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Samenvatting 
Al ruim twee decennia wordt er onderzoek verricht naar het nut en de bruikbaarheid van corpora 

voor de tweedetaalverwerving. Leerders verwerven een brede en diepe woordenschat door 

blootstelling aan authentiek taalgebruik en corpora kunnen dit proces versnellen. Corpora geven 

leerders inzicht in de taal zoals die gebruikt wordt en kunnen net als woordenboeken ingezet 

worden op het moment dat de leerder daar behoefte aan heeft.  

In dit onderzoek is er gezocht naar het optimale aantal corpuszinnen bij een leestekst 

voor de verwerving van receptieve en productieve woordenschat in het Nederlands als tweede 

taal. 49 leerders van het Nederlands als tweede taal hebben een wetenschappelijke tekst op 

B2-niveau gelezen waaruit 10 doelwoorden zijn gekozen en in een annotatie voorzien van 

verschillende aantallen voorbeeldzinnen uit het SoNaRcorpus voor geschreven taal. Voor en na 

het lezen van de tekst hebben de participanten de Vocabulary Knowledge Scale (VKS) van 

Wesche en Paribakht (1996) ingevuld. Hierin hebben de participanten aangegeven of ze het 

woord kennen, een definitie gegeven en een zin gemaakt met het woord. De participanten 

scoorden significant hoger op de VKS na het lezen van de tekst met de corpuszinnen dan 

ervoor, ongeacht het aantal corpuszinnen dat ze lazen. Er was geen significant verschil van het 

aantal voorbeeldzinnen op de verwerving van receptieve en productieve woordkennis.  

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan kennis over het gebruik van corpora voor 

tweedetaalverwerving door aan te tonen dat een groter aantal corpuszinnen geen significante 

bijdrage leveren aan de verwerving van receptieve en productieve woordkennis dan een kleiner 

aantal corpuszinnen. Dit resultaat leidt tot een kritische bespreking van de methode waarmee 

corpuszinnen worden aangeboden in het onderzoek. Ook worden er suggesties voor 

vervolgonderzoek gegeven die nodig bleken na de analyse van de resultaten. De resultaten van 

het onderzoek kunnen daarnaast door leerders, docenten en materiaalontwikkelaars gebruikt 

worden om corpora optimaal te benutten voor woordenschatverwerving.  
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1 Inleiding 
Buitenlandse aspirant-studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten die geen 

Nederlands spreken en schrijven en een Nederlandstalige studie willen volgen, krijgen meestal 

een jaar de tijd om de Nederlandse taal op B2-niveau te leren beheersen. Voordat ze kunnen 

beginnen aan hun studie dienen ze te beschikken over een receptieve woordenschat van 

12.000 en een productieve woordenschat van 7.000 woorden (Bossers, 2015). Voor 

aspirant-studenten is het dus belangrijk dat zij een brede woordenschat opdoen. Dat wil zeggen 

dat ze de definities van een groot aantal woorden machtig worden. Daarom is het zaak dat 

docenten (nieuwe) woorden zo efficiënt en effectief mogelijk aanbieden.  

Voor een brede woordenschat is intentionele woordenschatverwerving noodzakelijk. 

Intentionele woordenschatverwerving houdt in dat de leerder bewust bezig is met het leren van 

woorden. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van lijsten met woorddefinities of vertalingen 

(Bossers, 2015). Op deze manier kan een groot aantal woorden in een relatief korte tijd geleerd 

worden. Het nadeel van deze manier van woordenschatverwerving is echter dat het moeilijk is 

om alle aspecten van woorden te leren en woorden te onthouden als er geen of weinig context 

aanwezig is. 

Volgens Nation (2001) is incidentele woordenschatverwerving de belangrijkste bron van 

woordenschatverwerving in een tweede taal. Deze vindt plaats tijdens het lezen of luisteren 

naar authentiek taalgebruik waarbij de leerder de betekenis van woorden raadt op basis van de 

context. Aspirant-studenten doen dit bijvoorbeeld tijdens het lezen van wetenschappelijke 

teksten. Op dat moment zijn zij niet bewust bezig met het verwerven van woordenschat maar 

richten zij hun aandacht op de inhoud. Nation (2001) wijst erop dat woordenschatverwerving 

een cumulatief proces is. Bij iedere blootstelling aan het woord komt de leerder nieuwe 

aspecten van het woord tegen en op die manier wordt kennis van de vorm, betekenis en het 

gebruik van woorden steeds meer verrijkt en versterkt: er vindt verdieping plaats. Henriksen 

(1999) preciseert wat dit inhoudt. Een diepe woordkennis omvat het hebben van kennis over 

meerdere aspecten van woorden, zoals kennis van collocaties en colligaties, oftewel lexicale 

items en grammaticale categorieën die frequent samen voorkomen (Lehecka, 2015), evenals 

kennis van morfosyntaxis, waaronder bijvoorbeeld werkwoordsvervoegingen, woordgeslacht en 

woordsoort vallen. Ook worden woorden op een betekenisvolle manier geleerd door de 

aanwezigheid van context wat zorgt voor een betere retentie (Brown, 2007).  
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Aspirant-studenten hebben een diepe woordkennis nodig om woorden zowel receptief te 

beheersen als productief te kunnen inzetten voor het schrijven van academische teksten. Kaur 

en Hegelheimer (2005) geven aan dat academisch schrijven van leerders vereist dat ze 

beschikken over een sterke talige basis en een breed scala aan lexicale vaardigheden. Bij het 

schrijven worden leerders belemmerd door hun gebrek aan lexicale vaardigheden, wat als een 

van de belangrijkste problemen wordt gezien door zowel leerders als docenten. Aspecten van 

woorden die relevant zijn voor productieve woordenschat zijn bijvoorbeeld 

gebruiksmogelijkheden, combinatiemogelijkheden, betekenisnuances en grammaticale 

aspecten (Nation, 2001).  

Een combinatie van incidentele en intentionele woordenschatverwerving zou mijns 

inziens de voordelen van beide manieren, met name authentiek taalgebruik en herhaling, met 

zich mee kunnen brengen. Al in 1964 pleitte Caroll voor woordenschatinstructie op de 

natuurlijke manier van leren op basis van context waarbij aan woordenschat in de breedte en 

diepte wordt gewerkt, maar op een efficiëntere manier dan louter lezen in de tweede taal (in 

Cobb, 1999a). Cobb (1999a) experimenteerde met het gebruik van voorbeeldzinnen, verkregen 

uit een corpus voor het verwerven van academische woordenschat. In 12 weken werden 

leerders van het Engels als tweede taal geïnstrueerd om 200 woorden per week te leren met 

gebruik van een corpus door de experimentele groep, en definities door de controle groep. De 

corpusgroep had meer woordenschat verworven en kon de verworven woordkennis inzetten in 

nieuwe contexten op de korte en lange termijn.  

Omdat leerders bij iedere blootstelling aan het woord nieuwe aspecten van het woord 

tegenkomen, zouden leerders bij het lezen van meer voorbeeldzinnen een diepere woordkennis 

moeten verwerven dan wanneer er minder voorbeeldzinnen worden gegeven. Uit een 

onderzoek van Frankenberg-Garcia (2014) bleek dat één corpuszin significant bijdroeg aan de 

receptieve woordenschatverwerving. Voor een toename van de productieve woordkennis was 

het lezen van één corpuszin echter niet genoeg. Drie corpuszinnen droegen daarvoor 

aanzienlijk meer bij. De onderzoeker gaf aan dat het nog niet duidelijk is wat het optimale aantal 

corpuszinnen is voor het verwerven van receptieve en productieve woordkennis. Ook Laufer et 

al. (2001) pleiten voor het onderzoeken naar de kwaliteit en kwantiteit van blootstelling aan 

doelwoorden.  

Dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt antwoord gezocht op de vraag of het lezen 

van een tekst met corpuszinnen effect heeft op de verwerving van receptieve en productieve 

woordkennis. Ten tweede wordt onderzocht of een groter aantal voorbeeldzinnen zorgt voor de 
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verwerving van meer receptieve en productieve woordkennis dan een kleiner aantal 

voorbeeldzinnen. Receptieve en productieve woordkennis van tien doelwoorden uit een 

populair-wetenschappelijke leestekst zullen gemeten worden na het lezen van drie, vijf en 

zeven corpuszinnen, vervolgens zullen de scores met elkaar vergeleken worden.  

Met dit onderzoek wordt gepoogd een bijdrage te leveren aan kennis over het gebruik 

van corpuszinnen voor woordenschatverwerving. Dat gebeurt door inzicht te geven in de manier 

waarop corpuszinnen gebruikt kunnen worden voor het opdoen van receptieve en productieve 

woordkennis. Het doel is om het incidentele en intentionele leren te combineren op een manier 

die ervoor zorgt dat de bovengenoemde aspirant-studenten efficiënter en effectiever de 

woordenschat kunnen verwerven die ze nodig hebben voor hun opleiding. 

In het volgende hoofdstuk zal eerst verder worden ingegaan op wat woordkennis inhoudt 

en zal het proces van incidentele woordenschatverwerving beschreven worden. Er is aandacht 

voor de elementen die daaruit worden meegenomen in het onderzoek. In dat licht zal het belang 

van frequentie nader beschouwd worden alsook het nut van corpusgebruik bij 

tweedetaalverwerving en theorieën die het gebruik van corpora ondersteunen. In hoofdstuk 3 

zal de methodologie van dit onderzoek beschreven worden. In hoofdstuk 4 zal verslag gedaan 

worden van de resultaten. In hoofdstuk 5 zullen allereerst in de conclusie de bevindingen van dit 

onderzoek geëvalueerd worden, om daarna in de discussie de tekortkomingen van dit 

onderzoek, de implicaties voor de wetenschap en het taalonderwijs en tot slot suggesties voor 

vervolgonderzoek te geven.  
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2 Woordkennis, woordenschatverwerving en hulpmiddelen 

2.1 Wat houdt woordkennis in?  

Voordat de manieren van woordenschatverwerving worden besproken, is het van belang te 

begrijpen wat verstaan wordt onder het kennen van een woord en hoe deze kennis vervolgens 

getoetst kan worden. Twee invloedrijke benaderingen van de dimensies van woordkennis zijn 

die van Nation (2001) en Henriksen (1999). In deze paragraaf zullen deze twee modellen nader 

bekeken worden om het kader voor de methode van dit onderzoek te bepalen. 

Henriksen stelt drie dimensies van woordkennis voor: 
 

1. Gedeeltelijke-precieze woordkennis 

2. Diepte van woordkennis 

3. Receptieve-productieve woordkennis 

 
Precieze woordkennis houdt volgens Henriksen in dat een leerder de precieze betekenis van 

een woord kent. Bij een gedeeltelijke woordkennis heeft de leerder een vaag idee van de 

betekenis van het woord. Deze dimensie wordt vaak geoperationaliseerd als het kunnen 

vertalen van het woord naar de eerste taal, het vinden van de juiste definitie in een 

meerkeuzevraag of het kunnen parafraseren in de doeltaal. Gyllstads (2013) interpretatie van 

deze dimensie is dat de kennis die een leerder heeft van een individueel woord kan groeien in 

een continuüm van gedeeltelijke naar precieze woordkennis en dat de leerder niet alle 

betekenisnuances van een woord in een keer leert. 

Onder diepe woordkennis verstaat men de kwaliteit van de woordkennis, oftewel het 

beschikken over kennis van zeer veel aspecten van het woord. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

referentiële betekenis, de intentionele relaties, paradigmatische relaties met andere woorden 

zoals antonymie en homonymie, en syntagmatische relaties met andere woorden (Henriksen, 

1999).  

Ten slotte bestaat er volgens Henriksen een productieve-receptieve dimensie van 

woordkennis. Ze geeft aan dat de meeste onderzoekers accepteren dat er een verschil is 

tussen receptieve en productieve woordenschat en tussen de mate waarin leerders gebruik 

kunnen maken van woorden in begrip en productie. In die zin beschikt een leerder receptief 

over een woord als hij of zij weet wat het woord betekent en productief als hij of zij het woord 

correct kan gebruiken in woord en schrift. Henriksens visie van de productieve-receptieve 
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dimensie kan worden gezien als een continuüm van niveaus van “access or use ability”(1999, p. 

314).  

De receptieve-productieve dimensie is ook van centraal belang in de benadering van 

woordkennis van Nation (2001). Hij veronderstelt dat woordkennis verschillende aspecten van 

het woord omvat en dat al deze aspecten een receptieve en productieve, ook wel geduid als 

actieve en passieve, schaal hebben. In tabel 1 worden de verschillende aspecten van 

woordkennis volgens Nation (2001) weergegeven, en de receptieve (R) en productieve (P) 

dimensies van ieder aspect. 

 

Tabel 1: Aspecten van woordkennis 
 

Vorm Gesproken R Hoe klinkt het woord? 

  P Hoe spreek je het woord uit? 

 Geschreven R Hoe ziet het woord er uit? 

  P Hoe schrijf en spel je het woord? 

 Woorddelen R Welke delen van het woord zijn herkenbaar? 

  P Welke woorddelen zijn nodig om betekenis uit te drukken? 

Betekenis Vorm en betekenis R Welke betekenis wil dit woord overbrengen? 

  P Welk woord kan gebruikt worden om deze betekenis over te brengen? 

 Concepten en referenties R Wat is opgenomen in het concept? 

  P Naar welke items kan het concept refereren? 

Gebruik Grammaticale functies R In welke patronen komt dit woord voor? 

  P In welke patronen moet je dit woord gebruiken? 

 Collocaties R Welke woorden of type woorden komen in combinatie met dit woord voor? 

  P Welke woorden of type woorden moet je gebruiken in combinatie met dit woord? 

 Gebruiksbeperkingen R Waar, wanneer en hoe vaak verwachten we dit woord tegen te komen? 

  P Waar, wanneer en hoe vaak kan je dit woord gebruiken? 

 

Bron: Nation (2001), vertaald door Linger (2018). 
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Woordkennis bestaat volgens Nation (2001) dus uit het kennen van de vorm, de betekenis en 

het gebruik van een woord, en de verschillende aspecten die daaronder vallen. Behalve de 

basis vorm- en betekenisaspecten van woordkennis worden de overige aspecten van Nations 

model van woordkennis gezien als diepte van woordkennis (Gyllstad, 2013).  

Receptieve woordkennis wordt volgens Nation gebruikt wanneer een taalgebruiker het 

woord hoort of leest en de betekenis van het woord ophaalt. Productieve kennis wordt gebruikt 

wanneer een taalgebruiker een betekenis wil overdragen in geschreven of gesproken taal en 

het juiste woord ophaalt. De receptieve woordenschat van individuele sprekers van een taal is 

groter dan de productieve woordenschat. Dit wijst erop dat de verwerving van productieve 

woordkennis de verwerving van receptieve woordkennis volgt. 

In dit onderzoek zal uitgegaan worden van Nations (2001) begrip van de receptieve en 

productieve dimensie van woordkennis. Volgens deze opvatting wordt de receptieve 

woordkennis gebruikt wanneer een woord gehoord of gelezen wordt en de productieve 

woordkennis als het woord door de spreker zelf gebruikt wordt in gesproken of geschreven taal.  

2.1.1 Toetsen van woordkennis met de Vocabulary Knowledge Scale 

Er bestaan veel soorten woordenschattoetsen die verschillende aspecten van woordkennis 

toetsen. Een bekende en veel gebruikte toets (Lee & Lin, 2019) is de Vocabulary Knowledge 

Scale van Paribakht en Wesche (1996), die verschillende niveaus van lexicale kennis poogt te 

toetsen. Participanten worden gevraagd om aan te geven of ze woorden kennen en op welk 

niveau. Per woord kan gekozen worden uit 5 opties. De layout van de toets is als volgt: 

 

1. Ik kan me niet herinneren dat ik dit woord eerder heb gezien 

2. Ik heb dit woord eerder gezien maar kan de betekenis niet herinneren 

3. Ik heb dit woord eerder gezien en ik denk dat het ________ betekent (vertaling of 

synoniem) 

4. Ik ken dit woord. Het betekent ______ (vertaling of synoniem) 

5. Ik kan dit woord in een zin gebruiken: _________________________ 

(Als je 5 beantwoordt, vul dan ook 4 in) 

 

De VKS is ontwikkeld om de diepte van woordkennis te testen (Bruton, 2009), oplopend van de 

herkenning van de woordvorm, tot de herinnering van de betekenis en het vermogen tot het 
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grammaticaal en semantisch correcte gebruik van het woord in een zin (Paribakht & Wesche, 

1999). 

Als een participant de eerste optie aankruist, geeft hij of zij aan op geen enkel niveau 

(vorm, betekenis of gebruik) bekend te zijn met het woord. Bij de tweede optie geeft de leerder 

aan dat de vorm van het woord wordt herkend. Op niveau drie en vier geeft de leerder aan 

kennis van de vorm en betekenis te hebben wat blijkt uit een correct synoniem of vertaling van 

het woord. Op niveau vijf geeft de leerder aan dat hij of zij beschikt over productieve kennis van 

de betekenis, het gebruik van het woord, en kan hij of zij een zin maken waarin het woord 

semantisch en grammaticaal correct gebruikt wordt. In een zin als “Mijn kennis van Nederlands 

is geteeld.” wordt het woord “geteeld” grammaticaal correct weergegeven maar semantisch 

incorrect toegepast aangezien “telen” alleen voor gewassen gebruikt wordt. In een zin als “Het 

onderzoek blijkt uit dat het niet waar is.” wordt het woord “onderzoek” semantisch passend 

gebruikt maar is grammaticaal incorrect.  

In tabel 2 wordt de scoreschaal van de VKS weergegeven zoals die origineel door 

Paribakht & Wesche (1997) is bedacht. 

 

Tabel 2: Scoreschaal van de VKS  

 

Bron: Paribakht & Wesche, 1997, p. 181. 

 

De pijlen verwijzen naar de scores die de participanten kunnen krijgen bij het aankruisen en 

beantwoorden van de verschillende opties. Als een participant kiest voor optie 1 krijgt hij of zij 

altijd een score van 1 punt. Bij het kiezen van optie 2 krijgt de participant ook altijd 2 punten. Bij 

het kiezen van optie 3 of 4 kan de participanten een cijfer van 3 punten krijgen bij een correcte 

11 



 

definitie of synoniem, en een 2 bij een onjuiste definitie of synoniem. Voor optie 5 kan de 

participant 5 punten krijgen als het woord semantisch en grammaticaal correct gebruikt wordt in 

een zin, een 4 als het woord enkel semantisch correct wordt gehanteerd in een zin, een 3 als er 

een juiste definitie of synoniem was gegeven maar het woord semantisch en grammaticaal 

incorrect is gebruikt in de zin en een 2 als beide de definitie of synoniem en de zin incorrect 

waren. Paribakht & Wesche (1996) geven aan dat onderzoekers zelf criteria moeten vaststellen 

om onderscheid te maken tussen correct en incorrect gebruik van het woord.  

Ondanks de populariteit van de VKS is er door veel onderzoekers gepleit voor een 

aanpassing ervan (Lee & Lin, 2019). Zo wordt er op niveau drie en vier slechts één betekenis 

van het woord beoordeeld terwijl woorden meerdere betekenissen kunnen hebben. Omdat de 

woorden zonder context worden gegeven kunnen participanten niet weten welke betekenis 

wordt bedoeld (Bruton, 2009).  

In een kritische analyse van de VKS geeft Bruton (2009) aan dat de toets veronderstelt 

dat woordkennis uit verschillende aspecten bestaat, gedeeltelijk of precies kan zijn, toe- en af- 

kan nemen en een receptieve en productieve dimensie heeft. Volgens Bruton is de grootste 

beperking van de VKS dat woorden gegeven worden en participanten ze niet hoeven op te 

halen uit hun mentale lexicon, terwijl het herinneren van de woordvorm een groot probleem is in 

de tweedetaalproductie. Dit probleem doet zich echter vooral voor tijdens het spreken in de 

tweede taal. Tijdens het schrijven van teksten hebben leerders toegang tot tweetalige 

woordenboeken waarin ze gemakkelijk een woord in de tweede taal kunnen opzoeken waarvan 

ze het equivalent in de eerste taal kennen. Of leerders de woorden die ze voorhanden hebben 

ook correct kunnen gebruiken en welke hulpmiddelen daarvoor ingezet kunnen worden is de 

inzet van dit onderzoek. 

2.2 Woordenschat verwerven door te lezen 

Woordenschat kan intentioneel of incidenteel verworven worden. Het is echter niet altijd 

gemakkelijk om onderscheid te maken tussen deze manieren van woordenschatverwerving 

want “all learning involves conscious attention” (Nation, 2001, p. 233). Woorden leren door te 

lezen kan dus zowel onder intentionele als incidentele woordenschatverwerving vallen, 

afhankelijk van de manier waarop het leren plaatsvindt. Omdat in dit onderzoek wordt gekeken 

naar hoe woordenschat wordt verworven door het lezen van een tekst in het Nederlands als 

tweede taal, zal in deze paragraaf besproken worden op welke manier lezen kan bijdragen aan 
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woordenschatverwerving. Factoren die daarbij een rol spelen zullen daarom uiteengezet 

worden, inclusief  de rol van frequentie.  

2.2.1 Leerprocessen bij woordenschatverwerving door te lezen 

Woordenschatverwerving volgt drie verschillende processen: noticing, retrieval en creative use 

(Nation, 2001). Om een woord te leren dienen leerders het woord eerst op te merken en er hun 

aandacht op richten, oftewel noticing. Dit gebeurt wanneer het woord los van de context wordt 

gezien, in andere woorden gedecontextualiseerd wordt. Dat impliceert niet dat het woord zonder 

context wordt aangeboden, maar dat de leerder zijn of haar aandacht van de context af en op 

het woord richt. Een manier om dit te bereiken is het aanbieden van definities tijdens het lezen 

of luisteren. De tweede stap is retrieval, of het herhalen van het woord. In de woorden van 

Nation (2001, p. 219): "most vocabulary learning requires repeated attention to the item". 

Woorden kunnen receptief herhaald worden wanneer leerders het woord meerdere malen 

tegenkomen in gesproken of geschreven taal, of productief als leerders het woord zelf 

gebruiken. Om de woordbetekenis te kunnen onthouden moet er niet teveel tijd tussen de 

herhalingen zitten, want als de leerder de betekenis is vergeten, geldt de volgende blootstelling 

niet als een herhaling, maar nogmaals als het herkennen van het woord (noticing). De derde 

stap voor het leren van een woord is creative use. Dit houdt in dat de leerder het woord op een 

andere manier gebruikt of tegenkomt dan in de vorige blootstelling. De leerder kan het woord 

bijvoorbeeld tegenkomen in een zin waarin het naar een ander concept verwijst, of gebruiken in 

een andere context. 

2.2.2 Herleiding van de woordbetekenis 

De drie stappen van woordenschatverwerving kunnen zich onder andere voordoen wanneer 

leerders veel lezen in de tweede taal. Het lezen in een tweede taal is een complex proces 

waarbij leerders de betekenis van onbekende woorden kunnen raden of opzoeken. Het is niet 

duidelijk wat leerders doen wanneer ze onbekende woorden tegenkomen (Elgort & Warren, 

2014), maar het succesvol herleiden van de betekenis van een woord hangt volgens Abraham 

(2008) af van vijf factoren: 

 
1. De frequentie van voorkomen van het doelwoord 

2. De taalvaardigheid van de leerder in de tweede taal 

3. Het gebruik van raadvaardigheden 
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4. Het huidige niveau van woordkennis 

5. Het percentage van onbekende woorden in een tekst 

Mijn onderzoek richt zich met name op de invloed van frequentie op het succesvol 

herleiden van de betekenis van een woord. De overige aspecten keren terug in het laatste 

hoofdstuk, als discussiepunten aangaande vervolgonderzoek. 

De frequentie van een woord binnen een tekst verklaart 47% van de variantie in het 

verwerven van woordenschat door te lezen (Elgort & Warren, 2014). Hoe vaker leerders 

woorden tegenkomen, hoe groter de kans is dat de betekenis van woorden herleid en geleerd 

wordt (Nation, 2001). Woorden die vaak voorkomen worden eerder verworven dan woorden die 

minder vaak voorkomen. Binnen de taalwetenschap heerst de consensus dat een woord 

minimaal zeven keer verwerkt of gebruikt dient te worden in verschillende contexten voordat het 

met zijn verschillende aspecten aangeleerd is (Vermeer, 2015). Het getal zeven is hier een 

relatief getal en frequenties van vijf tot zestien worden aanbevolen, afhankelijk van de 

moeilijkheidsgraad van het woord en de context (Vermeer). In ieder geval is het van belang dat 

woorden in verschillende contexten worden aangeboden voor een diepe en precieze 

woordkennis.  

In een meta-analyse van Uchihara et al. (2019) waarin 26 onderzoeken met in totaal 

1.918 participanten werden vergeleken, kwam een middelmatig effect van herhaling op 

woordenschatverwerving naar voren. De verschillende aantallen die onderzoekers noodzakelijk 

achten voor woordenschatverwerving hebben te maken met de manier waarop 

woordenschatverwerving geconceptualiseerd en gemeten wordt. Herhaling bleek een positieve 

invloed te hebben op woordenschatverwerving, maar na 20 blootstellingen bleek er een negatief 

effect te zijn. Daarnaast is het moment van de meting ook van belang omdat leerders laag 

scoren op posttests die op een later tijdstip worden afgenomen ondanks vele herhalingen van 

het woord tijdens het onderzoek. Om de betekenis van een woord te achterhalen en daarnaast 

verschillende aspecten van het woord te leren is het echter duidelijk dat er veel meer dan één 

blootstelling aan het woord nodig is. De onderzoeken in Uchihara et al.’s meta-analyse maakten 

gebruik van authentiek materiaal waarbij het aantal herhalingen niet werd gecontroleerd en het 

resultaat waarschijnlijk beïnvloed werd door andere factoren, zoals relevantie van het woord 

voor de context. 

Hier tegenover controleerde Webb (2007) in zijn onderzoek wel het aantal herhalingen 

(1, 3, 7 en 10 blootstellingen). In zijn onderzoek waren hoogfrequente woorden vervangen door 

zelfbedachte woorden, die in losse zinnen uit graded readers werden voorgelegd aan de 
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participanten. Er werden tien toetsen afgenomen bij 121 leerders van het Engels als tweede taal 

aan een Japanse universiteit om kennis van orthografie, associatie, grammaticale functies, 

syntaxis, betekenis en vorm te meten. Er werden tien toetsen afgenomen om een zo duidelijk 

mogelijk beeld te krijgen van welke aspecten van woordkennis werden bevorderd door het lezen 

van voorbeeldzinnen. Bij iedere vermeerdering van het aantal herhalingen scoorden de 

participanten beter op minstens één aspect van woordkennis. Voor een complete woordkennis 

zijn echter meer dan tien blootstellingen aan het woord nodig. Een limitatie van zijn onderzoek 

is dat het nonsenswoorden betreft die hoogfrequente woorden vervangen. Hierdoor kan niet 

worden gecontroleerd op aspecten van woordkennis van de originele woorden die al eerder 

verworven waren door de leerders. Het is dus mijns inziens noodzakelijk om een soortgelijk 

onderzoek op te zetten waarbij echte woorden gebruikt worden die onbekend zijn bij de 

participanten, wat dit onderzoek poogt te doen. 

Wat de taalvaardigheid van de leerder betreft beweren Cain et al. (2004) dat hoe meer 

woorden de leerder kent, hoe meer woorden hij of zij kan leren. Leerders die over meer 

woorden beschikken houden meer ruimte over in hun werkgeheugen om onbekende woorden te 

verwerken. Leerders met een kleine woordenschat daarentegen, komen meer onbekende 

woorden tegen en hun kennis van de woorden die ze al kennen is minder ontwikkeld. Kennis 

van de grammatica zou daarnaast kunnen bijdragen aan het identificeren van de woordsoort en 

de syntactische rol die het woord vervult binnen de zin. Bovendien kunnen gevorderde leerders 

meer teksten lezen en begrijpen, waardoor ze meer input krijgen en weer meer woorden 

kunnen leren.  

Raadvaardigheid is het vermogen om de betekenis van woorden te herleiden uit de 

context en de woordvorm (Bossers, 2015). De context kan aanwijzingen over de betekenis en 

de woordsoort bevatten. Elgort en Warren (2014) hebben de rol van individuele en tekstuele 

verschillen bij woordenschatverwerving door te lezen onderzocht. Zij bevonden onder andere 

dat hoe meer aanwijzingen de context van de betekenis van het woord bevat, hoe makkelijker 

het is voor de leerder om de woorden te leren. Het woord zelf kan daarnaast een voor- of 

achtervoegsel of een bekend woord uit de eerste of tweede taal bevatten die de leerder van 

aanvullende informatie kan voorzien. Bossers merkt op dat het na het raden van de betekenis 

noodzakelijk is om het woord op te zoeken in een woordenboek en de betekenis te verifiëren. 

Ook geeft hij aan dat leerders getraind moeten worden in raadvaardigheid omdat leerders beter 

raden als ze bereid zijn om meer na te denken over wat het woord betekent en als ze weten 

hoe ze moeten raden. 
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Wat het huidige niveau van woordkennis betreft is het zo dat hoe meer woordkennis een 

leerder heeft, hoe meer mentale ruimte er overblijft voor hogere-niveau-processen zoals het 

verwerken van complexe syntactische patronen. Tijdens het lezen van teksten gebruiken 

leerders namelijk kennis van twee niveaus: lagere-niveau-processen zoals woordherkenning en 

woordkennis, en hoge-niveau-processen zoals achtergrondkennis, kennis van tekststructuren in 

de tweede taal en kennis van syntaxis (Abraham, 2008). 

Wat het percentage van onbekende woorden betreft is het voor een goed begrip van 

een tekst vereist dat 95 tot 99% van de woorden bekend zijn (Abraham, 2008). Voor leerders 

vormen onbekende woorden een groot obstakel voor tekstbegrip. In onderzoeken met een 

tekstdekking lager dan 95% ervaren leerders veel moeite met het correct raden van de 

betekenis van woorden (Nation, 2001). Als de meeste woorden uit een tekst bekend zijn en de 

tekst goed begrepen wordt kan de leerder de context gebruiken om de betekenis van nieuwe 

woorden succesvol te raden. Contexten die bevorderend zijn voor het leren van de betekenis 

worden pregnant genoemd. Pregnante zinnen zijn semantisch beperkend en leiden de leerder 

gemakkelijk naar de betekenis van het woord (Elgort & Warren, 2014). Pregnante zinnen die 

bevorderend zijn voor het leren van woorden bevatten geen andere onbekende woorden, 

hebben een simpele grammaticale structuur en gaan over een bekend onderwerp (Bossers, 

2015). Kortere contexten lijken daarnaast meer bevorderend voor de woordenschatverwerving 

(Elgort & Warren 2014). Dit zou ook te maken kunnen hebben met de mentale capaciteit die 

vrijgemaakt wordt voor het leren van nieuwe woorden en die bij langere contexten overbelast 

kan raken.  

2.3 Het gebruik van corpora voor woordenschatverwerving 

Om leerders te ontlasten van onbekende woorden tijdens het lezen van een tekst, en daarnaast 

de woordenschat te verbreden, kunnen teksten voorzien worden van een gloss, “a brief 

definition or synonym” (Nation, 2001, p. 174). Door middel van een gloss worden leerders in 

staat gesteld om moeilijke teksten te lezen, wordt er voorkomen dat ze de betekenis van 

woorden verkeerd raden, wordt het lezen minimaal onderbroken en wordt de aandacht van de 

leerder op het woord gevestigd wat het leren ervan bevordert (Nation, 2001). Een alternatief 

voor dit type gloss is het annoteren van teksten met voorbeeldzinnen, verkregen uit een corpus 

met behulp van een concordantie. In figuur 1 wordt een concordantie weergegeven, een 

programma dat een lijst produceert met de opgezochte woorden in een tekst of collectie van 

teksten (corpus). Dit annotatietype kan de voordelen van incidentele en intentionele 
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woordenschatverwerving combineren omdat het leerders voorziet van authentieke en rijke taal, 

evenals de meest frequente en bruikbare vorm en betekenis van woorden (Kaur & Hegelheimer, 

2005). In deze paragraaf zullen de voordelen van concordanties besproken worden. Daarnaast 

zullen de methodes van relevante studies met betrekking tot concordantiegebruik en 

corpuszinnen besproken en becommentarieerd worden, om aan de hand daarvan de methode 

voor dit onderzoek mede vorm te geven. 

 

Figuur 1: Schermafbeelding van de Compleat Lexical Tutor concordantie 

 

Bron: Cobb, 2019. 

2.3.1 Het nut van corpusgebruik in woordenschatverwerving 

Er is al veel empirisch bewijs voor de effectiviteit van het gebruik van corpora voor de 

tweedetaalverwerving (zie onder meer Boulton & Cobb, 2017; Lee et al., 2018; Tsai, 2019). De 

term die hiervoor gebruikt wordt is Data Driven Learning (DDL), waarbij “learners examine 

naturally occurring language and discover patterns on their own” (Boulton, 2009, p. 2). De taal 

wordt dus op een inductieve manier geleerd, waarover Flowerdew zegt: “Data Driven Learning 

is usually associated with an inductive, discovery-based approach to learning in which students 

work out rules or probabilities from the examples provided.” (2012, p. 197).  

DDL voor woordenschatverwerving kan plaatsvinden op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door het vooraf selecteren van bruikbare zinnen uit corpora door onderzoekers, 

taaldocenten of schrijvers van leerboeken. Ook kunnen leerders zelf zoeken in een 

concordantie naar een woord waar ze meer over te weten willen komen. Dit kan vooral handig 

zijn voor studenten die academische teksten willen schrijven omdat zij zo kunnen uitzoeken in 

welke contexten bepaalde woorden gebruikt worden. Hiermee bevorderen concordanties de 

autonomie van leerders, vergroten ze het taalbewustzijn en helpen ze leerders vertrouwd te 

raken met authentieke taal (Boulton, 2009).  
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In een meta-analyse van Lee et al. (2018) bleek dat er een middelgroot effect is van het 

gebruik van corpuszinnen op woordenschatverwerving zowel op de korte als lange termijn, en 

een groot effect op de diepte van woordkennis; in dit geval de referentiële betekenissen en 

syntactische eigenschappen van woorden. In het onderzoek van Tongpoon (2009) bleek dat 

leerders die corpuszinnen kregen de semantische eigenschappen van de doelwoorden beter 

kenden en de woorden beter konden gebruiken in een schrijfopdracht. Uit een meta-analyse 

van Boulton & Cobb (2017) bleek dat concordantiegebruik vooral op lexico-grammatisch vlak 

veelbelovend is. Poole (2012) toonde aan dat teksten voorzien van een gloss met corpuszinnen 

een positieve invloed hebben op leesvaardigheid en zowel receptieve als productieve 

woordenschatverwerving. Andere studies vonden een positief effect van het gebruik van 

corpuszinnen op kennis van collocaties en woordenschatretentie (Liaw & English, 2017). 

Kaur en Hegelheimer (2005) onderzochten de bruikbaarheid en het nut van 

concordantiegebruik onder studenten, waarbij gefocust werd op academische woordenschat en 

de transfer van woordkennis naar een authentieke schrijfopdracht. De participanten waren 18 

aspirant-studenten die Engels als tweede taal leerden aan een Amerikaanse universiteit. De 

participanten kregen een woordenlijst van 23 academische woorden om te leren. De 

experimentele groep werd geïnstrueerd om de woorden op te zoeken in een concordantie en 

een woordenboek. De controlegroep moest de woorden alleen opzoeken in een woordenboek. 

Alle participanten moesten daarna een authentieke schrijfopdracht maken waarvoor ze een kort 

essay moesten schrijven. Ze werden aangemoedigd om de woorden uit de woordenlijst te 

gebruiken. De experimentele groep gebruikte de doelwoorden significant vaker en correcter dan 

de controlegroep. Bij het maken van zinnen met de doelwoorden en een cloze test scoorde de 

experimentele groep echter niet hoger dan de controlegroep. De verklaring hiervoor was dat het 

gebruik van concordanties nieuw was voor de participanten en ze er geen uitgebreide training in 

hadden gekregen, waardoor ze meer tijd besteedden aan het woordenboek dan aan de 

concordantie. De onderzoekers adviseren het gebruik van corpuszinnen met gemakkelijke 

woorden voor gemotiveerde leerders om concordanties optimaal te benutten.  

Daarnaast ervaren leerders het gebruik van concordanties als positief en geven aan dat 

ze dit hulpmiddel vaker zullen gebruiken (Liaw & English, 2017; Poole, 2012). Deze manier van 

leren komt overeen met wat leerders al doen, namelijk Google als concordantie en het web als 

corpus (Boulton & Cobb, 2017). Maar wellicht is DDL  niet geschikt voor alle typen leerders, dat 

is waarschijnlijk geen enkele methode. Elgort en Warren (2014) keken naar het effect van 

individuele verschillen bij incidentele woordenschatverwerving. Participanten die beschikten 
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over lexicale vaardigheden en woordverwervingsstrategieën scoorden hoger gezien zij vaker 

woorden herkenden en de betekenis probeerden te raden. Ook participanten die een beter 

tekstbegrip hadden, aangaven dat ze inhoudelijk interesse toonden in de tekst en plezier 

hadden tijdens het lezen, scoorden hoger. Participanten met een laag tekstbegrip scoorden 

laag, zelfs als woorden vaker werden herhaald in de tekst.  

Boulton (2009) geeft aan dat er weinig sterk bewijs is voor de aanname dat beginnende 

leerders niet hun voordeel kunnen doen met concordanties. Uit zijn onderzoek bleek dat 

concordantie gebruik ook bij beginnende leerders effectief was. De participanten gaven aan dat 

ze vooral moeite hadden door de moeilijke constructies in authentieke taal. Dit probleem zou 

voorkomen kunnen worden door corpora op verschillende niveaus samen te stellen. Omdat het 

bewerken van teksten ze niet-authentiek maakt wordt daartegen geadviseerd.  

Omdat het gebruik van corpuszinnen doelmatig is gebleken, in het bijzonder voor 

studenten, niet alleen voor de omvang van hun woordenschatverwerving, maar ook voor de 

diepte van woordkennis, zal hier in dit onderzoek ook gebruik van worden gemaakt.  

2.3.2 De effecten van verschillen in opzet 

Hoewel concordanties een zeer bruikbaar middel kunnen zijn voor studenten om in te zetten 

tijdens het schrijven van academische teksten, is dit instrument in de context van kwalitatief 

onderzoek moeilijk te incorporeren. De uitdaging is dus om concordanties op een zo praktisch 

en effectief mogelijke manier in te zetten in het tweedetaalonderwijs. Om met een concordantie 

overweg te kunnen moeten leerders hierin getraind worden (Liaw & English, 2017). Daarnaast 

zijn concordanties vaak moeilijk in gebruik en bevatten ze moeilijke termen (Boulton & Cobb, 

2017). De lexicale informatie die een concordantie geeft kan overweldigend en verwarrend 

overkomen op leerders (Cobb, 1999a). Om dit probleem te overkomen maakte Cobb in 1999 

een corpus waarmee studenten gemakkelijk woorden konden opzoeken en zinnen konden 

opslaan in hun persoonlijke woordenboek. In een studie (1999a) gaf hij eerstejaarsstudenten op 

een universiteit in Oman de opdracht om zichzelf 12 weken lang 200 woorden per week te leren 

door definities of corpuszinnen te lezen. De definitiegroep scoorde hoog op kennis van 

woordbetekenis maar dit effect was alleen aanwezig op de korte termijn. De corpusgroep 

scoorde hoog op woordkennis en de transfer van deze kennis naar nieuwe teksten op korte en 

lange termijn.  

Concordanties kunnen ook ingezet worden door het vooraf selecteren van 

voorbeeldzinnen door de taaldocent of materiaal ontwikkelaars. Vooraf geselecteerde zinnen 
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blijken effectiever te werken dan wanneer leerders zelf een concordantie gebruiken (Boulton & 

Cobb, 2017). Maar ook als hiervoor gekozen wordt dienen leerders getraind te worden in het 

gebruik van inductieve leerstrategieën om optimaal gebruik te kunnen maken van corpuszinnen 

(Boulton, 2009). De meeste onderzoeken die gebruik maken van concordanties doen dat dan 

ook door vooraf geselecteerde zinnen aan te bieden aan leerders.  

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag over de precieze manier waarop 

concordanties benut kunnen worden, hoewel er sinds de jaren ‘90 wordt onderzocht hoe dit 

leermiddel effectief ingezet kan worden in de les (Liaw & English, 2017). In drie decennia van 

onderzoek zijn er al veel positieve effecten gevonden voor het gebruik van een concordantie op 

de woordenschatverwerving in de tweede taal (Boulton & Cobb, 2017), er zijn echter geen 

conclusieve studies over het gebruik van corpora voor woordenschatverwerving volgens 

Frankenberg-Garcia (2012). In haar onderzoek werden 48 participanten, afkomstig van een 

Portugese universiteit die Engels op B1- of B2-niveau beheersten in drie groepen verdeeld. De 

eerste experimentele groep mocht de doelwoorden opzoeken in een woordenboek, de tweede 

experimentele groep kreeg een corpuszin te lezen, de derde experimentele groep kreeg drie 

corpuszinnen te lezen en de controlegroep maakte de testen zonder hulpmiddelen 

geraadpleegd te hebben. De doelwoorden waren zodanig geselecteerd dat er geen cognaten 

van het Portugees tussen zaten. Er werd een receptieve en productieve woordenschattoets 

afgenomen. De receptieve test bestond uit een voorbeeldzin met het doelwoord die de 

participanten moesten vertalen naar het Portugees. De productieve test bestond uit het 

corrigeren van typische taalfouten die moedertaalsprekers van het Portugees maken in het 

Engels. De groep die drie corpuszinnen te lezen kreeg scoorde het hoogst op de receptieve en 

productieve testen. De groep met één corpuszin scoorde alleen hoger dan de definitiegroep op 

de productieve test. Ondanks dat deze groep een pregnante zin te lezen kreeg was dit niet 

voldoende om de betekenis ervan te achterhalen, maar één zin was al wel genoeg om 

productieve woordkennis op te doen. Voor laagfrequente woorden zijn meer voorbeelden nodig 

die veel contextuele aanwijzingen bevatten om de betekenis te herleiden. Voor hoogfrequente 

woorden daarentegen zijn meer voorbeelden nodig die de syntactische patronen en collocaties 

duidelijk maken. Daarnaast merken Liaw en English (2017) op dat het corpus moet bestaan uit 

teksten op het niveau van de leerders, zodat de voorbeeldzinnen niet al te veel laagfrequente 

woorden bevatten.  

Wat betreft het design blijken Computer Gemedieerde glossen effectiever te werken dan 

papieren glossen (Abraham, 2008). Uit een meta-analyse bleek dat digitale glossen een positief 
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effect hebben op woordenschatverwerving bij gevorderde leerders en dat dit effect ook op lange 

termijn aanhoudt (Abraham, 2008). In Lee et al. (2015) bleken digitale glossen meer 

bevorderend voor woordenschatverwerving, terwijl er geen significant verschil was tussen 

digitale en papieren glossen op tekstbegrip. Lee & Lee (2014) keken naar het formaat van 

elektronische glossen, waarin een “mouseover” gloss en vaste gloss onderin het scherm met 

elkaar werden vergeleken. Er bleek geen significant effect van de vormgeving van de gloss op 

de woordenschattoets waarbij de participanten gevraagd werden een definitie te geven. Digitale 

glossen blijken dus het meest effectief voor de woordenschatverwerving ongeacht de 

vormgeving. 

2.3.3 Data Driven Learning 

De effectiviteit van Data Driven Learning kan verklaard worden door verschillende theorieën. 

Het komt overeen met de huidige visie op taal als dynamisch systeem, een mentale corpus 

(Boulton & Cobb, 2017). Dit is in tegenstelling tot de huidige methoden, zoals Johns (1994, p. 

296) zegt: “myths and distortions that are too easily perpetuated from one generation to another 

of dictionaries, grammar and coursebooks”. Een woordenboek vertelt de leerder wat het woord 

betekent en hoe het woord gebruikt wordt. Taal is echter veranderlijk en daarnaast kan een 

woordenboek niet alle nuances van de betekenis en het gebruik van een woord bevatten. Om al 

deze informatie te achterhalen dienen leerders woorden in uiteenlopende contexten tegen te 

komen. In deze paragraaf zullen de theorieën die Data Driven Learning ondersteunen 

beschreven worden, namelijk de Involvement Load Hypothesis en het constructivisme.  

Een vaak genoemde hypothese met betrekking tot Data Driven Learning is de 

Involvement Load Hypothese (Laufer & Hulstijn, 2001). Deze hypothese houdt in dat de retentie 

van woorden afhankelijk is van de diepte van verwerking van het woord tijdens de periode dat 

het in het korte termijn geheugen wordt opgeslagen. Hoe meer aandacht de leerder heeft voor 

een woord, hoe hoger de kans is dat het woord geleerd zal worden (Huang et al., 2012). 

Volgens de Involvement Load Hypothese bestaat involvement bij een taak uit drie dimensies: 

need, search en evaluation. Need is een motivationele dimensie en ontstaat wanneer de leerder 

de betekenis van een woord nodig heeft. De betrokkenheid is laag als de noodzaak opgelegd 

wordt door een ander, en sterk wanneer deze intrinsiek is. Search is de inspanning die de 

leerder verricht om de betekenis te achterhalen. Als een tekst voorzien is van een gloss met 

definities is er dus geen betrokkenheid in deze dimensie. Over de mate van betrokkenheid bij 

het zoeken naar de betekenis in corpuszinnen zijn de meningen verdeeld. Evaluatie is het 
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testen van de gevonden betekenis in de context waarin het woord was aangetroffen. Ook is er 

een positieve invloed gevonden van de tijd die besteed wordt aan een taak op de 

woordenschatverwerving (Huang et al., 2012).  

Aan de andere kant kan juist beweerd worden dat DDL effectief is doordat de inductieve 

manier van leren en patronen ontdekken minder belastend is voor de hersenen (Boulton & 

Cobb, 2017). De Cognitive Load Theory gebruikt de kennis die bekend is over de menselijke 

hersenen om principes voor goede instructie te verschaffen. Het is bijvoorbeeld bewezen dat de 

subjectieve perceptie van leerders over de moeilijkheidsgraad van een oefening bepalend is 

voor het leerrendement. Hoe lager de moeilijkheidsgraad is, hoe hoger er wordt gescoord (Lee 

et al., 2015). 

Een andere theorie die Data Driven Learning ondersteunt is het constructivisme. De 

Constructivistische theorie ziet het verwerven van kennis als een actief proces waarbij de 

leerder kennis construeert door zelfstandig patronen te ontdekken (Kaur & Hegelheimer, 2005). 

Kennis die op deze manier is verworven maakt meer deel uit van de leerder en heeft een 

hogere kans op retentie (Kaur & Hegelheimer, 2005). Kennis die opgedaan wordt op de 

inductieve manier is flexibeler, gemakkelijker over te dragen op nieuwe contexten en nuttiger 

dan kennis die door anderen aangedragen wordt (Cobb, 1999b). 

Gezien de gunstige (lange-termijn)effecten van het gebruik van digitale glossen op 

woordenschatverwerving, en zij een inductieve manier van leren en patronen ontdekken 

stimuleren, worden digitale glossen ook opgenomen in dit onderzoek. 

2.4 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van het lezen van een 

populair-wetenschappelijke tekst, voorzien van corpuszinnen, op receptieve en productieve 

woordkennis. Het onderzoek wordt afgenomen bij leerders van het Nederlands als Tweede 

Taal. Alhoewel de participanten niet uitsluitend uit aspirant-studenten bestaan, kunnen de 

resultaten van dit onderzoek ingezet worden om de woordenschatverwerving van 

aspirant-studenten te verbreden en verdiepen. Dit onderzoek onderscheidt zich door de manier 

waarop receptieve en productieve woordkennis wordt geoperationaliseerd en getoetst. 

Woordkennis wordt gemeten met de Vocabulary Knowledge Scale van Wesche & Paribakht 

(1996). Voor zover bekend is deze toets niet eerder afgenomen bij een onderzoek naar het 

effect van corpuszinnen op de diepte van woordkennis. Met behulp van de VKS wordt 

onderzocht worden of leerders een definitie kunnen geven van woorden die zij voorhanden 
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hebben en of zij deze woorden semantisch en grammaticaal correct kunnen gebruiken. Er wordt 

gebruik gemaakt van een digitale gloss. Tevens is gekozen voor een binnenpersonen-design 

om het effect van individuele verschillen uit te sluiten. 

Daarnaast wordt onderzocht worden welk aantal corpuszinnen het meest bijdraagt aan 

het verwerven van receptieve en productieve woordkennis: drie, vijf of zeven. Het is namelijk 

nog niet bekend wat het optimale aantal corpuszinnen hiervoor is (Frankenberg-Garcia, 2014). 

De rol van frequentie als een van de vijf factoren voor het succesvol herleiden van de betekenis 

van woorden speelt in dit onderzoek een grote rol.  

Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

 
1. Draagt het lezen van een tekst met corpuszinnen bij aan de verwerving van 

receptieve en productieve woordkennis? 
2. Zorgt een groter aantal corpuszinnen voor de verwerving van meer receptieve en 

productieve woordkennis dan een kleiner aantal voorbeeldzinnen? 
 

De verwachting is dat het lezen van een tekst met corpuszinnen zal bijdragen aan de 

verwerving van receptieve en productieve woordkennis van de doelwoorden. Al eerder is uit 

onderzoek gebleken dat corpuszinnen bijdragen aan de verwerving van referentiële 

betekenissen en syntactische eigenschappen van woorden (Lee et al., 2018), de semantische 

eigenschappen en het woordgebruik (Tongpoon, 2009), kennis van lexico-grammatica (Boulton 

& Cobb, 2017), leesvaardigheid en receptieve en productieve woordenschatverwerving (Poole, 

2012).  

Daarnaast wordt verwacht dat hoe meer corpuszinnen de participanten lezen hoe hoger 

ze zullen scoren op receptieve en productieve woordkennis. In Webbs (2007) onderzoek met 

nonsenswoorden waarin het effect van het lezen van een, drie, zeven en tien corpuszinnen met 

elkaar werden vergeleken scoorden de participanten steeds hoger op woordkennis naarmate ze 

meer zinnen lazen. In Frankenberg-Garcia (2014) bleken drie corpuszinnen effectiever dan één 

corpuszin. Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om het effect van drie, vijf en zeven 

corpuszinnen met elkaar te vergelijken met echte woorden.  
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3 Methode 

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een artikel uit een populair-wetenschappelijk 

tijdschrift. De doelwoorden uit dit artikel zijn per experimentele conditie voorzien van drie, vijf of 

zeven voorbeeldzinnen uit het SoNaRcorpus (Oostdijk et al., 2013). Er is gekozen voor een 

binnenpersonen-design om het effect van individuele verschillen uit te sluiten. Voor het lezen 

van de tekst is er een pretest afgenomen om het niveau van woordkennis te bepalen. Na het 

lezen van de tekst is dezelfde toets afgenomen: de posttest. In dit hoofdstuk zal beschreven 

worden hoe de tekst en voorbeeldzinnen zijn geselecteerd, voor welke pre- en posttest er is 

gekozen en bij welke participanten deze is afgenomen. Ten slotte zal worden uiteengezet welke 

statistische analyse is uitgevoerd voor het verkrijgen van de resultaten. 

3.1 Participanten 

Er deden 49 deelnemers mee aan het onderzoek van wie er 44 het onderzoek volledig hebben 

afgemaakt. De deelnemers volgden allen NT2 les op B2-niveau. Het opleidingsniveau van de 

deelnemers verschilde van middelbare school tot universiteit. De leeftijd van de cursisten lag 

tussen de 19 en 55 jaar (M = 33, SD = 9,8). De cursisten hadden verschillende moedertalen, 

van wie er een twee moedertalen had: Arabisch (8), Armeens (1), Bahasa Indonesia (1), Bisaya 

(1), Chinees (2), Duits (1), Engels (3), Filipino (1), Grieks (1), Koreaans (1), Litouws (1), 

Luganda (1), Oekraïens (3), Oezbeeks (1), Perzisch (1), Pools (5), Portugees (1), Punjabi (1), 

Roemeens (2), Russisch (2), Servisch (1), Spaans (3), Tsjechisch (1), Turks (1), Urdu (1) en de 

meerderheid sprak Engels. De participanten woonden gemiddeld 5 jaar en 8 maanden in 

Nederland (SD = 54.3, in maanden).  

3.2 Materialen 

3.2.1 Leestekst 

Om een geschikte tekst voor participanten op B2-niveau te vinden zijn meerdere populair- 

wetenschappelijke online tijdschriften geraadpleegd. Er is gekozen voor het artikel “Mensen 

konden f- en v-klanken pas uitspreken na de ontwikkeling van de landbouw”. Het artikel is 

oorspronkelijk in het Engels geschreven door Alison George voor NewScientist. Het is op 22 

maart 2019 gepubliceerd op de Nederlandstalige website van NewScientist. Het artikel is te 

vinden in bijlage 1. 
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Er is gekozen voor een tekst uit een populair-wetenschappelijk tijdschrift omdat het 

taalgebruik in dergelijke tijdschriften over het algemeen simpeler is dan in bijvoorbeeld 

wetenschappelijke bladen. Er worden minder laagfrequente en domein-specifieke woorden en 

complexe structuren in gebruikt en er worden meestal onderwerpen behandeld die gemakkelijk 

te begrijpen zijn.  

Er is gekozen voor een artikel over taal omdat de participanten waarschijnlijk in hun 

dagelijks leven veel over taal nadenken. Mensen die een vreemde taal leren zijn zich meer 

bewust van taal omdat ze de verschillen tussen de eerste en tweede taal opmerken en/of 

daarop gewezen worden. Het onderwerp van het artikel is hierdoor interessant geacht voor de 

participanten. Omdat de participanten veel moesten lezen was het belangrijk hun interesse te 

wekken.  

Vervolgens is nagegaan of de tekst een woorddekking op B1-niveau heeft. Hiervoor zijn 

alle woorden handmatig opgezocht in de 50.000-woordenfrequentielijst van SoNaR. Er is 

uitgegaan van een passieve woordenschat van 5000 woorden op B1-niveau (Bossers, 2015). 

De tekst bleek voor 94% uit woorden te bestaan die onder de meest frequent gebruikte 5000 

woorden vallen bij een berekening op basis van tokens. Bij een berekening op basis van 

lemma’s was de tekstdekking 93%. Dit is iets lager dan de optimale tekstdekking voor 

tekstbegrip dat tussen de 95% en 99% ligt, volgens Abraham (2008). Omdat het taalniveau van 

de participanten hoger lag dan B1 vormde dit echter geen probleem. 

3.2.2 Selectie van doelwoorden en voorbeeldzinnen 

In tabel 3 staan de tien doelwoorden n die uit het artikel geselecteerd zijn om getoetst te 

worden. Er zijn zoveel mogelijk woorden gekozen die geen cognaten van het Engels zijn. De 

doelwoorden bestaan uit vijf zelfstandige naamwoorden, twee bijvoeglijke naamwoorden, twee 

werkwoorden en een voltooid deelwoord. Vijf woorden zijn tevens academische woorden. De 

woorden zijn opgezocht in de lijst van academische woorden, in Wijze Woorden van Giezenaar 

et al. (2002). Deze woordenlijst bestaat uit 1470 woorden, verkregen uit een corpus van 

academische teksten met onder andere studiemateriaal van universitaire opleidingen. Het 

beheersen van deze woorden is dus van belang voor aspirant-studenten. 
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Tabel 3: Doelwoorden uit het artikel “Mensen konden f- en v-klanken pas uitspreken na de 

ontwikkeling van de landbouw” 

Doelwoord Woordsoort Academisch 

alomtegenwoordig Bijvoeglijk naamwoord  

onderzoek Zelfstandig naamwoord Ja 

resulteren Werkwoord Ja 

beet Zelfstandig naamwoord  

geteeld Voltooid deelwoord  

weerspreken Werkwoord Ja 

heersend Bijvoeglijk naamwoord  

opvatting Zelfstandig naamwoord Ja 

arsenaal Zelfstandig naamwoord  

wisselwerking Zelfstandig naamwoord Ja 

 

Voor ieder doelwoord zijn er zeven voorbeeldzinnen gezocht in het SoNaRcorpus. Het 

SoNaR-500-corpus bestaat uit meer dan 500 miljoen woorden geëxtraheerd uit verschillende 

tekstsoorten, waaronder zowel conventionele teksten als teksten gegenereerd door nieuwe 

media (chats, sms-en, Twitterberichten). Tweederde van deze teksten is afkomstig uit Vlaamse 

en de rest uit Nederlandse bronnen. De teksten zijn geannoteerd, waardoor het mogelijk is om 

uitgebreide zoekopdrachten te geven. De teksten die gebruikt zijn voor het corpus zijn na 1954 

gepubliceerd. 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de uitgebreide zoekfunctie om de 

doelwoorden  op te zoeken in het corpus. Door te zoeken op lemma omvatten de 

zoekresultaten ook verbuigingen van de doelwoorden. Er zijn vervolgens zinnen geselecteerd 

waarin die doelwoorden met hun verschillende verbuigingen voorkwamen. Om te kunnen 

bepalen welke van deze zinnen daadwerkelijk gebruikt konden worden, zijn eerst hun relevante 
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eigenschappen genoteerd. Voor de bijvoeglijke naamwoorden betekende dat bijvoorbeeld dat er 

in de drie-zinnen conditie het doelwoord zowel als attributief als predicatief bijvoeglijk 

naamwoord moest voorkomen. Daarnaast bevatten de zinnen veelvuldigvoorkomende 

collocaties. Of combinaties van woorden als collocatie gezien konden worden, is gecontroleerd 

aan de hand van de Collocatielijst Nomina Frequentieband 1-2 van Van Zwienen (2017). Voor 

het voltooid deelwoord (geteeld) zijn er geen voorbeeldzinnen geselecteerd met het doelwoord 

als finiet werkwoord, omdat het lemma van het werkwoord telen vaker als voltooid deelwoord 

voorkwam in het SoNaRcorpus dan de overige twee werkwoorden. Er zijn zowel hele zinnen als 

fragmenten van zinnen geselecteerd, afhankelijk van de lengte van de zin. De zinnen of 

zinsdelen bevatten minimaal vier en maximaal zestien woorden, buiten het doelwoord. De 

definitieve, gebruikte zinnen zijn te vinden in bijlage 2. 

Na het selecteren van een leestekst, doelwoorden en corpuszinnen werd de leestekst 

geannoteerd met de corpuszinnen. In figuur 2 wordt de opmaak van de tekst tijdens het 

onderzoek weergegeven. Het eerstgenoemde doelwoord, “alomtegenwoordig(e)” is hierin 

onderstreept en voorzien van voorbeeldzinnen. 

 

Figuur 2: Voorbeeld van selectie uit artikel met bijbehorende voorbeeldzinnen 

 

De doelwoorden zijn voorzien van verschillende aantallen corpuszinnen om de rol van 

frequentie te onderzoeken. Om ervoor te zorgen dat alle participanten in totaal ongeveer 

hetzelfde aantal woorden lazen, zijn er drie condities gemaakt waarin ieder woord drie, vijf of 

zeven keer voorkomt. Omdat de moeilijkheidsgraad van de woorden niet gecontroleerd was, is 
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er tevens voor gezorgd dat alle woorden een verschillend aantal keren aangeboden is. In tabel 

4 worden de verschillende condities weergegeven waarin de participanten waren verdeeld. 

 

Tabel 4: Aantal corpuszinnen per woord per conditie 

Woord Conditie A Conditie B Conditie C 

1 3 5 7 

2 5 7 3 

3 7 3 5 

4 3 5 7 

5 5 7 3 

6 7 3 5 

7 3 5 7 

8 5 7 3 

9 7 3 5 

10 3 5 7 

Totaal 48 50 52 

 

3.2.4 Pre- en posttest 

De pre- en posttest bestonden beide uit een aanpassing van de Vocabulary Knowledge Scale 

van Paribakht en Wesche (1996). De participanten werden gevraagd om woorden die ze 

kennen aan te vinken, een definitie te geven van het woord en een zin te maken met het woord 

(zie figuur 3). 
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Figuur 3: Opmaak van de pre- en posttest

 

3.2.5 Vragenlijst 

Voorafgaand aan het onderzoek is de participanten gevraagd om een vragenlijst over hun 

achtergrond in te vullen. De participanten is gevraagd naar hun naam, geslacht, geboortedatum, 

moedertaal, andere talen die ze spreken, sinds wanneer ze Nederlands leren, hoe lang ze in 

Nederland wonen, hun beroep of studie, hoogst afgeronde opleiding en of ze op hun werk of 

studie Nederlands spreken. De vragenlijst is te vinden in bijlage 3. 

3.3 Procedure 

Het onderzoek is bij alle participanten digitaal afgenomen met behulp van het programma 

ThesisTools Pro. Hierin is een digitaal toestemmingsformulier opgenomen waarmee 

participanten aan konden geven akkoord te gaan met het gebruik van hun gegevens voor het 

onderzoek. Daarna vulden zij de vragenlijst in. Vervolgens begon het onderzoek met de pretest, 

daarna het lezen van de tekst met de corpuszinnen en tot slot maakten de participanten de 

posttest. De participanten kregen een uur de tijd voor het onderzoek, overeenkomstig de 

afspraak die was gemaakt met hun docenten. De pre- en posttest en het lezen van de tekst 

gebeurden in dat uur; er waren dus geen sessies vooraf gegaan aan het onderzoek. 

Omdat de participanten verspreid waren over drie klassen van verschillende 

(taal)scholen, was er een aantal verschillen in omstandigheden tijdens het afnemen van het 

onderzoek. De onderzoeker was standaard aanwezig tijdens het onderzoek en in twee van de 
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drie klassen waren de docenten ook present. In twee klassen werd het onderzoek onder lestijd 

afgenomen terwijl de leerlingen uit de derde klas na de lestijd vrijwillig deelnamen aan het 

onderzoek. 

De resultaten zijn handmatig beoordeeld door de onderzoeker en door een tweede 

beoordelaar bekeken. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was 84,3%. De resultaten zijn 

doorgestuurd naar de docenten, voorzien van een uitleg over de interpretatie van de resultaten.  

3.4 Data-analyse 

3.4.1 Puntentoekenning 

De eerste vraag, namelijk of de participanten het woord kenden of niet, is beoordeeld met een 0 

indien het woord onbekend was en met een 1 als het woord bekend was. Omdat het een 

zelfevaluatie betrof, zijn de beoordelingen van de participanten overgenomen zonder daar 

veranderingen in aan te brengen. 

Voor vraag 2, waarin de participanten is gevraagd naar de betekenis van het woord, 

kregen zij 1 punt voor een correcte definitie. De definities zijn beoordeeld aan de hand van een 

lijst met voorbeelddefinities. Engelse vertalingen van de woorden zijn ook goedgekeurd. Met 

deze vragen is de receptieve kennis van de betekenis van het woord gemeten. Van woorden 

met meerdere betekenissen zijn alle juist benoemde betekenissen goedgekeurd. Participanten 

konden voor “arsenaal” bijvoorbeeld invullen “plaats waar wapens worden bewaard” of “een 

groot aantal van dingen”.  

Voor vraag 3, waarvoor de participanten een zin moesten maken met het woord, konden 

ze een beoordeling van 1 punt krijgen voor een semantisch correct gebruik en nog 1 punt voor 

grammaticaal correct gebruik. Met deze vraag is het productieve aspect van woordgebruik 

gemeten. Participanten konden alleen punten krijgen voor een correcte zin als ze ook een 

correcte definitie hadden gegeven. Als er elders in de zin een fout was gemaakt die niet 

gerelateerd was aan het woord, telde dit niet mee als fout. Het woord diende gebruikt te worden 

in dezelfde woordsoort als in de leestekst en de corpuszinnen. Bijvoorbeeld het gebruik van 

“resultaat” in plaats van “resulteren” is niet goedgekeurd. In tabel 5 wordt een aantal 

voorbeelden van de resultaten weergegeven bij het woord “alomtegenwoordig” met de 

bijbehorende beoordelingen. 
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Tabel 5: Definities van en zinnen met “alomtegenwoordig” 

Definitie Beoordeling Opmerkingen 

1. Grote, belangrijke, alles weten 0  

2. Overal aanwezig 1  

3. Bestaan bijna overal 1  

4. Problematisch 0  

5. Die overal aanwezig is 1  

Zin   

1. Volgens sommige mensen, god is 
alomtegenwoordige. 

0  Geen punt toegekend omdat de 
definitie incorrect was 

2. Moderne technologie alomtegenwoordig 1  Grammaticaal incorrect, geen 
koppelwerkwoord 

3. Zuid-Afrika is bekend voor zijn 
alomtegenwoordige files. 

2 Het woord zelf is grammaticaal 
en semantisch correct gebruikt 

4. Softdrugs zijn bovendien 
alomtegenwoordige. 

0 Definitie was incorrect, woord is 
daarnaast grammaticaal 
incorrect gebruikt 

5. Het gebruik van mobiele telefoon is 
alomtegenwoordig 

2 Het woord zelf is grammaticaal 
en semantisch correct gebruikt 

 

3.4.2 Statistische analyse  

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, namelijk of het lezen van een leestekst met 

corpuszinnen bijdraagt aan de verwerving van receptieve en productieve woordkennis, zijn de 

resultaten van de pretest vergeleken met de resultaten van de posttest door middel van een 

MANOVA. Het toetsmoment is als onafhankelijke variabele ingevoerd, de scores op de 

verschillende vragen als afhankelijke variabelen. De scores die betrekking hadden op 

woordbekendheid, definities, semantische correctheid van de zinnen en grammaticale 

correctheid van de zinnen zijn ieder apart ingevoerd. Er is gekozen voor een multivariate 

analyse vanwege de vier afhankelijke variabelen (woordbekendheid, betekenis, semantische en 

grammaticale correctheid) die op twee momenten zijn gemeten, pre en post.  
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Gezien de afwezigheid van een controlegroep die de tekst las zonder corpuszinnen, is 

hier sprake van een quasi-experimenteel design. Dit ontwerp is minder krachtig dan een 

Randomized Controlled Trial en heeft een aantal limitaties. Er is bijvoorbeeld geen inzicht in de 

invloed van een mogelijk leereffect, ook niet van de leestekst als leermiddel op zichzelf. 

Voor de tweede onderzoeksvraag die keek naar het effect van drie, vijf en zeven zinnen, 

is er een MANOVA uitgevoerd met als onafhankelijke variabele het aantal zinnen. De scores op 

de vier onderdelen uit de VKS in de pre- en posttest zijn wederom als afhankelijke variabelen 

ingevoerd.  
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de data-analyse gepresenteerd. In paragraaf 4.1 

wordt de beschrijvende statistiek en de resultaten van de MANOVA gegeven van de eerste 

onderzoeksvraag: Draagt het lezen van een tekst met corpuszinnen bij aan de verwerving van 

receptieve en productieve woordkennis?. In paragraaf 4.2 komen de resultaten van de tweede 

onderzoeksvraag Zorgt een groter aantal corpuszinnenzinnen voor verwerving van meer 

receptieve en productieve woordkennis dan een kleiner aantal voorbeeldzinnen? aan bod. 

4.1 Onderzoeksvraag 1 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de gemiddelde scores van de pretest en 

alle condities van de posttest op de VKS met elkaar vergeleken. Omdat er vier niveaus van 

woordkennis waren gemeten met de VKS, is er een MANOVA uitgevoerd met de software van 

IBM SPSS (versie 26). Uit een betrouwbaarheidsanalyse met Cronbach's Alpha bleek de test 

redelijk betrouwbaar, Cronbachs α= .717. 

In tabel 6 wordt het aantal participanten, de gemiddelde scores, standaarddeviatie, 

range en 95% Confidence Intervals weergegeven op de pretest en posttest, per toetsvraag.  
 

Tabel 6: Gemiddelde scores (M), standaarddeviatie (SD), range, 95% Confidence Intervals (CI) 

in de pre- en posttest op de vier vragen van de VKS, N = 44 

Vraagsoort  M SD range 95% CI 

Bekend  -pre 5.34 1.96 9 4.64; 6.04 

 -post 8.15 2.16 9 7.49; 8.80 

Definitie -pre 3.11 2.13 10 2.47; 3.77 

 -post 5.66 2.35 9 4.94; 6.37 

Zin-semantisch -pre 2.43 1.36 4 2.02; 2.85 

 -post 4.89 2.25 9 4.20; 5.57 

Zin-grammaticaal -pre 1.25 1.22 5 .88; 1.62 

 -post 3.07 2.22 8 2.39; 3.75 
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De gemiddelde score geeft aan hoeveel van de tien woorden gemiddeld een score van 1 had 

op ieder onderdeel. In de pretest hadden de participanten bijvoorbeeld gemiddeld 5.34 woorden 

als “bekend” aangegeven en in de posttest gemiddeld 8.15 van de tien doelwoorden. In figuur 4 

worden de gemiddelde scores op de pre- en posttest per vraagsoort weergegeven. 

 

Figuur 4: Gemiddelde scores op de pre- en posttest per vraagsoort 

 

Om te toetsen of de scores van de pre- en posttest significant van elkaar verschillen is er 

opnieuw een MANOVA uitgevoerd. De assumpties van de MANOVA zijn additiviteit en 

lineariteit, multivariate normaliteit, onafhankelijkheid, willekeurige steekproeven, en 

homogeniteit van covariantiematrices. De assumpties zijn voor alle niveaus van woordkennis 

apart gecontroleerd. De boxplots en histogrammen laten zien dat er sprake is van een normale 

verdeling. Er zijn geen grote outliers omdat er maar tien woorden zijn en de steekproef is groter 

dan 30. De resultaten zijn tevens getoetst met een non-parametrische toets, de Wilcoxon 

Signed Ranks Test. Deze toets gaf dezelfde resultaten als de MANOVA. Aan de overige 

assumpties is ook voldaan. 

Volgens Wilks’ Lambda was er een significant effect van het lezen van een tekst met 

corpuszinnen op de receptieve en productieve woordkennis van de betreffende woorden, Λ = 
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.34, F(4, 40) = 19.26, p<.001, partial eta squared = .66. De afzonderlijke univariate toetsen 

toonden aan dat dit effect geldt voor iedere toetsvraag. De participanten scoorden op de 

posttest significant hoger dan de pretest op woordherkenning, F(1, 43) = 50.60, p<.001, partial 

eta squared = .54, op woordbetekenis, F(1, 43) = 67.02, p<.001, partial eta squared = 61, op 

semantisch correct woordgebruik in een zin, F(1, 43) = 73,35, p<.001, partial eta squared = .63 

en grammaticaal correct woordgebruik in een zin, F(1, 43) = 34.26, p<.001, partial eta squared 

= .44.  

4.2 Onderzoeksvraag 2 

Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de scores van de VKS op de pre- en 

posttest nogmaals in een MANOVA ingevoerd.  

Eerst is er gecontroleerd of er een verschil bestaat tussen de originele condities zoals in 

tabel 4 genoemd zijn. Er waren 14 participanten in conditie A, 13 participanten in conditie B en 

17 participanten in conditie C. Volgens Wilks’ Lambda was er geen significant verschil tussen 

de verschillende condities, Λ = .90, F(8, 76) = .51, p=.848, partial eta squared = .051. 

De participanten uit de originele condities hadden ongeveer evenveel zinnen gelezen en 

zoals verwacht verschilden de scores uit de condities niet significant van elkaar. Er werd echter 

wel verwacht dat hoe meer zinnen de participanten lazen hoe hoger ze zouden scoren op de 

VKS. Om deze hypothese te toetsen moesten de scores opnieuw gestructureerd worden en 

ontstonden er drie nieuwe condities zoals in tabel 7 wordt weergegeven. 

 
Tabel 7: Aantal corpuszinnen per woord in de nieuwe condities 
Woord Conditie A Conditie B Conditie C 

1 3 5 7 

2 3 5 7 

3 3 5 7 

4 3 5 7 

5 3 5 7 

6 3 5 7 

7 3 5 7 

8 3 5 7 

9 3 5 7 

10 3 5 7 

Totaal 30 50 70 

35 



 

 

Omdat de participanten in de originele conditie verschillende aantallen zinnen lazen bij 

ieder woord, droeg iedere participant bij aan drie of vier woorden per conditie. Bij een analyse 

van de data in wide format zijn er daarom drie of vier woorden uit de posttest vergeleken met de 

tien woorden uit de pretest. Om dit probleem op te lossen zijn de data in long format 

gereconstrueerd met de bijbehorende scores uit de pretest. Hierdoor zijn de verschillen in 

voorkennis ook uitgesloten.  

Vervolgens zijn de variabelen nogmaals in een MANOVA ingevoerd met als 

binnenpersonen-variabelen de scores op de vier niveaus van de VKS op de pre- en posttest en 

als tussenpersonen-factor het aantal zinnen. De assumpties werden nogmaals gecontroleerd en 

er was voldaan aan alle assumpties. De scores zijn tevens getoetst met de Wilcoxon Signed 

Ranks Test waaruit dezelfde resultaten bleken. In tabel 8 worden de gemiddelde scores op de 

posttest, mean difference tussen de scores van de pre- en posttest, standaard errors en 95% 

Confidence Intervals weergegeven voor de verschillende aantal corpuszinnen. De gemiddelde 

scores dienen geïnterpreteerd te worden als percentages.  

 
Tabel 8: gemiddelde scores (M), mean difference (MD), standard error (SE) en 95% Confidence 

Intervals (CI) in de drie condities van de posttest op de vier vragen van de VKS 

Vraagsoort  M MD SE 95% CI 

Bekend  3 zinnen .78 .25 .03 .72; .84 

 5 zinnen .84 .32 .03 .78; .91 

 7 zinnen .82 .27 .03 .76; .89 

Definitie 3 zinnen .51 .24 .04 .43; .59 

 5 zinnen .60 .28 .04 .52; .68 

 7 zinnen .59 .24 .04 .51; .67 

Zin-semantisch 3 zinnen .39 .18 .04 .31; .47 

 5 zinnen .56 .30 .04 .48; .64 

 7 zinnen .52 .25 .04 .44; .60 

Zin-grammaticaal 3 zinnen .25 .13 .04 .18; .33 

 5 zinnen .29 .16 .04 .22; .37 

 7 zinnen .38 .26 .04 .30; .45 
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Volgens Wilks’ Lambda was er geen significant effect van het aantal corpuszinnen - drie, 

vijf of zeven - op receptieve en productieve woordkennis van de betreffende woorden, Λ = .97, 

F(8, 868) = 1.63, p = .11. De univariate analyses toonden aan dat er ook voor de verschillende 

vraagtypes geen significant effect van aantal was. Voor de meeste vraagtypes namen de scores 

het meest toe na het lezen van vijf corpuszinnen, voor semantische correctheid kwam dit het 

meest dichtbij een significante toename, F (2, 437) = 2.23, p = .11. Op grammaticale correctheid 

namen de scores het meest toe na het lezen van zeven voorbeeldzinnen, deze score was bijna 

significant, F (2, 437) = 2.66, p = .07. 
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5 Conclusie en discussie 

5.1 Conclusie 

In dit onderzoek is onderzocht of het lezen van een populair-wetenschappelijke tekst, voorzien 

van drie, vijf en zeven corpuszinnen, bijdraagt aan de verwerving van receptieve en productieve 

woordkennis. De eerste onderzoeksvraag was: Draagt het lezen van een tekst met 

corpuszinnen bij aan de verwerving van receptieve en productieve woordkennis? Hiervoor zijn 

scores van de Vocabulary Knowledge Scale op de pretest en de posttest met elkaar 

vergeleken. Er is een significante bijdrage gevonden van het lezen van een tekst met 

corpuszinnen op zowel receptieve als productieve woordkennis, met een groot effect. Het 

grootste effect is gevonden voor kennis van de woordbetekenis en semantische correctheid. 

De tweede onderzoeksvraag is daarop een vervolg: Zorgt een groter aantal 

corpuszinnen voor verwerving van meer receptieve en productieve woordkennis dan een kleiner 

aantal voorbeeldzinnen? Hiervoor zijn de scores van het lezen van drie, vijf of zeven 

voorbeeldzinnen op de Vocabulary Knowledge Scale vergeleken. Er trad geen significant effect 

op van het aantal corpuszinnen op de receptieve en productieve woordkennis, hoewel de 

scores het meest toenamen na het lezen van vijf corpuszinnen. Na het lezen van zeven 

corpuszinnen nam de woordkennis niet meetbaar toe, behalve als het ging om grammaticale 

correctheid van een zin. Er kan gesteld worden dat een groter aantal voorbeeldzinnen meer 

bevorderend is voor de verwerving van receptieve en productieve woordkennis dan een kleiner 

aantal voorbeeldzinnen, maar dat dit effect niet meer geldt na het lezen van vijf corpuszinnen. 

Dit effect is echter niet significant en de resultaten dienen daarom voorzichtig geïnterpreteerd te 

worden. 

5.2 Discussie 

De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de bevindingen van voorgaande onderzoeken 

met betrekking tot het nut van corpuszinnen. Uit Boulton & Cobbs (2017) meta-analyse bleken 

corpuszinnen bijvoorbeeld vooral op lexico-grammatisch vlak veelbelovend. Poole (2012) vond 

een positief effect op receptieve en productieve woordkennis. Ook in dit onderzoek scoorden 

participanten hoger op de Vocabulary Knowledge Scale na het lezen van de tekst met 

corpuszinnen. Het effect gold voor alle niveaus van woordkennis die getoetst zijn met de 
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Vocabulary Knowledge Scale. Teksten voorzien van corpuszinnen dragen dus bij aan de 

verwerving van bepaalde aspecten van receptieve en productieve woordkennis. Participanten 

scoren hoger op woordherkenning, kennis van woordbetekenis en semantisch en grammaticaal 

correct woordgebruik na het lezen van een leestekst voorzien van corpuszinnen. 

Het onderzoek toont aan dat een tekst met corpuszinnen bijdraagt aan de herkenning 

van het woord, de eerste stap van woordenschatverwerving (Nation, 2001). Door de 

doelwoorden te voorzien van corpuszinnen isde aandacht van de leerders van de context van 

de leestekst weggeleid en op de doelwoorden gericht. Corpuszinnen droegen bij aan de 

decontextualisering van de woorden wat ervoor zorgde dat de leerders het woord herkenden. 

Mogelijk herkenden de participanten meer woorden dan ze aangaven op de posttest omdat de 

enige optie die ze konden geven was: “ik ken dit woord”. De participanten kunnen bekend zijn 

met de vorm of betekenis van het woord maar door de aanpassing van de VKS is hier geen 

onderscheid tussen gemaakt in de dataverzameling. In de originele versie konden participanten 

aangeven dat ze het woord gezien hebben maar de betekenis niet kenden en was er een optie 

waarin ze konden aangeven het woord gezien te hebben en de betekenis te kennen. Er kan dus 

niet met zekerheid vastgesteld worden hoeveel vooruitgang de participanten op welk vlak 

hebben geboekt, maar kennis van de betekenis volgt altijd na kennis van de vorm.  

Het lezen van een tekst met corpuszinnen droeg ook significant bij aan de verwerving 

van betekenisaspecten van woordkennis. Doordat de woorden minstens drie keer zijn herhaald, 

is ook voldaan aan de tweede eis van woordenschatverwerving, retrieval. Zodoende konden de 

participanten de betekenis van de woorden onthouden en reproduceren op de posttest. Er isook 

gekeken  of dit effect ook op de lange termijn aanhoudt met een delayed posttest. Er wordt 

namelijk aangeraden om woorden te herhalen met steeds langere tijden tussen de herhalingen, 

ook wel bekend als spaced repetition. Nation (2001, p. 329) geeft aan dat “one of the most 

important strategies to encourage remembering is the use of increasingly spaced retrieval”.  

Dat er geen significant effect van het aantal corpuszinnen (drie, vijf en zeven) is 

gevonden kan wellicht hierdoor verklaard worden. De bevindingen van dit onderzoek komen 

voor de tweede onderzoeksvraag niet overeen met de bevindingen van andere onderzoeken 

zoals die van Webb (2007). In zijn onderzoek werd gekeken naar het verschil tussen een, drie, 

zeven en tien zinnen en leerden participanten bij iedere vermeerdering van het aantal 

corpuszinnen nieuwe aspecten van de nonsenswoorden. De verwachting was dat ook in dit 

onderzoek een hoger aantal corpuszinnen een grotere bijdrage zou leveren aan de 

woordkennis dan een kleiner aantal. Een limitatie van dit onderzoek is dat er niet gecontroleerd 
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is of de participanten alle corpuszinnen lazen en hoeveel aandacht ze besteedden aan de 

woorden. Het is mogelijk dat de participanten na het lezen van enkele corpuszinnen stopten met 

lezen omdat ze de betekenis hadden achterhaald. Daarnaast waren de zinnen zodanig 

geselecteerd dat alle belangrijke aspecten van de woorden voorkwamen in de drie-zinnen 

conditie. Als de zinnen willekeurig verdeeld waren over de condities zouden de participanten 

wellicht meer zinnen nodig hebben om woordkennis op te doen. 

Ook is het mogelijk dat de participanten niet alle zinnen lazen omdat ze de tekst en de 

corpuszinnen moeilijk vonden, zoals een aantal participanten aangaf. De cognitieve belasting in 

dit onderzoek was hoog, en dat wordt geassocieerd met lage resultaten (Lee et al., 2015). Om 

de cognitieve belasting te verminderen en corpuszinnen optimaal te benutten zou onderzoek 

gedaan kunnen worden waarin corpuszinnen met spaced repetition aangeboden worden, wat 

ook door Cobb (1999a) aanbevolen is. De zinnen kunnen bijvoorbeeld verspreid over een 

aantal sessies aangeboden worden. Na iedere blootstelling zou een test afgenomen kunnen 

worden waarbij onderzocht wordt hoeveel iedere nieuwe corpuszin heeft bijgedragen aan de 

woordkennis, en na hoeveel herhalingen de woordkennis stopt met toenemen. 

De herhalingen in het onderzoek waren steeds in een andere context, waardoor ook aan 

de derde eis van woordenschatverwerving, creative use, is voldaan. Hierdoor konden de 

participanten door het lezen van de corpuszinnen kennis opdoen over verschillende aspecten 

van de doelwoorden, zoals hoe de woorden semantisch en grammaticaal correct gebruikt 

worden. De contexten zijn echter niet gecontroleerd op pregnantie. Bossers (2015) geeft aan 

dat pregnante zinnen idealiter geen andere onbekende woorden en complexe structuren 

bevatten. Vervolgonderzoek zou corpuszinnen kunnen selecteren met een tekstdekking van 

minstens 95%. Kaur en Hegelheimer (2005) adviseerden ook het gebruik van corpuszinnen met 

gemakkelijke woorden voor gemotiveerde leerders om concordanties optimaal te benutten. Dan 

zou wellicht een positief effect van aantal corpuszinnen gevonden worden. In dit onderzoek is 

bewust gekozen om de corpuszinnen niet aan te tasten om leerders in aanraking te brengen 

met authentiek taalgebruik. 

Er is in dit onderzoek niet gekeken naar het effect van individuele verschillen en 

gekozen voor een binnenpersonen-design om individuele verschillen uit te sluiten. Het zou 

echter interessant zijn om hier wel naar te kijken. Het viel op dat de participanten verschilden in 

hun motivatie om de tekst en de corpuszinnen te lezen. Een aantal participanten gaf tijdens het 

onderzoek aan dat deze manier van leren niet past bij hun leerstijl en dat ze de betekenis van 

een woord niet kunnen achterhalen zonder het woord te vertalen. Vijf participanten hebben 
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daarnaast het onderzoek ingeleverd zonder de posttest in te vullen. Het is niet duidelijk waarom 

de posttest niet was ingevuld maar het viel op dat deze participanten niet gemotiveerd waren 

tijdens het onderzoek. 

Een andere opzet waarmee geëxperimenteerd kan worden is het maken van 

schrijftopdrachten terwijl de corpuszinnen in beeld zijn. Participanten in dit onderzoek gaven 

aan dat ze de corpuszinnen graag bij de hand hadden gehad tijdens de posttest. Normaal 

gesproken hebben leerders tijdens het schrijven van een tekst hulpmiddelen zoals Google ter 

beschikking die ze als concordantie gebruiken om op te zoeken welk woord ze nodig hebben en 

hoe dat woord in een zin wordt gebruikt. Cobb (1999b) pleit dan ook voor hands-on 

concordancing, het gebruik van concordanties door leerders zelf. Omdat het gebruik van 

concordanties echter veel training en motivatie vergt kan onderzoek verricht worden naar het 

gebruik van zorgvuldig geselecteerde corpuszinnen tijdens schrijfopdrachten. 

Materiaalontwikkelaars kunnen de bevindingen uit dit onderzoek toepassen door 

bijvoorbeeld vijf corpuszinnen als voorbeeld te geven bij nieuwe woorden. Leerders kan 

bijvoorbeeld gevraagd worden om een tekst te schrijven met daarin een aantal woorden dat 

gekoppeld is aan corpuszinnen. Er zou ook een aparte woordenlijst als bijlage bijgevoegd 

kunnen worden aan leerboeken waarin woorden voorzien zijn van corpuszinnen en eventueel 

definities. Docenten kunnen op soortgelijke wijze gebruik maken van corpuszinnen en deze 

inzetten in verschillende opdrachten voor de verwerving van receptieve en productieve 

woordkennis. Ten slotte is er in concordanties de optie nodig om de resultaten te filteren op 

taalniveau om voor de juiste leerders in te zetten. 

Leerders kunnen woorden opzoeken in concordanties om de betekenisnuances beter te 

begrijpen en inzicht te verkrijgen in de manier waarop het woord gebruikt wordt in schrijftaal. 

Daarmee hebben ze zelf invloed op hoe vaak ze het woord tegenkomen en kunnen ze hun 

leerproces versnellen.  

5.3 Besluit 
Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten verschaft in het nut en de bruikbaarheid van 

concordanties in woordenschatverwerving voor academische doeleinden. Namelijk dat 

corpuszinnen bijdragen aan de verwerving van receptieve en productieve woordkennis van 

(academische) woorden. In het specifiek konden participanten in dit onderzoek woorddefinities 

van 10 doelwoorden geven na het lezen van een tekst met corpuszinnen, en konden ze 

daarnaast deze woorden semantisch en grammaticaal correct gebruiken in zinnen die ze zelf 
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bedachten. Na het lezen van de leestekst met corpuszinnen scoorden de participanten hoger op 

de Vocabulary Knowledge Scale van Paribakht en Wesche (1996) waarin ze moesten 

aangeven of ze woorden herkennen, een definitie van deze woorden geven en een semantisch 

en grammaticaal correcte zin maken met de woorden. Daarnaast is er gezocht naar het 

optimale aantal voorbeeldzinnen voor de verdieping van woordkennis. Er bleek geen significant 

verschil te zijn tussen scores na het lezen van drie, vijf en zeven voorbeeldzinnen. De 

participanten scoorden op drie van de vier onderdelen (woordherkenning, kennis van 

woordbetekenis en semantisch correct gebruik) het hoogst na het lezen van vijf corpuszinnen 

en op grammaticaal correct gebruik het hoogst na het lezen van zeven corpuszinnen. Dat er 

geen significant effect werd gevonden duidt erop dat drie zorgvuldig geselecteerde 

corpuszinnen al voldoende kunnen zijn voor de verwerving van receptieve en productieve 

woordkennis op de korte termijn. 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden in het taalonderwijs door 

materiaalontwikkelaars, docenten en taalleerders om Data Driven Learning optimaal te 

benutten. Vooral studenten die in een korte tijd de Nederlandse taal moeten beheersen voor 

een vervolgstudie aan een Nederlandstalige opleiding aan een Nederlandse hogeschool of 

universiteit kunnen hun voordeel doen met de bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek. 

Omdat het aantal zinnen dat nodig is om diepe woordkennis te verkrijgen relatief is zou 

vervolgonderzoek kunnen kijken naar factoren die het optimale aantal beïnvloeden zoals de 

leerbaarheid van de woorden, het huidige niveau van woordkennis en individuele verschillen 

tussen leerders.  

42 



 

 

  

43 



 

Literatuur 
 
Abraham, L. B. (2008). Computer-mediated glosses in second language reading 

comprehension and vocabulary learning: A meta-analysis. Computer Assisted Language 

Learning, 21(3), 199-226.  

Bossers, B. (2015). Woordenschat. In B. Bossers et al. (pp. 171-211). Handboek Nederlands 

als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho. 

Boulton, A., & Cobb, T. (2017). Corpus Use in Language Learning: A Meta-Analysis. Language 

Learning, 67(2), 348-393.  

Boulton, A. (2009). Testing the limits of data-driven learning: Language proficiency and training. 

ReCALL, 21(01), 37.  

Brown, H. (2007). Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Pearson 

Longman. 

Bruton, A. (2009). The Vocabulary Knowledge Scale: A Critical Analysis. Language 

Assessment Quarterly, 6(4), 288-297. doi: 10.1080/15434300902801909 

Cain, K. et al. (2004). Individual differences in the inference of word meanings from context: the 

influence of reading comprehension, vocabulary knowledge, and memory capacity. 

Journal of Educational Psychology, 96(4), 671-681.  

Cobb, T. (1999a). Applying constructivism: A test for the learner-as-scientist. Educational 

Technology Research and Development, 47(3), 15-31.  

Cobb, T. (1999b). Breadth and depth of lexical acquisition with hands-on concordancing. 

Computer Assisted Language Learning, 12(4), 345-360.  

Cobb, T. (2019). Compleat Lexical Tutor. [online] Lextutor.ca. Available at: 

https://www.lextutor.ca/ [Accessed 8 Jul. 2019]. 

44 



 

Elgort, I., & Warren, P. (2014). L2 vocabulary learning from reading: explicit and tacit lexical 

knowledge and the role of learner and item variables. Language Learning, 64(2), 

365-414.  

Flowerdew, L. (2012). Corpora and language education. Basingstoke, England: Palgrave 

Macmillan. 

Frankenberg-Garcia, A. (2012). Learners' use of corpus examples. International Journal of 

Lexicography, 25(3), 273-296.  

Frankenberg-Garcia, A. (2014). The use of corpus examples for language comprehension and 

production. ReCALL, 26(02), 128-146.  

Giezenaar, G. et al. (2017). Wijze woorden: Woordenlijst academisch Nederlands met 

idioomoefeningen. Amsterdam: Intertaal. 

Gyllstad, H. (2013). Looking at L2 Vocabulary Knowledge Dimensions from an Assessment 

Perspective – Challenges and Potential Solutions. In Eurosla Monographs Series, 2 (pp. 

11-28). EUROSLA. Geraadpleegd van http://lup.lub.lu.se/record/3218074 

Henriksen, B. (1999). Three dimensions of vocabulary development. Studies in Second 

Language Acquisition, 21(02), 303-357  

Huang, S. et al. (2012). The effects of task involvement load on L2 incidental vocabulary 

learning: A Meta-Analytic Study. The Modern Language Journal, 96(4), 544-557.  

Johns, T. (1994). From printout to handout: Grammar and vocabulary teaching in the context of 

data-driven learning. In T. Odlin (ed.), Perspectives on pedagogical grammar (pp. 

293–313). Cambridge: Cambridge University Press. 

Kaur, J., & Hegelheimer, V. (2005). ESL students' use of concordance in the transfer of 

academic word knowledge: An exploratory study. Computer Assisted Language Learning, 

18(4), 287-310.  

45 

http://lup.lub.lu.se/record/3218074


 

Lamers, M. (2019). L_AAMATWS001: Statistiek voor gevorderden, week 5, opdracht uitwerking 

[pdf bestand]. Geraadpleegd van 

https://canvas.vu.nl/courses/35388/files/1109930?module_item_id=184422 

Laufer, B., & Hulstijn, J. (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The 

construct of task-induced involvement. Applied Linguistics, 22(1), 1-26.  

Lee, H., & Lee, J. (2014). The Effects of Electronic Glossing Types on Foreign Language 

Vocabulary Learning: Different Types of Format and Glossary Information. The 

Asia-Pacific Education Researcher, 24(4), 591-601. doi: 10.1007/s40299-014-0204-3 

Lee, H. et al. (2015). Evaluation of electronic and paper textual glosses on second language 

vocabulary learning and reading comprehension. The Asia-Pacific Education Researcher, 

25(4), 499-507.  

Lee, H. et al. (2018). The effects of corpus use on second language vocabulary learning: A 

multilevel meta-analysis. Applied Linguistics, 26 March doi.org/10.1093/applin/amy012 

Lee, P., & Lin, H. (2019). The effect of the inductive and deductive data-driven learning (DDL) 

on vocabulary acquisition and retention. System, 81, 14-25. doi: 

10.1016/j.system.2018.12.011 

Lehecka, T. (2015). Collocation and colligation. Geraadpleegd op 26 juni, 2019, van 

https://doi.org/10.1075/hop.19.col2 

Liaw, M., & English, K. (2017). Technologies for teaching and learning L2 reading. In: C.A. 

Chapelle & Sauro, S. (Eds.), The Handbook of Technology and Second Language 

Teaching and Learning (pp.62-76). Oxford: Wiley-Blackwell. 

Linger, N. (2018). Woordenschattoetsing bij gevorderde tweedetaalleerders Een vervolg op de 

Woordenschattoets Nederlands. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, master 

scriptie. 

46 

https://doi.org/10.1093/applin/amy012


 

Nation, I. S. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Oostdijk et al. (2013). The Construction of a 500-million-word reference corpus of contemporary 

written Dutch. In: (P. Spyns, & J. Odijk, eds.) The Essential speech and language 

technology for Dutch: Results by the STEVIN programme (pp. 219-247). Heidelberg: 

Springer. 

Paribakht, T. S. & Wesche, M. (1996). Assessing second language vocabulary knowledge: 

Depth versus breadth. Canadian Modern Language Review, 53(1), 13-40. 

Paribakht, T., & Wesche, M. (1997). Toward a lexical processing model for the study of second 

language vocabulary acquisition. Studies In Second Language Acquisition, 19(3), 

309-329. doi: 10.1017/s0272263197003021 

Paribakht, T., & Wesche, M. (1999). Reading and "indicental" L2 Vocabulary Acquisition. 

Studies In Second Language Acquisition, 21(2), 195-224. 

Poole, R. (2012). Concordance-based glosses for academic vocabulary acquisition. CALICO 

Journal, 29(4), 679-693.  

Summers, D. (1988). ‘The role of dictionaries in language learning’. In: (R. Carter, & McCarthy, 

M., eds), Vocabulary and Language Teaching. (pp. 111-125) London: Longman. 

Tongpoon, A. (2009). The enhancement of EFL learners receptive and productive vocabulary 

knowledge through concordance-based methods (Ph.D). Northern Arizona Publisher. 

Tsai, K. (2019). Corpora and dictionaries as learning aids: Inductive versus deductive 

approaches to constructing vocabulary knowledge. Computer Assisted Language 

Learning, 1-22. doi: 10.1080/09588221.2018.1527366 

47 



 

Türk, E., & Erçetin, G. (2012). Effects of interactive versus simultaneous display of multimedia 

glosses on L2 reading comprehension and incidental vocabulary learning. Computer 

Assisted Language Learning, 27(1), 1-25.  

Uchihara, T. et al. (2019). The effects of repetition on incidental vocabulary learning: A 

meta-analysis of correlational studies. Language Learning. 69 (3), 559-599.  

Vermeer, A. (2015). Didactiek. In B. Bossers et al. Handboek Nederlands als tweede taal in het 

volwassenenonderwijs (pp.17-49). Bussum: Coutinho. 

Webb, S. (2007). The effects of repetition on vocabulary knowledge. Applied Linguistics, 28(1), 

46-65.  

Widdowson, H. (1998). Context, community, and authentic Language. TESOL Quarterly, 32(4), 

705.  

Zwienen, N. van (2017). Collocatielijsten voor productieve collocatietoetsen in het Nederlands. 
Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, master scriptie.  

48 



 

Bijlages 

Bijlage 1: Leestekst 
 
Mensen konden f- en v-klanken pas uitspreken na de ontwikkeling van de landbouw 
 
De menselijke spraak bevat meer dan 2000 verschillende klanken, van de alomtegenwoordige 
m- en a-klanken tot de zeldzame klikken in sommige Zuid-Afrikaanse talen. Maar waarom 
komen sommige klanken zo veel vaker voor dan andere? 
 
Nieuw onderzoek laat zien dat wijzigingen in het eetpatroon resulteerden in veranderingen in de 
menselijke kaak. Deze aanpassing zorgde voor nieuwe klanken die nu voorkomen in de helft 
van alle wereldtalen. 
 
Al meer dan 30 jaar geleden schreef de taalkundige Charles Hockett dat klanken genaamd 
labiodentalen, zoals de f en v, meer voorkwamen in de talen van samenlevingen die zachter 
voedsel aten. Een team van onderzoekers geleid door Damián Blasi van de universiteit van 
Zürich in Zwitserland, heeft nu uitgezocht hoe en waarom deze trend ontstond. 
 
Overbeet 
De onderzoekers ontdekten dat de bovenste en onderste snijtanden van volwassenen voor de 
ontwikkeling van de landbouw recht op elkaar stonden, wat het moeilijk maakt om labiodentalen 
uit te spreken. Deze worden gevormd als de onderlip de boventanden raakt. Later veranderde 
de structuur van onze kaken naar een overbeet structuur, waardoor het makkelijker werd om 
zulke klanken te produceren. 
 
Het team van Blasi laat zien dat de beet veranderde in dezelfde periode dat de landbouw 
opkwam, in de Neolithische periode (ongeveer 11.000 tot 2.000 v. Chr). Het werd gemakkelijker 
om eten te kauwen, waardoor de menselijke kaken en tanden veranderden. Aangezien er 
minder kracht voor nodig is om zachter, geteeld voedsel te eten, hoeft de kaak niet zo hard te 
werken en wordt hij niet meer zo groot. 
 
Nieuwe tijd 
Uit analyse van een taaldatabank bleek ook dat er een wereldwijde verandering was in de 
klanken van wereldtalen na de Neolithische periode, met een aanzienlijke stijging in het gebruik 
van de f en v in de afgelopen millennia. Deze klanken komen nog steeds niet voor in de talen 
van vele hedendaagse jager-verzamelaarstammen. 
 
Dit onderzoek weerspreekt de heersende opvatting dat alle klanken van menselijke taal 
aanwezig waren toen de Homo sapiens ten tonele verscheen, zo’n 300.000 jaar geleden. ‘Het 
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arsenaal aan klanken dat we gebruiken is niet noodzakelijk stabiel geweest sinds de opkomst 
van onze soort. De immense diversiteit aan klanken die we vandaag de dag kennen is het 
resultaat van een complexe wisselwerking van factoren die te maken hebben met biologische 
verandering en culturele evolutie’, zegt onderzoeker Steven Moran, taalkundige aan de 
universiteit van Zürich tijdens een persconferentie over deze studie. 
 
Deze nieuwe aanpak om taal evolutie te bestuderen is revolutionair, aldus Sean Roberts van de 
universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk. ‘Voor het eerst kunnen we kijken naar 
patronen in data van over de hele wereld en nieuwe verbanden ontdekken tussen de manier 
waarop we spreken en de manier waarop we leven’, zegt hij. ‘Het is een spannende tijd om een 
taalkundige te zijn.’ 
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Bijlage 2: Zinnen uit het SoNaRcorpus 
 
Alomtegenwoordig(e) 
 
het alomtegenwoordige alcoholisme, vergemakkelijkt door de constante aanvoer van drank in 
de verder zeer karig bedeelde winkels... 
 
De grootste stad van zwart Afrika is berucht om zijn alomtegenwoordige files  
 
de even onzichtbare, maar desalniettemin alomtegenwoordige en almachtige God.  
 
Rovillard stond bekend als een autoritaire en alomtegenwoordige burgemeester 
 
...de invloed op onze hersenen van de alomtegenwoordige moderne technologie. 
 
Energie is niet alomtegenwoordig aanwezig in oneindige hoeveelheden 
 
Bovendien zijn softdrugs alomtegenwoordig. 
 
Onderzoek 
 
een onderzoek naar de impact van smaakversterkers. 
 
Desnoods kan je als overheid ook zelf onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren  
 
… dat ook in België wetenschappelijk onderzoek naar steinerscholen noodzakelijk is 
 
Uit een groot onderzoek blijkt dat "seksistische" mannen behoorlijk meer verdienen.. 
 
Hij doet al jaren onderzoek naar de oorzaken van schizofrenie onder verschillende 
migrantengroepen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Documentatie- en 
Onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie. 
 
Na ruim 3 jaar 'onderzoek' concludeerde Velleman dat arrestatie opeens gerechtvaardigd was. 
 
Resulteren 
 
… als je weet dat dit huwelijk anders sowieso in een echtscheiding zal resulteren... 
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Het resulteerde in ernstige rellen in Galilea tussen Arabieren en Israëli welke 13 doden eisten.  
 
Dit resulteerde in de absurde situatie dat de Vlamingen in Brussel een minderheid werden 
 
het risico zakt, wat resulteert in een lager rente percentage,  
 
sociale en economische achterstand resulteert nogal gemakkelijk in religieuze radicalisatie 
 
En zo resulteerde tolerantie niet alleen in wederzijdse toegeeflijkheid maar zelfs in 
godsdienstige eendracht. 
 
Het resulteerde in een boeiende reis die kort na de Tweede Wereldoorlog begon.  
 
Beet 
 
...begint de ziekte inderdaad met een rode ring rond de beet die langzaam wijder wordt... 
 
weet wat een beet van dit soort hond kan betekenen 
 
Een andere mogelijkheid is het laten bijslijpen van je gebit , zodat de "beet" anders wordt.  
 
bij sommige mensen verandert de beet bijvoorbeeld erg door het reguleren van het gebit 
 
Eén beet van het beest heeft meestal een dodelijke afloop, 
 
de beet van sommige mierensoorten is dodelijk voor kinderen 
 
maar de beet die hem altijd zal bijblijven kwam van een andere slang. 
 
Geteeld 
 
zelfs al ligt de groente in de winkel, dan nog is te achterhalen welke teler ze geteeld heeft.  
 
Vele studies tonen aan dat lokaal geteeld voedsel slechter kan zijn voor het milieu dan 
geïmporteerd voedsel. 
 
De helft werd organisch geteeld en de andere helft op de traditionele manier. 
 
proefprojecten op te starten waarbij cannabis legaal geteeld kan worden 
 
...op grote schaal een genetisch gemanipuleerd gewas zal worden geteeld.  
 
...zelfs zonnebloemen zullen in Vlaanderen geteeld kunnen worden. 
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Uit het onderzoek dat daaruit voortvloeide, bleek dat de drugs geteeld werden in de streek van 
Lennik. 
 
Weerspreken 
 
Dat volwassen octopussen net zo graag spelen als jonge weerspreekt de hypothese 
 
Dit resultaat weerspreekt gangbare theorieën 
 
Ze weerspreekt ook niet dat vrije handel ongekende economische groei voor bijna heel de 
wereld kan betekenen. 
 
Syrië weerspreekt de Amerikaanse beschuldigingen dat het banden heeft met terroristische 
groepen. 
 
De politie in Atjeh weerspreekt dat Wahid gevaar loopt tijdens zijn eendaagse bezoek op 19 
december.  
 
Beide zaken zijn moeilijk te weerspreken. 
 
De aanslagen weerspreken een aankondiging van de politieke tak van de beweging, 
 
Heersend(e) 
 
De heersende klasse wil voor alles immers haar macht behouden, 
 
De heersende ideeën zijn de ideeën van de heersende klasse "Karl Marx” 
 
Al was het maar om een alternatief te bieden tegen de huidige heersende rechtse partijen. 
 
...tonen de kandidaten niet het minste respect voor de heersende wetgeving en rechtspraak... 
 
Ze mogen dan wel archaïsch zijn, het zijn nog steeds de heersende regels der Nederlandse 
taal  
 
en later om de autoriteit van de heersende groep te bevestigen.  
 
daarom stond er voor volgende week een belangrijke vergadering van de heersende 
Baath-partij op het programma.  
 
Opvatting 
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De opvatting van Kant dat elke vorm van liegen verwerpelijk is, is te radicaal 
 
...omdat dan de verschillen in opvatting en opvoeding tussen de personen op de voorgrond 
treden. 
 
In die opvatting steunen wij hem van harte. 
 
Cultuurrelativisme gaat uit van de opvatting dat culturen niet eenvoudigweg met elkaar 
vergeleken kunnen worden.  
 
...zonder aan te tonen waarom een politieke opvatting kritisch moet bekeken worden. 
 
dat de opvatting dat de Melkweg een straal van ongeveer 100.000 lichtjaar heeft, een onjuiste 
opvatting is. 
 
In het kamp werden kinderen en tieners door ongeveer vijftig volwassenen systematisch 
onderwezen in extreem rechtse opvattingen 
 
Arsenaal 
 
...gebruikt alles in haar arsenaal om een stemming in het parlement uit te stellen... 
 
De VS gaan hun arsenaal atoomwapens niet verlagen tot het niveau dat is bepaald in een 
verdrag... 
 
...zond de Britse zender een documentaire uit over Israëls nucleaire fabriek en wapenarsenaal. 
 
Strafrechtelijk optreden uit politieke berekening hoort niet thuis in het arsenaal van een 
democratische rechtsstaat. 
 
...digitaal heeft men een arsenaal aan codeertechnieken... 
 
...een heel arsenaal van belgische politici... 
 
Maar ons arsenaal aan overlevingsinstincten is uitgebreider dan dat.  
 
Wisselwerking 
 
...een wisselwerking tussen feiten en ideologie... 
 
...om de wisselwerking tussen de academische wereld en de bedrijfswereld te versterken... 
 
...dan heeft elk zijn plek en kan er wel een wisselwerking ontstaan. 
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...op zich is het wel een gevolg van de wisselwerking tussen al deze dynamieken.  
 
...een continue wisselwerking is noodzakelijk. 
 
...dat alles ook in wisselwerking met dit energieveld staat... 
 
...je moet als het ware steeds een wisselwerking tussen feiten en ideologie entameren. 
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Bijlage 3: Vragenlijst achtergrond van participanten 
Beste cursist,  

Fijn dat je meedoet aan dit onderzoek!  

Beantwoord eerst alle vragen. Daarna begint de toets.  

Succes!  

 

 
Wat is je naam?  
 
Wat is je geslacht? (man/vrouw)  
 
Wat is je moedertaal?   
 
Welke talen spreek je nog meer?        (bv. Engels) 
 
Wat is je geboortedatum?  
 
Sinds wanneer leer je Nederlands?  (maand en jaar) 
 
Hoe lang woon je in Nederland? 
  
Wat is je beroep/welke studie doe je?  
 
Praat je Nederlands op je werk?  

● ja 
● nee 
● soms 

 
Praat je Nederlands bij je studie?  

● ja 
● nee 
● soms  

 
Wat is je hoogste afgeronde opleiding? 

● basisschool (elementary school) 
● middelbare school (high school) 
● hoger onderwijs, hbo (college / bachelor) 
● universiteit, wo (university / masters) 
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