk 

naamwoorden, dat ook bij de betrekkelijk voornaamwoorden, de die vorm de 

standaard is en de dat vorm de uitzondering.  

 

Tabel 3: gender en het betrekkelijk voornaamwoord 

Common enkelvoud Neuter enkelvoud Meervoud 

Die 

De hond die een strik 

draagt 

Dat 

Het paard dat een strik 

draagt 

Die 

De honden die een strik 

dragen. 

1.4  De verwerving van het gendersysteem in het Nederlands 

1.4.1 Inleiding 

Nu dat in voorgaande sectie een duidelijk beeld is geschetst van het gendersysteem in 

het Nederlands blijven er nog twee centrale vragen over als het gaat om 

kindertaalverwerving, namelijk:  

Hoe zit het verwervingsproces in elkaar?  

Op welke leeftijd wordt het gendersysteem verworven? 

Beide vragen zullen behandeld worden in sectie 1.4.2. 

 

1.4.2 Invulling van het verwervingsproces volgens de literatuur 

In de algemene inleiding is reeds besproken dat er twee grote theoretische 

stromingen zijn die het taalverwervingsproces trachten te beschrijven. Aan de ene 

kant staat de school van de generatieve grammatica (o.a. Chomsky 1957). De 

taalkundigen in deze theoretische stroming zijn van mening dat Universele 

grammatica een grote rol speelt bij het verwerven van een taal. Kinderen komen niet 

onbeslagen ten ijs bij het verwerven van hun moedertaal, maar kunnen terug vallen op 

een aangeboren taalverwervingsmechanisme. Het leren van de taal is een snel proces 

dat bestaat uit het invulling geven aan deze aangeboren blauwdruk van principes en 

parameters (Chomsky 1981, 1986) door de parameters in te stellen voor de doeltaal en 

het leren van het lexicon. 
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Taalkundigen die een andere denkwijze volgen (o.a. Tomasello 2003) 

ontkennen het bestaan van een aangeboren taalverwervingmechanisme. Zij stellen dat 

het leren van de moedertaal taal een langzaam proces is waarbij kinderen geen 

parameters instellen. Het leren bestaat uit het imiteren van volwassen taalgebruikers 

en de volwassen uitingen, die ze in hun omgeving horen, met algemene 

probleemoplossende vermogens te analyseren.  

De verwerving van het bepaald lidwoord en de adjectief inflectie is veelvuldig 

onderzocht voor het Nederlands. Voor deze gender afhankelijke elementen is daarom 

al een redelijk duidelijk beeld ontstaan van het pad dat kinderen volgen in de 

verwerving en op welke leeftijd ze het volwassen niveau bereiken. In sectie 1.4.2.1. 

wordt het verwervingsproces besproken van het bepaald lidwoord. In sectie 1.4.2.2. 

komt het verwervingsproces van de vervoeging van het adjectief aan bod, gevolgd 

door het betrekkelijk voornaamwoord in sectie 1.4.2.3.  

 

1.4.2.1 Bepaald Lidwoord 

Uit analyse van spontane spraak, (maar ook uit experimentele studies) is naar 

voren gekomen dat Nederlandse kinderen beginnen met het gebruiken van losse 

zelfstandig naamwoorden, dus zonder lidwoord. Na dit stadium volgt een periode 

waarin kinderen gebruik maken van „proto-determiners‟ (Wijnen et al. 1994). Deze 

voorlopers van echte determiners worden in het Nederlands veelal gerealiseerd als 

schwa. Kinderen produceren deze proto-determiners vanaf 2;0 jaar (Wijnen et al 

1994), ook beginnen ze rond deze periode met het produceren van echte determiners 

(Orgassa et al 2011).  

Hoewel kinderen al vrij snel het volwassen niveau bereiken bij het gebruik van 

het correcte bepaalde lidwoord bij common gender zelfstandig naamwoorden, hebben 

ze veel moeite met de verwerving van het lidwoord voor neuter gender. Dit resulteert 

in overgeneralisatie van het common lidwoord de bij neuter woorden. Het 

overgeneraliseren van neuter lidwoorden op common woorden komt niet voor.  

Weerman, Bisschop en Punt (2006) hebben kinderen tussen drie- en 

zevenjarige leeftijd getest op hun kennis van het gendersysteem van het Nederlands. 

Ze hebben specifiek onderzoek gedaan naar de verwerving van (het correcte gebruik 

van) het bepaald lidwoord en de vervoegingsregels voor het adjectief, waarover later 

meer. In het eerste deel van het experiment worden plaatjes getoond aan de 

proefpersonen. De onderzoeker vertelt wat er op het plaatje te zien is, waarna de 
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proefpersoon antwoord geeft op een vraag van de onderzoeker. De vraag die de 

onderzoeker stelt, is zo ontworpen dat deze een antwoord met een bepaald lidwoord 

uitlokt. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen tot en met 5 jaar de common determiner 

toepassen bij neuter gender woorden
20

. 

Het onderzoek van Philip (2010) geeft echter een duidelijker beeld van de 

verwerving van lidwoorden, omdat in dit onderzoek het gebruik van lidwoorden apart 

is getest. Bovendien baseert Philip (2010) zijn resultaten op een grote groep 

proefpersonen
21

. Bij de test die Philip (2010) gebruikt om de kennis van de bepaald 

lidwoorden te bepalen werkt de onderzoeker samen met het kind om zo de handpop, 

die nog niet zo goed Nederlands kan spreken, iets te leren. De test maakt gebruik van 

plaatjes. Het kind en de onderzoeker mogen de plaatjes bekijken maar de handpop 

mag de plaatjes niet zien. Op het plaatjes worden een aantal dieren afgebeeld. Deze 

dieren worden door de onderzoeker geïntroduceerd met een onbepaald lidwoord. Het 

gebruiken van een onbepaald lidwoord is een natuurlijke manier om iets nieuws te 

introduceren. De handpop vraagt het kind dan om opheldering, deze opheldering 

ontlokt een antwoord met een bepaald lidwoord.  

De jongere kinderen geven in slechts 43% van de gevallen het goede antwoord 

bij neuter woorden. De oudere kinderen doen het een stuk beter, zij geven in 85% van 

de gevallen een volwassen antwoord. Uit deze data blijkt dat hoewel de oudere 

kinderen het beter doen dan de jongere kinderen, ze echter nog lang geen volwassen 

niveau hebben bereikt.  

 

1.4.2.2 Adjectief inflectie 

Weerman, Bisschop en Punt (2006) hebben 20 eerste taalverwervers getest op 

hun kennis van de gender classificatie, van zelfstandige naamwoorden, in het 

Nederlands. De kinderen in deze studie zijn gelijkmatig verdeeld per leeftijdsgroep en 

hun leeftijden variëren tussen de drie en zeven jaar. Ook hebben Weerman, Bisschop 

en Punt (2006) getest of de kinderen weten dat er bij neuter woorden, in het geval van 

<onbepaald> <enkelvoud>, geen overte flexie op het attributief gebruikte adjectief 

voorkomt, met andere woorden, of de kinderen de HER kennen.  

                                                           

20
 Op vijfjarige leeftijd zijn 19% van de fouten toe te schrijven aan een verkeerde gendertoekenning.  

21
 59 jonge kinderen en 59 oudere kinderen 
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De onderzoekers hebben elicited production tasks (EPT) gebruikt in dit 

onderzoek. Het onderzoek bestaat uit drie testen die op verschillende zaken 

toegespitst zijn. Het eerste deel van het experiment focust op de gender classificatie 

door middel van het bepaald lidwoord. Het tweede deel van de test op het adjectief in 

attributief positie en het derde deel focust op het predicatief gebruikte adjectief. Bij dit 

deel van de test schetst de onderzoeker, met behulp van een plaatje, een situatie. 

Daarna wordt een vraag over deze situatie gesteld, die het kind moet beantwoorden 

met een predicatief gebruikt adjectief.  

Uit de resultaten van dit deel van het onderzoek blijkt dat kinderen geen 

overgeneralisatie fouten maken bij de predicatieve adjectieven. Het probleem met de 

vervoeging van het adjectief speelt dus alleen op bij attributief gebruik. Dit probleem 

blijkt uit deel twee van het onderzoek. De resultaten van dit deel van het onderzoek 

laten zien dat kinderen, waarvan men kan aannemen dat ze het gender van het 

zelfstandig naamwoord hebben verworven, nog steeds een hoop fouten maken bij de 

vervoeging van het adjectief. Deze kinderen maken met andere woorden geen fouten 

meer in de toekenning van het bepaald lidwoord maar hebben nog wel moeite met de 

correcte vervoeging van het attributieve adjectief.  

Als we de resultaten van de aparte delen van het onderzoek koppelen, blijkt 

dat, bij de vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord in attributief positie, een deel 

van de fouten van jonge kinderen verklaard kan worden door de verkeerde gender 

toekenning. Er worden geen fouten gemaakt bij het predicatief gebruikte adjectief.  

Kinderen tussen drie en vijf jaar oud maken nog veel fouten in de toekenning 

het correcte bepaald lidwoord en dus met de gender toekenning. Oudere kinderen 

lijken het geslacht van zelfstandige naamwoorden reeds verworven te hebben.  

Afgaande op de data van Weerman, Bisschop en Punt (2006) zijn vijf- en 

zesjarige kinderen de meest interessante leeftijdsgroep om verder te onderzoeken. Het 

aantal fouten dat zesjarige kinderen maken is drastisch minder dan de hoeveelheid 

fouten van kinderen van vijf. In deze studie hebben kinderen van zes jaar al een 

nagenoeg volwassen niveau. 

Blom, Polisenska en Weerman (2008) hebben ook onderzoek gedaan naar de 

verwerving van de vervoeging van het adjectief in het Nederlands. De kinderen in 

deze studie variëren in leeftijd van drie tot zeven jaar. Uit de resultaten van dit 

onderzoek blijkt dat het verwervingsproces een lange periode beslaat. Kinderen 

beginnen de uitzonderingsregel voor adjectief inflectie al op driejarige leeftijd correct 



 24 

toe te passen (in 16% van de gevallen), maar passen op zevenjarige leeftijd in slechts 

75% van de gevallen deze regel goed toe, wat ver beneden het volwassen niveau ligt. 

Blom, Polisenska en Weerman (2008) geven aan dat een deel van de fouten verklaard 

kan worden door een verkeerde gender toekenning. Het is echter niet duidelijk welk 

percentage van de fouten hierdoor verklaard kan worden. 

Peels (2009) deed onderzoek naar de leeftijd waarop kinderen de regels van de 

vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord hebben verworven. Het ontwerp van de 

test die Peels (2009) gebruikt wijkt op een aantal fundamentele punten af van de tests 

die gebruikt zijn door Blom, Polisenska en Weerman (2008) en Weerman, Bisschop 

en Punt (2006). Peels (2009) gebruikt bijvoorbeeld nonce adjectives (niet bestaande, 

nieuwe bijvoeglijk naamwoorden). Omdat kinderen deze woorden nog nooit hebben 

gehoord kan er in deze gevallen geen sprake zijn van dat kinderen de reeds vervoegde 

adjectieven als vaste items uit hun lexicon halen, noch van het  imiteren van 

volwassenen. De constructies die de kinderen produceren met de nonce woorden zijn 

dus geheel nieuw.  

Peels (2009) test in haar onderzoek de door Tomasello (2003) gemaakte 

claims over de productie van de uitzonderingsregel (HER) bij de vervoeging van 

adjectieven. Dit doet ze door middel van twee experimenten, die hier beide besproken 

zullen worden.  

Experiment 1 

Aan het eerste experiment hebben 78 kinderen deelgenomen. Dit experiment is 

afgenomen in Dordrecht. De kinderen in deze studie variëren in leeftijd van 4;1 jaar 

tot 7;11 jaar ( 6;3 jaar is de gemiddelde leeftijd van deze proefpersonen). Peels 

gebruikt in dit experiment een variatie op de elicited production taak, namelijk de 

elicited imitation. Bij deze variatie moet het kind de juiste uiting herhalen.  

De test bestaat uit een aantal verhaaltjes, die ondersteund worden door 

plaatjes. Er zijn twee verschillende sets met materialen met in elke set een 

verschillend nonce woord bij dit experiment om fonetische effecten van de nonce 

woorden uit te sluiten.  

Het kind en de onderzoeker kunnen de plaatjes zien maar de handpop niet. De 

handpop stelt daarom vragen om een helder beeld te krijgen, ook geeft de pop 

mogelijke antwoorden. De vragen van de handpop zijn zo ontwikkeld dat ze te lang en 

ingewikkeld zijn om in het werkgeheugen opgeslagen te worden. Het kind wordt zo 

gedwongen om het juiste antwoord zelf te construeren door naar het plaatje te kijken. 
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 De test bestaat uit een pretest en een hoofdtest, beide tests zijn echter in 

dezelfde sessie afgenomen. Er zijn twee sets materialen voor dit experiment. De 

pretest diende om de kinderen in te delen in 3 verschillende leerstadia. Kinderen die 

alles fout deden werden ingedeeld in de cluelessgroep. De term clueless betekent in 

dit geval dat de kinderen nog niet zijn begonnen met het leren van de HER. Kinderen 

die 100% correct scoorden bij de pretest werden de Experts. De meest interessante 

groep kinderen is echter de learners. De kinderen in deze groep scoren beter dan de 

cluelessgroep maar slechter dan de expertgroep.  

Het resultaat van deze verdeling in leerstadia was dat de groep met learners 

varieerden in leeftijd van 4;1 jaar tot 7;7 jaar, wat bijna de gehele leeftijdsvariatie is in 

de studie. Dit gegeven steunt het resultaat van Weerman, Bisschop en Punt (2006) die 

hebben gevonden dat het verwerven van de ER een lang proces is.  

Het doel van de hoofdtest is onderzoeken of de kinderen in de verschillende 

leerstadia de HER toepassen op het nonce woord dat ze in de pretest hebben geleerd. 

Ook in dit deel van de test werd gebruik gemaakt van elicited imitation zoals is 

beschreven bij de pretest.  

Er is geen significant effect gevonden voor de gebruikte set materialen. De 

resultaten uit beide sets kunnen dus gebundeld worden. Peels (2009) resultaten laten 

zien dat er vrijwel geen overgeneralisatie is van de DAR
22

. Alle kinderen die aan deze 

test hebben deelgenomen en waarbij geen sprake was van het vermijden van de 

constructie, hebben de HER correct toegepast op het niet bestaande bijvoeglijk 

naamwoord. Dit is een opvallend resultaat want deze kinderen maken nog wel fouten 

bij de vervoeging van bekende adjectieven.   

Wat meteen in het oog springt bij het bekijken van de resultaten van Peels, is 

het grote aantal kinderen (43%) dat de constructie vermijdt. Omdat dit aantal zo hoog 

is kunnen deze data niet genegeerd worden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de 

kinderen de constructie hebben ontweken omdat ze deze nog niet hebben verworven. 

Als dit het geval is, dan levert deze vondst bewijs voor de usage based theorie van 

Tomasello. Als de proefpersonen de constructie echter vermeden hebben om een 

andere reden, bijvoorbeeld door iets wat voor is gevallen tijdens het testen, dan 

zouden deze proefpersonen moeten worden verwijderd uit de dataset. De 

                                                           

22
 Slechts 1 proefpersoon overgeneraliseert de DAR. 
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overgebleven proefpersonen geven dan juist aanwijzingen die in de richting van UG 

wijzen.  

Helaas kan, op basis van de data, geen antwoord worden gegeven op dit 

dilemma. Door het grote aantal proefpersonen dat de constructie vermijdt is het 

immers niet mogelijk om een conclusie te trekken uit de verzamelde data. 

Gezien het feit dat de proefpersonen slechts 1 trial hebben beantwoord, zijn de 

resultaten van Peels (2009) erg lastig te beoordelen. In hoeverre zegt het correct 

gebruiken van de HER constructie in slechts één geval iets over de mate van 

verwerving van deze regel? Het is mogelijk dat dit een toevalstreffer is. Als men zeker 

wil zijn dat het hier om het hier om een verworven regel gaat, moeten meerdere trials 

getest worden. Deze trials moeten bovendien verschillende zelfstandig naamwoorden 

testen om representatief te zijn. 

Peels (2009) gebruikt in dit experiment bovendien zelfstandig naamwoorden 

die niet inherent een neuter gender hebben maar de verkleinde woorden van common 

gender zelfstandig naamwoorden. Het is mogelijk dat dit gegeven invloed heeft gehad 

op de uitkomst van het onderzoek. Als kinderen de regel dat alle verkleinwoorden 

neuter gender zijn niet kennen, kan het eigenlijke gender interfereren, wat leidt tot 

ongrammaticale antwoorden. 

Experiment 2 

In experiment twee probeert Peels om de resultaten uit het eerste experiment te 

herhalen met een verbeterd ontwerp van de test. Een aantal verbeteringen, dat in de 

test is opgenomen om het grote aantal ontwijkende antwoorden terug te brengen, zal 

kort worden besproken. Ten eerste is de warming up sessie verlengd. Daarnaast is er 

slechts 1 nonce woord dat wordt gebruikt in dit experiment. Er wordt in dit 

experiment bovendien meer nadruk gelegd op het aanleren van de betekenis van het 

nonce woord.  

De antwoorden, die in het vorige experiment nog werden omschreven als 

“vermeden”, worden in dit experiment in twee groepen verdeeld. De eerste groep 

bestaat uit antwoorden waarin wel een adjectief is gebruikt maar niet in de goede 

constructie en de tweede groep bestaat uit antwoorden waarbij het adjectief niet is 

gebruikt. In deze tweede groep worden ook alle gevallen verzameld waarin de 

proefpersoon helemaal geen antwoord heeft gegeven. 
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Aan dit tweede experiment hebben 129 kinderen deelgenomen. Deze kinderen 

variëren in leeftijd van 4;2 jaar tot 7;11 jaar oud (gemiddelde leeftijd 5;6 jaar). Dit 

experiment is in een ander deel van Nederland af genomen (Odijk, nabij Utrecht) en 

geen enkel kind in deze studie heeft aan het eerste experiment deelgenomen.  

 Dit experiment bestaat wederom uit twee delen, een pretest en een hoofdtest 

die tijdens dezelfde sessie zijn afgenomen. De opzet van het experiment lijkt veel op 

experiment 1. Er zijn echter een aantal fundamentele verschillen tussen de twee 

experimenten.  

Ten eerste wordt in dit experiment het correcte antwoord niet genoemd door 

de handpop. Het gaat nu dus niet om elicited imitation maar om elicited production, 

het kind moet de juiste constructie zelf genereren en kan niet terugvallen op de uiting 

van de handpop
23

.  

Ten tweede bestaat de hoofdtest van dit experiment uit slechts één verhaaltje. 

In dit experiment gebruikt Peels bovendien wel neuter gender zelfstandige 

naamwoorden en is er een extra testconditie, het meervoud. De ER is immers alleen 

van toepassing op het enkelvoud. Een kind dat de ER heeft verworven zou dus moeten 

weten dat het deze regel niet moet toepassen op het meervoud. Daarnaast is in de 

pretest in dit geval ook getest of de proefpersonen het gender van de vier gebruikte 

zelfstandig naamwoorden kennen.  

De pretest, die in dit experiment uit twee verhaaltjes bestond, diende in dit 

geval wederom als classificatie middel om de proefpersonen in de drie groepen in te 

delen. Omdat de kennis van het gender van de zelfstandig naamwoorden wordt getest, 

zijn de groepen in dit experiment anders opgebouwd dan in het eerste experiment.  

De groep clueless kinderen hebben allemaal 3/4 of 4/4 keer de DAR toegepast 

als het de ER moest zijn. Er is echter geen rekening gehouden met of het kind de 

zelfstandig naamwoorden als common gender beschouwde of niet. Hier is voor 

gekozen omdat, alhoewel kinderen die de woorden als common gender 

classificeerden, en daarna de DAR toepaste, een grammaticale uiting produceerden, 

niet kan worden nagegaan of deze kinderen de HER kennen. Slecht 4 kinderen 

worden door Peels in deze groep ingedeeld. 

                                                           

23
 Hoewel in het eerste experiment werd aangenomen dat de uitingen van de handpop te lang en 

ingewikkeld zouden zijn om in het werkgeheugen te houden, werd in dit experiment toch gekozen voor 

een ontwerp waarbij de proefpersonen de uiting helemaal zelf moesten produceren.  
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De groep met 23 experts zijn kinderen die niet alleen de HER goed toe hebben 

gepast in alle gevallen maar die bovendien het correcte gender aan de zelfstandig 

naamwoorden hebben toegekend.  

De learnersgroep bestaat uit kinderen die minstens één maal een consistent en 

éénmaal een inconsistent antwoord geven. Met een inconsistent antwoord wordt 

bedoeld dat het gekozen bepaald lidwoord niet overeenkomt met de vervoeging op het 

adjectief (16). Deze groep bestaat uit 40 kinderen. 

 

(16)  Het paard   *een grote paard 

* De konijn  een groot konijn 

 

Wat meteen opvalt aan deze verdeling is dat de groepen drastisch verschillen 

in grootte en dat er bovendien een zeer groot aantal proefpersonen (62 kinderen) niet 

kan worden ingedeeld in een groep en daardoor wordt uitgesloten van de studie. Toch 

concludeert Peels (2009) dat deze data aantonen dat er een lange periode van 

verwerving is omdat de leeftijd van de groepen in alle gevallen bijna het gehele 

leeftijdsbereik beslaat. Men kan zich echter afvragen of deze conclusie getrokken mag 

worden op basis van deze data. Er zitten immers weinig kinderen in de clueless groep. 

Bovendien wordt een groot aantal kinderen niet meegenomen in de analyse.  

De benoeming van de groepen is zeer verwarrend omdat men bij het woord 

expert denkt aan iemand die deze constructie al helemaal onder de knie heeft. Uit de 

resultaten van Peel (2009) blijkt echter dat slechts 14 van de 23 proefpersonen in de 

expertgroep de ER correct toepassen in een nieuwe situatie
24

.  

De resultaten van de nieuwe test conditie in dit onderzoek, het meervoud, laten 

zien dat overgeneralisatie van de HER bij het meervoud slechts zeer zelden voorkomt 

(twee maal). 

Peels (2009) vindt in haar onderzoek bewijs voor een stapsgewijze verwerving 

van de HER. Deze vondst steunt de theorie van Tomasello voor deze morfologische 

regel.  

                                                           

24
 Deze uitkomst is volgens Peels (2009) te verklaren omdat deze kinderen in de IBC fase van de 

verwerving zitten. In de IBC fase onthoudt het kind een aantal voorbeelden van de regel die het aan het 

verwerven is. Er is in deze fase echter geen sprake van generalisatie van de regel naar een abstracter 

niveau. 



 29 

Peels‟ (2009) studie blijft, zelfs met het verbeterde ontwerp, een groot 

probleem hebben als het gaat om het vermijden van de constructie door de 

proefpersonen, daardoor baseert ze haar conclusies op een relatief klein aantal 

proefpersonen. Omdat het aantal proefpersonen relatief klein is, is het lastig om te 

generaliseren.  

Een ander bezwaar tegen de studie van Peels (2009) is dat zij slechts 1 trial 

heeft met een nonce woord. Ze baseert dus al haar vondsten op de vervoeging van één 

nonce woord in combinatie met steeds hetzelfde zelfstandig naamwoord. Hierdoor is 

niet na te gaan of de keuze van het zelfstandig naamwoord invloed heeft op de 

uitkomst. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Peels (2009) onderzoekt Philip (2010) 

nogmaals de verwerving van de adjectief inflectie in het Nederlands
25

.  

Philip (2010) onderzoekt kinderen uit twee leeftijdsgroepen, een groep jonge 

kinderen en een groep oudere kinderen. Beide groepen bestaan uit 59 proefpersonen. 

De jonge kinderen variëren in leeftijd van 4;3 tot 6;9 jaar (gemiddelde leeftijd 5;5 

jaar). De oudere kinderen variëren in leeftijd van 7;9 tot 9;6 jaar (gemiddelde leeftijd 

8;8 jaar). Als de claims van Weerman et al (2006) en Blom et al (2008) kloppen 

zouden de oudere kinderen een nagenoeg volwassen niveau moeten hebben.  

Philip (2010) onderzoekt of dat de verwerving van de vervoeging van het 

bijvoeglijk naamwoord een punt kent waarna de verwerving zeer snel gaat. Philip 

(2010) noemt dit de Fast Maximal Generalization hypothese. Een andere mogelijkheid 

is wat Philip (2010) de Noun Class Stage hypothese noemt. Bij deze hypothese staat 

de claim centraal dat er een stadium is in de verwerving van de adjectief inflectie 

waarbij kinderen de foutieve conclusie trekken dat het gender van een zelfstandig 

naamwoord altijd invloed heeft op of dat een bijvoeglijk naamwoord in adjectief 

positie vervoegd wordt. Als deze hypothese klopt zouden kinderen de HER 

overgeneraliseren in het meervoud.  

Philip gebruikt, net als Peels (2009), naast bestaande adjectieven ook een 

nonce woord „loeg‟
26

. Het ontwerp van de test van Philip (2010) is zeer vergelijkbaar 

                                                           

25
 Het onderzoek van Philip (2010) focust naast adjectief inflectie ook op de verwerving van de scope 

van negatie. Dit deel van het onderzoek is op dit moment niet relevant en zal daarom niet nader 

besproken worden. 

26
 Loeg betekent het vermogen hebben om dingen te laten veranderen van kleur 
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met dat van Peels (2009). Ook Philip maakt gebruik van (met plaatjes ondersteunde) 

verhaaltjes, waarin dieren de hoofdrol spelen en een handpop die moet raden wat er 

op de plaatjes gebeurt.  

Uit de resultaten van Philip (2010) blijkt dat de jonge kinderen, voor de 

bekende bijvoeglijk naamwoorden, bij de uitzonderingsregel op kans niveau scoren 

(52%) en slechts in 44% van de gevallen een volwassen antwoord geven in de 

conditie met het nonce woord. Voor de default regel scoren ze beter, in 94% van de 

gevallen geven ze een volwassen antwoord bij het nonce woord. De oudere kinderen 

doen het een stuk beter dan de jonge kinderen bij de uitzonderingsregel. Ze geven in 

75% van de gevallen een volwassen antwoord bij bekende adjectieven en in 66% van 

de gevallen met een nonce woord. Wat blijkt uit deze resultaten is dat kinderen pas op 

zeer late leeftijd de uitzonderingsregel op volwassen niveau gebruiken.  

Om de fouten in het gebruik van de HER te isoleren, heeft Philip (2010) een 

subset van de proefpersonen apart geanalyseerd. De proefpersonen in deze aparte 

groep hebben in alle trials van de HNC conditie een volwassen antwoord gegeven. 

Omdat ze in alle drie de condities een volwassen antwoord hebben gegeven kunnen 

we aannemen dat deze proefpersonen het gender van de zelfstandig naamwoorden in 

de test kennen. 

De resultaten van deze groep wijken af van de resultaten van de hele 

verzameling proefpersonen. De jongere kinderen in de aparte groep scoren bij de HER 

conditie 78% volwassen antwoorden en bij de LHER antwoorden ze in 64% van de 

gevallen met een volwassen respons. Ook in deze subgroep doen de ouderen kinderen 

het iets beter dan de jongere
27

. Zij scoren op de HER 82% en op de LHER 77% 

volwassen antwoorden. Bij beide groepen in deze subgroep is het verschil tussen HER 

en LHER niet significant
28

. Dit betekent dat er geen significant verschil is tussen de 

conditie met bestaande adjectieven en de conditie met het niet bestaande woord. 

De resultaten van Philip (2010) zijn gebaseerd op een groot corpus data en 

geven daarom een goed beeld van de situatie. De studie van Philip is helaas nog niet 

gepubliceerd, voor de conclusies met betrekking tot de door hem gestelde hypothesen 

                                                           

27
 Er is echter geen sprake van een significant verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen bij 

zowel de HER (p≤ 0,7307) als de LHER (p≤ 0,2561).  

28
 P≤ 0,1235 voor de jongere kinderen en p≤ 0,3733 voor de oudere kinderen.  
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wordt de lezer daarom verwezen naar het nog te publiceren werk. Op basis van de 

resultaten die hier zijn besproken, kan men echter al wel aannemen dat de noun class 

hypothese niet correct is. Op basis van deze hypothese verwacht men immers dat er 

overgeneralisatie van de HER zal plaatsvinden bij de meervoudswoorden. Dit blijkt 

echter niet voor te komen in deze studie.  

De resultaten van de subgroep suggereren dat, kinderen die de noun class van 

het zelfstandig naamwoord lijken te hebben verworven, de uitzonderingsregel net zo 

vaak toepassen bij een nonce woord als bij een bestaand adjectief. De proefpersonen 

in de subgroep laten ook zien dat het in principe mogelijk is de HER verworven te 

hebben op zeer jonge leeftijd, te zien aan de volwassen respons in de groep jonge 

kinderen.  

Aan de andere kant laten de resultaten van de oudere groep zien dat de 

verwerving van de HER een langdurig en langzaam proces is. De oudere kinderen zijn 

noch bij bekende adjectieven, noch bij het nonce adjectief, significant beter dan de 

kinderen in de jongere groep
29

.  

Op basis van de resultaten uit de bovengenoemde studies kan worden 

vastgesteld dat, moedertaalsprekers van het Nederlands de morfologische patronen 

van adjectief inflectie toepassen op niet bestaande woorden. Dit vormt bewijs voor de 

claim dat de morfologische uitgangen op het adjectief door regels worden gegenereerd 

en niet zijn opgeslagen in het lexicon. De kinderen horen het niet bestaande woord 

voor het eerst, ze kunnen het dus niet opgeslagen hebben in hun lexicon maar moeten 

het vervoegen met behulp van abstracte regels.  

 

1.4.2.3 Betrekkelijk voornaamwoord 

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de eerste taal verwerving van het 

betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands. Cornips, Van Der Hoek en Verwer 

(2006) hebben een studie gedaan naar de verwerving van het Nederlandse systeem 

van gendertoekenning, bij oudere tweetalige kinderen met een Marokkaanse of Turkse 

afkomst, vergeleken met eerste taalverwervers.  

                                                           

29
 HER (p≤ 0,7307) als de LHER (p≤ 0,2561). 
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De proefpersonen in dit onderzoek variëren in leeftijd tussen 10;5 en 12,11 

jaar oud. De proefpersonen kunnen in drie groepen verdeeld worden. Groep 1 bestaat 

uit 13 kinderen met een Turkse afkomst, groep 2 uit 12 kinderen met een 

Marokkaanse afkomst en groep 3 is de controle groep die bestaat uit 5 moedertaal 

sprekers van het Nederlands in dezelfde leeftijdsgroep. 

De onderzoekers testen de productieve kennis van het bepaald lidwoord, de 

vervoeging van het adjectief en het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord. 

Voor het testen van deze drie aspecten hebben de onderzoekers drie verschillende 

testprocedures. De procedure voor het testen van het betrekkelijk voornaamwoord 

wordt hier kort toegelicht.  

De onderzoeker laat de proefpersoon een plaatje zien waarop een voorwerp is 

afgebeeld in relatie tot een ander voorwerp (bijvoorbeeld een tafel met daarop een 

vork). De onderzoeker omschrijft wat er te zien in op het plaatje en vraagt het kind om 

een zin die met het plaatje te maken heeft, af te maken. Deze zin is zo ontworpen dat 

er een betrekkelijk voornaamwoord gebruikt moet worden.  

De uitkomst van dit onderzoek is dat de eentalige kinderen bij het betrekkelijk 

voornaam woord in slechts 22,9% van de gevallen het juiste voornaamwoord kiezen 

bij de neuter woorden. Bij de common gender woorden kiezen ze in 87,5% van de 

gevallen de juiste vorm. Deze uitkomst is zeer verrassend, deze kinderen zijn relatief 

oud. 

Er zijn echter een aantal problemen met deze studie. (i) Het grootste probleem 

van deze studie is, dat de groep kinderen waarop deze resultaten zijn berekend zeer 

klein is (slechts vier kinderen). (ii) De proefpersonen uit de eentalige groep komen 

allemaal uit een wijk waarin veel allochtonen wonen. Zij worden dus veel 

blootgesteld aan het taalgebruik van allochtone Nederlanders. De input die kinderen 

krijgen heeft invloed op wat zij gaan produceren
30

. Daarnaast is het ook mogelijk dat 

zij hun spraak al dan niet bewust, aanpassen aan de niet standaard norm van de variant 

van hun omgeving. Door de kleine hoeveelheid proefpersonen en de keuze van de 

proefpersonen is deze steekproef hoogstwaarschijnlijk niet representatief voor de 

Nederlandse populatie.  

                                                           

30
 Dit blijkt ook uit de verschillende dialecten van ééntalige Nederlanders die in verschillende delen van 

Nederland opgroeien. De taal of het dialect van de omgeving heeft invloed op de taal die het kind gaat 

spreken.  
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1.4.3 Mogelijke paden 

De verwerving van het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands heeft 

een aantal mogelijke paden. Het eerste mogelijke pad dat kinderen kunnen volgen in 

de verwerving, is dat kinderen een eureka moment hebben waarna de verwerving heel 

snel gaat. De tweede mogelijkheid is dat de verwerving juist erg traag gaat en dat 

kinderen echt per grammaticale categorie moeten leren welke vervoeging ze moeten 

gebruiken.  

Deze theorieën zullen uitgebreider worden toegelicht in de volgende sectie. 

Belangrijk om op te merken is dat voor beide hypothesen buiten beschouwing kan 

worden gelaten wat er precies achter de verwerving schuilgaat. Het is voor dit 

onderzoek, niet relevant in welke theoretische lijn de verwerving van het betrekkelijk 

voornaamwoord in het Nederlands geplaatst moet worden. Het gaat in dit geval 

namelijk om de vraag wat er gebeurt en niet welk mechanisme daarvoor 

verantwoordelijk is. 

Eureka-moment hypothese 

Deze theorie stelt voor dat het verwervingsproces bij kinderen na een 

langzame opstartfase, een “eureka-moment” kent waarna de verwerving zeer snel 

gaat. Bij de verwerving van het gendersysteem in het Nederlands zal het proces de 

weg volgens die staat beschreven in onderstaand schema.  

 

Het kind begint met het verwerven van een aantal standaard combinaties. 

Deze worden als geheel opgeslagen in het lexicon.  

Na deze fase beseft het kind dat er achterliggende regels zijn voor de toekenning van 

eigenschappen.  

Als het kind vervolgens de ene regel koppelt aan de regels voor een ander 

mechanisme, dan zal het daarna andere mechanismen die afhankelijk zijn van het 

zelfde verschijnsel, ook aan die regel gaan linken.  
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In het geval van de verwerving van het gender systeem in het Nederlands zal de 

verwerving volgens deze hypothese volgens onderstaand overzicht verlopen. 

 

Het kind leert dat zelfstandige naamwoorden combineren met een (bepaald) lidwoord.  

De combinaties van bepaald lidwoord en zelfstandig naamwoord worden als „set‟ 

opgeslagen in het lexicon van het kind.  

Het kind begint ondertussen  met de verwerving van de adjectief inflectie. Het kind 

leert eerst de default regel
31

.  

Later merkt het op dat er bepaalde gevallen zijn waarin deze regel niet opgaat
32

.  

Als het kind echter door heeft dat, de morfologische uitgangen van de adjectieven, 

samenhangen met het bepaald lidwoord en dus met het gender van het zelfstandig 

naamwoord,  dan zal het heel snel andere morfologische regels die samenhangen met 

het gender van het zelfstandig naamwoord (Zoals het betrekkelijk voornaamwoord), 

verwerven. 

 

 

In het begin van het verwervingsproces hebben kinderen volgens deze 

hypothese geen notie van de verschillende zelfstandig naamwoordklassen die het 

Nederlands heeft.  

Wanneer het kind in de gaten krijgt dat gender een rol speelt bij de toekenning 

van het bepaald lidwoord en bij de vervoeging van adjectieven, (als gender wordt 

gekoppeld aan de vorm van twee categorieën) zal een eureka moment plaatsvinden. 

Dit eureka-moment houdt in dat kinderen abrupt oppikken dat het Nederlands twee 

soorten zelfstandig naamwoorden heeft; neuter gender en common gender. Als het 

kind dit besef heeft, zullen de andere categorieën die met het gender van het 

zelfstandig naamwoord samenhangen, in een rap tempo verworven worden.  

                                                           

31
 De defaultregel is per definitie makkelijker te verwerven dan de uitzonderingen op die regel. 

32
 Het is mogelijk dat het kind begint met het toepassen van de juiste morfologie op het adjectief zonder 

dat het de achterliggende regel heeft verworven. De [adjectief-zelfstandig naamwoord] combinaties 

worden dan ook als „set‟ opgeslagen in het lexicon. 
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Als deze hypothese klopt dan verwachten we dat er een langzame opstart 

periode aan te wijzen is bij de verwerving van het betrekkelijk voornaamwoord, die 

gevolgd wordt door een periode waarin de verwerving heel snel gaat.  

Studeer hypothese 

Volgens de andere aanpak is er geen eureka-moment. Leren dat in het 

Nederlands de zelfstandige naamwoorden worden verdeeld in twee klassen (common 

en neuter) is een lastige taak. De gender afhankelijke categorieën moeten apart van 

elkaar verworven worden. De verwerving van de ene categorie heeft dus geen invloed 

op de verwerving van de andere categorieën.  

Doordat alle categorieën apart verworven moeten worden, zal het 

verwervingsproces lang duren. Er worden geen perioden van snellere verwerving 

verwacht. Bovendien is het, afgaande op deze hypothese, niet aannemelijk dat er een 

correlatie wordt gevonden in de verworven categorieën
33

. Alle categorieën moeten 

immers individueel verworven worden. 

1.5 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft een overzicht gegeven van eerdere onderzoeken naar de 

verwerving van het gendersysteem in het Nederlands. Bovendien is een overzicht 

geschetst van het gendersysteem en zijn de experimentele hypothesen besproken waar 

de huidige studie op is gebaseerd. In het volgende hoofdstuk zal het experiment 

besproken worden dat gebruikt is om de verwachtingen op basis van de hypothesen te 

testen.  

                                                           

33
 Als A wordt verworven wordt dus niet automatisch B verworven. 
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2. Methodologie 

2.1 Inleiding: 

In dit hoofdstuk worden de twee experimenten besproken die zijn gebruikt om 

de gemaakte claims te testen. 

2.2 Proefpersonen 

33 leerlingen
34

 uit groep vier van Basisschool De Regenboog in Breukelen, 

nabij Utrecht, hebben deelgenomen aan dit experiment. Alle leerlingen die worden 

besproken in deze studie zijn moedertaalsprekers van het Nederlands. De leerlingen 

hebben een gemiddelde leeftijd van 8;2 jaar. (de leeftijden van de proefpersonen 

variëren van 7;2 tot 9;3 jaar).  

2.3 Ontwerp van de test: 

 De leerlingen zijn getest op de beheersing van het gendersysteem in het 

Nederlands. Dit is op basis van drie aspecten die samenhangen met gender toekenning 

getest.  

 Correcte toekenning bepaald lidwoord 

 Correcte vervoeging attributief gebruikt adjectief 

 Correct gebruik betrekkelijk voornaamwoord  

 

De drie bovengenoemde onderdelen waar de kinderen op getest worden, zijn 

(zoals eerder vermeld) voor hun vorm afhankelijk van het gender van het zelfstandig 

naamwoord waar ze bij horen. In dit onderzoek testen we deze drie aspecten van het 

gendersysteem om uit te vinden of dat de Eureka-moment-hypothese klopt.  

Deze hypothese houdt in dat kinderen een “eureka moment” hebben waarna ze 

beseffen dat er een onderliggende eigenschap, in het zelfstandig naamwoord, 

verantwoordelijk is voor de morfologische verschillen in de verschillende categorieën. 

Voorafgaand aan dit moment worden de morfologische verschillen per categorie 

opgeslagen
35

.  

                                                           

34
 13 jongens en 20 meisjes. 

35
 Op dit punt wordt dus nog niet gegeneraliseerd naar een abstracter niveau. 
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Het eureka-moment, dat in deze studie wordt voorgesteld, is dat, kinderen 

gaan generaliseren op het moment dat ze twee categorieën hebben verworven. Dit 

betekent dat de volgende categorieën in een rap tempo verworven zullen worden. De 

allomorfen van die specifieke categorie moeten dan immers alleen nog geleerd 

worden. Hoe de verdeling van deze allomorfen is, kan worden ingevuld met de 

abstracte kennis die aan het gendersysteem gekoppeld is.    

In deze studie wordt aangenomen dat wanneer kinderen het bepaald lidwoord 

en de vervoeging van het adjectief hebben verworven, ze het betrekkelijk 

voornaamwoord zeer snel zullen verwerven. We nemen aan dat kinderen die goed 

presteren op het bepaald lidwoord en de adjectief inflectie, ook goed zullen scoren op 

het gebied van het betrekkelijk voornaamwoord. 

De Studeer-hypothese, aan de andere kant, houdt in dat er geen generalisatie 

moment is. Het gendersysteem bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk van elkaar 

worden verworven.  

In deze studie wordt op basis van de Studeer-hypothese aangenomen dat 

kinderen het bepaald lidwoord onafhankelijk van de adjectief inflectie en het 

betrekkelijk voornaamwoord verwerven. Kinderen die goed presteren bij het bepaald 

lidwoord hoeven dus niet noodzakelijk goed te scoren op het betrekkelijk 

voornaamwoord. 

Op basis van de Eureka-moment-hypothese wordt dus verwacht dat er een 

positieve correlatie is tussen de drie categorieën. Als er echter geen correlatie bestaat 

tussen twee of meer categorieën, dan moet de Studeer-hypothese aangenomen 

worden.  

De toekenning van het bepaalde lidwoord en de vervoeging van het attributief 

gebruikte bijvoeglijk naamwoord zijn getest in deel één van het experiment. De test 

die gebruikt wordt in deel één van het experiment is afkomstig uit een groter 

onderzoek
36

. Een zeer belangrijk aspect van het ontwerp van deze test is dat er 

gebruik wordt gemaakt van een nonce woord, loeg
37

. Het gebruik van een nonce 

woord is een goede manier om te onderzoeken of de regels voor de adjectief inflectie 

zijn verworven. De kinderen zijn namelijk nog nooit in aanraking gekomen met het 

                                                           

36
 Het onderzoek van Bill Phillip naar de verwerving van de vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord 

en de scope van de ontkenning door eerste taalverwervers van het Nederlands.  

37
 loeg: het magische vermogen om dingen te laten veranderen van kleur. 
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woord. Alle morfologische flexie moet dus worden gegenereerd door het toepassen 

van abstracte regels.  

In deel twee van het experiment is gekeken naar het correcte gebruik van het 

betrekkelijk voornaamwoord.  

Belangrijk om op te merken is dat, in het hele experiment, alleen enkelvoudige 

zelfstandig naamwoorden voorkomen. Hier is voor gekozen omdat de 

uitzonderingsregels, in de constructies die in dit experiment worden onderzocht, 

alleen opereren in het enkelvoud
38

. Eerder onderzoek (o.a. Peels 2009) heeft 

uitgewezen dat kinderen de uitzonderingsregel niet generaliseren naar het meervoud. 

Een meervoudsconditie is in dit experiment daarom niet noodzakelijk.   

De elicited production taken in dit experiment, leveren de drie soorten “binnen 

proefpersoon afhankelijke” variabelen op. De antwoorden van de kinderen worden 

geanalyseerd als binaire variabele. Het gegeven antwoord is dus ofwel grammaticaal 

ofwel ongrammaticaal.  

De delen van de test zijn een aantal weken apart afgenomen. In beide delen 

van het experiment werd gebruik gemaakt van een handpop. De proefpersonen werd 

gevraagd of zij de handpop, Drakie, die nog niet zo goed kan praten, willen helpen 

een beetje beter Nederlands te leren. Het kind wordt betrokken bij het experiment 

door middel van een Elicited Production Task (EPT) in zowel deel één als deel twee 

van de test. 

In beide delen van het experiment wordt bovendien gebruik gemaakt van 

getekende plaatjes
39

. De plaatjes in deel één van de test ondersteunen een tweetal 

verhaaltjes. Het eerste verhaaltje gaat over een stel dieren dat een wedstrijd houdt om 

te bepalen welk dier het beste dingen kan laten veranderen van kleur. Het tweede 

verhaaltje gaat over een boer die konijntjes naar de kinderboerderij gaat brengen. 

Onderweg naar de kinderboerderij worden een aantal konijntjes gestolen door een 

dief. Uiteindelijk komen de dieren weer vrij door hun vermogen om dingen van kleur 

te later veranderen.  

                                                           

38
 Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen de regels niet generaliseren naar het meervoud 

(Peels 2009). Een meervoudsconditie is in dit experiment daarom niet noodzakelijk.  

39
 De plaatjes zijn ontworpen door Daan Westendorp. Hij heeft ook de plaatjes ontworpen voor de 

Philip (2010) studie.   
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De plaatjes in deel twee ondersteunen losse scenario‟s. In beide delen van de 

test zijn de hoofdpersonages een aantal dieren, die bekend worden verondersteld bij 

de kinderen. Het is belangrijk dat de dieren bekend zijn bij de kinderen om te 

onderzoeken of ze het gender van deze zelfstandig naamwoorden kennen. 

Er is gekozen voor een experiment waarin de kinderen communiceren met een 

handpop in plaats van direct met de onderzoeker om te voorkomen dat kinderen 

dichtslaan en niet willen meewerken aan het experiment. Dit heeft verschillende 

redenen. Ten eerste fungeert de handpop als een afleidingsmanoeuvre, het kind heeft 

niet het gevoel dat het zelf getest wordt maar alle focus ligt op het taalvermogen van 

de handpop. Daarnaast zorgt de handpop er ook voor dat het lijkt alsof er een spelletje 

gespeeld wordt met de kinderen in plaats van dat zij deelnemen aan een 

wetenschappelijk experiment. Ten slotte kan het voor kinderen en zeker voor hele 

jonge kinderen eng zijn om met een vreemde volwassene te praten.  

2.4 Procedure: 

2.4.1 Inleiding 

Twee onderzoekers van Universiteit Utrecht (beide moedertaal spreeksters van 

het Nederlands) hebben zichzelf en de handpop voorgesteld aan de hele klas. De 

kinderen werd verteld dat de handpop Drakie al een beetje Nederlands kon praten 

maar dat hij nog een hoop fouten maakte. Daarna werd de kinderen gevraagd of zij 

misschien wilde helpen om Drakie beter te leren praten. De kinderen werden daarna 

één voor één uit de klas gehaald.  

In deze individuele sessies zit de onderzoeker die het verhaaltje vertelt samen 

met het kind aan 1 kant van de tafel. De verhaaltjes die verteld worden staan in een 

map. De plaatjes die bij de verhaaltjes horen zijn zo afgedrukt dat er steeds één 

relevant plaatje zichtbaar is als de map opengehouden wordt bij een bepaald deel van 

het verhaal. De onderzoeker die de handpop speelt zit aan de andere kant van de tafel 

zodat de handpop niet in de map met plaatjes kan kijken. Deze onderzoeker noteert 

ook de antwoorden die het kind geeft op een antwoordblad.  



 40 

2.4.2 Experimentele taken deel één 

In deel één van de test wordt op twee manieren gebruik gemaakt van een elicited 

production taak.  

1. Door middel van antwoord geven op wh-vragen. 

2. Door het leren van de bijvoeglijk naamwoord vervoeging aan de handpop 

De derde taak is een truth value judgement taak. Deze wordt gebruikt om het begrip 

van het nonce woord te testen.  

In de volgende sectie zal van elke taak een voorbeeld gegeven worden. 

 

2.4.2.1 Antwoord geven op wh-vragen 

De onderzoeker beschrijft het plaatje wat te zien is aan het kind en Drakie. De 

handpop, Drakie, stelt vragen over wat er op de plaatjes te zien is. Deze vragen zijn 

ontworpen om het gebruik van een bepaald lidwoord te ontlokken. Per conditie 

worden er drie verschillende items gevraagd, drie common en drie neuter gender 

zelfstandig naamwoorden. Omdat de handpop de plaatjes niet kan zien, zijn deze 

vragen zeer plausibel. De vragen die gesteld worden door de handpop staan 

uitgeschreven op een antwoordblad. Deze vragen zijn zo ontwikkeld dat ze een DP 

met een bepaald lidwoord uitlokken.  

(17) 
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Onderzoeker:   Op dit plaatje zien we drie dieren: een konijntje, een hond,  

   en een kat. Het konijntje en de hond zijn klein, maar de kat  

   is heel groot. Eén van de dieren houdt een paraplu vast;  

   een ander houdt een ballon vast, en één is aan het slapen. 

 

Handpop:  <Wie houdt er een paraplu vast?>   

 

Kind:   De hond 

 

  

2.4.2.2 De handpop de vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord aanleren 

Bij deze taak worden de verhaaltjes, die worden verteld door de onderzoeker, 

een aantal maal onderbroken om de handpop te leren hoe deze een bijvoeglijk 

naamwoord moet vervoegen. De onderzoeker moedigt het kind aan om de relevante 

constructie aan Drakie de handpop voor te doen. Drakie herhaalt dan wat het kind 

zegt, ook als het kind een fout maakt. De reden dat Drakie de uiting van het kind 

herhaalt is om het kind de rol van leraar te laten behouden. Het kind leert Drakie op 

deze manier om Nederlands te praten. 

Voor de data is het belangrijk aan te geven dat de constructie niet in het 

verhaaltje voorkomt. Dit is om te garanderen dat het kind de constructie zelf moet 

produceren en niet kant-en-klaar uit het werkgeheugen kan oproepen. 

Deze sectie van het eerste deel van het experiment begint met een oefenfase 

waarin de taak, die de kinderen moeten uitvoeren, wordt geïntroduceerd. Deze fase is 

belangrijk omdat we op zoek zijn naar een bepaalde constructie ([een Adj N]DP). De 

proefpersonen moeten daarom worden getraind in het antwoorden op de gewenste 

manier.  

De trainingsfase werkt als volgt: De onderzoeker kondigt aan dat het nu tijd is 

om Drakie iets te leren. De onderzoeker introduceert het onderwerp en geeft ook zelf 

het antwoord. Dit antwoord wordt zwaar benadrukt. De handpop moet herhalen wat 

de onderzoeker zegt maar maakt een fout. De onderzoeker corrigeert de fout en geeft 

nog een keer aan dat Drakie moet herhalen wat er wordt gezegd. Weer maakt de 

handpop een fout. Dan geeft de onderzoeker nogmaals aan dat het onjuist is wat de 

handpop zegt en vraagt het kind om de handpop voor te doen hoe het dan wel moet.   

Hierbij is er in het begin van de trainingsfase dus alleen interactie tussen de 

onderzoeker en de handpop. Aan het eind van deze trainingsfase wordt het kind bij de 

onderwijs taak betrokken en gevraagd om de constructie voor te doen aan de handpop. 
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De handpop geeft na de aanwijzingen van het kind wel het goede antwoord. Zie (18) 

voor de trainingsfase van deel één van het experiment. 

(18) 

 
 

 

Onderzoeker:   Drakie, we gaan je nu iets leren over het Nederlands. Kijk  

   eens naar dit plaatje. Zie je de ballon die het konijntje  

   vasthoudt? Hij is geel. Luister goed: als een ballon geel is,  

   is het EEN GELE BALLON. Kun je dat zeggen? Luister nog 

   een keer en herhaal wat ik zeg: EEN GELE BALLON. 

 

Handpop:  *<een geel ballon> 

 

Onderzoeker:   Nee...luister nog een keer: EEN GE-LE BALLON 

 

Handpop:   *<een geel ballon> 

 

Onderzoeker:   Nee, nog niet goed. Kun jij hem laten zien...? Als een ballon 

   geel is, is hij… wat? (een ……) 

 

Kind:    een gele ballon 

 

Handpop:  <een gele ballon>   

 

 

 

Na deze trainingsfase geeft de onderzoeker het kind steeds een seintje als het tijd is 

om de handpop de constructie te leren. In voorbeeld 19 wordt deze situatie 

geïllustreerd.  

 

(19) 
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Handpop:   <Die olifant is groot toch?> 

 

Onderzoeker:  Klopt, maar, Drakie, luister naar (naam van het kind) en  

   herhaal wat zij/hij zegt. 

   Als een olifant groot is, is hij... 

 

Kind:   Een grote olifant 

 

Handpop:  <Een grote olifant>  

 

 

2.4.2.3. De truth value judgement taak: 

De truth value judgement taak is belangrijk om het begrip van het nonce 

woord te testen. De proefpersoon moet de betekenis en de grammaticale categorie van 

het nonce woord weten om het goed te kunnen gebruiken.  

Bij deze taak vraagt de onderzoeker aan de handpop om antwoord te geven op 

een open vraag. Het kind oordeelt daarna of het antwoord wat de handpop heeft 

gegeven juist is of niet.  

 (20) 

 

Onderzoeker:   Nou Drakie, snap je wat loeg betekent? 

 

Handpop:  Betekent het dat je dingen kan laten veranderen van kleur? 

 

Onderzoeker:  Klopt dat? 

 

Kind:   Ja dat klopt 
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2.4.3 Experimentele taken deel twee 

In deel twee van het experiment is er slechts één soort EPT namelijk het 

aanleren van de relatief constructie aan de handpop. 

 

2.4.3.1 Het aanleren van de relatief constructie aan de handpop.  

Bij het aanleren van de relatief constructie aan de handpop wordt het kind 

gevraagd om de handpop iets heel nieuws aan te leren. Er word aangegeven dat wat 

we de handpop gaan leren erg moeilijk is. De test begint met een uitgebreide 

trainingsfase omdat we willen garanderen dat het kind de relatief constructie (en dus 

het betrekkelijk voornaamwoord) gebruikt in plaats van een constructie met een 

voorzetsel. De laatstgenoemde constructie ligt voor het kind waarschijnlijk meer voor 

de hand daarom is het belangrijk om in de trainingsfase duidelijk te maken dat de 

handpop juist de relatiefconstructie wil leren. 

 In de trainingsfase schetst de onderzoeker het scenario wat op het plaatje te 

zien is voor de handpop en stelt hem een vraag hierover. De handpop beantwoordt 

deze vraag met een voorzetselconstructie. De onderzoeker geeft aan dat de handpop 

gelijk heeft (hij heeft immers het goede dier geïdentificeerd) maar dat er ook een 

andere manier is in het Nederlands om hetzelfde te zeggen, namelijk de 

relatiefconstructie. De handpop herhaalt de onderzoeker maar maakt een fout in de 

woordvolgorde. De onderzoeker laat nog eenmaal zien wat de juiste constructie is en 

wendt zich dan tot het kind, met de vraag de handpop ook nog eens de juiste manier 

voor te doen. Zie onderstaand overzicht voor een voorbeeld.  

(21)  
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Onderzoeker:   Hier op dit plaatje zien we 4 dieren. We zien twee honden  

   en twee olifanten. Één van de honden heeft een paraplu  

   vast en een andere heeft een banaan vast. Eén olifant heeft  

   ook een paraplu vast en één olifant heeft een ballon vast.  

   Zoals we kunnen zien is het flink aan het regenen. 

   Nou Drakie, welke hond wordt nat denk je? 

 

Handpop:   <De hond met de banaan> 

 

 

 

Onderzoeker:  Dat klopt Drakie maar je kunt het ook op een andere  

   manier zeggen. Luister maar goed naar mij ik zal het eens  

   voordoen. De hond die een banaan vast heeft. Kun je  

   dat zeggen Drakie? 

 

Handpop:   <De hond die vast heeft de banaan.> 

 

Onderzoeker:   Hm, dat ging niet helemaal goed Drakie. Luister nog maar  

   een keer. De hond die een banaan vast heeft. Kun jij  

   het hem misschien ook een keertje voorzeggen?  

 

Kind:    De hond die een banaan vast heeft. 

 

Handpop:   <De hond die een banaan vast heeft.> 

 

  

Er wordt minstens drie keer uitgebreid geoefend
40

 met het kind zoals in 

bovenstaand schema beschreven staat. De gehele trainingsfase wordt alleen gebruik 

gemaakt van common gender woorden. We gaan er vanuit dat ook bij het betrekkelijk 

voornaamwoord de regel voor common gender de zogenoemde default regel is en dat 

de neuter gender woorden de uitzondering vormen. 

Na de trainingsfase begint de testfase. De onderzoeker vraagt de handpop een 

open vraag over de situatie op het plaatje. Dan geeft de handpop een correct antwoord 

maar gebruikt hij niet de constructie die getest wordt. Dan geeft de onderzoeker aan 

dat het inderdaad klopt wat de handpop zegt maar dat dit ook op een andere manier 

gezegd kan worden. Dan vraagt de onderzoeker ofwel aan de handpop om het nog 

eens te proberen ofwel aan het kind om het goede antwoord te zeggen zodat de  

handpop daarvan kan leren. De handpop herhaalt wat het kind zegt, ook als het kind 

een fout maakt. 

                                                           

40
 Een deel van de proefpersonen had meer oefening nodig om de taak te beheersen.  
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(22) 

 
 

 

Onderzoeker:   Heel goed Drakie, dan gaan we door naar het volgende plaatje. 

   Kijk eens wat we hier zien. Deze dieren zijn lekker een dagje 

   naar het strand. We zien een hond op een handdoek die lekker 

   ligt te zonnen. Dan hebben we ook nog een hond die in de  

   schaduw zit onder een parasol. Ook zien we twee konijnen. 

   Één konijn is aan het varen met een boot en één konijn is in 

   het water aan het spelen met een bal.   

   Welke hond ligt er in de schaduw? 

 

Handpop:  <de hond onder de parasol.> 

Onderzoeker:  Dat klopt Drakie maar dat kun je ook anders zeggen weet je 

   het nog? 

Handpop:   <De hond die onder ligt de parasol> 

Onderzoeker:   Nou Drakie dat ging nog niet helemaal goed. Kun jij het hem 

   voorzeggen? 

Kind:    De hond die onder de parasol ligt. 

Handpop:  <De hond die onder de parasol ligt.> 
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2.5 Materialen 

2.5.1. Deel één 

In de verhaaltjes die gebruikt zijn in deel één van het experiment spelen een 

aantal dieren de hoofdrol. De namen van de dieren die een rol spelen in de verhaaltjes 

worden bekend verondersteld bij de proefpersonen. Het eerste verhaaltje gaat over een 

aantal dieren die een wedstrijdje houden wie het beste dingen kan laten veranderen 

van kleur. Het tweede verhaaltje gaat over een aantal konijnen die op weg naar de 

kinderboerderij worden gekidnapt door een dief. De dieren komen weer vrij door hun 

vermogen om dingen te laten veranderen van kleur. 

 

2.5.1.1 Sectie één: bepaald lidwoord 

In de eerste sectie van deel één van het experiment wordt de toekenning van 

bepaalde lidwoorden getest in de zogenoemde DNC en HNC condities. Deze 

condities controleren of het kind weet dat er twee categorieën zijn voor zelfstandig 

naamwoorden en of het kind weet welk woord in welke categorie hoort. Deze items 

worden volgens de wh-vraag procedure zoals besproken in de procedure sectie.  

 

Tabel 4: overzicht van de test condities voor het lidwoord 

 

DNC 

 

 

De noun control  

De hond,  

de kat,  

de olifant 

 

HNC 

 

 

Het noun control 

Het konijn,  

het varken, 

het paard 

 

 

 

 

Een voorbeeld van het testen van de HNC items staat in onderstaand voorbeeld (23). 
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(23) 

 
 

 

Onderzoeker:   Toen kwamen er nog een aantal dieren aangelopen, een paard 

   en een varken. De ene was klein en de andere was heel groot. 

   Één van hen hield een vlag vast. 

 

Drakie:   <Wacht eens even, wie houdt er dan een vlag vast?> 

 

Kind:    Het varken 

 

 

 

Er zijn twee sessies waarin de DNC en HNC gevraagd worden. Deze sessies 

zijn een aantal weken apart van elkaar afgenomen. De zes verschillende zelfstandig 

naamwoorden zijn dus door elk kind twee keer gecombineerd met een bepaald 

lidwoord.  

 

2.5.1.2 Sectie twee: bijvoeglijk naamwoord 

2.5.1.2.1 Inleiding 

In sectie twee van deel één van het experiment wordt de vervoeging van het 

bijvoeglijk naamwoord getest voor zowel common als neuter gender zelfstandig 

naamwoorden. De testcondities zijn de DAR en HER. 

 

Tabel 5: De DAR en HER testcondities 

DAR Default-conditie Een Adj–e N[common] 

HER Uitzonderingsconditie Een Adj-Ø N[neuter] 

 



 49 

2.5.1.2.2 Testfase:  

2.5.1.2.2.1 het testen van bestaande bijvoeglijk naamwoorden 

Voor het testen van deze condities wordt een procedure gebruikt zoals in de 

trainingsfase (besproken in sectie 2.5.2.2.). Het verschil met de trainingsfase is echter 

dat de handpop steeds een vraag stelt waarop de onderzoeker antwoord geeft en 

aangeeft dat het kind de handpop iets zal gaan leren. Deze stelling zorgt ervoor dat het 

kind extra goed op gaat letten, het is immers zijn/haar taak om Drakie iets te leren. De 

onderzoeker geeft de voorzet en het kind geeft antwoord om zo de handpop de 

constructie aan te leren. De handpop herhaalt wat het kind zegt. Hierbij worden steeds 

3 items per conditie gevraagd.  

 

2.5.1.2.1.2 het testen van loeg 

Om te testen of het kind de regels voor de vervoeging van het bijvoeglijk 

naamwoord echt heeft verworven wordt gebruik gemaakt van een nonce woord (loeg).  

 

Tabel 6: De controle en testcondities van loeg  

 

NAC 

 

 

Nonce adjective comprehension 

 

 

Kind weet wat de betekenis is 

van “loeg” (=het vermogen om 

dingen te laten veranderen van 

kleur) 

 

NAP 

 

 

Nonce adjective production 

Kind weet tot welke 

syntactische categorie het 

nonce woord loeg hoort,  

[loeg-er]  

 

LDAR 

 

 

Generalisatie test voor de DAR conditie 

 

[een loege N<de>]DP 

 

LHER 

 

 

Generalisatie test voor de HER conditie 

 

[een loeg_ N<het>]DP 

 

de NAC conditie is ontwikkeld om het kind te testen op de kennis van de 

betekenis van het nonce woord. De procedure voor deze conditie is een truth value 

judgement taak waarbij de handpop wordt gevraagd om antwoord te geven op de 

vraag van de onderzoeker. Het kind wordt daarop gevraagd aan te geven of het 

antwoord van de handpop juist of onjuist is.  
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(24) 

 

Onderzoeker:   Nou Drakie, snap je wat loeg betekent? 

 

Handpop:  <Betekent het dat je dingen kan laten veranderen van kleur?> 

 

Onderzoeker:  Klopt dat? 

 

Kind:   Ja dat klopt 

 

 

De NAP conditie controleert of het kind weet dat het nonce woord een 

bijvoeglijk naamwoord is. Bij deze conditie is de procedure dat de onderzoeker de 

handpop vraagt om het nonce woord te verbuigen in een comparatief constructie. De 

handpop maakt een foute constructie. De onderzoeker geeft aan dat de handpop het 

niet op een goede manier zegt en vraagt het kind om te laten zien hoe het wel moet.  

 

(25) 

 

Onderzoeker:   Oké, Drakie. Nu ga ik je iets vragen over het 

   verhaaltje. Wie was er loeger, de kat of het paardje? 

 

Handpop:   <De kat was *loeg dan het paard> 

 

Onderzoeker:   Nou, wat je zegt klopt, maar je zegt het niet helemaal goed. 

   Vertel hem maar wat het wel moet zijn.  

 

Kind:   De kat was loeger dan het paard 

 

 

Het testen van LDAR en LHER geschiedt volgens dezelfde procedure als bij 

de DAR en HER. Onderstaand overzicht geeft nog een voorbeeld van de testconditie 

LHER. 
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(25) 

 

 

 

Onderzoeker:   Maar Drakie, luister en herhaal wat (naam van het kind)  

   zegt. Als een konijn loeg is, is hij... wat? 

 

Kind:    Een loeg konijn 

 

Handpop:  <Een loeg konijn> 

 

 

 

 

2.5.2 Deel twee 

2.5.2.1 Inleiding 

In deel twee van het experiment worden geen verhaaltjes gebruikt. De 

tekeningen geven een scenario weer dat wordt geschreven door de onderzoeker. Er is 

in dit deel van het experiment gekozen voor losse scenario‟s om het tweede deel van 

het experiment zo kort mogelijk te houden, zodat de aandacht van de proefpersonen 

niet zou verslappen. 

  

2.5.2.2 Test fase: Het testen van de betrekkelijk voornaamwoorden 

 Na de trainingsfase worden van elke categorie drie items getest. Er worden 

geen meervoudsvormen getest omdat ook deze vormen met de default regel werken. 

Als kinderen de default regel in het enkelvoud goed doen nemen we aan dat de default 

regel is verworven en ook correct zal worden toegepast bij de meervoudsvormen.  
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 De testfase heeft hetzelfde ontwerp als de trainingsfase met het verschil dat het 

correcte antwoord niet meer door de onderzoeker wordt gegeven maar alleen door het 

kind. De DIE en DAT condities worden hier getest volgens hetzelfde protocol zoals 

beschreven in de trainingsfase.   

(26) 

 
 

Onderzoeker:    Kijk nu eens naar de varkens op het plaatje. Ééntje  

    heeft een vlag vast en die andere heeft een wortel  

    vast. Welk varken heeft er iets te eten vast? 

 

Handpop:    <Het varken met de wortel.> 

 

Onderzoeker:    Nou Drakie dat kunnen we weer op een andere  

    manier zeggen weet je nog? Kun jij het hem   

    voordoen? Het varken…  

 

Kind:     Het varken dat een wortel vast heeft. 

 

Handpop:    <Het varken dat een wortel vast heeft.> 
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2.6 Resultaten 

In deze sectie worden de resultaten uit de verschillende delen van de test besproken. 

2.6.1 Controle condities 

2.6.1.1 NAC en NAP 
Nagenoeg alle kinderen

41
 hebben kennis van de betekenis van het nonce 

woord loeg laten zien. Alle kinderen gaven een volwassen antwoord in de NAP1 

conditie. Dit is een aanwijzing dat kinderen het nonce woord analyseren als 

adjectief
42

. Elke [een loeg N] constructie moet dus als een DP geanalyseerd worden 

met een [een [Adj N]NP]DP structuur en niet als een compound van twee zelfstandig 

naamwoorden. De regels van de adjectief inflectie zouden bij een dergelijke 

samenstelling van zelfstandig naamwoorden niet van toepassing zijn.   

De NAP2 conditie werd door nagenoeg alle kinderen vermeden
43

. Het, op 

grote schaal, vermijden van de constructie zal nader worden besproken in sectie 2.7.3. 

 

2.6.1.2 DNC en HNC 

De DNC en HNC condities meten de kennis van de zelfstandig naamwoord 

categorieën
44

. Het gemiddelde percentage van antwoorden op volwassen niveau in de 

DNC en HNC conditie staat beschreven in tabel 7 (standaard afwijking staat tussen 

haakjes).  

 

2.6.1.3 DAR & HER & LHER 

De DAR en HER condities meten de mate van correct gebruik van 

respectievelijk de standaardregel en de uitzonderingsregel van de adjectiefinflectie 

(met bestaande adjectieven). De LHER conditie meet het correct gebruik van de 

uitzonderingsregel met een niet bestaand woord (in 6 trials per conditie). Deze 

conditie meet dus in hoeverre de kinderen de uitzonderingsregel generaliseren. 

                                                           

41
 Slechts 1 jongen heeft een fout antwoord gegeven. 

42
 Hoewel het geen concreet, onomstootbaar bewijs is voor deze onderliggende structuur, wordt hier 

toch aangenomen dat kinderen deze structuur toekennen aan de constructie.  

43
 Er was 1 meisje dat wel antwoord gaf. Zij gaf een volwassen respons.  

44
 Dit wordt gemeten door het gebruik van het bepaald lidwoord op volwassen niveau te bekijken.  
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Tabel 7: overzicht data deel één 

N Gemiddelde 

leeftijd 
Leeftijdsrange DNC HNC DAR HER LHER 

31
45

 8;2 7;2 – 9;3 100% 
87% 

(5,8) 
100% 

70% 

(9,9) 

69% 

(9,9) 

 

 

2.7.2 Test condities. 

 

2.7.2.1 DIE en DAT 
De DIE en DAT condities testen de mate van volwassen gebruik van de 

betrekkelijke voornaamwoorden. De DIE conditie test het gebruik van [die] en de 

DAT conditie test het gebruik van [dat]. De keuze tussen deze vormen is afhankelijk 

van het gender van het zelfstandig naamwoord waar het betrekkelijk voornaamwoord 

naar verwijst. De percentages volwassen antwoorden van de proefpersonen staan in 

tabel 8.  

 

Tabel 8: Overzicht data deel twee  

N 
Gemiddelde 

leeftijd 
Leeftijdrange DIE DAT 

30
46

 8;2 7;2 – 9;3 100% 6% (3) 

 

In tabel 8 is te zien dat de kinderen in geen enkel geval een foutief antwoord 

hebben gegeven in de DIE conditie
47

. In de DAT conditie geven de kinderen in slechts 

6% van de gevallen een volwassen antwoord
48

.  

                                                           

45
 Twee kinderen hebben alleen deelgenomen aan deel één van het experiment. 

46
 Twee kinderen hebben alleen deelgenomen aan deel één van de test en één kind heeft in geen enkele 

trial de doelconstructie gebruikt. Deze kinderen worden daarom niet meegenomen in de analyse 

47
 Een foutief antwoord zou betekenen dat ze het betrekkelijk voornaamwoord dat zouden gebruiken bij 

zelfstandig naamwoorden met common gender.  

48
 Één kind gebruikte in alle DAT trials het betrekkelijk voornaamwoord wat. Op basis van het gebruik 

van het w-voornaamwoord wat, kunnen we aannemen dat dit kind door heeft dat het een betrekkelijk 

voornaamwoord moet gebruiken in de relatief constructie. Het weet echter niet dat als er een gender 

relatie uitgedrukt kan worden, er een d-voornaamwoord gekozen moet worden.  De keuze voor het 

betrekkelijk voornaamwoord wat is daarnaast ongrammaticaal omdat wat altijd een onbepaald 

voornaamwoord (alles of niets) heeft als antecedent. 
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12% van de foute antwoorden in de DAT conditie kan worden toegeschreven 

aan genderfouten. De proefpersonen gebruikten in deze gevallen [de] als lidwoord bij 

de neuter zelfstandig naamwoorden. Het gebruik van het lidwoord [de] bij deze 

woorden kan wijzen op een gebrek aan kennis van het gender van dit woord. Als deze 

kinderen denken dat de zelfstandig naamwoorden common gender zijn, maken ze dus 

niet echt een fout bij het toepassen van de regels van de relatiefconstructie.  

Overgeneralisatie van het neuter gender bij common gender zelfstandig naamwoorden 

komt niet voor.  

 

De „eureka-moment‟ hypothese verwacht een correlatie tussen de verwerving 

van het lidwoord, het correct vervoegen van het bijvoeglijk naamwoord en het 

betrekkelijk voornaamwoord. Als de hypothese correct is, verwachten we een sterke 

correlatie tussen deze drie constructies. Daarom is eerst het gemiddelde percentage 

correcte antwoorden berekend per categorie
49

. Daarna is het Pearson 

correlatiecoëfficiënt uitgerekend voor de verschillende combinaties van factoren. De 

uitkomsten staan in tabel 9. 

 

Tabel 9: correlatie coëfficiënten 

Correlatie 

 Lidwoord Adjectief LoegAdjectief Relatief 

Lidwoord  - 0.71 0.48 0.13 

Adjectief 0.71 - 0.43 0.11 

LoegAdjectief 0.48 0.43 - -0.13 

Relatief 0.13 0.11 -0.13 - 

 

2.7.3 Vermijdgedrag  

 

2.7.3.1 Vermijdgedrag bij NAP2  
In deze sectie wordt kort ingegaan op het vermijdgedrag van de proefpersonen 

bij de NAP2 conditie. Slechts 1 kind heeft een volwassen antwoord gegeven in de 

NAP2 trial. De rest van de kinderen heeft de constructie vermeden.  

                                                           

49
 De variabele LIDWOORD bestaat bijvoorbeeld uit het gemiddelde van de percentages volwassen 

antwoorden bij DNC en HNC.   
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Het vermijden van een constructie kan een aantal redenen hebben. Ten eerste 

kan het betekenen dat het kind de constructie nog niet heeft verworven en daarom niet 

gebruikt. Dit is vooral veel bestudeerd bij tweede taalverwervers. Het vermijden van 

een nog niet verworven constructie is echter ook een strategie voor 

moedertaalverwervers. Een tweede reden kan zijn dat de kinderen niet aan het 

opletten zijn of niet goed meedoen met het experiment. In dit experiment lijkt een 

gebrek aan aandacht voor het experiment niet aan de orde. De kinderen waren zeer 

geboeid door de verhaaltjes van dit deel van het experiment. Ook bleek uit de reactie 

van de kinderen dat ze het spannend of grappig vonden wat er op de plaatjes te zien 

was.  

In het geval van het vermijden van de constructie in de NAP2 trial lijkt er dus 

geen reden te zijn om aan te nemen dat het gedrag van de kinderen veroorzaakt wordt 

door een gebrek aan kennis of aandacht. Hoewel de kinderen de gewenste constructie 

met een overtreffende trap vermeden, lieten alle kinderen zien bekend te zijn met deze 

constructie
50

.  

De onderliggende oorzaak voor het vermijden van de constructie in de NAP2 

trial heeft, naar alle waarschijnlijkheid te maken met het ontwerp van de trial. De 

NAP2 trial creëert namelijk een omgeving waarin een overtreffende trap geen vereiste 

is. In het onderstaande voorbeeld wordt een beeld geschetst van hoe de NAP2 trial in 

het algemeen is beantwoord
51

.  

 

(27) 

 

Onderzoeker:   Goed. Nou dan, wie denk je dat het loegste was van allemaal? 

Handpop:  <Volgens mij was het eerste varkentje het loegste> 

Onderzoeker:  Het eerste? Maar hij kon niet terugtoveren. Wat denk jij? 

Kind:   (ik denk) het tweede (varken) 

 

 

                                                           

50
 Dit was te zien aan de antwoorden die de kinderen gaven in de NAP2 conditie.  

51
 Een enkeling noemde de naam van een ander dier als loegste.  
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Zoals is te zien in het voorbeeld, geven de kinderen een passend antwoord op 

de vraag, de verwachting is dan ook dat de proefpersonen de taak niet opzettelijk 

vermijden, door gebrek aan kennis, maar dat het probleem bij de vraagstelling ligt.  

 

2.7.3.2 Vermijdgedrag bij DIE en DAT  

Ook bij de DIE en DAT condities was er sprake van vermijdgedrag. Zo was er 

één kind dat op geen enkele vraag antwoord gaf met de gewenste constructie. Dit kind 

is daarom niet meegenomen in de analyse van de resultaten. Zelfs als dit kind buiten 

beschouwing wordt gelaten hebben we in de DIE conditie te maken met ongeveer 

10% vermijdgedrag
52

.  

Zoals is besproken in de voorgaande sectie heeft vermijdgedrag een aantal 

mogelijke redenen. Het gebrek aan kennis argument zou in het geval van het 

vermijden van de DIE constructie een goede mogelijkheid kunnen zijn. De 

proefpersonen hadden een uitgebreide trainingsfase (drie tot zes trials) nodig om de 

taak te snappen en er waren een aantal kinderen, die zelfs na de trainingsfase, de taak 

niet volledig beheersten.  

Moeilijkheden met het beheersen van de taak kunnen een aantal oorzaken 

hebben. Moeilijkheden kunnen wijzen op een gebrek aan kennis, het kind heeft 

gewoonweg niet de grammaticale kennis die nodig is om de taak goed uit te voeren.   

Ook kunnen moeilijkheden wijzen op een probleem met de taak. De taak kan 

onduidelijk worden uitgelegd of de taak kan erg onnatuurlijk zijn voor de kinderen. In 

het geval van dit experiment is gebleken dat de kinderen de taak erg onnatuurlijk 

vonden. De kinderen zijn in deel één van het experiment geconditioneerd om de [een 

Adj N] constructie te gebruiken. In deel twee moeten ze echter de relatiefconstructie 

gebruiken [[DP] Relpronoun [DP]]. In dit geval moeten de kinderen dus een CP 

maken en die in een DP plaatsen. In onderstaand overzicht wordt een voorbeeld 

gegeven van een DAT trial.  

                                                           

52
 In de DAT conditie werd 5% vermeden. 
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(28) 

Onderzoeker:   Deze dieren zijn aan het wandelen. we zien een groot paard met 

   een vlag, een klein paard met een oranje petje en twee katten. 

   Éen kat zit op de rug van het grote paard en één kat draagt en 

   zware rugtas. Het voorste paard weet de weg.  

   Welk paard weet de weg? 

Handpop:  <Het paard met de vlag> 

Onderzoeker:   Nou zeg nu doet Drakie het weer niet precies zoals we hebben 

   uitgelegd dat het moest. Kun jij hem nog eens voordoen hoe het 

   moet. 

Kind:    het paard dat een vlag vasthoudt. 

 

In bovenstaand voorbeeld is te zien dat er naast de relatiefconstructie nog een 

aantal mogelijke antwoorden zijn op de vraag van de onderzoeker.  

 Het grote paard 

 Het (grote) paard met de vlag  

Gezien de mogelijke antwoorden zijn er een aantal oorzaken voor het vermijden van 

de constructie aan te wijzen. Deze zullen per antwoord kort worden besproken. 

 

Het grote paard. 

De kinderen zijn in deel één van de test geconditioneerd om deze constructie 

te gebruiken, het is dus aannemelijk dat de kinderen deze constructie prefereren boven 

de relatiefconstructie. De relatiefconstructie wordt op deze manier geblokkeerd door 

de adjectiefconstructie waar de kinderen bekend mee zijn door deel één van de test. 

 

Het (grote) paard met de vlag 

De handpop geeft deze optie als antwoord op de vraag van de onderzoeker. De 

onderzoeker geeft aan dat dit niet het antwoord is waar deze naar op zoek is en vraagt 

het kind antwoord te geven. Het kind is getraind om de uitingen van de handpop te 

corrigeren, dit antwoord is echter niet fout. Bij het corrigeren van de antwoorden van 

de handpop moet het kind de zin zelf construeren. Het kan dus niet de zin die de 

handpop heeft geuit herhalen zonder de zin te analyseren. Bij het corrigeren van het 

antwoord van de handpop kan het kind daarom op dezelfde uiting uitkomen. Het is 
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weliswaar niet de gezochte constructie maar het is desalniettemin een grammaticaal 

correct en toepasselijk antwoord.  
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2.7 Interpretatie van de resultaten 

Het ontwerp van het experiment in zijn geheel lijkt succesvol te zijn. De mate 

van aandacht is niet apart getest in dit experiment. Op basis van de ervaringen die de 

onderzoekers hebben gehad kunnen we toch stellen dat de kinderen het over het 

algemeen leuk vonden om mee te doen met het experiment. De onderzoekers is 

opgevallen, dat deel één van het experiment interessanter werd gevonden, door de 

proefpersonen, dan deel twee.  

De meest voor de hand liggende reden hiervoor is dat in deel één gebruik is 

gemaakt van spannende verhaaltjes. In deel twee werd gebruik gemaakt van losse 

scenario‟s. Hoewel de plaatjes en scenario‟s zo interessant mogelijk zijn gemaakt, kan 

er toch weinig spanning worden opgenomen. 

Een andere mogelijkheid voor een verschil in interesse is dat de kinderen bij 

deel één van de test, het testen an sich spannender vonden. Het experiment is immers 

zo ontworpen dat twee onderzoekers en één proefpersoon in een aparte ruimte zitten 

bij het testen.  

Hoewel de onderzoekers zich klassikaal hebben voorgesteld en in het kort 

hebben verteld wat de reden van hun komst was, kan het voor de kinderen nog erg 

spannend zijn geweest om in een aparte ruimte te zitten met twee volwassenen en 

bovendien niet precies te weten wat er van je verwacht wordt. Bij deel twee van het 

experiment waren de kinderen al bekend met de onderzoekers en met het ontwerp van 

de test. De  kinderen waren dan ook over het algemeen een stuk mondiger in deel 

twee van experiment. 

Het is daarnaast mogelijk dat het slechter presteren op de relatief condities te 

maken heeft met gehad met de experimentele taak. De experimentele taken van beide 

delen van het experiment zijn immers niet gelijk. In deel één moeten kinderen een 

[DP] maken en in deel twee moeten ze een niet alleen een [DP] maken maar ook een 

[CP] en deze invoegen in de [DP]. De taak in deel twee kan dus moeilijker zijn voor 

de proefpersonen dan de taak in deel één. De goede prestaties in de DIE conditie 

spreken deze speculaties echter tegen.  

Nagenoeg alle kinderen hebben de correcte betekenis van het nonce woord 

geleerd en weten bovendien tot welke grammaticale categorie het hoort. Daarnaast is 

te zien dat kinderen de default regel voor alle constructies onder de knie hebben. Ze 
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geven in zowel de DNC en DAR als de DIE conditie 100% antwoorden op volwassen 

niveau. De uitzonderingsregels geven verrassend genoeg meer moeilijkheden.  

Uit voorgaande studies, bijvoorbeeld uit Weerman, Bisschop en Punt (2006) is 

gebleken dat kinderen op hun zesde een volwassen niveau bereiken bij de toekenning 

van de bepaalde lidwoorden. In dit onderzoek komt echter iets anders naar voren. De 

achtjarige kinderen in deze studie scoren bij de uitzonderingscondities het beste op de 

HNC (87%). Hoewel dit een hoge score is, is het nog verre van het volwassen niveau.  

De HER bij de adjectief inflectie is ook nog niet op volwassen niveau. Voor 

zowel de bestaande adjectieven als voor de niet bestaande adjectieven scoren de 

kinderen ongeveer 70%, dit is een stuk lager dan volwassenen. Er is geen significant 

verschil gevonden tussen de prestatie in de HER en de LHER conditie. De kinderen in 

deze studie presteren dus even goed bij bestaande als niet bestaande adjectieven.  

De uitzonderingsregel bij de betrekkelijk voornaamwoorden blijkt 

problematisch te zijn voor de proefpersonen. Slechts in 6% van de 

uitzonderingsgevallen geven de kinderen een volwassen antwoord. Er zijn 

verschillende redenen aan te wijzen voor het gebrek aan volwassen antwoorden in 

deze conditie. Ten eerste kan het lage percentage correcte antwoorden wijzen op een 

gebrek aan kennis van het relatief pronomen. De proefpersonen weten niet dat er twee 

verschillende vormen zijn voor het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands. 

Deze mogelijke reden is niet erg aannemelijk omdat deze, redelijk oude, kinderen de 

relatiefconstructie al een flink aantal jaren horen in hun omgeving.  

Een tweede reden voor het gevonden resultaat kan zijn dat de taak te 

onnatuurlijk is voor kinderen. Bij de defaultregel in deze conditie scoren de kinderen 

echter op volwassen niveau dus ook deze reden lijkt niet van toepassing.  

De derde mogelijke reden voor het lage percentage, is dat kinderen de taak 

verkeerd hebben begrepen. In dit scenario beseffen de kinderen niet welke constructie 

gevaagd wordt. Ze denken dat het antwoord altijd iets met [die] is. Dit kan komen 

doordat ze in de war zijn met de taak uit experiment één. Dit is redelijk plausibel 

omdat de kinderen zichtbaar in de war raakten. Veel kinderen wilden namelijk in de 

eerste instantie een antwoord geven met een adjectief constructie.  

Twee mogelijke hypothesen voor de verwerving van het gender systeem in het 

Nederlands zijn besproken in hoofdstuk 2, de resultaten uit het onderzoek met 

betrekking tot deze hypothesen zullen besproken worden in sectie 2.9.  



 62 

2.8 Resultaten en hypothesen 
De eerste hypothese, die uitgaat van een „eureka-moment‟ in de verwerving 

van gender, wordt tegen gesproken door de resultaten uit dit experiment. Als er sprake 

zou zijn van een eureka moment, is de verwachting dat er een hoge mate van 

correlatie is tussen het correcte gebruik van het lidwoord, het adjectief en het relatief 

pronomen. Uit de resultaten blijkt dat er wel sprake is van een correlatie tussen het 

correcte gebruik van het lidwoord en het adjectief, er is echter geen correlatie tussen 

deze en het betrekkelijk voornaamwoord.  

De tweede hypothese gaat er van uit dat elke categorie apart verworven moet 

worden. Als deze hypothese klopt, wordt geen correlatie verwacht tussen de 

afzonderlijke categorieën. De resultaten van dit experiment sluiten aan de ene kant 

ook deze hypothese uit. Er is immers een sterke correlatie gevonden tussen het 

correcte gebruik van het lidwoord en het correct gebruik van bestaande adjectieven. 

Het correct gebruik van een bestaand adjectief is echter mogelijk geen goede manier 

om de verwerving van een regel te meten.  

Het correct gebruik van bestaande adjectieven kan namelijk ook een andere 

reden hebben. De [Det [Adj N]] combinaties kunnen als eenheid zijn opgeslagen in 

het lexicon van de proefpersoon.  

De correlatie tussen het correct gebruik van het lidwoord en de correcte 

vervoeging op het nonce adjectief geeft een beter beeld van de verwerving van het 

gender systeem omdat de vervoeging van het nonce woord, per definitie, moet 

gebeuren via de regels van adjectief inflectie. De kinderen horen het nonce woord 

voor het eerst. Er kunnen dus geen [Det[Nonce woord N]] combinaties in het lexicon 

zijn opgeslagen.   

Als we kijken naar deze correlatie zien we dat 48% van de variatie verklaard 

kan worden door een lineaire relatie tussen deze twee constructies. Bovendien kunnen 

we aantonen dat deze relatie positief is
53

. Met andere woorden, het correct gebruiken 

van het lidwoord heeft een positief effect op het correct vervoegen van het nonce 

adjectief.  

                                                           

53
 Het correlatie coeffient is een positief getal wat duidt op een positieve relatie.  
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Er is echter geen sterke correlatie gevonden tussen het betrekkelijk 

voornaamwoord en de andere constructies. Dit kan aangeven dat er geen relatie is 

tussen het verwerven van het betrekkelijk voornaamwoord en de andere, met gender 

samenhangende, constructies. Er is echter voorzichtigheid geboden bij deze uitspraak. 

Het kan immers zo zijn dat er wel een relatie tussen de verwerving van deze 

constructies is, maar dat dit geen lineaire relatie is.  
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3. Discussie 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het experiment worden besproken in een 

breder kader. De delen van het experiment zullen worden geëvalueerd en mogelijke 

oplossingen voor de problemen in het ontwerp van het experiment zullen worden 

besproken.  

3.2  De resultaten in een breder kader 

Het ontwerp van het experiment is ontwikkeld om de aandacht van het kind af 

te leiden van het feit dat het kind getest wordt. Dit wordt gerealiseerd door de 

aandacht van het kind te focussen op de verhaaltjes (in deel één) en losse scenario‟s 

(in deel twee) in combinatie met de plaatjes en daarnaast bovendien op het assisteren 

van de onderzoeker bij het aanleren van de constructies aan de handpop. Bij het testen 

is het de onderzoekers opgevallen dat de kinderen enthousiast meededen met het 

“spelletje”.  

Deel één van het experiment werd echter interessanter gevonden dan deel 

twee. In deel twee van het experiment waren zelfs drie kinderen die weigerden mee te 

doen. De precieze oorzaak hiervoor is echter niet duidelijk. Toch moeten er 

maatregelen getroffen worden om dit in volgend onderzoek te voorkomen. Een aantal 

voorstellen voor een verbetering van deel twee van het experiment staan in sectie 3.3.  

In beide delen van het experiment worden andere constructies getest. Daarom 

zullen de delen apart worden besproken.  

In deel één van de test zijn weinig problemen aan het licht gekomen. De enige 

testconditie die problematisch bleek was de NAP2. De redenen voor het hoge 

percentage proefpersonen dat vermijdgedrag liet zien in deze conditie, zijn besproken 

in sectie 2.3.1. In een volgend experiment moet de vraagstelling voor deze conditie 

aangepast worden.  

Een manier waarop dit gerealiseerd kan worden is om in deze trial ook gebruik 

te maken van een vergrotende trap. Een nadeel van deze aanpak is dat dan niet getest 

wordt of kinderen een overtreffende trap kunnen maken met het nonce woord. Er is 

echter geen reden om aan te nemen dat kinderen geen overtreffende trap kunnen 
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maken met het nonce woord. Ze hebben in de NAP1 conditie immers al laten zien dat 

ze weten in welke syntactische categorie het nonce woord hoort.  

Deel twee van het experiment kampte echter met meer problemen. Drie 

kinderen gaven zelfs na een uitgebreide trainingsfase geen enkel antwoord in met de 

gewenste constructie. Dit kan zijn omdat de taak te moeilijk is voor de kinderen. Dit is 

echter niet aannemelijk aangezien de overige proefpersonen bij de default regel een 

perfecte score haalden. Het zeer lage percentage antwoorden op volwassen niveau, in 

de uitzonderingsconditie, is echter zorgwekkend. Er is aanvullend onderzoek nodig 

naar de relatief constructie, om antwoorden te vinden op de vraag waarom er een 

dergelijk groot verschil is in percentage volwassen antwoorden, tussen de default 

regel en de uitzonderingsregel van het betrekkelijk voornaamwoord.  

Een aantal belangrijke verbeterpunten voor een opvolg experiment worden 

besproken in sectie 3.3. 

3.3 Verbeterpunten voor deel twee van het experiment. 

Tijdens het testen van deel twee van het experiment is gebleken dat losse scenario‟s 

niet erg interessant gevonden worden door de kinderen. Bovendien ligt bij losse 

scenario‟s de nadruk te veel op het testen waardoor kinderen onzeker worden. Het 

belangrijkste verbeterpunt in een opvolg experiment is daarom het interessanter 

maken van de test door het gebruiken van spannende verhaaltjes waarin de 

testcondities worden verwerkt. Daarnaast verschuiven de proefpersonen hun focus 

naar de gebeurtenissen in de verhaaltjes.  

Het experiment in zijn huidige vorm is dusdanig ontworpen om de interactie met het 

kind zo natuurlijk mogelijk te houden. Het nadeel van deze aanpak is dat het moeilijk 

is om het antwoord van het kind te controleren. (Dit is goed te illustreren door de 

NAP2 trial). De mogelijke antwoorden in de testcondities moeten dus erg beperkt 

worden om onbruikbare antwoorden te voorkomen. 

Het is, in een volgend experiment, zeer aan te raden om een nog uitvoerigere warming 

up sessie op te nemen. De duur van het experiment moet echter niet te lang worden, 

om de aandachtsspanne van de kinderen niet te overschrijden. Een mogelijke 

oplossing voor dit probleem is om de uitvoerige warming-up sessie te scheiden van de 

test. De test wordt dan gesplitst over twee dagen afgenomen. Op dag één vindt de 

uitgebreide warming up plaats zodat de proefpersonen vertrouwd zijn met de 

antwoord constructie. Op dag twee kan dan met een korte warming-up worden 
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volstaan. Op deze manier wordt de concentratieboog van de proefpersonen niet 

overschreden en worden bovendien carry-over effecten voorkomen.  
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4. Conclusie 

De vraag die in dit onderzoek centraal stond, was hoe de verwerving van het 

betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands in zijn werk gaat. In voorgaande 

hoofdstukken is al besproken dat de hypothesen in dit onderzoek focussen op de 

processen van de taalverwerving en niet op de achterliggende mechanismen die zijn 

besproken in de inleiding.  

De Eureka-moment hypothese voorspelt een andere uitkomst dan de Studeer-

hypothese. De eerste voorspelt een snelle verwerving van constructies die voor hun 

vorm afhankelijk zijn van gender.  

De eerstgenoemde hypothese voorspelt dat, zodra er, door de taalverwerver, 

twee constructies zijn verworven die samenhangen met gender, de verwerving van 

andere constructies, die ook voor hun vorm afhankelijk zijn van het gender van het 

zelfstandig naamwoord waaraan ze refereren, in een rap tempo zal plaatsvinden. De 

Studeer-hypothese voorspelt echter een langdurig proces waarin elke grammaticale 

constructie apart moet worden verworven. De verwerving van bijvoorbeeld het 

lidwoord heeft in dit geval dus geen invloed op de verwerving van de 

adjectiefvervoeging. Met andere woorden, alle categorieën die voor de morfologische 

representatie afhankelijk zijn van het gender van het zelfstandig naamwoord, staan los 

van elkaar en worden onafhankelijk van elkaar verworven.   

Het experiment in deze thesis is ontwikkeld om uit te vinden welke van deze 

twee hypothesen een beter beeld geeft van de situatie. Het experiment bestaat uit twee 

delen die de verwerving van verschillende, van gender afhankelijke, categorieën 

testen. In beide delen van de test speelt de handpop een grote rol, de handpop is 

namelijk degene die iets geleerd moet worden. De kinderen fungeren als onderwijzer. 

Deel één focust op de verwerving van het bepaald lidwoord en de adjectief inflectie. 

De verwerving van het bepaald lidwoord is getest door de proefpersonen de [D N] 

DP‟s te laten produceren in een natuurlijke situatie.  

Bij de adjectief inflectie ligt de focus op de verwerving van de 

uitzonderingsregel. Deze uitzonderingsregel opereert op een zeer specifiek domein. 

Als het zelfstandig naamwoord in de DP enkelvoud, onbepaald en neuter is, krijgt het 

attributieve adjectief geen overte flexie.  

Voor het testen van de kennis van de regels voor de adjectief inflectie werden 

kinderen uit groep 4 van de basisschool (leeftijd tussen 7;2 en 9;3 jaar) een nonce 
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woord geleerd. De kinderen moesten daarna het nonce woord vervoegen in situaties 

waar de uitzonderingsregel geldt.  

Deel twee van het experiment focust op de verwerving van het betrekkelijk 

voornaamwoord.  

Het ontwerp van de twee delen van de test was vergelijkbaar, hoewel er in deel 

één gebruik gemaakt werd van verhaaltjes en in deel twee van losse scenario‟s. In 

beide delen werd gebruik gemaakt van een variatie op de „truth value judgement‟ test 

namelijk de „picture story guessing game‟. Dit spelletje werd echter gespeeld met de 

handpop en niet met het kind om de aandacht van het testen af te leiden. De taak van 

de proefpersoon was de uitingen van de handpop corrigeren en hem zo de constructies 

aanleren. Het kind speelde dus de leraar en de handpop de leerling.  

De resultaten van deel één van de test wijzen naar de Eureka-moment 

hypothese. Er is namelijk een sterke correlatie gevonden tussen de correcte 

toekenning van het bepaald lidwoord en de vervoeging van het bestaande adjectief. 

Ook op het meer abstracte niveau van de vervoeging van het nonce adjectief is een 

positieve correlatie van 48% gevonden.  

De resultaten van deel twee van het experiment wijzen echter naar de Studeer-

hypothese. Er is immers geen correlatie gevonden tussen het betrekkelijk 

voornaamwoord en de andere constructies.  

Omdat de scores van de lidwoord toekenning en de vervoeging van de (niet) 

bestaande adjectieven niet perfect is, is het mogelijk dat de eerste hypothese toch van 

toepassing is. Het Eureka-moment wordt gespecificeerd als; het moment waarop de 

link wordt gelegd tussen gender en de afhankelijke categorieën. Het meest 

aannemelijke punt waarop de link gelegd kan worden, is het moment dat het kind 

beseft dat er twee verschillende operaties in verschillende categorieën afhankelijk zijn 

van één bepaalde eigenschap, in dit geval dus het gender van het zelfstandig 

naamwoord waaraan wordt gerefereerd. Het is dus mogelijk dat de proefpersonen in 

deze studie het Eureka-moment nog niet hebben bereikt. Ze hebben immers zowel de 

toekenning van het lidwoord als de adjectief inflectie nog niet volledig verworven.  
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De resultaten van deze studie laten over de gehele linie zien dat het 

Nederlandse gendersysteem op zeer late leeftijd (de gemiddelde leeftijd van de 

proefpersonen in deze studie was 8,2 jaar)  nog niet volledig is verworven. Dit is zeer 

interessant in het kader van de Kritische periode
54

 (Lenneberg 1967). De generatieve 

taalkunde gaat uit van een verwervingsproces voor de moedertaal met behulp van UG. 

Deze UG is echter niet gedurende het hele leven toegankelijk. De precieze leeftijd 

waarop de kritische periode eindigt is niet geheel duidelijk. Er zijn echter 

aanwijzingen die een einde op zevenjarige leeftijd voorstellen. De kritische periode 

wordt gezien als het cruciale verschil tussen eerste en tweede taalverwerving. 

Als een einde van de kritische periode op zevenjarige
55

 leeftijd het geval is, 

dan verloopt (een deel van) de moedertaal verwerving van het Nederlandse 

gendersysteem volgens tweede taalverwervingmechanismen.  

Meisel (2009) stelt echter voor dat er verschillende kritische perioden zijn die 

elkaar opvolgen
56

. Deze opeenvolgende periodes zijn allemaal gericht op de 

verwerving van een specifiek grammaticaal element van de taal, niet op het geheel.  

Als het voorstel van Meisel (2009) klopt dan is het mogelijk dat er nog een 

gevoelige periode eindigt na zevenjarige leeftijd die gericht is op de verwerving van 

het gendersysteem. Het is echter zo dat een gevoelige periode garant staat voor een 

                                                           

54
 Het meeste onderzoek naar een kritische periode is gedaan in tweede taalverwerving. De meest 

extreme leeftijden die in dit vakgebied worden voorgesteld zijn 1 jaar en 15 jaar. N.B. Het gaat hier dus 

om de kritische periode voor tweede taalverwerving. Er is echter geen experimenteel onderzoek gedaan 

naar eerste taalverwerving en de kritische periode omdat het testen op kinderen een verboden 

experiment is. Je kunt mensen niet ergens opsluiten en dan op verschillende leeftijden taal gaan leren. 

De zogenoemde wolfskinderen zoals o.a. Curtis (1977) heeft beschreven geven wel enige inzicht in het 

einde van de kritische periode. Genie, het wolfskind dat Curtis beschrijft in haar boek was 13 jaar toen 

ze begon met het leren van taal en heeft nooit een volwassen niveau bereikt.  

55
 gebaseerd op onder andere studies van Long (1990), Johnson & Newport (1989) en Hyltenstam & 

Abrahamsson (2003). 

56
 Meisel zelf gebruikt de term „sensitive period‟ wat letterlijk gevoelige periode betekent. Meisel doet 

onderzoek naar tweede taalverwerving bij kinderen. Zijn theorieën hebben echter veel parallellen met 

eerste taal verwerving op het gebied van kritische periodes. Dit is omdat Meisel zijn theorieën baseert 

op veranderingen in de hersenen. 
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snelle verwerving en dat is gezien de langdurigheid van het verwervingsproces niet 

het geval bij de verwerving van het gendersysteem.  

Samenvattend kunnen we stellen dat de verwerving van het bepaald lidwoord, 

de adjectief inflectie en het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands een 

langdurige proces is. De twee hypothesen die in deze studie getest zijn, hebben beide 

raakvlakken met de werkelijkheid maar geven geen van beiden een sluitende 

verklaring voor wat er gaande is bij het verwervingsproces. 
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2011 Lebeau Morphology Experiment 

Raw Data 
 

 

all included subjects = monolinguals from groeps 4A & 4B of the Regenboog 

openbare basisschool ter Breukelen 

  

experimenters = Femke Voncken & Anouk Lebeau (with some assistance from Jeroen 

Beteler) 

 

data table symbol key  

0 = adult-grammatical elicited production 

1 = morphological error 

x = avoidance of targetted structure or other response  

% = percent adult-grammatical responses over 3 or 6 all trials 

for sex, 0 = girl & 1 = boy 

 

lexical key (adjectives & nouns used) 

\groot, klein, dik for DAR, HER, CCC & TWO  

kat for DNC1 & DAR1 

hond for DNC2 & DAR2 

olifant for DNC3 & DAR3 

varkentje for HNC1, HER1  

konijntje for HNC2, HER2  

paardje for HNC3, HER3  

 loeg for LDAR, LHER  

kat for LDAR1 

hond for LDAR2 

olifant for LDAR3 

varkentje for LHER1  

konijntje for LHER2  

paardje for LHER3  

 



Pretest deel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID leeftijd geslacht CCC 
NA

C 

NAP

1 
NAP2 

DNC (1 = het) HNC (1 = de)  

1 2 3 4 5 6 % 1 2 3 4 5 6 % 

1 8.25 0 0 0 0 x  0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

2 8.17 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

3 7.67 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

4 7.83 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

5 9.25 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 1 1 0 0 67 

6 8.25 0 0 0 0 x 0 0 0 - - - 100 0 1 0    83 

7 7.92 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 100 0 1 0 0 0 0 83 

8 8.08 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

9 8.42 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 x 0 0 100 

10 8.33 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 0 0 83 

11 7.58 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

12 8 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

13 7.5 1 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

14 8.08 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

15 8 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

16 8.42 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

17 7.5 0 0 0 0 x 0 x
 

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

18 7.17 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 1 1 0 0 0 0 67 

19 8.08 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

20 8 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

21 8.75 1 0 0 0 x 0 0 0 - - - 100 x 1 1    0 

22 8.42 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

23 8.25 0 0 0 0 ─ 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

24 8.17 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

25 8.08 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 1 0 x 0 0 67 

26 8.5 1 0 1 0 x 0 0 0 0 0 0 100 1 1 0 0 0 0 67 

27 8.17 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 83 

28 7.92 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 1 1 1 0 1 1 17 

29 9.08 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 1 0 0 0 0 83 

30 7.5 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

31 8.42 0 0 0 0 x 0 0 0    100 0 0 0    100 

32 8.83 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 1 0 0 0 1 50 

33 8.08 0 0 0 0 ─ 0 0 0    100 0 0 0    100 
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ID DAR HER LHER 

 4 5 6 % 4 5 6 % 1 2 3 4 5 6 % 

1 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

2 0 0 0 100 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 83 

3 0 0 0 100 1 1 0 33 0 0 0 0 1 0 100 

4 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

5 0 0 0 100 1 0 1 33 1 1 1 1 1 1 0 

6 0 0 0 100 1 0 0 67 1 1 1 - - - 0 

7 0 0 0 100 0 0 0 100 1 1 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 100 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 83 

9 0 0 0 100 0 1 1 33 1 0 1 0 0 1 50 

10 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

11 0 0 0 100 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 83 

12 0 0 0 100 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 100 

13 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

14 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 1 1 0 67 

15 0 0 0 100 0 1 0 67 0 0 0 1 0 0 83 

16 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

17 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

18 0 0 0 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

19 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

20 0 0 0 100 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 100 

21 0 0 0 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

22 0 0 0 100 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 83 

23 0 0 0 100 0 0 0 100 0 1 0 0 0 0 83 

24 0 0 0 100 0 0 0 100 1 1 1 0 0 0 50 

25 0 0 0 100 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 67 

26 0 0 0 100 1 0 1 33 1 0 1 1 1 1 17 

27 0 0 0 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 

28 0 0 0 100 1 0 1 33 1 0 0 0 0 0 83 

29 0 0 0 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

30 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

31 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0    100 

32 0 0 0 100 0 1 1 33 1 x
 

x 0 1 0 33 

33 0 0 0 100 0 0 0 100 1 ─ ─    0 
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Posttest  

 

  

 

  

ID 
DAT (1 = het) DIE (1 = de) 

1 2 3 % 1 2 3 % 

1 1 0 0 67 0 0 0 100 

2 1 1 1 0 0 0 0 100 

3 1 1 1 0 0 0 0 100 

4 1 1 1 0 - 0 0 100 

5 1 1 1 0 0 0 0 100 

6 - - - - - - - - 

7 1 1 1 0 0 - - 100 

8 1 1 1 0 - 0 0 100 

9 1 1 1 0 0 0 0 100 

10 1 1 1 0 0 0 - 100 

11 1 1 1 0 0 0 0 100 

12 1 1 1 0 0 0 0 100 

13 1 1 1 0 0 0 0 100 

14 - - - - - - - - 

15 1 1 1 0 0 0 0 100 

16 * * * 0 0 0 0 100 

17 1 
1 

1 0 0 0 0 100 

18 1 1 1 0 0 0 0 100 

19 1 1 1 0 0 0 0 100 

20 1 - - 0 0 - - 100 

21 1 1 1 0 0 0 0 100 

22 1 - - 0 0 - - 100 

23 1 1 1 0 0 0 0 100 

24 1 0 0 67 0 0 0 100 

25 1 1 1 0 0 0 0 100 

26 1 1 1 0 0 0 0 100 

27 1 1 1 0 0 0 0 100 

28 1 1 1 0 0 0 0 100 

29 1 1 0 33 0 0 0 100 

30 1 1 1 0 0 0 0 100 

31 - - - - - - - - 

32 1 1 1 0 0 0 - 100 

33         



Test Materialen Deel 1 

De wedstrijd



 80 

 

 
Op dit plaatje zien we drie dieren: een konijntje, een hond, en een kat. Het konijntje en 
de hond zijn klein, maar de kat is heel groot. Eén van de dieren houdt een paraplu vast; 
een ander houdt een ballon vast, en één is aan het slapen. 
 
(1-3) Puppet?-->Child answers x 3 
 

Drakie, we gaan je nu iets leren over het Nederlands. Kijk eens naar dit plaatje. Zie je de 
ballon die het konijntje vasthoudt? Hij is geel. Luister goed: als een ballon geel is, is het 
EEN GELE BALLON. Kun je dat zeggen? Luister nog een keer en herhaal wat ik zeg: EEN 
GELE BALLON. 
 
(4) Puppet (*een geel ballon) ---> Nee...luister nog een keer: EEN GE-LE BALLON ---> 

Puppet (*een geel ballon) 
 
Nee, nog niet goed. Kun jij hem laten zien...? Als een ballon geel is, is hij… wat? (child 
may be coached) 
 
(4) Child--->Puppet 
 

Da’s beter, Drakie. Kijk nu naar de kat die aan het slapen is. Hij is erg dik. Als een kat dik 

is, is hij... wat? Vertel hem maar (to the child). (no coaching here or hereafter unless 
specifically indicated) 
 
(5) Child--->Puppet 
 
Goed zo, Drakie. Laten we er nog eentje doen. Kijk nu naar het konijntje. Hij is heel klein. 

Als een konijntje klein is, is hij... wat? Vertel hem maar. 
 
(6) Child--->Puppet 
 
Goed gedaan, Drakie. Nu gaan we door met het verhaaltje. 
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Toen kwamen er nog een paar dieren aan, een paard en een varkentje. Eén was heel 
klein en de ander heel groot. Eén van hen hield een vlag vast. 
 
(7-8) Puppet?--->Child answers x 2 
 
Goed Drakie. Nu gaan we je iets over het Nederlands leren. Luister naar (child’s name) en 

herhaal wat zij/hij zegt. Als een paard groot is, is hij... wat? 

 
(9) Child--->Puppet 
 
Nog eentje. Luister, Drakie, en en herhaal wat (child’s name) zegt. Als een varken klein 
is, is hij... wat? 

 
(10) Child--->Puppet 
 
Het andere dier dat groot is, is het paard. Nu ga ik je nog iets leren over het Nederlands. 
Het paard en de kat zijn allebei groot, maar het paard is nog groter dan de kat. Luister en 
herhaal wat ik zeg: HET PAARD IS GROTER DAN DE KAT. 
 

(11) Puppet (*groot dan..) 
 

Nee. Luister nog een keer: HET PAARD IS GRO-TER DAN DE KAT. Kun jij (to the child) het 
voor Drakie zeggen? 
 
(11) Child--->Puppet (child may be coached) 
 

Goed. Kijk nu eens naar het konijntje en de kat. De kat is groter dan het konijntje. Dus, 
het konijntje is kleiner dan de kat. Kun je dat zeggen, Drakie? 
 
(12) Puppet (*kleinerder) 
 
Nou, bijna, maar “kleinerder” is niet goed Nederlands. Wat is de juiste manier om dat te 

zeggen? (to the child) 
 
(13) Child--->Puppet  

 
Goed. Laten we nu doorgaan met het verhaaltje. 
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Toen zei het paardje tegen het konijntje: “Mooie ballon. Mag ik hem even vasthouden? Ik 
wil je iets laten zien.” “Oké,” zei het konijntje en hij gaf zijn ballon aan het paardje. 
 

 
 
“Nou,” zei het paardje. “Toevallig ben ik loeg”. “LOEG?” zei het konijntje. “Wat in 
hemelsnaam betekent dat?” “Dat betekent,” zei het paardje, “dat ik dingen kan laten 

veranderen van kleur. Het is een soort toverkracht. Kijk maar eens en jullie zullen het zelf 
zien.” 
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Plotseling veranderde de ballon van kleur. Hij werd groen. 
 

 
 
En toen werd hij paars. 
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En toen werd de ballon nog een keer geel. “Wat prachtig!” zei de hond. “Mooi,” zei het 
konijntje. Nou, Drakie. Snap je wat “loeg” betekent?  
(13) Puppet 
Klopt dat? (to the child) 
(13) Child 
 

 
 
Toen had het konijntje de ballon teruggekregen en het konijntje ging weg. En de kat zei 
tegen het paard: “Is dat alles wat je kunt doen? Je zegt dat je loeg bent, maar je hebt de 
ballon alleen in TWEE kleuren laten veranderen. Je bent niet zo loeg volgens mij.” Toen 
zei het paardje een beetje gekwetst: “Nou, kun jij dingen laten veranderen van kleur?” 

“Tuurlijk kan ik dat doen,” zei de kat. “Ik ben ook loeg, en zelfs loeger dan jij. Ik kan 

dingen laten veranderen in DRIE kleuren.” En hij vroeg aan de hond: “Mag ik even je 
paraplu lenen?” 



 85 

 
 
De hond gaf zijn paraplu aan de kat en plotseling werd de paraplu oranje. 
 

 
 
En toen werd de paraplu geel. 
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En daarna rood. 
 

 
 
En daarna nog een keer paars. Oké, Drakie. Nu ga ik je iets vragen over het verhaaltje. 
Wie was er loeger, de kat of het paardje? 
 

(14) Puppet (*...loeg dan het paard) 
 
Nou, wat je zegt klopt, maar je zegt het hiet helemaal goed. Vertel hem maar wat het wel 
moet zijn (to the child). 
 

(14) Child--->Puppet 
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Toen gaf de kat de paraplu aan de hond terug en het paardje ging weg. Maar er kwam 
een olifant aan, een olifant die een vlag vasthield. En er kwam ook een tweede varken 
aan. Dit tweede varken was net zo klein als het eerste, maar de olifant was natuurlijk 
heel groot. 
 
(15) Puppet? --> Child answers 

 

(16) Puppet? 
 
Klopt, maar, Drakie, luister naar (child’s name) en herhaal wat zij/hij zegt. Als een olifant 
groot is, is hij... (child finishes) 
 

(17) Child--->Puppet 
 
(18) Puppet? 
 
Klopt, maar luister. Als twee varkentjes klein zijn, zijn het... wat? 
 
(19) Child-->Puppet 
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En toen zei het eerste varkentje tegen de kat: “Je bent inderdaad loeger dan het paard, 
maar ik ben ook loeg en zelfs loeger dan jij. Ik kan dingen laten veranderen in veel 
kleuren tegelijkertijd en heel grote dingen ook. Kijk eens.”  
 
(20) Puppet? 
 

Dat klopt. Maar luister, Drakie; (child’s name) gaat je iets leren. Als een kat loeg is, is 

hij... wat? 
 
(21) Child--->Puppet 
 
Da’s beter. En als een varkentje loeg is, wat is hij dan? 

 
(22) Child-->Puppet 
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Toen raakte het varkentje de hond aan en plotseling veranderde de hond van bruin in 
groen met zwarte stippen en zijn paraplu werd oranje. 
 

 
 
En toen raakte hij de olifant aan en de olifant veranderde van grijs in roze met blauwe 
stippen. 

 
(23) Puppet? 
 
Klopt, maar luister, Drakie. Als een hond groen is, is hij... wat? 
 

(24) Child--->Puppet 
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”Prachtig,” zei de hond. “Mooi,” zei de olifant, “maar kun je me nu terugveranderen in 
mijn oude kleur?” “Mij ook,” zei de hond. “Mijn vrienden zouden me uitlachen als ze me 
zo zouden zien.” 
 

 
 
“Sorry,” zei het eerste varkentje “maar ik weet niet hoe ik dat moet doen.” “O jee,” zei de 

olifant. “Wat heb je nu weer gedaan!” 
 
(brief interruption: chit chat with child about the dilemma) 
 
Maar toen zei het tweede varkentje: “Geen zorgen. Ik ben ook loeg en ik zal jullie laten 

veranderen in jullie echte kleuren.” 
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En plotseling veranderden de hond en zijn paraplu en de olifant van kleur. De hond werd 
nog een keer bruin, zijn paraplu werd nog een keer paars, en de olifant werd nog een 
keer grijs. Oké, Drakie. Ik ga je iets vragen over het verhaaltje. Wie denk je dat het 
loegste was van allemaal? 
 
(25) Puppet? 

 

Klopt, maar Luister naar (child’s name). Als twee varkentjes loeg zijn, zijn het... wat? 
 
(26) Child--->Puppet 
 
Goed. Nou dan, wie denk je dat het loegste was van allemaal? 

 
(27) Puppet 
 
Het eerste? Maar hij kon niet terugtoveren. Wat denk jij? (to the child) 
 
(28) Child 



 92 

De ontvoerde 

konijntjes 
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Dit verhaaltje gaat over een boer die zes konijntjes naar een kinderboerderij moet 
brengen. De boer heeft een oude vrachtwagen met een aanhangwagen. In de aanhanger 
zet hij vier van de konijntjes, maar de andere twee zet hij in de vrachtwagen. De boer 

brengt zijn hond met hem mee en hij heeft hem ook in de vrachtwagen gezet.  

 

 
 
Om de zes konijntjes naar de kinderboerderij te brengen, moet de boer door een donker 
bos rijden. In dit bos woont een dief en jammer genoeg staat de dief precies aan de rand 
van de weg als de boer langskomt. De boer kijkt niet in de richting van de dief en hij ziet 

hem dus niet. De hond van de boer ruikt iets vies en kijkt naar de boom waarachter de 
dief zich verschuilt, maar de hond ziet de dief ook niet. 
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Dan komt de boer bij een spoorwegovergang en moet hij even stoppen, omdat er een 
trein aankomt. De trein maakt heel veel lawaai en daarom heeft de boer het niet in de 
gaten dat de dief stiekem naar de aanhangwagen is gekomen en zijn konijntjes steelt. 
 

 
 
De hond ziet dat de dief de vier konijntjes in de aanhangwagen gepakt heeft en hij blaft. 

Maar door het lawaai van de trein hoort de boer het niet. De dief haast zich snel naar zijn 

hut door het bos. 
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De dief komt bij zijn hut aan en daar hij zet de kooi neer. Hij pakt de vier konijnen uit de 
kooi en zegt “Wat zal ik met jullie vier doen? Ik weet het al! Ik breng jullie naar de 
slager.” De dief besluit de konijntjes terug in de kooi te doen om ze naar de slager in de 
stad te brengen. 

 
 
De dief zet twee van de konijnen weer in de kooi en op het moment dat hij ook de andere 
twee konijntjes terug in de kooi wil doen...zegt één van de konijntjes: “laat ons gaan en 

onze vrienden ook. Wij moeten allemaal naar de kinderboerderij”. “Nou” zei de dief “Jullie 

gaan helemaal niet naar de kinderboerderij, jullie gaan naar de slager!” Toen zei één van 
de konijntjes: “Je kunt ons maar beter laten gaan anders zal het je spijten.” De dief 
lachte en zei: “is dat zo? Wat was je van plan dan als ik niet…” Maar voordat de dief zijn 
zin kon afmaken…   
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Veranderden opeens zijn kleren van kleur. Zijn broek werd roze met rode stippen en zijn 
jas werd groen met blauwe stippen. “Potverdorie!” riep de dief geschrokken. En terwijl hij 
verbaasd om zich heen staat te kijken, ontsnappen de twee konijntjes uit zijn handen. 
 

 
 
De twee konijntjes rennen weg, maar ze rennen zo snel dat ze niet de boom zien die 

vlakbij de hut staat. Ze botsen er allebei tegenaan en vallen in een sloot naast de hut. 
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Nu rent de dief naar de twee konijntjes toe om ze weer te pakken. 
 

 
 
De dief springt de sloot in en pakt de twee konijntjes weer. “Hebbes,” zegt hij. “Wat 
dachten jullie? Dat jullie zo gemakkelijk van mij konden ontsnappen? Geen sprake van!” 
Oké, Drakie, vertel ons iets wat er is gebeurd. 
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“Laat ons gaan,” roept één van de konijntjes, “en onze vrienden in de kooi. We moeten 
allemaal naar een kinderboerderij.” En het andere konijntje zei: “Als je ons niet laat gaan, 
zal het je spijten. We zijn allebei loeg.” “LOEG?” zegt de dief lachend. “Wat betekent dat? 
Dat je niet kunt zwemmen?” Drakie, herinner je je wat “loeg” betekent? 
 
(43) Puppet  

 
Je hebt gelijk, Drakie. Maar nu luister en herhaal wat (child’s name) zegt. 
Als een konijntje loeg is, is het... wat? 
 
(44) Child ---> Puppet 
 

En als twee konijntjes loeg zijn, zijn het... wat? 
 
(45) Child ---> Puppet 
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Dan raken de konijntjes de dief weer aan en deze keer veranderen niet zijn kleren van 
kleur, maar hijzelf ook. Hij wordt paars met gele vlekken. De dief schrikt zo dat hij weer 
de konijntjes laat vallen, en ze rennen snel weg, het bos in. “En van deze kleuren kom je 
nooit meer af,” roept een konijntje als hij wegrent. 
 

 
 

Als de trein weg is, merkt de boer dat zijn hond blaft en hij kijkt achter zich om te zien 

wat er aan de hand is. Dan ziet hij dat hij een paar konijntjes kwijt is. Hij gaat naar de 
aanhangwagen om te kijken wat er is gebeurd. 
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Maar dan doet de hond iets heel slims. Want het is geen gewone hond. Hij is ook loeg, net 
zo loeg als de twee konijntjes die ontsnapten. De hond gaat naar de voetafdrukken van 
de dief en hij maakt ze groen. Dus snapt de boer dat iemand zijn konijntjes gestolen 
heeft. Is dat niet slim van de hond?  
 

(46) Puppet 

 
Precies. Nu luister, Drakie. we gaan je nog een keer iets over het Nederlands leren. Als 
een hond loeg is, is hij... wat? 
 
(47) Child ---> Puppet 
 

 
 
En zo volgen de boer en de hond de voetafdrukken van de dief het bos in, maar dit gaat 
langzaam, omdat de voetafdrukken in het bos moeilijker te zien zijn. 
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Ondertussen rennen de twee ontsnapte konijntjes het bos uit en komen bij een circus 
aan. Daar vinden ze een paar paardjes en een olifant. De konijntjes zeggen tegen de 
paardjes en de olifant: “Help! Help! De dief heeft onze vrienden gepakt. We moeten ze 
redden. Kunnen jullie ons helpen?” “’Tuurlijk,” zegt de olifant. “Geen probleem. Bovendien 
zijn we allemaal loeg. Dit is een circus waarin alle dieren loeg zijn.” “Wat toevallig,” 
zeggen de konijntjes. “Wij zijn ook loeg.” “Dus,” zegt de olifant, “hoe zullen we jullie 

vrienden redden?” “Ik heb een idee,” zegt één van de konijntjes. “Kom mee”. En ze gaan 

allemaal het bos in, richting de hut van de dief. Nou, Drakie. We hebben heel veel dieren 
gezien die loeg zijn. Hoeveel hebben we er nu? 
 
(48) Puppet 
 
Goed, maar luister, Drakie. Als een olifant loeg is, is hij... wat? 

 
(49) Child--->Puppet 
 
En als een paardje loeg is, is hij... wat? 
 
(50) Child--->Puppet 
 

Goed, Drakie. Nog eentje. Als twee paardjes loeg zijn, zijn het... wat? 
 
(51) Child--->Puppet 
 
Goed zo, Drakie. Laten we nu kijken wat die vijf loege dieren gaan doen. 
 
 



 102 

 
 
De vijf loege dieren komen terug bij de hut van de dief. Nu staat hij bij de deur van zijn 
hut en de kooi staat naast hem. Eén van de konijntjes zegt tegen de dief: “Wij willen onze 
vrienden terug!’’ “Ja,” zegt de dief, “maar kijk eens naar wat jullie met mij gedaan 

hebben! Ik ben helemaal van kleur veranderd! En je zegt dat jullie me niet kunnen 
terugtoveren.” “Dat is waar,” zegt het konijntje, “maar ik heb een paar vrienden 
meegebracht die dat wel kunnen.” “Nou,” zegt de dief, “als jullie mij terugtoveren, laat ik 

jullie vrienden gaan.” “Goed,” zegt het konijntje. 
 

 
 
En zo veranderen de loege olifant en de loege paarden de dief en zijn kleren in de oude 
kleuren en de dief laat de twee konijntjes uit de kooi. En precies op dat moment komen 
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de boer en zijn hond bij de hut aan. Dus zijn ze allemaal gelukkig. Nu kan de boer alle 
konijntjes naar de kinderboerderij brengen. Nou, Drakie. Even zien of je iets geleerd heb. 
De twee paardjes zijn groot, toch? Wat zeggen we dan? 

 
(52) Puppet 
 
Bijna. Vertel hem maar (to child). Als twee paardjes groot zijn, zijn het...? 

 
(53) Child  Puppet 

 
(54) Puppet 
 
Tcha. Vertel hem maar (to child). Als twee konijntjes klein zijn, zijn het...? 

 
(55) Child  Puppet 

 
(56) Puppet 
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2010 EXP: Version A (with scope) 

 
 
Name:……………………… Date of birth: ………….................Gender    M          F 
 
(1) DNC2 Wie houdt er een paraplu vast?   
        de    het     ??? 
(2) HNC2 En wie houdt er een ballon vast?     
        de    het     ??? 
(3) DNC1 En wie is er aan het slapen?    
        de    het     ???  
(4)  een geel ballon --->  een geel ballon--->een gele ballon    
(5) DAR1 een dikke kat        
        dikke    dik     ???  
(6) HER2 een klein konijntje       
        kleine     klein     ???   
__________________________________________________________________ 
(7) HNC1 Wacht even. Wie houdt de vlag vast?    
        de    het     ??? 
(8) HNC3 En wie is heel groot?   
        de     het     ???  
(9) HER3 een groot paardje       
        grote    groot     ???  
(10) HER1 een klein varkentje       
        kleine    klein     ??? 
(11) Het paard is groot...en...weet ik niet ---> Het paard is groter dan de kat 
 
(12) CCC Het konijntje is kleinerder dan de kat  kleiner                 ???  
____________________________________________________________________ 
 
(13) NAC Betekent het dat je dingen kan laten veranderen van kleur?  T   F ??? 
____________________________________________________________________ 
 
(14)  NAP1 De kat was loeg dan het paard.     
        loeger                  ???  
____________________________________________________________________ 
 
(15) DNC3 Wie hield de vlag vast?      
        de   het     ??? 
(16)  En er is een olifant die groot is, toch? 
 
(17)  DAR3 een grote olifant       
        grote    groot     ??? 
(18)  En er zijn twee varkentjes die klein zijn, toch?    
   
(19) TWO1   twee kleine varkentjes      
        kleine   klein     ??? 
____________________________________________________________________ 
(20)  Wacht. We hadden een kat die loeg was en nu hebben we ook nog een 
varkentje dat loeg is?  
 
(21)  LDAR1 een loege kat        
        loege   loeg     ???  
(22)  LHER1 een loeg varkentje       
        loege    loeg     ??? 
__________________________________________________________________ 
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(23)  Wacht. De hond met de paraplu, wordt hij nu groen? 
 
(24)  DAR2 een groene hond       
        groene   groen     ???  
(25)  Even denken. We hadden een paard, een kat, en ook twee varkens die loeg 
waren, klopt dat?  
 
(26)  LTWO1 twee loege varkentjes      
        loege   loeg      ??? 
(27)  Volgens mij was het eerste varkentje het loegste.    
    
(28)  NAP2  (child gives her opinion)   het loegste      ???  
 
**********************De ontvoerde Konijntjes************************* 
 
(43) Dat je dingen kunt laten veranderen van kleur. De twee konijntjes zijn loeg.  
 Ze hebben de dief zijn kleren laten veranderen van kleur. 
(44) LHER2 een loeg konijntje      
        loege     loeg     ??? 
 
(45)  LTWO2 Twee loege konijntjes      
        loege     loeg     ???  
___________________________________________________________________ 
(46) Hij kon dat doen omdat hij loeg was. 
(47)  LDAR2  Een loege hond.        
        loege     loeg     ??? 
(48)  Even zien. Twee konijntes. Dan hebben we een olifant die loeg is. Daarna een 
paardje dat loeg is, en nog een paardje dat loeg is. Dat maakt dus vijf dieren die loeg 
zijn.  
(49) LDAR3   een loege olifant       
        loege   loeg     ??? 
(50) LHER3   een loeg paardje       

        loege     loeg     ??? 
(51) LTWO3  twee loege paarden       
        loege   loeg     ???  
(52) Ik snap het. *Als twee paarden groot zijn, zijn het twee groot paarden. 
(53) TWO3    twee grote paarden    grote   groot     ??? 
(54a) Laat me nog een keer proberen. De twee konijntjes zijn klein.  
 *Ze zijn dus twee klein konijntjes, toch?  
(54b) TWO2     twee kleine konijntjes      
        kleine   klein     ??? 
(55) Het Nederlands is een HEEL ingewikkelde taal hoor! 
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De vorige keer waren we hier om Drakie wat beter te leren praten en Drakie heeft 

toen een heleboel van jou geleerd. Dat vond ie heel leuk. Vandaag gaan we wat 

dingen die we hem toen geleerd hebben herhalen. En Drakie heeft mij verteld dat ie 

heel graag ook weer wat nieuws zou willen leren, dus dat gaan we ook doen. Zo gaan 

we bijvoorbeeld kijken of Drakie de kleuren al kent. Die heb ik met „m geoefend, 

maar die doet ie nog niet altijd goed. En we gaan hem ook iets heel nieuws leren. We 

hebben weer leuke plaatjes. Zullen we weer afspreken dat Drakie, als ie vragen heeft, 

die aan jou mag stellen? Ok, laten we beginnen. 

Deel 1 
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Laten we eerst even beginnen met een plaatje waarop alle dieren staan die we hebben 

leren kennen in de twee verhaaltjes, zodat we weer weten wie iedereen is. We zien 

hier een olifant, een varken, een paard, een hond, een kat en een konijn. Een van hen 

is heel groot, een ander juist heel klein, een van de dieren heeft een vlag, eentje een 

paraplu en eentje een strik, en een van de dieren slaapt. 

 

Drakie: (1)-(8) 
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Op het volgende plaatje zien we twee honden en twee olifanten. Zoals we kunnen 

zien is het flink aan het regenen. Drakie, kun jij me vertellen wat de kleur is van de 

dieren op het plaatje. 

 

Drakie (9) 

 

Heel goed Drakie. Let op, we herhalen nu wat we je de vorige keer geleerd hebben. 

Zoals je zei is een van de honden bruin. En als een hond bruin is, dan noemen we het 

een..    

 

Child  Drakie (10) 

 

En een van de olifanten is dus grijs. En als een olifant grijs is, dan noemen we het 

een.. 

 

Child  Drakie (11) 

 

Weet je het weer Drakie? 

 

Drakie (12) 

 

Ok Drakie, maar vandaag is de laatste keer hoor. De kinderen kunnen je toch niet 

voor altijd blijven voordoen hoe het moet?! Goed opletten dus, ok? 
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Het volgende plaatje. Hier zien we 4 dieren in de koude sneeuw. Twee varkens en 

twee katten. Een van de varkens is groot, het andere varken is juist heel klein. Kun je 

ons vertellen wat de kleuren van de katten zijn, Drakie? 

 

Drakie (13) 

 

Heel goed, dat klopt. Let op Drakie, (child‟s name) doet het je weer voor. Een van de 

varkens is dus behoorlijk groot. En als een varken groot is, dan noemen we het een..

   

Child  Drakie (14)   

 

En zoals je al zei is een van de katten zwart. En als een kat zwart is, noemen we het..

       

Child  Drakie (15) 
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Perfect. Nou, we gaan weer door naar het volgende plaatje. Kijk eens naar wat we 

hier zien. Deze dieren zijn lekker een dagje naar het strand. We zien twee honden die 

lekker liggen te zonnen. Ook zien we twee konijnen. Een konijn is dik, hij is aan het 

varen in een bootje. Het andere konijn is dun, hij is in het water aan het spelen. 

Drakie, kun je ons weer vertellen welke kleur de dieren hebben? 

 

Drakie (16) 

 

Heel erg goed! Let op Drakie, (child‟s name) gaat je weer wat voorzeggen. Zoals ik 

al zei is een van de konijnen een beetje dik. En als een konijn dik is, dan noemen we 

het..   

 

Child  Drakie (17) 

 

Heel goed! 
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Het volgende plaatje. Eens kijken wat hier gebeurt. Deze dieren zijn aan het 

wandelen in een weiland. We zien een groot paard en een klein paard. Ook zie ik 

twee katten. Wat grappig, eentje zit op de rug van het grote paard. Komt ie weer 

Drakie. Zoals ik al zei is een van de paarden heel klein. En als een paard klein is, dan 

noemen we het..   

 

Child  Drakie (18)  
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Hier gaan het paard, het varken en het konijn kamperen in het bos. Ze hebben net 

hun tent opgezet als er opeens een heel enge, gevaarlijke beer voor hen staat. De beer 

heeft ontzettende honger en heeft wel trek in een lekker konijntje. “Hmm, konijntje, 

kom jij maar eens hier. Ik heb wel zin in een lekker hapje”, zegt de beer. Maar het 

konijn wil natuurlijk helemaal niet worden opgegeten. “Blijf van me af!”, roept het 

konijn. “Ja!”, roepen ook het paard en het varkentje, “blijf van hem af! En als je dat 

niet doet zul je er heel veel spijt van krijgen!” De beer moet lachen, “hoezo spijt 

krijgen? Waar zou ik dan spijt van krijgen?” “Nou”, zei het varken, “ik ben loeg!” 

“Loeg?”, zei de beer, “daar heb ik nou nog nooit van gehoord! Betekent dat dat jij 

ook een heel erg lekker hapje bent?” En de beer moest erg lachen om zijn eigen 

grapje. Drakie, weet jij nog wat loeg betekent? 

 

Drakie (19) 

 

Weet jij het nog? 

 

Child  

 

Inderdaad, het is een soort toverkracht, weet je nog Drakie? Nou, laten we kijken hoe 

de dieren dit gaan oplossen. 
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Het varken verandert de beer in ene van kleur en deze wordt helemaal oranje, met 

groene en roze stippen. Hij ziet er heel gek uit! Het varken, het paard en het konijn 

komen niet meer bij van het lachen en de beer rent hard weg, weg van dat rare 

varken dat zomaar zijn kleur heeft veranderd.  Let op Drakie, (child‟s name) gaat je 

nog een keer wat voordoen. Het varken is dus loeg. En als een varken loeg is, dan 

noemen we het een..         

Child  Drakie (20) 

 
Nadat de beer is weggejaagd kunnen het paard, het konijn en het varken eindelijk 

gaan genieten van hun uitje. Maar dan ziet het paard dat het konijn niet zo blij kijkt. 

“Waarom kijk je niet blij?” “Ik vind de tent zo lelijk”, zegt konijn, “hij is bruin en dat 

is helemaal niet gezellig.” “Maar daar kunnen we toch wat aan doen?”, zei het paard, 

“ik ben immers ook loeg! Ik zal de tent in een heel mooie kleur veranderen.” “Dat is 

een heel goed idee van jou, paard!”, zei het konijn. 
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En zo verandert het paard de tent in blauw met paarse en groene stippen. Het konijn 

is helemaal blij met het resultaat. “Dit is de mooiste tent die ik ook heb gezien! 

Dankjewel paard!” Maar dan ziet het paard dat het konijn nog steeds niet heel blij 

kijkt. “Wat is er nu aan de hand konijn? Je kijkt nog steeds niet blij.” “De 

slaapzakken, en ons speelgoed, alles is nog bruin! Je hebt alleen de tent veranderd, 

maar ik wilde juist dat alles er mooi uitziet!” zei het konijn, “gelukkig ben ik zelf ook 

loeg! Ik verander de slaapzakken en het speelgoed zelf in mooie kleuren!” 
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En zo verandert het konijn ook de slaapzakken en het speelgoed in mooie kleuren. En 

eindelijk is ook konijn blij. En de drie vrienden gaan samen spelen met hun 

speelgoed. Drakie, we gaan je dit nu voor de allerlaatste keer voordoen, dus let extra 

goed op! Komt ie. Het konijn is loeg. En als een konijn loeg is, noemen we het een.. 

 

Child  Drakie (21) 

 

Het paard is ook loeg. En als een paard loeg is, noemen we het.. 

 

Child  Drakie (22) 
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Post Test: Deel 1 

 

 

Name:……………………… Date of birth:.……......................Gender    M          F 

 
(1) Wacht eens even. Ik wil een paar dingen weten. 

(2) DNC1 Wie is er heel erg groot?      

        de het ??? 

(3) HNC1 En wie is er heel erg klein?      

        de het ??? 

(4) HNC2 Wie houdt een vlag vast?      

        de het ??? 

(5) DNC2 Wie houdt er een paraplu vast?      

        de het ??? 

(6) DNC3 Wie slaapt?        

        de het ??? 

(7) HNC3 Wie heeft er een strik om?      

        de het ??? 

(8) Ok, dankjewel! 

_______________________________________________________________________ 

(9) Ja, een hond is wit en een hond is bruin. De olifanten zijn grijs en bruin. 

(10) DAR1 Een bruine hond       

        bruine bruin ??? 

(11) DAR2 Een grijze olifant       

        grijze grijs ??? 

(12) Ik ben het eigenlijk een klein beetje vergeten. Zouden jullie me er nog een paar 

willen voordoen? Dan weet ik vast weer hoe het moet. 

________________________________________________________________________ 

(13) Ja, een van hen is zwart en de andere kat is wit, toch? 

(14) HER1 Een groot varken       

        grote groot ??? 

(15) DAR3 Een zwarte kat        

        zwarte zwart ??? 

________________________________________________________________________ 

(16) Ja! Een van de honden is grijs en de ander is rood (lacht hard). Dat komt denk ik 

door de zon! De konijntjes zijn allebei bruin. 

(17) HER2 Een dik konijn        

        dikke dik ??? 

________________           __________________________________________________ 

(18) HER3 Een klein paard        

        kleine klein ??? 

________________________________________________________________________ 

(19) CON Ja, volgens mij wel.. Uuuuhm.. Iets met kleur, toch?   

        ja nee ??? 

________________________________________________________________________ 

(20) LHER1 Een loeg varken       

        loege loeg ??? 

          ___________________________________________________________________ 

(21) LHER2 Een loeg konijn       

 loege loeg ??? 

(22) LHER3 Een loeg paard       

 loege loeg ??? 

__________________________________________________________________ 
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Deel 2 
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Hier op dit plaatje zien we 4 dieren. We zien twee honden en twee olifanten. Één van 

de honden heeft een paraplu vast en een andere heeft een banaan vast. Eén olifant 

heeft ook een paraplu vast en één olifant heeft een ballon vast. Zoals we kunnen zien 

is het flink aan het regenen. Nou Drakie, welke hond wordt nat denk je? 

 

Drakie (1) 

 

Dat klopt Drakie maar je kunt het ook op een andere manier zeggen. Luister maar 

goed naar mij ik zal het eens voordoen. De hond die een banaan vast heeft. Kun je 

dat zeggen Drakie? 

 

Drakie (2) 

 

Hm, dat ging niet helemaal goed Drakie. Luister nog maar een keer. De hond die 

een banaan vast heeft. Kun jij het hem misschien ook een keertje voorzeggen?  

 

Child  Drakie (3) 

 

Goedzo Drakie! Nu kijken we naar de olifanten. Welke olifant blijft droog denk je? 

 

Drakie (4) 

 

Dat klopt Drakie maar dat kunnen we weer op een andere manier zeggen. Dan zeg je 

De olifant die een paraplu vast heeft Kun je dat zeggen? Luister nog maar eens 

goed De olifant die een paraplu vast heeft. 

 

Drakie (5) 

 

Dat ging nog niet helemaal goed Drakie. Je moet zeggen de olifant die een paraplu 

vastheeft. Kun jij (to the child) het hem misschien eens voordoen? 

 

ChildDrakie (6) 



 119 

 
 

Heel goed gedaan Drakie we gaan nog eens oefenen. Hier zien we een plaatje van 4 

dieren in de sneeuw. Er zijn een groot varken met een vlag, een klein varken met een 

wortel. Een kat met een rode zonnebril en een kat met een sjaal en een muts. Welke 

kat heeft het heel koud? 

 

Drakie (7) 

 

Goedzo Drakie. Een zonnebril is geen goede bescherming tegen de kou hè. Maar we 

kunnen dat ook op een andere manier zeggen weet je nog? Dan zeggen we De kat 

die een zonnebril op heeft. 

 

Drakie (8) 

 

Hm dat ging weer niet helemaal goed hè? Ik zal het nog eens voordoen. De kat die 

een zonnebril op heeft. Kun jij het hem weer zeggen? 

 

Child Drakie (9) 

 

Heel goed Drakie.  

 

**************************************[End of 

Coaching]********************************************** 

 

Kijk nu eens naar de varkens op het plaatje. Ééntje heeft een vlag vast en die andere 

heeft een wortel vast. Welk varken heeft er iets te eten vast? 

 

Drakie (10) 

 

Nou Drakie dat kunnen we weer op een andere manier zeggen weet je nog? Kun jij 

het hem voordoen? Het varken…  

 

Child Drakie (11) 
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Heel goed Drakie, dan gaan we door naar het volgende plaatje. Kijk eens wat we hier 

zien. Deze dieren zijn lekker een dagje naar het strand. We zien een hond op een 

handdoek die lekker ligt te zonnen. Dan hebben we ook nog een hond die in de 

schaduw zit onder een parasol. Ook zien we twee konijnen. Één konijn is aan het 

varen met een boot en één konijn is in het water aan het spelen met een bal.  Welke 

hond ligt er in de schaduw? 

 

Drakie (12) 

 

Dat klopt drakie maar dat kun je ook anders zeggen weet je het nog? 

 

Drakie (13) 

 

Nou Drakie dat ging nog niet helemaal goed. Kun jij het hem voorzeggen? 

 

Child  Drakie (14) 

 

Heel goed Drakie kijk nu eens naar de konijnen.  Welk konijn wordt nat? 

 

Drakie (15) 

 

Nou Drakie dat ging niet helemaal goed kun jij hem voorzeggen? 

 

Child Drakie (16) 
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Hier hebben we nog een plaatje. Zie je wat er gebeurt? Deze dieren zijn aan het 

wandelen. We zien een groot paard met een vlag, een klein paard met een oranje 

petje en twee katten. Éen kat zit op de rug van het grote paard en één kat draagt een 

zware rugtas. Het voorste paard weet de weg. Welk paard weet de weg? 

 

Drakie (17) 

 

Nou zeg nu doet Drakie het weer niet precies zoals we hebben uitgelegd dat het 

moest. Kun jij hem nog eens voordoen hoe het moet. 

 

Child  Drakie (18)  

 

En welke kat wordt moe denk je? 

 

Drakie (19)  

 

Nou Drakie wat je zegt klopt maar dit is niet zo goed Nederlands. Kun jij hem 

voordoen? 

 

Child  Drakie (20) 
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We hebben nog een laatste plaatje Drakie. Let goed op nu ok? Hier zien we een grote 

olifant met een boomstronk in zijn slurf, ook zien we een kleine olifant met een strik 

om zijn nek. De olifanten moeten over een brug om naar de overkant te komen. De 

kleine olifant komt zonder problemen aan de overkant maar de andere olifant is te 

zwaar voor de brug en zakt erdoorheen. Welke olifant is te zwaar voor de brug 

Drakie? 

 

Drakie (21) 

 

Nou Drakie dat zeg je niet helemaal goed. Doe jij het hem nog een keer voor? 

 

Child Drakie (22) 
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Relative pronoun posttest  

 

Naam:……………..… Geboortedatum:…………………..…Geslacht:  M  F 

___________________________________________________________________   

 

(1)  De hond met de banaan. 

(2)   De hond die vast heeft de banaan. 

(3)  C1  De hond die een banaan vast heeft.     

         Die  Dat ?? 

(4)   De olifant met de paraplu.  

(5)   De olifant die vastheeft een paraplu. 

(6)  C2  De olifant die een paraplu vastheeft.     

         Die  Dat ??  

_______________________________________________________________  

(7)   De kat met de zonnebril. 

(8)   De kat die op heeft een zonnebril. 

(9)   C3  De kat die een zonnebril op heeft.     

         Die Dat ?? 

(10) Het varken met de wortel. 

(11) HN1  Het varken dat een wortel vast heeft.     

         Die Dat ?? 

_______________________________________________________________  

(12) De hond onder de parasol. 

(13) De hond die onder ligt de parasol. 

(14) DN1 De hond die onder de parasol ligt.     

         Die Dat ?? 

(15) Het konijn die speelt de bal. 

(16) HN2 Het konijn dat met de bal speelt.     

         Die Dat ?? 

_______________________________________________________________  

(17) Het paard met de vlag. 

(18) HN3 Het paard dat een vlag vasthoudt.     

         Die Dat ?? 

(19) Met die zware rugtas. 

(20) DN2 De kat die een zware rugtas heeft.     

         Die Dat ?? 

_______________________________________________________________  

(21) De olifant die een slurf heeft met een boomstronk. 

(22) DN3 De olifant die een boomstronk in zijn slurf heeft.   

         Die Dat ?? 

____________________________________________________________________ 


