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Abstract 
 

In dit onderzoek is gekeken naar het begrip van argumentatieve ladingen bij ogenschijnlijk 

equivalente uitingen. De proefpersonen waren kinderen van 5 jaar. Ter vergelijking zijn ook 

volwassenen onderzocht. Eerder onderzoek heeft aan de ene kant aangetoond dat kinderen pas 

vanaf hun zevende jaar conversationele implicaturen kunnen begrijpen maar aan de andere kant is 

ook aangetoond dat kinderen al op heel jonge leeftijd communicatieve intenties van andere mensen 

kunnen lezen (Tomasello et. al. 2005). Door twee experimenten is het gelukt om antwoord te geven 

op de volgende hoofdvraag: begrijpen kinderen van 5 jaar de verschillende argumentatieve ladingen 

van ogenschijnlijk synonieme uitingen? Uit het onderzoek is de conclusie gekomen dat kinderen al op 

heel jonge leeftijd beginnen met het ontwikkelen van het begrip voor conversationele implicaturen. 

Zelfs kinderen van 3 jaar zijn al in staat om deze implicaturen te begrijpen. De resultaten van de 3-

jarigen, 5-jarigen en volwassenen verschilden bijna niet van elkaar.  
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Algemene introductie 
 

Kinderen leren taal, dat is iets wat vast staat. Over de manier waarop en wanneer ze dit leren valt 

echter nog te discussiëren. Uit eerder onderzoek naar formuleringseffecten is gebleken dat 

volwassen taalgebruikers verschillende argumentatieve waarden toewijzen aan ogenschijnlijk 

equivalente uitingen. Het is echter onduidelijk of kinderen dit ook kunnen. Aan de ene kant staan de 

psycholinguïsten die vaak aangetoond hebben dat kinderen jonger dan 7 jaar conversationele 

implicaturen niet kunnen begrijpen. Maar tegenover de psycholinguïsten staan psychologen als 

Tomasello die hebben laten zien dat zeer jonge kinderen wel degelijk heel goed zijn in het lezen van 

communicatieve intenties van andere mensen. Begrijpen van intenties is volgens psychologen een 

drijvende kracht van de taalontwikkeling. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen heb ik twee 

experimenten opgesteld die dit onderzoeken. Ik ben door middel van deze twee experimenten 

nagegaan of kinderen van 5 jaar in staat zijn de argumentatieve lading van quasisynonieme uitingen 

te begrijpen. Dit is dan ook meteen de hoofdvraag van het onderzoek: begrijpen kinderen van 5 jaar 

de verschillende argumentatieve ladingen van ogenschijnlijk synonieme uitingen? De hypotheses die 

hierbij opgesteld kunnen worden zijn: kinderen van 5 jaar begrijpen de argumentatieve lading van 

ogenschijnlijk synonieme uitingen wel vs. kinderen van 5 jaar begrijpen de argumentatieve lading van 

ogenschijnlijk synonieme uitingen niet. 

 In experiment 1 wordt onder 5-jarigen het begrip van vier verschillende typen woordgroepen 

onderzocht die respectievelijk bestaan uit ontkenning + negatief adjectief, ontkenning + positief 

adjectief, semantisch negatief adjectief en semantisch positief adjectief. Het gaat in dit experiment 

om het begrip van de implicatuur ontkenning + negatief adjectief (bv. niet vies). Ter vergelijking 

wordt dit begrip ook bij volwassenen onderzocht. De deelvraag bij experiment 1 is: in hoeverre 

begrijpen kinderen van 5 jaar de implicaturen die bestaan uit een ontkenning + semantisch negatief 

adjectief, bv. niet vies? 

 Bij experiment 2 is bij drie groepen (3-jaar, 5-jaar en volwassen) het begrip van halfvol en 

halfleeg onderzocht door middel van het bekende bekertjes-onderzoek. De proefpersonen moesten 

steeds kiezen tussen het halfvolle of halflege bekertje aan de hand van de vraag die aan ze gesteld 

werd (Pak het halfvolle/halflege bekertje). De deelvraag van experiment 2 is: hoe reageren 3-jarige, 

5-jarige en volwassenen op de begrippen halfvol en halfleeg? 

 Er zal eerst een theoretisch kader van het eerder onderzoek worden geschetst waarna de 

twee experimenten worden behandeld. Uit de twee experimenten volgen twee aparte conclusies die 

samen de algemene conclusie zullen vormen. Na de referenties zijn de bijlagen te vinden. 
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Theoretisch kader 
 

Er is al veel onderzoek gedaan naar taalontwikkeling en het begrip van implicaturen. Deze 

onderzoeken zijn niet alleen bij kinderen, maar ook vaak bij volwassenen gedaan. Hieronder 

bespreek ik een aantal van deze onderzoeken als theoretisch kader voor mijn eigen onderzoek. Ik zal 

verschillende onderzoeken tegenover elkaar plaatsen en andere weer vergelijken.  

Loukusa, Leinonen & Ryder (2007) hebben onderzoek gedaan naar pragmatisch begrip bij 

kinderen van 3 tot 9 jaar. Ze hebben het onderzoek gedaan aan de hand van drie typen vragen: 

reference assignment, enrichment en implicature. Uit het onderzoek is gekomen dat kinderen van 3 

jaar de vragen bij reference assignment (bv. ‘Het meisje rent met haar goede kleding over de vieze 

weg. Wie rent er over de straat?’) al voor 60 procent goed beantwoorden. Bij de 9 jarige is dat 100 

procent. Voor de enrichment vragen (bv. een foto wordt getoond van kinderen in pyjama die uit bed 

komen. ‘De kinderen worden wakker. Hoe laat zal het zijn?’) is dat bij 3 jaar 30 procent en 6 en 7 jaar 

80 procent. De implicature vragen (bv. een foto wordt getoond van een man die het gras maait. Er is 

een bloemenperkje in het midden. ‘Een man maait het gras met de grasmaaier. De vrouw zegt tegen 

de man dat hij voorzichtig moet zijn, er groeien bloemen in het midden van het gras. Waarom zegt 

de vrouw dit?’) werden door de 3-jarigen voor 21 procent goed beantwoord en door de 7-jarigen 

voor 80 procent. De conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat kinderen vanaf 3 en 

4 jaar de grootste ontwikkeling doormaken totdat ze 8 zijn, de leeftijd waarop het toppunt is bereikt 

wat betreft pragmatisch begrip (met uitzondering van de reference assignment, dit kunnen kinderen 

van alle leeftijden al goed). De ontwikkeling kan gerelateerd zijn aan andere ontwikkelingen die zich 

vanaf het 3e jaar voordoen, zoals de ontwikkeling van het werkgeheugen en het begrijpen van 

gedachten van anderen. 

Ook volgens Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll (2005) kunnen zeer jonge kinderen al 

communicatieve intenties van andere mensen lezen. Kinderen ontwikkelen dit zelfs al vanaf dat ze 

negen maanden oud zijn (Tomasello et. al. 2005). Negen maanden is bij kinderen de leeftijd waarop 

ze gaan begrijpen wie ze zelf zijn en daardoor nemen ze aan dat andere mensen op dezelfde manier 

denken en handelen als zij zelf. De kinderen gaan zichzelf als object in de wereld zien waardoor ze 

ook de communicatieve intenties van anderen gaan begrijpen.  

Holleman en Pander Maat (2008) beschrijven hoe volgens pragmatici vol en leeg tot 

verschillende schalen behoren. Deze schalen worden gebruikt voor Quantity-based implicatures. Ze 

geven aan hoe framing de beoordeling van de lezers positief of negatief kan beïnvloeden. Als 

voorbeeld wordt vlees gegeven dat 25% vet bevat (negatief) of hetzelfde vlees dat 75% mager is 

(positief). Lezers blijken het vlees dat 75% mager is gezonder te vinden dan het vlees met 25% vet. 

Het gaat hier om conversationele implicaturen. Grice (1975) beschrijft een implicatuur als iets wat 

een spreker zegt maar waarmee hij iets anders dan de letterlijke betekenis bedoelt.  

Ook Krifka (2006) behandelt in Negated Antonyms: Creating and Filling the Gap het effect 

van dubbele negatieve adjectieven. Hij zegt echter dat een dubbel negatief adjectief overeenkomt 

met een zwak positief adjectief. Als voorbeeld: not unhappy is niet hetzelfde als happy. Het is volgens 

hem dus niet zo dat ontkenning + negatief adjectief automatisch overeenkomt met een semantisch 

positief adjectief. Krifka bespreekt dit echter aan de hand van het begrip van volwassenen. In 

experiment 1 zullen we zien of dit verschil ook bij 5-jarigen optreedt.  

 Paradis & Willners (2006) hebben het verschil tussen twee typen adjectieven onderzocht. Uit 

hun onderzoek blijkt dat er twee verschillende typen adjectieven zijn die verschillend werken met 
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ontkenningen. Bij de unbounded adjectives geldt dat de ontkenning + negatief adjectief niet 

hetzelfde is als het semantische positieve tegenovergestelde (not thin is niet hetzelfde als thick). 

Maar bij de bounded adjectives geldt dat de ontkenning + negatief adjectief qua betekenis wel 

overeenkomt met het semantische positieve tegenovergestelde (not alive is hetzelfde als dead). Dit 

verschil treedt wederom op bij volwassenen. Het is in dit onderzoek niet duidelijk of kinderen dit 

begrip ook hebben. 

 

Wat betreft het bekertjes-experiment is er ook al veel eerder onderzoek gedaan. Sher & McKenzie 

(2005) waren de eerste die dit onderzoek hebben uitgevoerd en beschreven. Ze hebben het 

onderzoek gedaan onder 95 studenten. Uit dit onderzoek kwam dat de proefpersonen in 69 procent 

van de gevallen voor de geleegde beker kozen als er gevraagd werd naar de halflege beker. 46 

procent van de proefpersonen koos voor de geleegde beker als er gevraagd werd naar de halfvolle 

beker. Sher & McKenzie (2005) hebben met dit onderzoek ontdekt hoe volwassenen reageren op de 

woorden halfvol en halfleeg. De vraag is hier of kinderen van 5 jaar hier hetzelfde op reageren en zo 

niet, hoe ze er dan op reageren. Dit wordt onderzocht met experiment 2.  
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Experiment 1 
 

Introductie 

Het eerste experiment onderzoekt het begrip van vier verschillende typen woordgroepen bij 5-

jarigen en volwassenen. De woordgroepen bestaan uit: ontkenning + negatief adjectief, ontkenning + 

positief adjectief, semantisch negatief adjectief en semantisch positief adjectief.  

De onderzoeksvraag bij dit experiment is: in hoeverre begrijpen kinderen van 5 jaar de 

implicaturen die bestaan uit een ontkenning + negatief adjectief? Het gaat hier om de implicatuur 

ontkenning + negatief adjectief.  

 

Verwachtingen 

Als we afgaan op de mening van de psycholinguïsten is te verwachten dat de kinderen van 5 jaar nog 

niet in staat zijn om conversationele implicaturen te begrijpen. Zij zeggen dat kinderen dit pas vanaf 

7 jaar kunnen. Psychologen als Tomasello hebben echter aangetoond dat kinderen op zeer jonge 

leeftijd al in staat zijn de communicatieve intenties van anderen te lezen. Als we afgaan op dat 

onderzoek is te verwachten dat de 5-jarigen de implicaturen wel goed begrijpen.  

 Zowel Krifka en Paradis & Willners hebben aangetoond dat een ontkenning + negatief 

adjectief niet vanzelfsprekend hetzelfde is als het semantische tegenovergestelde van dat adjectief. 

Hier wordt het begrip van kinderen echter niet besproken. Als kinderen volgens dit onderzoek op 

deze adjectieven reageren, zullen ze een onderscheid maken tussen de ontkenningen + negatief 

adjectief en de semantisch positieve adjectieven. Niet vies en lekker zullen ze dan niet hetzelfde 

beoordelen.  

 

Methode 

Deelnemers 

Het experiment is uitgevoerd onder twee groepen proefpersonen; 5-jarige en volwassenen. De 

kinderen waren gemiddeld 5 jaar en 3 maanden en zaten allemaal in groep 2 van Openbare 

Basisschool De Knotwilg in Papendrecht. Er hebben 24 kinderen meegedaan aan het onderzoek. De 

volwassenen waren tussen de 21 en 54 jaar. Alle volwassenen komen uit de omgeving van de 

onderzoekers. Er hebben 20 volwassenen meegedaan aan het onderzoek. Alle proefpersonen 

hebben Nederlands als moedertaal en zijn of worden eentalig opgevoed.  

 

Procedure en materiaal 

Vooraf is een lijst opgesteld met adjectieven die kinderen vaak gebruiken en die ze ook begrijpen. 

Deze adjectieven werden in vier verschillende vormen gebruikt:  

 

Ontkenning + negatief adjectief  

vb.: appel – niet vies 

Ontkenning + positief adjectief  

vb.: melk – niet lekker 

Semantisch negatief adjectief  

vb.: wortel – vies  

Semantisch positief adjectief 

vb.: koekje – lekker  
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In totaal waren er 9 verschillende adjectiefparen en dus 36 woordgroepen. Bij iedere woordgroep is 

een voorwerp gezocht die de kinderen zouden herkennen. Hier zijn op internet afbeeldingen bij 

gezocht en geplastificeerde kaartjes van gemaakt. De kaartjes waren allemaal ongeveer 12cm bij 

12cm. Voor een beter resultaat en ter voorkoming van beïnvloeding door de onderzoeker is ook een 

afbeelding van twee winkelende vrouwen met tassen afgebeeld, zodat de meningen in de derde 

persoon konden worden voorgesteld. Deze afbeelding had de grootte van 1 A4, was ook 

geplastificeerd en lag voor de kinderen op tafel. De lijst met 36 woordparen is gerandomiseerd.  

De ouders/verzorgers van de 5-jarigen hebben vooraf allemaal een brief gekregen waarin ze 

konden aangeven of ze er bezwaar tegen hebben als hun kind meedoet aan een wetenschappelijk 

onderzoek. Een week nadat de brief is uitgedeeld is het onderzoek afgenomen. Er waren in deze 

groep geen ouders die bezwaar hadden tegen het onderzoek. Zie bijlage 1 voor de 

toestemmingsbrief voor de ouders.  

De onderzoeker en kinderen zaten naast elkaar aan een tafeltje in de hal voor het klaslokaal. 

Voor de kinderen stond een plastic mandje en een plastic prullenbakje met daarvoor de 

geplastificeerde afbeelding van de winkelende vrouwen. De kinderen kregen vooraf instructies over 

hun taak in het onderzoek. De instructie bestond uit een verhaaltje over de winkelende vrouwen, er 

werd de kinderen verteld dat ze de vrouwen moesten helpen kiezen met het kopen van de 

voorwerpen. Ze zouden van mij steeds een kaartje krijgen en moesten dan goed luisteren naar wat ik 

erbij vertelde. Als ze vonden dat de vrouwen het voorwerp wel moesten kopen moesten ze het in het 

winkelmandje doen en als ze vonden dat de vrouwen het voorwerp niet moesten kopen moesten ze 

het in het prullenbakje doen. Een voorbeeld is: “Dit is een appel, de vrouwen vinden deze appel niet 

lekker. Moeten de vrouwen de appel dan wel of niet kopen?”. Doordat de kinderen zelf actief iets 

konden doen bleven ze beter geconcentreerd en zagen ze het onderzoek als een leuk spelletje.  

Bij de volwassenen werd het onderzoek mondeling afgenomen zonder winkelmandje en 

prullenbakje. Per afbeelding werd weer de mening in de derde persoon gezegd en gevraagd of het 

voorwerp wel of niet gekocht moest worden. De volwassenen zeiden of de voorwerpen wel of niet 

gekocht moesten worden.  

 

Coding 

Per proefpersoon was een invulformulier gemaakt waar de leeftijd en de resultaten van het 

onderzoek ingevuld konden worden. Zie bijlage 2 voor het invulformulier. Per voorwerp moest er een 

kruisje gezet worden in de kolom van winkelmandje of prullenbak. Voor de resultaten is geteld 

hoeveel kruisjes er stonden per categorie (ontkenning + negatief adjectief, ontkenning + positief 

adjectief, semantisch negatief adjectief en semantisch positief adjectief).  

De resultaten zijn per proefpersoon en per categorie ingevoerd in SPSS. Zie bijlage 3 voor de 

output van experiment 1.  

 

Resultaten 

In tabel 1 staan de gemiddelden van de gekozen voorwerpen. De gekozen voorwerpen zijn de 

voorwerpen die de proefpersonen gekozen hebben om te kopen. Bij de kinderen de voorwerpen die 

in het winkelmandje zijn gedaan. Per categorie waren 9 woordparen en dus 9 plaatjes.  
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Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties experiment 1 

Formulering 5-jarigen (std.) Volwassenen (std.) 

Ontkenning + negatief adjectief 7,87 (1,75) 8,60 (,75) 

Ontkenning + positief adjectief 1,46 (1,87) ,50 (,67) 

Semantisch negatief adjectief 1,21 (1,74) ,10 (,30) 

Semantisch positief adjectief 8,21 (1,10) 9,00 (,00) 

 

Nadat de gegevens in SPSS zijn ingevoerd is er door middel van general lineair model gekeken naar 

de Greenhouse-Geisser. Het volgende kwam uit deze test: er is een significant verschil voor 

formulering met een heel grote effectgrootte (F = 465,408 en Partial Eta Squared = 0,917). Er is geen 

significant verschil gevonden voor formulering per leeftijd (p = 0,006). Er is dus geen verschil 

gevonden tussen de groepen maar wel bij de verschillende categorieën. Dit verschil is zowel bij de 5-

jarigen als bij de volwassenen gevonden. 

De plaatjes die hoorden bij ontkenning + negatief adjectief en semantisch positief adjectief 

zijn zowel bij 5-jarigen als bij volwassenen duidelijk vaker in het winkelmandje gedaan. Hier is wel te 

zien dat de 5-jarigen deze plaatjes minder vaak in het winkelmandje deden dan de volwassenen. De 

plaatjes die hoorden bij ontkenning + positief adjectief en semantisch negatief adjectief zijn bij beide 

duidelijk minder vaak in het winkelmandje gedaan. Hier te zien dat de 5-jarigen iets vaker kozen om 

deze plaatjes ook in het winkelmandje te doen.  

 

Conclusie 

Uit het onderzoek is gekomen dat 5-jarigen al vrijwel hetzelfde begrip hebben van de implicaturen 

ontkenning + negatief adjectief als de volwassenen. Dit begrip is dus al op heel jonge leeftijd geleerd. 

Dit komt overeen met de psycholoog Tomasello en gaat in tegen de psycholinguïsten die stellen dat 

kinderen van hun zevende jaar pas in staat zijn om conversationele implicaturen te begrijpen.  

 Uit het onderzoek is ook gekomen dat zowel de kinderen als de volwassenen geen 

onderscheid maken tussen de ontkenning + negatief adjectief en het semantisch positief adjectief. 

De plaatjes die bij deze twee typen woordgroepen hoorden werden beiden gekozen om te kopen. De 

proefpersonen in dit onderzoek vonden dus dat niet vies wel overeenkwam met lekker. Dit gaat in 

tegen het onderzoek van Krifka (2006) en Paradis & Willners (2006), die hebben gesteld dat er een 

verschil in betekenis is tussen ontkenning + negatief adjectief en semantisch positief adjectief.  

 

Discussie 

Als we naar de gemiddelden kijken zien we wel dat de 5-jarigen iets meer ‘foutjes’ maken dan de 

volwassenen. Dit is niet meer dan logisch bij 5-jarige kinderen. Het kleine verschil kan ook gewijd 

worden aan ‘theory of mind’, het feit dat kinderen zich nog moeilijk kunnen indenken wat andere 

mensen vinden. Kinderen vanaf 4 jaar hebben een beter begrip van perspectief, maar dat betekent 

natuurlijk niet dat alle 5-jarigen dit perfect kunnen (Frye, Zelazo & Palfai 1995). 

De kinderen vonden het soms moeilijk om hun eigen mening buiten beschouwing te laten. 

Vooral als de mening van de vrouwen niet overeen kwam met die van de kinderen zelf. In enkele 

gevallen merkte ik dat de kinderen meer naar hun eigen mening luisterden en aan de hand daarvan 

de plaatjes in het winkelmandje of prullenbakje deden. Dit is iets wat je bij kleine kinderen bijna niet 

kan voorkomen en heeft ook weer te maken met het begrip van perspectief.  

Er kan ter discussie worden gesteld of dit een goed experiment is om het verschil tussen 

ontkenning + negatief adjectief en semantisch positief adjectief te onderzoeken. Er is namelijk geen 
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middenweg tussen wel of niet kopen. Niet vies (ontkenning + negatief adjectief) kan dat misschien 

wel niet overeenkomen met lekker (semantisch positief adjectief), maar het komt zeker ook niet 

volledig overeen met vies (semantisch negatief adjectief). Om dit wel goed te kunnen onderzoeken 

moet een soortgelijk onderzoek worden opgesteld waarbij ook opties zijn als ‘niet positief, maar ook 

niet helemaal negatief’ en andersom.  
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Experiment 2 
 

Introductie 

Een tweede onderzoek naar het begrip van ogenschijnlijk synonieme uitingen is gedaan met het 

beroemde halfvol versus halfleeg experiment. Dit onderzoek is al meerdere malen gedaan met 

volwassenen. In het theoretisch kader is het onderzoek van Sher & McKenzie (2005) besproken. Zij 

hebben bij 95 studenten onderzoek gedaan naar de begrippen halfvol en halfleeg. Er bestaat echter 

geen goed beeld van hoe kinderen hierop reageren. In dit onderzoek gaan we onderzoeken hoe 

kinderen van 3 en 5 jaar reageren op deze test. Deze resultaten vergelijken we met de volwassenen.  

De deelvraag bij dit onderzoek luidt: hoe reageren 3-jarigen, 5-jarigen en volwassenen op de 

begrippen halfvol en halfleeg? 

 

Verwachtingen 

In experiment 1 hebben we al gezien dat de 5-jarigen vrijwel hetzelfde begrip hebben als de 

volwassenen wat betreft de implicatuur ontkenning + negatief adjectief. Bij het onderzoek van Sher 

& McKenzie (2005) is duidelijk geworden dat de volwassenen vaker voor het geleegde glas kiezen als 

er gevraagd wordt naar halfleeg en voor het gevulde glas kiezen als er gevraagd wordt naar halfvol. 

De verwachting bij dit onderzoek is dan ook dat de jonge kinderen ongeveer hetzelfde zullen 

handelen als de volwassenen.  

 

Methode 

Deelnemers 

Het experiment is uitgevoerd onder drie groepen proefpersonen; 3-jarigen, 5-jarigen en 

volwassenen. De 3-jarigen waren gemiddeld 3 jaar en 5 maanden. Alle 3-jarigen zaten op 

kinderdagverblijf Dribbel in Soest. De 5-jarigen waren gemiddeld 5 jaar en 3 maanden, zij zaten allen 

in groep 2 van Openbare Basisschool de Knotwilg in Papendrecht. De volwassenen waren tussen de 

21 en 54 jaar. De volwassenen kwamen uit de omgeving van de onderzoeker. Er hebben 20 

volwassenen meegedaan aan het onderzoek. Alle proefpersonen hebben Nederlands als moedertaal 

en zijn of worden eentalig opgevoed. 

 

Procedure en materiaal  

Voor het onderzoek waren twee doorzichtige bekertjes of glazen nodig. Het experiment werd 

begonnen met een vol bekertje met water en een leeg bekertje die naast elkaar op tafel staan. De 

proefpersoon werd gezegd goed te kijken naar wat er ging gebeuren. De onderzoeker giet precies de 

helft van de inhoud van het volle bekertje in het lege bekertje over. Er moet precies evenveel water 

in beide bekertjes zitten. Om het makkelijker te maken heb ik op beide bekertjes op precies dezelfde 

hoogte met stift een streepje gezet. De twee bekertjes werden weer naast elkaar op de tafel gezet. 

Er staan nu twee bekertjes voor de proefpersoon die precies even vol zijn. De een is voor de helft 

gevuld met water en de ander is voor de helft overgegoten. Aan de helft van de proefpersonen wordt 

gevraagd het bekertje te pakken dat halfvol is, aan de andere helft van de proefpersonen wordt 

gevraagd het bekertje te pakken dat halfleeg is. Ook wordt de positie van de gevulde en geleegde 

bekertjes afgewisseld. Bij de ene helft van de proefpersonen staat het gevulde bekertje links, bij de 

andere helft staat het gevulde bekertje rechts.  
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Coding 

Op het invulformulier per proefpersoon wordt ingevuld of het bekertje dat gevuld wordt links of 

rechts staat en of aan de proefpersoon is gevraagd het bekertje te pakken dat halfvol of halfleeg is te 

pakken. Vervolgens wordt ingevuld of de proefpersoon het bekertje heeft gepakt dat eerst vol was of 

het bekertje dat eerst leeg was. Zie bijlage 2 voor het invulformulier. 

Bij het verwerken van de resultaten is geteld hoe vaak per conditie (halfvol of halfleeg gezegd) en per 

leeftijd de proefpersonen het gevulde bekertje hebben gekozen, het bekertje dat in eerste instantie 

leeg was. 

 

Resultaten 

In tabel 2 zijn de resultaten van experiment 2 te zien. We hebben bij de proefpersonen geteld hoe 

vaak het glas werd gekozen die in eerste instantie leeg was. Bij de volwassenen hebben we 10 

proefpersonen gevraagd het glas te pakken dat halfvol was en 10 proefpersonen gevraagd het glas te 

pakken dat halfleeg was. Bij de 5-jarigen 13 proefpersonen halfvol en 11 halfleeg. Bij de 3-jarigen 11 

proefpersonen halfvol en 9 halfleeg.  

 
Tabel 2: waarden keuzes halfvol/halfleeg 

Gevraagd om: Halfvol   Halfleeg  

 Gekozen  Niet gekozen Gekozen  Niet gekozen 

3-jarigen 8 3 2 7 

5-jarigen 8 5 4 7 

volwassenen 8 2 3 7 

 

In tabel 2 is te zien dat als er aan de proefpersonen gevraagd werd het glas te pakken dat halfvol is, 

ze meestal kozen voor het glas dat in eerste instantie leeg was (acht keer bij alle drie de groepen). 

Andersom is ook te zien dat als er aan de proefpersonen gevraagd werd het glas te pakken dat 

halfleeg was, ze meestal kozen voor het glas dat in eerste instantie vol was (zeven keer bij alle drie de 

groepen).  

In SPSS is met een loglineair model selection gekeken naar de post hoc chi². Hier is het 

volgende uitgekomen: er is geen significant verschil gevonden voor leeftijd (p = 0,78). De verschillen 

tussen conditie en respons zijn wel significant (x² (1) = 10,8, p < 0,005). De antwoorden verschillen 

dus per conditie. Zie bijlage 5 voor de output van experiment 2. Het verschil tussen hoe vaak de 

proefpersonen het bekertje hebben gepakt dat in eerste instantie leeg was als er halfvol of halfleeg 

werd gevraagd is dus significant.  

 

Conclusie 

De kinderen van 3 en 5 jaar handelen hetzelfde als de volwassenen. Bij halfvol kiezen ze allemaal 

even vaak voor het glas wat in eerste instantie leeg was. Ook als er om het halflege glas gevraagd 

wordt doen de 3 en 5-jarigen exact hetzelfde als de volwassenen. Hieruit kunnen we concluderen dat 

kinderen van 3 en 5 jaar de quasisynonieme lading van de uitingen in dit experiment al goed 

begrijpen. Dit komt wederom overeen met psychologen als Tomasello, die zegt dat dit begrip al op 

heel jonge leeftijd wordt ontwikkeld. De uitslag van de volwassenen komt overeen met het 

onderzoek dat Sher & McKenzie eerder hebben gedaan. Ook zij vonden dat de proefpersonen 

(studenten in dat geval) vaker voor het gevulde glas kozen bij halfvol en voor het geleegde glas bij 

halfleeg.  
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Discussie 

Opvallend bij dit experiment was dat de volwassenen hier langer over na moesten denken dat de 

kinderen van 3 en 5 jaar. Ze deden uiteindelijk allemaal hetzelfde, maar het leek alsof het bij de 

kinderen meer vanzelf ging als bij de volwassenen. De volwassenen gaan misschien te moeilijk 

denken over de vraag en gaan daardoor twijfelen.  

 In de groep van 5-jarigen waren drie proefpersonen die van mening waren dat de bekertjes 

even vol waren. Pas na het herhalen van de vraag kozen ze toch een van de twee bekertjes. Aan twee 

van die proefpersonen was gevraagd om het bekertje te pakken dat half vol was, hun antwoord was 

hier in eerste instantie op dat de bekertjes even vol waren. Aan de andere proefpersoon werd 

gevraagd om het bekertje te pakken dat half leeg was, zijn antwoord was in eerste instantie dat de 

bekertjes even leeg waren.  
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Algemene conclusie 

 

Uit dit onderzoek zijn verschillende uitkomsten gekomen. Als eerste wil ik me aansluiten bij 

psychologen als Tomasello (2005) die menen dat conversationele intenties al op heel jonge leeftijd 

begrepen kunnen worden. Zowel uit experiment 1 als uit experiment 2 is gebleken dat de kinderen 

hetzelfde handelen als de volwassenen. Ook Loukusa, Leinonen & Ryder (2007) zijn van mening dat 

de ontwikkeling van pragmatisch begrip al in het derde levensjaar is begonnen.  

 De uitkomst van het onderzoek gaat in tegen de psycholinguïsten die ervan overtuigd zijn dat 

kinderen vanaf zeven jaar pas conversationele implicaturen kunnen begrijpen. Uit experiment 1 is 

rechtstreeks gebleken dat ook kinderen van 5 jaar in staat zijn om conversationele implicaturen te 

begrijpen. Krifka (2006) en Paradis & Willners (2006) zij van mening dat er een verschil in betekenis 

bestaat tussen een ontkenning + negatief adjectief en een semantisch positief adjectief. Dit verschil 

is in dit onderzoek echter niet aangetoond.  

 Mijn collega, Leontine van Geffen, heeft experiment 1 afgenomen bij 3-jarigen. De 

uitkomsten zijn echter niet volledig te vergelijken omdat de methoden niet exact overeen kwamen. 

De uitkomst van haar onderzoek wil ik hier toch even kort noemen. Zie bijlage 4 voor de 

gemiddelden en standaarddeviaties van haar onderzoek. Uit dit onderzoek is gekomen dat zelfs 3-

jarigen al in staat zijn de conversationele implicaturen te begrijpen. Vergeleken met de 5-jarigen zijn 

de uitslagen iets minder overtuigend, maar dat is niet meer dan normaal. Volgens de literatuur zijn ze 

immers nog maar net begonnen met het ontwikkelen van het begrip. 

 Bij experiment 2 zijn de resultaten van de volwassenen te vergelijken met het eerdere 

onderzoek van Sher & McKenzie (2005). Omdat uit experiment 1 was gekomen dat de kinderen 

hetzelfde handelen als de volwassenen was ook hier te verwachten dat er geen verschil zou optreden 

tussen de drie groepen proefpersonen. Deze verwachtingen zijn uitgekomen. Zowel de 3-jarige, de 5-

jarige als de volwassenen reageren hetzelfde op de begrippen halfvol en halfleeg. Kinderen begrijpen 

deze argumentatieve ladingen dus al vanaf dat ze 3 jaar zijn.  

 Deze conclusie brengt ons terug naar de hoofdvraag van het onderzoek: begrijpen kinderen 

van 5 jaar de verschillende argumentatieve ladingen van ogenschijnlijk synonieme uitingen? Uit dit 

onderzoek is gebleken dat kinderen van 5 jaar deze argumentatieve ladingen van quasisynonieme 

uitingen wel degelijk al erg goed begrijpen. Met als kanttekening dat kinderen van 3 jaar dit zelfs al 

kunnen. De hoofdconclusie luidt: kinderen ontwikkelen het begrip voor communicatieve intenties, en 

dus conversationele implicaturen al op heel jonge leeftijd.  
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Bijlagen 
 

1. Toestemmingsformulier ouders 

 
 

Beste ouders,  
 
Tussen 14 en 25 februari doet uw school mee met een wetenschappelijk onderzoek naar 
argumenteren bij kinderen. In dit onderzoek wordt met name gekeken hoe kinderen reageren op 
negatieve ontkenningen als niet vies en niet lelijk. We willen uitzoeken hoe bij kinderen begrip 
ontstaat van de betekenis van dit soort woordparen en in hoeverre dat afwijkt van volwassenen. 
 
Het onderzoek vindt plaats onder schooltijd en zal ongeveer 10 minuten duren. We vragen de 
kinderen spelenderwijs een keuze te maken tussen bijvoorbeeld niet vies en lekker. De keuzes die de 
kinderen maken worden vergeleken met die van volwassenen. Tijdens het onderzoek worden 
aantekeningen gemaakt door de onderzoeker. De resultaten worden uitsluitend anoniem 
gerapporteerd.  
 
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind hieraan meewerkt, kunt u dat kenbaar maken door het 
onderstaande strookje in te vullen en bij de leerkracht in te leveren.  
 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u ook terecht bij de hoofdonderzoekster: 
Dr. Elena Tribushinina 
E.Tribushinina@uu.nl 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise van den Berg 
Studente Communicatie- en informatie wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 
D.vandenberg2@students.uu.nl  
 
 
 
 
 

 
Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen deelname van zijn/haar kind aan het onderzoek 
Argumenteren bij kinderen. 
 
Datum:       Plaats: 
 
……………………………………    ………………………………….. 
 
Naam kind:      Handtekening: 
 
……………………………………    …………………………………… 
 

mailto:E.Tribushinina@uu.nl
mailto:D.vandenberg2@students.uu.nl
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2. Invulformulier  

GEGEVENS PROEFPERSOON 
  
Geboortedatum: …………/……………/…………… (dd/mm/jjjj) 

 
BEKERTJES EXPERIMENT 
 
Tegen de proefpersoon is gezegd: Het glas dat eerst vol was staat: 

o Pak het glas dat half vol is o Rechts  
o Pak het glas dat half leeg is o Links  

  
De proefpersoon heeft het glas gepakt dat eerst:  

o Vol was  
o Leeg was  

  

HOOFDEXPERIMENT 
 

   Winkelmandje Prullenbak 

ON 1. Niet vies Appel   

SN 2. Verschrikkelijk Pindakaas    

ON 3. Niet saai Kleurboek   

OP 4. Niet goed Chocola   

SP 5. Fijn Knuffelbeer   

SN 6. Saai  CD   

SN 7. Gevaarlijk Lolly   

ON 8. Niet raar Fototoestel   

OP 9. Niet lief Aap (knuffel)   

ON 10. Niet vervelend Paraplu   

SN 11. Vies Wortel    

SP 12. Goed Fruit    

SN 13. Vervelend Muts   

OP 14. Niet mooi Broek    

SN 15. Raar Popcorn    

SP 16. Lief Konijn (knuffel)   

OP 17. Niet leuk Trein    

ON 18. Niet eng Tijger (knuffel)   

ON 19. Niet stom Puzzel    

SP 20. Interessant  Boek    

SN 21. Eng Leeuw    

SN 22. Lelijk Schoenen    

SP 23. Prachtig Bloemen    

OP 24. Niet veilig Skateboard   

OP 25. Niet interessant Dik boek     

OP 26. Niet lekker Melk    

SN 27. Stom Pop    

OP 28. Niet prachtig Schilderij    

SP 29. Mooi Jas   

SP 30. Lekker Koekje    

ON 31. Niet gevaarlijk Fiets met zijwieltjes    

ON 32. Niet verschrikkelijk Boontjes    

SP 33. Veilig  Zwembandjes    

SP 34. Leuk  Lego    

OP 35. Niet fijn Handschoenen   

ON 36. Niet lelijk Trui    
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3. Output SPSS experiment 1 
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4. Gemiddelden en standaarddeviaties experiment 1 bij 3-jarigen 

 

 3-jarigen Gemid. (stdd) Volwassenen Gemid. (stdd) 

Ontkenning Negatief 8,50 (0,83) 8,60 (0,75) 

Ontkenning Positief 2,45 (1,91) 0,50 (0,69) 

Semantisch Negatief 2,05 (1,09) 0,10 (0,31) 

Semantisch Positief 8,65 (0,67) 9,00 (0,50) 
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5. Output SPSS experiment 2 

 


