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Samenvatting 
 

Bij de verwerving van grammatica speelt taalaanbod, oftewel input, een cruciale rol. In het 

tweedetaalonderwijs wordt echter maar weinig specifiek taalaanbod gegeven voor de verwerving 

van bepaalde grammaticale vormen en constructies. Taalleerders lijken deze vormen vaak ook niet 

uit zichzelf op te merken. Een methode die door gestuurde verwerking van het taalaanbod de 

verwerving van bepaalde vormen en structuren wil bevorderen is Processing Instruction. Processing 

Instruction is ontwikkeld door Bill VanPatten op basis van zijn Input Processing Theory (VanPatten, 

2015). Processing Instruction is effectief gebleken, maar dit is alleen onderzocht bij een beperkt 

aantal grammaticale vormen en constructies. Voor het Nederlands als tweede taal is het effect van 

Processing Instruction nog zeer beperkt onderzocht. Dit is wel gedaan door Hemerik (2017) die voor 

haar MA-scriptie de effectiviteit van Processing Instruction voor het Nederlands onderzocht. Dit 

scriptieonderzoek is een gedeeltelijke replicatie van dat van Hemerik. Door beperkte statistische 

power van de analyses heeft Hemerik in haar onderzoek geen effect kunnen aantonen. 

Het eerste doel van deze scriptie is het (nogmaals) onderzoeken van de effectiviteit van 

Processing Instruction binnen de NT2-onderwijsmethode ‘de Delftse Methode’. Kenmerkend voor de 

Delftse Methode is het verwerven van het Nederlands als tweede taal door het aanbod van 

gesproken en geschreven teksten en weinig tot geen expliciete uitleg van grammaticaregels. Het 

tweede doel van dit onderzoek is om te analyseren of individuele verschillen in grammaticaal 

bewustzijn invloed hebben op het effect van Processing Instruction. Er zijn twee onderzoeksvragen 

opgesteld: Is er een effect van Processing Instruction binnen de Delftse methode? en Is er een verband 

tussen het effect van Processing instruction en de individuele verschillen tussen tweedetaalleerders op 

het gebied van grammaticale sensitiviteit en grammaticaal bewustzijn?  

Om een antwoord op deze vragen te vinden is onderzoek gedaan bij volwassen NT2-leerders 

(niveau A1-A2) die een cursus NT2 volgden aan de TU Delft. In een pretest-posttestdesign is 

onderzocht of er een verschil in scores is tussen een groep die alleen les kreeg volgens de Delftse 

methode (n = 16) en een groep die daarnaast ook oefeningen kreeg op basis van Processing 

Instruction (n=22). Bij alle participanten is een LLAMA-F test afgenomen, die meet hoe goed iemand 

is in het maken van koppelingen tussen vorm en betekenis van een niet-bestaande taal, en een 

vragenlijst met vragen over het grammaticaal bewustzijn van de participanten. 

In dit onderzoek kon geen effect voor Processing Instruction binnen de Delftse Methode 

gevonden worden. Participanten werden beter in het interpreteren en produceren van de 

doelvormen tijd en aspect passief en maakten dus vorderingen tijdens de lessen volgens de Delftse 

methode, maar de PI-oefeningen gaven daarbij geen extra voordeel. Uit een analyse van de 

vragenlijsten bleek verder dat het onderdeel Opmerkzaamheid een voorspeller was voor de score op 

de pretest, maar niet voor de verschilscore tussen de pretest en posttest. Participanten die zichzelf 

een hoge score gaven voor opmerkzaamheid op grammaticale vormen en structuren scoorden hoger 

op de pretest dan anderen, maar maakten geen grotere groei door tijdens de cursus. De andere 

onderdelen van de vragenlijst bleken geen voorspellers voor de scores op grammaticatesten Een 

probleem was de lage betrouwbaarheid van die onderdelen. Voor de LLAMA-F test konden wegens 

een technische storing geen statistische analyses worden gedaan. 

Op basis van deze resultaten wordt niet aanbevolen om de PI-oefeningen in deze vorm op te 

nemen in de Delftse methode. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op andere 

grammaticale structuren en op een andere manier de verwerving van die structuren kunnen meten. 

Ook zou meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de invloed van individuele verschillen op de 

verwerving van deze structuren. 
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Inleiding 
 
Nederlands is moeilijk te leren, wordt vaak gezegd. Daarbij wordt soms een gedicht van Charivarius 

(1922) aangehaald, dat in verschillende versies circuleert (zie bijlage 1). In het gedicht worden tal van 

opmerkelijkheden van de Nederlandse taal genoemd, zoals dat de verleden tijd van weten wel wist 

is, maar van eten niet ist, en het voltooid deelwoord van slaan geslagen, maar van gaan niet 

gegagen. Wat zou het Nederlands dan een moeilijke taal maken? De regels van de grammatica, of 

juist de uitzonderingen op die regels zoals het gedicht suggereert? Er wordt in ieder geval in veel 

lesmethodes Nederlands voor anderstaligen aandacht besteed aan het uitleggen van de ‘regels’. Sla 

een willekeurig lesboek open en al in het eerste hoofdstuk staan uitingen als “zij is de beklemtoonde 

vorm en ze is de onbeklemtoonde vorm”(Boeken et al. in STAP, 2012) of “ik, jij , zij zijn persoonlijke 

voornaamwoorden. Zij zijn het onderwerp in de zinnen.”(Taks & Verbruggen, 2015). Blijkbaar wordt 

het toch belangrijk en nuttig gevonden om de taalleerder, ondanks alle uitzonderingen, iets van de 

grammaticale regels aan te bieden. 

Nederlands leren is juist makkelijk, roepen docenten die met de Delftse methode, een NT2 

lesmethode, werken. ‘Nederlands leren is makkelijk’ is een zinnetje dat voorkomt in Les 3 van het 

Groene Boek, het eerste lesboek van de methode (Sciarone et al., 2009) In deze les wordt een 

parallel getrokken tussen het leren van een nieuwe taal en het leren van de eerste taal door een 

kind: 

 

‘Nederlands is geen moeilijke taal. Alle talen zijn trouwens makkelijk. Kleine kinderen leren hun taal 

zonder les en zonder boek. Hoe doen ze dat? Ze luisteren goed!’(Sciarone et al., 2009, p. 23) 

 

Er wordt hier beschreven dat je een taal niet leert door het leren van regels, maar door goed 

te luisteren. Taalverwerving door juiste verwerking van de input, om het met andere woorden te 

zeggen. Het woordje goed in de zin ‘ze luisteren goed’ geeft wel aan dat het niet gaat om zomaar 

luisteren, er moet iets met de input gebeuren. Om de regelmatigheden en onregelmatigheden van 

de taal te leren, moet er een bepaalde opmerkzaamheid zijn bij het verwerken van de input. 

Onderzoek naar input processing, oftewel de manier waarop een leerder het taalaanbod verwerkt, 

geeft aan dat dit nu juist vaak een probleem vormt: leerders merken grammaticale structuren in de 

input heel vaak niet op en verwerken deze dus ook niet. Vooral structuren of vormen die 

grammaticaal redundant zijn, worden niet opgemerkt. Redundantie wil zeggen dat de betekenis van 

een bepaald morfologisch aspect ook duidelijk wordt door andere, lexicale of pragmatische, 

aanwijzingen in de uiting. Het verwerken van die grammaticale morfologie is dan niet nodig  

(DeKeyser & Botana, 2015). 

Er wordt nagedacht, onder andere door de NT2-docenten van de TU Delft, over manieren om 

leerders wel opmerkzaam op de vormaspecten van de taal te maken. Een methode die dit 

onderwerp centraal stelt is Processing Instruction, ontwikkeld door VanPatten (2002b; 1993) op basis 

van zijn theorie over Input Processing. Volgens deze theorie verwerken tweedetaalleerders het 

taalaanbod aanvankelijk volgens algemene principes. Eén van deze principes is het Primacy of 

meaning principe, dat stelt dat de taalleerder bepaalde vormaspecten van een taal niet verwerkt als 

deze niet cruciaal zijn om de betekenis te achterhalen. Een leerder zal niet afhankelijk zijn van de 

vorm van het werkwoord in een uiting waar ook bijvoorbeeld ‘vorig jaar’ staat, om te begrijpen dat in 

deze uiting de verleden tijd bedoeld wordt. Processing Instruction (PI) is erop gericht om door middel 
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van oefeningen, eventueel met expliciete instructie, de leerder het taalaanbod te laten verwerken 

volgens de eigenschappen van de tweede taal. Bij de oefeningen wordt het taalaanbod zo 

gemanipuleerd dat de leerder de grammaticale vorm wel moet verwerken om de juiste betekenis 

van het taalaanbod te achterhalen.  

 Processing Instruction is volgens een aantal onderzoeken effectief gebleken voor verschillende 

structuren in verschillende talen (zie bijvoorbeeld Comer & DeBenedette, 2011; Morgan-Short & 

Bowden, 2006; VanPatten & Cadierno, 1993). Wel is er discussie over de rol van expliciete instructie 

over de verwerkingsprincipes en de betreffende grammaticale vorm. Hierbij is de algemene conclusie 

dat de instructie bij bepaalde structuren wel bevorderlijk, maar niet doorslaggevend is voor het 

effect van PI (Culman, Henry, & VanPatten, 2009; Sanz & Short, 2004; VanPatten & Oikkenon, 1996).  

 Voor het Nederlands heeft Christa Hemerik (2017) in haar MA-scriptie het effect van Processing 

Instruction binnen de Delftse methode onderzocht. De Delftse methode is een NT2-lesmethode die 

gezien wordt als een ‘natuurlijke’ methode, waarin geen expliciete metalinguistische uitleg van 

grammaticaregels aangeboden wordt.  Hemerik onderzocht de doelvormen werkwoordsvervoeging 

in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd en de keuze voor hulpwerkwoorden voor aspect bij 

passieve zinnen. Voor werkwoordsvervoeging in de tegenwoordige tijd kon geen vooruitgang worden 

aangetoond door een plafondeffect: cursisten scoorden op de pre -test al heel hoog. Voor de andere 

twee doelvormen leek er een positief effect te zijn van PI-oefeningen, maar de statistische power van 

de analyses was beperkt. Eén van de oorzaken hiervoor kan gezocht worden in de pre- en posttesten. 

Deze leken in het onderzoek te weinig doelvormen te bevatten. Deze testen zijn voor dit huidige 

onderzoek op betrouwbaarheid onderzocht en zo nodig aangepast. Dit onderzoek is een 

gedeeltelijke replicatie van dat van Hemerik. Het eerste hoofddoel van dit onderzoek is dan ook om 

nogmaals de effectiviteit van Processing Instruction binnen de Delftse methode te onderzoeken. 

 Bij Processing Instruction staat het taalaanbod, de input, centraal. Het is echter ook bekend dat 

kenmerken van leerders zelf, zoals motivatie en aanleg, de meest consistente voorspellers zijn voor  

succes bij het leren van een tweede taal (zie bijvoorbeeld Dörnyei & Skehan, 2003). Volgens de 

Noticing Hypothese van Schmidt (1990) kunnen grammaticale structuren pas verworven worden als 

ze eerst worden opgemerkt. De mate van ‘noticing’ verschilt per individuele cursist. Sommigen letten 

alleen op betekenis of hebben veel aandacht voor fluency, anderen hebben uit zichzelf meer 

aandacht voor bijvoorbeeld spelling of grammaticale correctheid. De vraag is of deze 

leerderskenmerken van invloed zijn op de verwerving van grammaticale vormen: hebben leerders 

met een groter ‘grammaticaal bewustzijn’  hogere scores op de grammaticatesten? En hebben 

leerders die uit zichzelf weinig aandacht aan de vorm besteden dan baat bij Processing Instruction of 

zijn dit vooral de leerders die toch al aandacht voor de vorm hebben? Het tweede doel van dit 

onderzoek is dan ook om te analyseren of  er samenhang is tussen de scores op de grammaticatesten 

en het ‘grammaticaal bewustzijn’ van de leerder. De twee instrumenten voor het meten van dit 

grammaticaal bewustzijn zijn de LLAMA-F test en een voor dit onderzoek ontwikkelde vragenlijst.  

 In het eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt een theoretisch kader geschetst rondom de 

onderwerpen die hier van belang zijn: input processing en processing instruction, individuele 

verschillen, de Delftse methode en het eerder onderzoek naar PI in de Delftse methode. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 2 de methode beschreven van het huidige onderzoek, met onder andere een 

uitgebreide beschrijving van het materiaal dat in het onderzoek gebruikt is. In hoofdstuk 3 worden de 

resultaten van het onderzoek gepresenteerd, waarna een conclusie en discussie volgen in hoofdstuk 

4. 
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1. Processing Instruction, individuele verschillen, en de Delftse 

methode  
 

1.1 Input Processing 
In veel visies op tweedetaalverwerving bestaat overeenstemming over het feit dat taalaanbod, input, 

een cruciale rol speelt bij het verwerven van een tweede taal (zie bijvoorbeeld Gass, 2003; Ortega, 

2009). Onder taalaanbod of input wordt alle taal verstaan die een taalleerder krijgt aangeboden. Dit 

kan zowel gesproken als geschreven taal zijn. In brede zin kan dit dus alle taal zijn die iemand hoort 

en leest. Bij het leren van een (tweede) taal wordt er echter vanuit gegaan dat het gaat om specifieke 

input die door de taalleerder verwerkt wordt.  

Het belang van specifieke input wordt benadrukt in de Input Hypothese van Krashen (1985). 

Volgens de Input Hypothese verwerven mensen maar op één manier een taal, en dat is via input. Een 

kritieke voorwaarde voor deze manier van taalverwerving is dat het hierbij moet gaan om 

comprehensible input, taalaanbod dat begrijpelijk is voor de leerder. Die begrijpelijkheid kan bereikt 

worden door de context van het taalaanbod, zoals met beelden en plaatjes, of door een connectie te 

maken met wat de taalleerder al eerder verworven heeft. Krashen benoemt hierbij het verschil 

tussen ‘leren’ en ‘verwerven’ van een taal. Verwerven wordt gezien als een onbewust proces, 

vergelijkbaar met de manier waarop kinderen hun moedertaal verwerven. Leren wordt gezien als 

een meer expliciet en bewust proces wat vooral resulteert in kennis óver een taal. In dit huidige 

onderzoek naar Processing Instruction wordt dit onderscheid tussen leren en verwerven ook 

aangehouden, hoewel dit niet betekent dat er in deze scriptie vanuit gegaan wordt dat dit twee 

totaal gescheiden processen zijn. 

Vooruitgang in het verwervingsproces wordt bewerkstelligd door wat Krashen ‘i+1’ noemt. 

Dit is taalaanbod waarbij sprake is van input die net iets meer of moeilijker is dan wat de leerder op 

dat moment beheerst. Volgens Krashen vloeien uit de Input Hypothese de volgende twee 

gevolgtrekkingen voort. Ten eerste dat spreken een resultaat is van taalverwerving en geen oorzaak. 

Spreken kan dus niet op een directe manier onderwezen worden. Ten tweede dat er automatisch in 

de benodigde grammatica wordt voorzien, wanneer er sprake is van voldoende begrijpelijk 

taalaanbod. Er is in deze visie dus geen instructie van een docent nodig om grammaticale structuren 

te verwerven. 

Andere theorieën en onderzoeken beweren echter dat instructie juist waardevol kan zijn bij 

het verwerven van een tweede taal (zie bijvoorbeeld Larsen-Freeman, 2015; Loewen, 2015) Bij het 

verwerven van een tweede taal is volgens deze theorieën alleen begrijpelijke input niet voldoende. 

Er moet ook aandacht zijn voor de vorm, oftewel de grammatica van de taal. Er zijn twee 

benaderingen te noemen die zich richten op aandacht voor de vormaspecten van de taal: Focus on 

Forms en Focus on Form (Long & Robinson, 1998). Volgens taalwetenschappers zijn dit de twee 

uiteinden van een soort continuüm (Loewen, 2015). Hierbij vertegenwoordigt Focus on Forms 

(FonFs) de meer expliciete aandacht voor grammatica, zoals aanbieden en uitleggen van 

grammaticaregels. Bij Focus on Form (FonF) gaat het om impliciete aandacht voor de grammaticale 

structuren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door input enhancement, waarbij de structuren 

opvallender gemaakt worden. Ook correctieve feedback kan een voorbeeld zijn van FonF. Een 

methode van onderwijs die zowel aspecten van FonFs als FonF bezit, is input-based instructie. Bij 

deze soort van instructie worden taalleerders voorzien van input die zodanig gemanipuleerd is, dat 

de leerders connecties maken tussen de vorm en de betekenis van de taal. Zij moeten de input dus 

op een bepaalde manier verwerken. De verwerking van taalaanbod wordt ook wel input processing 

genoemd.  
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Een theorie over het onderliggende proces van de verwerking van het taalaanbod is de Input 

Processing theorie van VanPatten (VanPatten, 2002b, 2015; VanPatten & Cadierno, 1993). Volgens 

VanPatten en Cadierno (1993) kan tweedetaalverwerving gezien worden als een serie processen, 

zoals weergegeven in figuur 1. 

 

 

 I  II  III  
Input  Intake  Developing 

system 
 Output 

Figuur 1 Processen in tweedetaalverwerving volgens VanPatten 

 

In Figuur 1 is sprake van drie processen: I, II en III. Proces I houdt het omzetten van input naar intake 

in. Er is sprake van intake wanneer een leerder de linguistische data daadwerkelijk uit de input 

opneemt en vasthoudt in het werkgeheugen voor verdere verwerking (VanPatten, 2002b). Tijdens dit 

proces worden de connecties tussen vorm en betekenis gemaakt. Een connectie tussen vorm en 

betekenis maken betekent bijvoorbeeld dat een woord met een achtervoegsel ‘-je’ (vorm), zoals 

hondje, de betekenis heeft dat het om een kleine hond gaat.  De transformatie van input naar intake 

wordt input processing genoemd. Door middel van proces II wordt gewerkt aan de verwerving van de 

input. Het wil dus niet zeggen dat input automatisch is verworven zodra het intake is geworden. 

Proces III is ten slotte verantwoordelijk voor de productie van de taal. Traditionele instructie richt 

zich vaak op proces III; een grammaticale structuur wordt uitgelegd en vervolgens wordt er door de 

leerders mee geoefend. De focus ligt daarbij op output, terwijl input processing zich bezighoudt met 

proces I, het verwerken van input. 

Voor succesvolle taalverwerving is het nodig dat een leerder de input van de nieuwe taal op 

een juiste manier verwerkt. Volgens VanPatten is er sprake van een set universele strategieën die 

worden toegepast door tweedetaalleerders bij het verwerken van input. Deze strategieën worden 

uiteengezet in vier hoofdprincipes en een aantal subprincipes, waarvan een overzicht gegeven is in 

Figuur 2 (VanPatten, 2002b). 
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P1. The lexical preference principle. Bij het verwerken van input verwerken leerders eerst  
betekenis en daarna vorm. 
P1a. Leerders verwerken de inhoudswoorden uit input vóor al het andere. 
P1b. Leerders verwerken eerder lexicale items dan grammaticale items (bijvoorbeeld morfologie) 
wanneer beide dezelfde semantische informatie uitdrukken. 
P1c. Leerders verwerken betekenisvolle morfologie eerder dan minder betekenisvolle of niet-
betekenisvolle morfologie. 
 
P2. The availability of resources principle. Een niet-betekenisvolle vorm kan pas verwerkt worden 
als een leerder de informatieve of communicatieve inhoud kan verwerken zonder daar veel 
aandacht aan te hoeven besteden. 
 
P3. The first-noun principle. Leerders hebben een voorkeursstrategie die de rol van agens (of 
subject) toekent aan het eerste nomen (of NP) dat zij tegenkomen in een uiting. 
P3a. Deze strategie zal niet toegepast worden als dit een onwaarschijnlijkheid in betekenis 
oplevert of als er sterkere lexicaal-semantische kenmerken zijn. 
P3b. Leerders zullen pas andere verwerkingsstrategieën gaan gebruiken voor het toekennen van 
theta rollen wanneer hun ontwikkelingssysteem in staat is om andere ‘cues’ te gebruiken, zoals 
naamval of beklemtoning. 
 
P4. Sentence location principle. Leerders verwerken het eerst de elementen die in de eerste positie 
van een uiting staan. 
P4a. Leerders verwerken elementen in de laatste positie van een uiting eerder dan elementen die 
in het midden staan. 

Figuur 2 Principes van Input Processing, in bewerkte vorm overgenomen uit VanPatten (2002b, p. 758) 

 

Het feit dat een leerder eerst op betekenis let (P1) kan tot gevolg hebben dat bepaalde grammaticale 

structuren niet of pas laat opgemerkt en verworven worden. Voor het Nederlands kan bijvoorbeeld 

de grammaticale vorm van de onvoltooid verleden tijd onopgemerkt blijven. In de uitingen hij werkt 

en hij werkte is er een (klein) morfologische verschil in de vorm van het werkwoord, dat een 

betekenisverschil, namelijk verleden tijd, aangeeft. Heel vaak staan dit soort uitingen in een zin of 

context waarin een lexicaal item ook deze verleden tijd aanduidt, zoals gisteren of vorig jaar. 

Uitgaande van principe P1b is de leerder hier dus niet afhankelijk van de vorm van het werkwoord 

om te ontdekken dat de uiting een verleden tijdsvorm aangeeft. 

Principe P2 hangt samen met P1 het lexical preference principe en houdt in dat een leerder 

die al zijn aandacht nodig heeft om de betekenis van een zin te begrijpen, niet veel capaciteit heeft 

om de niet-betekenisvolle elementen van een zin te verwerken. In een zin als Gisteren stond er een 

paard in de gang zal zeker bij beginnende leerders eerst alle lexicale informatie uit de zin verwerkt 

moeten worden, voordat er aandacht is voor het woordje ‘er’.  

Bij P3,het first noun principe, worden vaak voorbeelden uit het Spaans aangehaald, waarbij in 

woordvolgorde zowel SOV als OVS mogelijk is. De volgende zinnen kunnen beide vertaald worden als 

‘De man volgt haar’. 

 

El señor la sigue. 
De man-SUBJ haar-OBJ volgt. 
La sigue el señor. 

Haar-OBJ volgt de man-SUBJ 
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VanPatten en Cadierno (1993) beschrijven dat in de tweede voorbeeldzin door veel leerders van het 

Spaans het woord ‘la’ ten onrechte geïnterpreteerd wordt als subject van de zin, omdat het het 

eerste nomen van de zin is. 

Een gevolg van P4 is, dat de structuren die gewoonlijk aan het begin van een uiting staan 

eerder beschikbaar zijn voor intake. Dit komt doordat ze eerder verwerkt worden dan structuren aan 

het eind van een zin. Structuren in het midden van een zin worden als laatste verwerkt. Dit zou 

kunnen betekenen dat de volgorde van verwerving van structuren afhangt van hun gebruikelijke 

positie in een uiting. 

Omdat deze verwerkingsstrategieën het leren van een tweede taal kunnen belemmeren, is 

door VanPatten een instructiemethode ontwikkeld om de inputverwerking te kunnen beïnvloeden, 

namelijk Processing Instruction. 

 

1.2 Processing instruction 
Processing instruction (PI) is erop gericht door instructie en oefeningen de verwerkingsstrategieën 

van de tweedetaalleerder te beïnvloeden. Deze strategieën kunnen namelijk soms het verwerken en 

verwerven van structuren in de tweede taal in de weg staan, zoals te zien is in het voorbeeld bij het 

first noun principe. Het meest kenmerkende van PI is het aanbieden van gemanipuleerde input, 

waardoor de taalleerder gestuurd wordt in het omzetten van eventuele niet-optimale 

verwerkingsstrategieën in passende verwerkingsstrategieën. De basiskenmerken van Processing 

instruction zijn (VanPatten, 2002b): 

 

1. Expliciete informatie (EI): 

a. Er wordt aan leerders informatie gegeven over een linguistische vorm of structuur. 

b. Er wordt aan leerders informatie gegeven over de niet-effectieve 

verwerkingsstrategieën die het verwerven van deze vorm of structuur in de weg 

kunnen staan. 

2. Structured input activities (SI): oefeningen waarbij de input zo gemanipuleerd is dat een 

leerder afhankelijk is van de vorm om de betekenis van een uiting te achterhalen en/of 

waarbij de vorm zo duidelijk aanwezig is in de input dat er een grotere kans is dat een leerder 

deze vorm opmerkt. De structured input activities bestaan uit twee soorten oefeningen: 

a. Referentiële oefeningen, die zijn gericht op het koppelen van vorm en betekenis. Ze 

vormen de kern van PI en zullen hieronder worden toegelicht. 

b. Affectieve oefeningen. Deze zijn bedoeld ter versterking van de vorm-

betekeniskoppeling die bij de referentiële oefeningen tot stand gebracht wordt. 

 

Expliciete informatie bestaat uit uitleg over de doelvorm zelf, zoals bijvoorbeeld uitleg over de 

Spaanse pronomina. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de mogelijk onjuiste 

verwerkingsstrategieën die bij dit onderwerp een rol kunnen spelen, zoals het aanzien van het eerste 

woord van een uiting als subject, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Het is de vraag of expliciete 

informatie een voorwaarde is voor het effect van processing instruction. Hier wordt later in deze 

scriptie op teruggekomen.  

Referentiële oefeningen bestaan altijd uit vragen of opdrachten waarbij de antwoorden goed 

of fout kunnen zijn. De input van de oefening is zo gemanipuleerd dat de leerder de grammaticale 

vorm wel moet verwerken om tot de juiste betekenis te komen (VanPatten, 2002b). Voor het 

Nederlands wordt dit ook wel smalle-contextoefeningen genoemd en is dit beschreven door van der 

Craats (2015). Zij toont daarbij het verschil tussen redundante en niet-redundante oefenvormen. Een 

cursist moet bijvoorbeeld in een oefening de vraag beantwoorden ‘Hoeveel? 1, of meer?’. Voor het 

beantwoorden van deze vraag kunnen verschillende soorten input gegeven worden. Als de gegeven 
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uiting daarbij is Ik heb twee boeken gekocht, wordt dit redundante input genoemd. De leerder hoeft 

alleen het lexicale twee te verwerken om tot de juiste oplossing te komen, de uitgang –en van het 

meervoud is hiervoor overbodig. Een niet-redundante uiting zou zijn Ik heb boeken gekocht. Hier 

wordt de leerder gedwongen om de uitgang van het nomen te verwerken om tot de juiste betekenis 

te komen. Een ander bekend voorbeeld is een luisteroefening voor het herkennen van enkelvoud-

meervoud van een werkwoord (Oldenkamp, 2011). Cursisten krijgen twee plaatjes te zien: een 

afbeelding van één vrouw die een auto wast en een afbeelding van twee vrouwen die een auto 

wassen. Vervolgens moet de cursist aanwijzen welk plaatje past bij de aangeboden auditieve 

stimulus ‘ze wassen de auto’. In deze uiting is de –en uitgang van het werkwoord niet redundant. 

Cursisten moeten dit verwerken om tot de juiste oplossing te komen. 

Bij de affectieve oefeningen is er geen goed of fout antwoord. De cursist wordt gevraagd een 

mening of ervaring te geven. In de oefening wordt wel veelvuldig de doelstructuur gebruikt, zodat de 

leerder hiermee in aanraking komt binnen een betekenisvolle context. De affectieve oefeningen zijn 

bedoeld om de connectie tussen vorm en betekenis, die bij de referentiële oefeningen gemaakt 

wordt te versterken. Zij vormen dus een aanvulling en worden altijd ná de referentiële oefeningen 

aangeboden (Wong, 2004a). 

Bij Processing Instruction is er nooit sprake van oefeningen waarbij het produceren van de 

doelvorm centraal staat (Wong, 2002). Volgens Wong betekent dit niet dat er geen rol voor output 

zou zijn bij tweedetaalverwerving, maar output is geen onderdeel van PI. PI wil namelijk invloed 

uitoefenen op het proces waarbij input wordt omgezet in intake (zie Figuur 1) en output hoort bij 

Proces III, waarbij er een beroep wordt gedaan op de reeds verworven taal voor de productie. 

Processing Instruction kan worden gezien als een voorbeeld van Focus on Forms, door de 

expliciete uitleg over de grammaticale structuur. Tegelijkertijd wordt het als typisch voorbeeld gezien 

van een Focus on Form-benadering. Er wordt namelijk door de meer impliciete referentiële en 

affectieve oefeningen getracht een koppeling tussen vorm en betekenis tot stand te brengen 

(Loewen, 2015). Het onderscheid tussen expliciet en impliciet wordt vaak gemaakt bij het onderzoek 

naar tweedetaalverwerving, met name als het gaat om het onderwijzen van grammatica (DeKeyser, 

2003). Het onderscheid tussen impliciet en expliciet kan betrekking hebben op verschillende 

gebieden, zoals de instructies die gegeven worden door een docent of lesmethode, het leerproces 

zelf, of de kennis van de leerder over de taal (Hulstijn, 2005). Bij expliciet leren en expliciete 

instructie wordt de aandacht van de leerder bewust gericht op een bepaalde vorm of betekenis. Dit 

kan gebeuren door metalinguïstische uitleg, maar dit hoeft niet. Ook feedback of het (laten) 

ontdekken van patronen door de leerder kan een vorm zijn van expliciet leren. Impliciet verwerven 

van een taal kan plaatsvinden door het verwerken van veel taalaanbod, waarbij uit het taalaanbod de 

regels op een onbewuste manier verworven kunnen worden. Beide soorten van leren kunnen leiden 

tot zowel expliciete kennis als impliciete kennis. Bij expliciete kennis kan een leerder de taalregels 

verwoorden of is hij zich ervan bewust dat hij een regel volgt. Bij impliciete kennis gaat het om 

onbewuste kennis die kan worden toegepast in spontaan taalgebruik. 

Volgens DeKeyser (2003) moet het idee van impliciet leren (leren zonder zich daarvan bewust 

te zijn) niet verward worden met inductief leren (regels afleiden vanuit de input). Deze begrippen 

kunnen orthogonaal ten opzichte van elkaar geplaats worden, zoals te zien is in Figuur 3. De 

deductieve expliciete manier van leren komt hierbij overeen met het traditionele regels of rijtjes 

leren. Inductief expliciet leren gebeurt bijvoorbeeld wanneer cursisten aangemoedigd worden om 

zelf de taalregels te ontdekken bij het bestuderen van teksten. Er is sprake van inductief impliciet 

leren wanneer kinderen grammaticale aspecten van hun moedertaal verwerven zonder dat zij hier 

bewust over nadenken. Een vraag die voor dit onderzoek van belang zou kunnen zijn, is of dit ook 

mogelijk is voor het leren van een tweede taal. Deductief impliciet leren is volgens DeKeyser een 

minder duidelijke combinatie, maar het concept van parameter setting van de Universele 
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Grammatica is daar een voorbeeld van. De leerders ontlenen dan kenmerken van de taal aan de 

ingestelde parameters en dit gebeurt zonder dat zij zich dat bewust zijn. 

 

 Deductive Inductive 

 
Explicit 

 

 
  Traditional 

teaching 
 

 
Rule 

discovery 

 
Implicit 

 

 
Using 

parameters 
 

 
Learning L1 
from input 

Figuur 3 De inductieve/deductieve en impliciete/expliciete dimensies, overgenomen uit DeKeyser (2003) 

 

Volgens VanPatten gaat het bij de theorie van Input Processing niet om het verschil tussen 

expliciet en impliciet leren van grammatica. De theorie van Input Processing houdt zich namelijk 

bezig met het onderliggende proces van het verwerven van een tweede taal. Het debat over expliciet 

of impliciet zou volgens hem niet relevant zijn wanneer ervan uitgegaan wordt dat het bij 

tweedetaalverwerving niet gaat om het eigen maken van taalregels, maar om het verwerven van 

onderliggende taalkenmerken. Het verwerven van deze kenmerken zou altijd impliciet zijn 

(VanPatten, 2015). In het schema van DeKeyser (zie Figuur 3) komt dit het meest overeen met het 

concept van parameter setting in de theorie van de Universele Grammatica. 

 

1.3 Effectiviteit van Processing Instruction  
 

1.3.1 De eerste onderzoeken 
Onderzoek naar het effect van Processing Instruction ging van start met het onderzoek van 

VanPatten en Cadierno uit 1993. Zij onderzochten het effect van PI op de verwerving van Spaanse 

object pronomina door Amerikaanse tweedejaars studenten. Door middel van een pretest- posttest 

design werd er een analyse gedaan op het verschil in scores tussen drie groepen: Processing 

Instruction (PI) (n = 19), Traditional Instruction (TI) (n =18) en een controlegroep (n =18). De PI-groep 

kreeg expliciete informatie over de doelvorm en structured input activities. De expliciete informatie 

bestond uit uitleg over de grammaticale concepten van object en subject en voorbeelden van de 

Spaanse pronomina als object en subject. Bij de TI-groep werd ook expliciete uitleg gegeven over de 

doelvorm, waarna geoefend werd met het produceren van deze doelvorm. De pre- en posttesten 

bestonden uit een interpretatie- en een productiegedeelte. Bij de interpretatietaak moest de juiste 

afbeelding bij een auditieve stimulus gevonden worden, de productietaak bestond uit het afmaken 

van zinnen op basis van getoonde afbeeldingen. Er werden drie posttesten afgenomen: een dag na 

de instructie, een week later en een maand later. Uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de PI-

groep hoger scoorde op de interpretatietaak dan de TI- en controlegroep en dat de TI-groep en de 

controlegroep daarbij gelijk scoorden. Bij de productietaak scoorden zowel de PI-groep als de TI-

groep hoger dan de controlegroep. VanPatten en Cadierno vinden het opvallend dat de TI-groep wel 

hoger dan de controlegroep scoorde op de productietaak, maar niet op de interpretatietaak. Als 

verklaring noemen zij dat traditionele instructie geen invloed heeft op het verwerkingssysteem, maar 

alleen op het leersysteem: de kennis wordt wel geleerd, maar niet verworven. Er is dan dus sprake 

van expliciet deductief leren. Verder is het ook opvallend dat de PI-groep niet alleen op de 

interpretatietaak hoger scoorde dan de controlegroep, maar ook op de productietaak. Volgens deze 
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uitkomst zou PI, hoewel het alleen bestaat uit gestructureerde inputverwerking, ook van invloed 

kunnen zijn op output (VanPatten & Cadierno, 1993). 

Een replicatie van dit onderzoek door Cadierno (1995) liet ook positieve resultaten voor PI 

zien. Het effect van PI op interpretatie en productie van de werkwoordsmorfologie van de Spaanse 

verleden tijd werd onderzocht. Bij dit onderwerp staat het lexical preference principe centraal. 

Volgens dit principe verwerken leerders vooral de lexicale items die op verleden tijd wijzen en niet de 

werkwoordsmorfologie. Participanten waren 61 studenten van een basiscursus Spaans aan de 

Universiteit van Illinois met Engels als moedertaal. Ze werden verdeeld in drie groepen. Eén groep 

kreeg les over de verleden tijd volgens traditionele instructie (TI). Dit bestond uit uitleg over de 

grammatica van de verleden tijd met daarna output-based oefeningen. Een ander groep kreeg PI, 

wat betekent dat ze ook uitleg over de grammatica kregen, maar dan  gevolgd door referentiële 

oefeningen. Deze waren gericht op interpretatie van de doelvorm en niet op productie. De derde 

groep was een controlegroep. De controlegroep kreeg les volgens een ‘Natuurlijke Methode’, maar 

kreeg tijdens de onderzoeksperiode geen expliciete informatie over de doelvorm van het onderzoek. 

De pre-test, en drie posttesten (na een dag, een week en een maand) werden afgenomen met 20 

items voor interpretatie en 5 voor productie van de doelvorm. De resultaten gaven een significante 

stijging tussen pre-test en posttesten aan van de scores van de PI-groep voor zowel interpretatie als 

productie van de doelvorm. Bij de TI-groep was er alleen een significante stijging van de scores voor 

productie van de doelvorm en bij de controlegroep bleek er geen sprake van een significante stijging. 

De resultaten waren dus vergelijkbaar met het eerste onderzoek en lieten ook een effect van PI zien 

op zowel interpretatie als productie. 

Dit scriptieonderzoek heeft enkele overeenkomsten met het onderzoek van Cadierno. Eén 

van de doelvormen van dit huidige onderzoek is namelijk ook de werkwoordsmorfologie van de 

onvoltooid verleden tijd en in de pre- en posttesten wordt zowel interpretatie als productie 

gemeten. De verwachting is dat ook in dit onderzoek er een significante stijging van de scores is van 

de PI-groep. 

 

1.3.2 PI en output-based onderwijs 
Aangezien output in principe geen rol speelt bij PI, is in een aantal onderzoeken geanalyseerd of er 

ook een verschil in effect is tussen PI en output-based taalonderwijs of in PI met of zonder output. 

Sommige onderzoeken vonden hierbij een groter positief effect van PI dan van output-based 

instructie (zie bijvoorbeeld A. G. Benati, 2005; VanPatten, Farmer, & Clardy, 2009). Andere 

onderzoeken vonden geen duidelijk voordeel voor PI ten opzichte van output-based instructie 

(Erlam, 2003; Keating & Farley, 2008; Kirk, 2013; Morgan-Short & Bowden, 2006). In het onderzoek 

van Morgan-Short en Wood Bowden (2006) werd een groep beginnende studenten Spaans (n = 45) 

verdeeld tussen een processing instruction (PI) groep, een meaningful output-based (MOB) groep en 

een controlegroep. Beide experimentele groepen kregen dezelfde hoeveelheid input met de 

doelvorm, de Spaanse direct object pronomina. De PI-groep was bij het maken van de oefeningen 

afhankelijk van de juiste interpretatie van de doelvorm, terwijl de MOB-groep afhankelijk was van de 

juiste productie van de doelvorm voor het maken van de oefening. Beide groepen kregen na elk item 

van de oefening feedback op het antwoord. Bij een pretest, een directe en een uitgestelde posttest 

werd de interpretatie en productie van de doelvorm getest. Deze bestonden uit een luisteropdracht 

waarbij de juiste afbeelding bij elke uiting moest worden gekozen. De resultaten van beide 

experimentele groepen waren significant hoger dan die van de controlegroep op de 

interpretatietaak. Voor de productietaak was alleen het resultaat van de MOB- groep significant 

hoger dan dat van de controlegroep. Deze resultaten betekenen dat niet alleen input-based maar 

ook output-based instructie een rol kan spelen in de verwerving van een tweede taal. 
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 In dit scriptieonderzoek is alleen sprake van PI-oefeningen en staat het produceren van de 

doelvorm niet centraal. Er is tijdens de lessen van de Delftse methode echter wel sprake van 

productie, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is iets wat in overweging genomen moet worden bij 

het interpreteren van de resultaten. 

 

1.3.3 PI en andere doelvormen 
In het eerste onderzoek van VanPatten en Cadierno stond één doelvorm centraal. Het was daarom 

wenselijk om te onderzoeken of PI ook effect heeft op andere doelvormen en met name op 

doelvormen die minder opvallend zijn of voor talen met een complexere structuur dan het Spaans. 

Door Cheng (2002) werd een replicatie van het oorspronkelijke onderzoek van VanPatten en 

Cadierno (1993) gedaan bij universiteitsstudenten (n=109) met Engels als moedertaal. De 

doelstructuur was het gebruik van de Spaanse werkwoorden ser en estar. Deze werkwoorden 

hebben een veel lagere communicatieve waarde dan de Spaanse pronomina. Ze dragen weinig tot 

geen lexicale betekenis en zijn vaak redundant voor het begrijpen van een uiting. De resultaten gaven 

aan dat zowel de PI- als de TI-groep beter scoorden dan de controlegroep. Er werd dus geen verschil 

gevonden bij de interpretatietaak tussen de PI- en de TI-groep, wat in het oorspronkelijke onderzoek 

wel zo was. De resultaten voor het gemarkeerde estar werden daarna nog apart bekeken. Deze 

bleken wel overeen te komen met die van het oorspronkelijke onderzoek, namelijk een verbetering 

in zowel interpretatie als productie voor de PI-groep en alleen in productie voor de TI-groep. Het lijkt 

hierbij dus zo dat voor structuren met een hoge communicatieve waarde een duidelijker verschil in 

effect voor Processing instruction kan worden aangetoond dan voor structuren met een lagere 

communicatieve waarde, zoals het verschil tussen ser en estar. De doelvormen van dit 

scriptieonderzoek hebben beide een hoge communicatieve waarde. Verschillend gebruik van de 

vormen levert namelijk een betekenisverschil op. De uiting ‘het huis is gebouwd’ (klaar) heeft 

bijvoorbeeld een andere betekenis dan ‘het huis wordt gebouwd’ (nog niet klaar). 

Comer en DeBenedette (2011) deden onderzoek bij beginnende leerders van het Russisch op 

universiteiten in de USA. Participanten werden verdeeld over een PI-groep (n=32) en een TI-groep 

(n=28)  en voor de doelstructuur moesten connecties gemaakt worden tussen vijf mogelijke 

morfologische kenmerken en twee bijbehorende betekenissen. De resultaten toonden dat ook hier, 

bij een complexe morfologische vorm, de PI-groep hogere resultaten behaalde dan de TI-groep op 

interpretatie en vergelijkbare resultaten op productie. Deze resultaten werden als bewijs 

gepresenteerd tegen de stelling van Leaver et al. (2004) die beargumenteerden dat het 

oorspronkelijke onderzoek naar Processing Instruction niet generaliseerbaar zou zijn naar andere, 

complexere, talen of structuren zoals die van het Russisch. 

 Met dit scriptieonderzoek wordt het PI onderzoek uitgebreid naar twee Nederlandse 

vormen: de onvoltooid verleden tijd van regelmatige werkwoorden, wat als een ‘makkelijke’ 

structuur gezien kan worden; en het aspect van het hulpwerkwoord in passieve zinnen, wat als 

‘moeilijker’ structuur gezien zou kunnen worden. De onvoltooid verleden tijd is makkelijk uit te 

leggen, omdat het gaat over een duidelijk verschil tussen tegenwoordige en verleden tijd. Voor het 

aspect van het hulpwerkwoord in passieve zinnen moeten meer stappen genomen worden in de 

uitleg. Namelijk uitleg over de passieve vorm en uitleg over voltooid en onvoltooid aspect, wat niet 

hetzelfde is als verleden en tegenwoordige tijd. Als er een effect gevonden wordt voor Processing 

Instruction, kan ook onderzocht worden of dit effect per doelvorm verschillend is. 

 

1.3.4 De rol van expliciete instructie 
In het oorspronkelijke onderzoek van VanPatten en Cadierno (1993) was er, behalve de PI-

oefeningen nog een verschil tussen de PI en de TI groep: de PI-groep kreeg expliciete uitleg over de 

verwerkingsstrategie volgens het First Noun principe en de TI-groep niet. Deze expliciete instructie 
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zou dus ook het voordeel aan de PI-groep gegeven kunnen hebben en niet de PI-oefeningen. 

VanPatten en Oikkenon (1996) hebben daarom onderzoek uitgevoerd naar OVS-structuur met drie 

groepen participanten: een PI-groep (deze kreeg expliciete instructie (EI), met informatie over 

processing strategies, en Structured Input activities (SI)), een SI-groep (zonder EI en informatie over 

processing strategies, maar met structured input activities) en een EI-groep (met alleen EI). De 

resultaten toonden geen significante verschillen tussen de PI- en de SI-groep, maar beide 

presteerden beter dan de EI-groep. Dit lijkt aan te geven dat vooral de structured input 

verantwoordelijk is voor de hogere scores. Ook voor andere talen werden deze uitkomsten 

gevonden. Benati (2004a, 2004b) onderzocht dit voor de Italiaanse gender agreement en de future 

tense en Wong (2004b) voor het Franse partikel bij negatie, de. Elk van de drie onderzoeken liet 

betere resultaten zien voor de PI- en SI-groepen dan voor de EI-groepen. 

 Andere onderzoeken gaven echter wel een positief effect aan voor de expliciete instructie 

binnen de PI-groepen  (bijvoorbeeld Culman et al., 2009; Farley, 2004; Fernández, 2008). Uit deze 

onderzoeken bleek dat er vooral een effect was voor de snelheid waarmee de aangeboden 

structuren verworven. In de PI-groepen (met EI) kwamen de participanten sneller en tot de juiste 

manier verwerken van de doelvorm dan in de SI-groepen (zonder EI).  De vraag is waarom expliciete 

instructie voor sommige structuren wel invloed lijkt de hebben op de snelheid van verwerving en 

voor andere structuren niet. VanPatten et al. (2013) geven als verklaring dat dit afhangt van het soort 

expliciete informatie dat gegeven wordt; expliciete instructie is alleen effectief als de informatie die 

gegeven wordt niet lastig te begrijpen is. Het is voor leerders makkelijker om eenvoudig te begrijpen 

informatie toe te passen bij de verwerking van input dan ingewikkelde informatie. 

 Als conclusie kan dus gezegd worden dat expliciete instructie soms voordelen kan bieden, 

met name voor snelheid van verwerving van de doelstructuren, maar niet noodzakelijk is. Uiteindelijk 

behaalde de grote meerderheid van de participanten in bovenstaande onderzoeken hetzelfde 

resultaat. Niet de expliciete instructie, maar de structured input activities zijn dus verantwoordelijk 

voor het effect op de verwerving. Deze conclusie wordt onderbouwd door onderzoek van Marsden 

(2006) waarbij PI vergeleken werd met enriched input, dat bestond uit dezelfde expliciete uitleg, 

maar gevolgd werd door voorbeelden van de doelstructuur waarbij het niet nodig was om aandacht 

voor de vorm te hebben bij het doen van de taak. De resultaten toonden hierbij aan dat PI hogere 

leeruitkomsten gaf dan enriched input. Ook Sanz en Morgan-Short (2004) kwamen tot deze conclusie 

in een onderzoek waarbij zij de verschillen tussen vier groepen onderzochten (+/- expliciete 

regeluitleg, +/- expliciete feedback). Participanten waren Engelssprekende studenten (n=69) en de 

doelvorm waren de Spaanse direct-object pronomina. Alle groepen kregen PI door middel van 

referentiële en affectieve oefeningen waarin in totaal 56 keer de doelvorm voorkwam. De expliciete 

informatie bestond uit uitleg over de doelvorm en uitleg over juiste verwerkingsstrategieën. De 

negatieve feedback bestond uit directe feedback na een fout antwoord. Als resultaat vonden zij geen 

verschil tussen de groepen bij zowel interpretatie als productie.  Zij stellen dat in de onderzoeken 

waar een effect voor expliciete instructie werd gevonden, de leerders niet door de oefeningen op de 

vorm-betekeniskoppeling gericht werden. Wanneer de leerders deze oefeningen wel krijgen, heeft 

het geven van expliciete instructie geen extra effect.   

In het huidige onderzoek zijn de PI-oefeningen zo gemaakt dat een juiste verwerking van de 

doelvorm nodig is om tot het goede antwoord te komen. Op basis van het voorgaande zal daarbij 

geen expliciete uitleg over de doelvormen gegeven hoeven worden. Dit is ook in lijn met de Delftse 

methode waarbij geen expliciete instructie over grammaticaregels wordt gegeven. 

 

1.3.5 PI en impliciet/expliciet leren 
Ook al lijkt het effect van PI dus veroorzaakt te worden door de structured input activities en niet 

door de expliciete instructie over de vorm-betekeniskoppeling, toch blijft de vraag hoe deze 
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koppeling tot stand wordt gebracht bij de leerders. Het zou kunnen zijn dat leerders door het doen 

van de referentiële oefeningen een regel afleiden over de koppeling tussen de vorm en de betekenis, 

dit zou dan expliciet-inductief zijn (DeKeyser et al., 2002). VanPatten omzeilt deze vraag door te 

stellen dat het bij taalverwerving niet gaat om regels leren, of het nu impliciet of expliciet gebeurt. 

Waar het om gaat is de verandering van het taalverwerkingssysteem (VanPatten, 2002c). In alle 

bovenstaande onderzoeken is echter moeilijk van de resultaten van de posttesten af te leiden of er 

daadwerkelijk iets verandert aan de manier van input-verwerking.  

Wong en Ito (2017) stellen dat het doen van metingen door middel van eye-tracking meer 

licht kan werpen op de manier waarop leerders een doelstructuur verwerken. Zij deden onderzoek 

bij cursisten Frans op intermediate niveau (n = 64) van een Amerikaanse universiteit met Engels als 

moedertaal. Het richtte zich op het effect van PI en traditionele instructie (TI) voor de Franse 

causatief.  Er was sprake van 2 experimenten: in experiment 1 kreeg geen van beide groepen 

expliciete instructie; in het tweede experiment kregen zowel de PI- als de TI-groep expliciete 

instructie. De resultaten toonden dat in beide experimenten de PI-groep meer accuraat was in het 

kiezen van de juiste antwoorden. Bij experiment 2 werd bij beide groepen een veranderend ‘eye-

movement pattern’ gemeten, waaruit bleek dat het juiste plaatje sneller in overweging werd 

genomen als juist antwoord. Beide groepen maakten dus een verandering door na het krijgen van 

expliciete instructie. Hetzelfde werd ook gemeten in experiment 1, maar dan alleen bij de PI-groep. 

Zonder expliciete instructie trad dus alleen bij de PI-groep een verandering op. Dit geeft volgens de 

onderzoekers aan dat PI inderdaad een verandering in de verwerkingsstrategie in gang zet, en dat 

expliciete instructie hierbij een beperkte rol speelt. Helaas kan voor het huidige onderzoek geen 

gebruik worden gemaakt van ‘eye-tracking’ apparatuur, zodat we voor het meten van het effect van 

PI toch moeten uitgaan van de uitkomsten van de interpretatie en productie van de doelstructuren 

door middel van grammaticatesten.  

In de meeste onderzoeken die hierboven beschreven staan, is geen rekening gehouden met 

de individuele verschillen die tussen leerders kunnen bestaan. Waarom er in dit onderzoek wel 

aandacht is voor die verschillen, met name op het gebied van grammatical sensitivity en awareness, 

zal beschreven worden in de volgende paragraaf.  

 

 

1.4 Individuele verschillen en het effect van Processing Instruction 
 

1.4.1 Individuele verschillen 
Een grote rol in onderzoek naar taalverwerving speelt het onderzoek naar individuele verschillen 

tussen leerders (zie bijvoorbeeld Dörnyei & Skehan, 2003; Ellis, 2005). Docenten en onderzoekers 

vragen zich af hoe het komt dat sommige tweedetaalleerders sneller progressie maken in de 

tweedetaalverwerving dan andere. Onderzoek naar ultimate attainment geeft aanwijzingen dat 

individuele factoren een grote rol kunnen spelen bij het bereiken van het niveau van een 

moedertaalspreker (zie bijvoorbeeld Van Boxtel, 2005).  

 In het onderzoek naar Processing Instruction (PI) is de laatste jaren ook onderzoek gedaan 

naar deze individuele verschillen. Van factoren als leeftijd, taalachtergrond, geheugensystemen, 

motivatie en aanleg is onderzocht of er een verband is met het effect van PI.  

 Het verband tussen leeftijd en PI is onderzocht door Mavrotoni en Benati (2013) die de 

resultaten vergeleken van adolescenten, waarvan één groep pre-puberteit en één groep 

postpuberteit. Cox en Sanz (2015) onderzochten het effect van PI juist bij oudere leerders (60+) en 

jongvolwassenen (19-27 jaar). Uit beide onderzoeken bleek een positief effect voor PI op de 

verwerkingsstrategieën voor alle verschillende leeftijden. Benati en Angelovska (2015) vergeleken 
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schoolkinderen met volwassenen. Ook uit dit onderzoek bleek een positief effect voor PI bij beide 

leeftijdsgroepen op het maken van koppelingen tussen vorm en betekenis. Wel was er een verschil 

bij een taak met een hogere cognitieve moeilijkheidsgraad. Hierbij toonden de volwassenen meer 

vooruitgang dan de kinderen. Hoewel de participanten van het huidige onderzoek naar PI in de 

Delftse Methode verschilden in leeftijd (spreiding 19 tot 48 jaar), vielen zij niet in een verschillende 

leeftijdscategorie, zoals kinderen of personen boven de 60 jaar. Leeftijd is daarom in dit onderzoek 

niet als voorspellende factor meegenomen. 

Nog weinig onderzoek is gedaan naar de relatie tussen taalachtergrond en het effect van PI. 

Benati en Lee hebben met McNulty (2010) onderzocht of er een verschil is tussen taalleerders die 

één of  die meer talen beheersten. Er was in deze studie geen verband te zien tussen de 

taalachtergrond (in dit geval dus het aantal talen) en de interpretatie en productie van de 

doelstructuur van het onderzoek. In het huidige onderzoek beheersten bijna alle participanten meer 

dan één taal, waardoor dit niet als factor kon worden meegewogen. Wel is er een antwoord gezocht 

op de vraag of de manier waaróp participanten hun moedertaal en vreemde talen geleerd hebben 

een verband vertoont met het effect van PI. Dit komt aan de orde in een onderdeel van de vragenlijst 

die is afgenomen. 

Voor de individuele verschillen in geheugen heeft Hemerik (2017) onderzocht of er een 

verband was tussen het declaratief en procedureel geheugen van de participanten en het effect van 

PI. Zij onderzocht het effect van Processing Instruction bij beginnende NT2-leerders (n=31) met 

diverse moedertalen, aan de Technische Universiteit Delft. Omdat het huidige onderzoek een 

gedeeltelijke replicatie is van het onderzoek van Hemerik, wordt het gehele onderzoek beschreven in 

paragraaf 1.5.2. Voor wat betreft de geheugensystemen was de verwachting dat er een positief 

verband zou zijn tussen het declaratief geheugen, waarin voor een groot deel expliciete kennis is 

opgeslagen van het mentale lexicon, concepten, fonologische vormen en grammaticale 

uitzonderingen, en de verschilscores op de grammaticatesten. Participanten met een sterk 

declaratief leervermogen zouden volgens Hemerik meer baat hebben bij PI dan leerders met een 

zwak declaratief leervermogen en dus een grotere groei laten zien tussen de pretest en posttest van 

het onderzoek. Leerders met een sterk procedureel leervermogen zouden volgens Hemerik over het 

algemeen beter scoren op de grammaticatesten en dus wellicht al vanaf de pretest een hogere score 

hebben dan leerders met een zwakker procedureel leervermogen. Als reden hiervoor noemt zij dat 

het procedureel leervermogen de basis is voor impliciet leren en het de impliciete kennis bewaart 

van opeenvolgingen, regels, patronen, categorieën en routes. Deze leerders zouden dus meer baat 

hebben bij het herhaalde aanbod van voorbeelden volgens de Delftse methode dan leerders met een 

zwakker procedureel leervermogen. Helaas hadden de statistische analyses te weinig power door 

een laag aantal proefpersonen om een eenduidig resultaat te laten zien. Er is geen verband 

gevonden tussen het procedureel  en declaratief geheugen en de scores op de grammaticatesten.  

Het enige onderzoek naar het verband tussen motivatie en het effect van processing 

instruction is uitgevoerd door Farhat en Benati (2018). Zij onderzochten het effect van PI bij een 

groep Engelse schoolkinderen (n = 41, leeftijd 8 – 11 jaar) voor de verwerving van gender agreement 

in Modern Standaard Arabisch. Voor het bepalen van de verschillende variabelen die effect hebben 

op motivatie werden twee vragenlijsten gebruikt: the Academic Motivation Scale en the Attitude 

Motivation Test Battery. Aan de hand van de scores op de vragenlijsten werden de participanten 

ingedeeld in twee groepen: hoog-gemotiveerd en laag-gemotiveerd. In een pre-test posttest design 

werd interpretatie en productie getest. Beide groepen ontvingen processing instruction. Ook was er 

sprake van een uitgestelde posttest. De resultaten gaven aan dat beide groepen beter werden in de 

interpretatie en productie van de doelvorm en dit resultaat ook behielden bij de uitgestelde posttest. 

Er was dus geen significant verschil tussen de hoog- en laaggemotiveerde groep. Wellicht is motivatie 

een te breed begrip om in verband te brengen met het effect van PI. De vragen in de vragenlijst van 
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dit onderzoek zijn daarom meer toegespitst op de individuele kenmerken die van belang kunnen zijn 

bij de manier van verwerken van input door de taalleerder.  

Uit bovenstaande onderzoeken lijkt er tot op heden geen verband aangetoond tussen 

individuele verschillen en het (positieve) effect van processing instruction. Er is echter nog maar 

beperkt onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Ook zouden onderzoekers meer genuanceerd naar 

individuele verschillen kunnen kijken, door bijvoorbeeld verschillende kenmerken van aptitude en 

andere individuele verschillen met elkaar te combineren (Farhat & Benati, 2018). Dit huidige 

onderzoek wil hieraan bijdragen door te onderzoeken of er een verband is tussen grammaticale 

sensitiviteit (gemeten met LLAMA-F), individuele kenmerken op het gebied van grammaticaal 

bewustzijn (gemeten met een vragenlijst) en het effect van PI.  Het begrip ‘grammaticaal bewustzijn’ 

wordt in dit onderzoek in verband gebracht met de Noticing Hypothese van Schmidt (1990). 

 

1.4.2 Noticing en grammaticaal bewustzijn 
De theorie van Input Processing richt zich op het proces van input naar intake, zoals te zien was in 

Figuur 1 in pragraaf 1.1. Een andere theorie die zich op dit proces richt, is de Noticing Hypothese van  

Schmidt (1990). De hypothese stelt dat noticing een voorwaarde is om input intake te laten worden. 

Onder noticing wordt hierbij verstaan dat iemand bewust de aandacht op de input richt (Schmidt, 

2010).Wanneer ervan uitgegaan wordt dat er voor het verwerven van bepaalde vormen al bij de 

input aandacht voor die vorm nodig is, zal het succes hiervan onder meer afhangen van de 

individuele capaciteiten van cursisten om de aandacht op de vorm te richten (Robinson, Mackey, 

Gass & Smith, 2013). De verwachting van dit scriptie-onderzoek is dan ook dat ook bij Processing 

Instruction het opmerken van bepaalde vormen door de leerder een rol speelt en dat er een verband 

is tussen individuele verschillen in dit grammaticaal bewustzijn en het effect van Processing 

Instruction. 

Schmidt (2010) stelt dat sommige tweedetaalleerders meer ‘noticen’ dan anderen en dat 

deze individuele verschillen een verband vertonen met de snelheid en het uiteindelijke resultaat in 

de verwerving van de tweede taal. Als onderbouwing voor dit idee gebruikt hij de vergelijking tussen 

beschrijvingen van twee tweedetaalleerders: Wes en Julie. Beiden hebben een tweede taal geleerd 

zonder ooit formele instructie te krijgen en hebben een bepaalde mate van vloeiendheid in de 

tweede taal verkregen. Wes heeft echter de grammatica van de tweede taal maar minimaal 

verworven, terwijl Julie de grammatica van haar tweede taal beheerst op het niveau van een 

moedertaalspreker. Zowel Wes als Julie waren tijdens hun taalverwervingsproces sociaal, gericht op 

begrijpelijke input en niet bang om te spreken. Maar in een beschrijving van de individuele 

eigenschappen van Julie komen ook kenmerken voor die Wes niet toonde. Julie meldde bijvoorbeeld 

dat zij bewust aandacht had voor grammaticale structuren, morfologische verschillen en dat zij de 

feedback die zij kreeg van moedertaalsprekers zeer waardeerde. Over Wes wordt geschreven dat hij 

niet veel gaf om kleine grammaticale kenmerken, of dat hij ze gewoon niet opmerkte (Schmidt, 

2010). 

In bovenstaande voorbeelden betreft het beschrijvingen van individuele gevallen. In dit 

onderzoek wordt geprobeerd van een aantal kenmerken van succesvolle tweedetaalleerders bij een 

grotere groep participanten te onderzoeken of deze een verband vertonen met de scores op de 

testen van het onderzoek. De vragen zijn gebaseerd op de kenmerken die beschreven zijn van 

tweedetaalleerders met een grote of juist kleine mate van beheersing van grammaticale vormen van 

de taal, zoals Julie en Wes. De vragenlijst bestaat uit vragen over drie onderwerpen: de ervaring van 

de participant met het leren van andere talen, waaronder de moedertaal; het belang dat de 

participant hecht aan grammaticale correctheid; en hoe opmerkzaam op (grammaticale) structuren 

de participant zichzelf vindt bij het leren van een nieuwe taal.  
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Over de relatie tussen ervaring in taalleren en de mate van beheersing van grammaticale 

structuren is nog weinig bekend. Julie wordt wel beschreven als een actieve leerder en ook in Van 

Boxtel (2005) wordt ervaring met en plezier in het leren van andere talen genoemd in de beschrijving 

van een succesvolle tweedetaalleerder. Het is echter niet duidelijk of er ook een relatie is tussen het 

succes in taalverwerving en de manier waaróp iemand gewend is om talen te leren. In de vragenlijst 

wordt dit onderwerp wel aan de orde gesteld. Aan de ene kant worden er vragen gesteld die te 

maken hebben met nadruk op grammaticale correctheid die in de ervaring met taalleren aan de orde 

kan zijn geweest. Aan de andere kant wordt gevraagd naar de ervaring met veel luisteren en spreken 

van de taal die geleerd moest worden. De verwachting van de uitkomst van dit deel van de 

vragenlijst is nog onzeker. Het lijkt logisch dat iemand die geleerd heeft om veel met grammatica 

bezig te zijn hier later ook beter in is bij het leren van een tweede taal. Als we echter uitgaan van het 

impliciet verwerven van een taal, kan een leerder die juist veel ervaring heeft met luisteren en 

spreken uiteindelijk een hogere mate van taalbeheersing bereiken. 

Uit de beschrijvingen van Wes en Julie blijkt verder dat Julie veel belang hechtte aan 

grammaticale correctheid en dat zij het op prijs stelde als anderen haar taalgebruik corrigeerden. 

Ook in Van Boxtel wordt beschreven dat een succesvolle taalleerder niet graag fouten maakt in het 

taalgebruik. Over Wes wordt echter geschreven dat hij er niet van hield gecorrigeerd te worden. Ook 

vond hij dat als anderen hem niet begrepen dit net zozeer aan hen lag als aan hemzelf (Schmidt, 

2010). Met de vragen bij het onderwerp Belang wordt geprobeerd te ontdekken hoe belangrijk 

participanten grammaticale correctheid vinden. De verwachting is dat participanten die een hoge 

score invullen bij belang ook hoge scores op de grammaticatesten zullen hebben. 

De opmerkzaamheid van Julie op vormaspecten van de taal die zij leerde werd als groot 

beschreven. Zij had aandacht voor morfologische variatie, hield een boekje bij met aantekeningen 

over vormen en structuren en speelde bewust met de grammaticale structuren van de taal. Bij het 

onderwerp Opmerkzaamheid zijn daarom items opgenomen die vragen naar  een zelfbeoordeling 

van de opmerkzaamheid op vormen en grammaticale structuren van de taal, zoals de vraag of 

iemand patronen probeert te ontdekken wanneer hij of zij een nieuwe taal leert. De verwachting is 

dat de antwoorden op de vragen van het onderwerp Opmerkzaamheid een positief voorspellende 

waarde hebben op de scores van de grammaticatesten. 

Met de vragenlijst is dus geprobeerd kenmerken van individuele succesvolle 

tweedetaalleerders te bevragen bij een grotere groep. De onderwerpen vragen naar aspecten van 

het taalleren die ‘noticing’ en daarmee ook verwerving van bepaalde vormen en structuren zouden 

kunnen bevorderen. De verwachting is dan ook dat er een positief verband bestaat tussen de scores 

van de antwoorden op deze vragen en de scores van de grammaticatesten van dit onderzoek. 

 

1.4.3 Grammaticale sensitiviteit en de LLAMA-F test 
Als een van de belangrijkste individuele verschillen wordt (ook bij Wes en Julie) het mogelijke verschil 

in taalaanleg, of aptitude genoemd. Zoals gezegd neemt onderzoek naar foreign language aptitude 

een grote plaats in in onderzoek naar tweedetaalverwerving. Over het algemeen wordt met foreign 

language aptitude de aanleg bedoeld die iemand heeft voor het leren van een vreemde of tweede 

taal. Dit is een breed begrip en moet dan ook gezien worden als een algemene term die 

onderverdeeld wordt in een set van cognitieve vaardigheden (Wen, Biedron, & Skehan, 2017). Het 

werk van de Amerikaanse psycholoog J.B. Carroll heeft een zeer grote rol gespeeld in het onderzoek 

naar taalaanleg  (Dörnyei & Skehan, 2003). Aan de hand van testen die hij in de jaren ’50 

ontwikkelde, stelde Carroll een model op van de vier componenten die elk apart een bijdrage leveren 

aan het voorspellen de samenhang tussen aanleg en uiteindelijk succes in tweedetaalverwerving. De 

componenten worden beschreven in Figuur 4. 
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Naam Omschrijving 

Phonemic coding ability Het vermogen om onbekende klanken zodanig 
waar te nemen en te coderen dat ze later 
herkend en uit het geheugen opgehaald kunnen 
worden. 

Grammatical sensitivity Het vermogen om de grammaticale functie te 
herkennen die woorden of zinsdelen in uitingen 
kunnen hebben. Grammaticale gevoeligheid. 

Inductive language learning ability Het vermogen om taalregels uit input af te 
leiden en te gebruiken in nieuwe uitingen 

Associative memory Het vermogen om associaties (bijvoorbeeld 
tussen woordvorm en woordbetekenis) in het 
geheugen op te slaan. 

Figuur 4 Carroll's model voor factoren van taalaanleg (gebaseerd op Dörnyei & Skehan 2003) 

De verschillende componenten spelen een rol in de testen die Carroll en Sapon ontwikkelden, de 

Modern Language Aptitude Test (MLAT). De MLAT werd en wordt frequent gebruikt in onderzoek om 

taalaanleg te meten. 

De duidelijkste connectie met de theorie van input processing lijken de factoren grammatical 

sensitivity en inductive language learning ability te hebben. Bij beide gaat het namelijk om het 

koppelen van vorm aan betekenis, het herkennen van de grammaticale functie van een onderdeel 

van een uiting door het kijken naar de vorm. Deze onderdelen van taalaanleg spelen dus een rol in 

het verwerken van input. Wanneer deze factoren een rol spelen in het verwerken van de input, zou 

het dus zo kunnen zijn dat de individuele verschillen in grammatical sensitivity en inductive learning 

ability een verband vertonen met het effect van Processing Instruction.  

In dit onderzoek is gekozen om taalaanleg te meten met een onderdeel van de LLAMA test, 

ontwikkeld door Meara (2015) in samenwerking met zijn studenten Taal en Taalwetenschap van de 

Universiteit van Wales. De test wordt door Meara zelf als een ‘verkennende’ test omschreven, die 

niet gebruikt moet worden bij belangrijke beslissingen (Granena, 2013). Er is gekozen voor een 

onderdeel van de LLAMA-test en niet voor de MLAT, omdat de LLAMA vrij verkrijgbaar is en omdat 

deze taalonafhankelijk is. Naar de validiteit van de LLAMA is onderzoek gedaan door Granena (2013). 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de interne consistentie en stabiliteit van de testen acceptabel 

is en dat testscores niet afhankelijk zijn van moedertaal of geslacht van de participant. Ook  Rogers et 

al. (2017) vonden geen verband tussen testscores en een aantal andere achtergrondkenmerken. Wel 

vonden zij een verband met de ‘leerachtergond’ van de participanten, namelijk eerdere instructie bij 

het leren van een tweede taal.  

Er is gekozen voor het onderdeel LLAMA-F: grammatical inferencing. Deze test meet het 

vermogen om regels af te leiden van een onbekende, niet-bestaande taal. Dit komt overeen met de 

omschrijving van inductive learning ability (zie Figuur 4). Hoewel een participant tijdens de test de 

regel niet onder woorden hoeft te brengen, wordt hier toch gesproken over expliciet inductief leren 

(Granena, 2013). Er wordt namelijk aan de participanten gevraagd actief op zoek te gaan naar regels. 

Volgens Skehan (1989) moet dit vermogen om inductief te leren samen worden gezien met 

grammatical sensitivity als language analytic ability. In de handleiding bij de LLAMA-F geeft Meara 

(2015) dan ook aan dat deze test vooral wordt aangeraden als de onderzoeker ‘uitstekende 

analytische linguïsten’ wil opsporen.  

 In een aantal studies is er een verband getoond tussen grammatical sensitivity en de 

uitkomsten van taaltesten (zie bijvoorbeeld DeKeyser, 2000; Robinson, 1995). Er werden sterk 

positieve verbanden gevonden tussen grammatical sensitivity scores en de scores op 

grammaticatesten. Een specifiek verband tussen Processing Instruction en grammatical sensitivity 
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wordt gelegd door Robinson (2002). PI kan volgens hem een Focus on Form techniek zijn die voor 

een deel wordt beïnvloedt door de mate van grammatical sensitivity van een taalleerder. De leerder 

moet tijdens het verwerken van de input namelijk uitzoeken wat de kenmerken zijn van bepaalde 

vormen, zoals in dit onderzoek de morfologische kenmerken van de onvoltooid verleden tijd en het 

aspect in passieve zinnen.  

In onderzoek dat specifiek gericht was op het verband tussen grammatical sensitivity en het 

effect van PI zijn echter geen sterke aanwijzingen gevonden voor een positieve correlatie. VanPatten 

en Borst (2012a) deden namelijk onderzoek naar PI en de Duitse accusatief voor bepaalde 

lidwoorden bij OVS woordvolgorde. Hierbij toonden de scores op grammatical sensitivity een zwak 

verband met de posttestscores en de scores voor ‘trials to criterion’. Een trials to criterion score 

geeft aan na hoeveel items van een interpretatietest een participant de items op de juiste manier 

begint te verwerken en dus een aantal goede antwoorden na elkaar geeft. Voor een tweede studie 

onderzochten VanPatten en Borst (2012b) PI bij Spaanse object pronomina in OVS woordvolgorde. 

Hierbij werd geen effect gevonden voor grammaticale sensitiviteit op de trials to criterion en 

posttestscores.  

Dezelfde resultaten werden gevonden in een onderzoek door VanPatten et al (2013). Zij 

voerden onderzoek uit bij verschillende groepen taalleerders (Spaans, n =43; Duits n =46; Russisch n 

= 44; en Frans n =48), maar voor hetzelfde verwerkingsprobleem, namelijk het First Noun principe. De 

onafhankelijke variabelen bestonden uit wel of geen expliciete instructie en grammatical sensitivity 

gemeten met een onderdeel van de Modern Language Aptitude Test (MLAT). De afhankelijke 

variabelen waren een trials-to-criterion en een pretest/posttest-meting. Expliciete instructie bleek 

nuttig voor een aantal structuren, maar niet noodzakelijk. Grammatical sensitivity bleek met geen 

enkele meting een verband te tonen, behalve voor de groep Duits die expliciete instructie kreeg. Zij 

concludeerden dat  

VanPatten en Smith (2015) stellen zelfs dat taalaanleg helemaal geen centrale rol speelt in 

het proces van tweedetaalverwerving, wanneer die aanleg geoperationaliseerd wordt als 

grammatical sensitivity en gemeten met MLAT. Zij deden een onderzoek naar de verwerving van 

twee Japanse structuren bij studenten (n =47) die geen kennis van Japans hadden. Participanten 

kregen in het onderzoek basiszinnen met de Japanse SOV volgorde aangeboden en werden 

vervolgens getest voor deze zinnen, maar ook voor nieuwe uitingen. De nieuwe structuren waren 

ja/nee-vragen en bijzinnen. Als meting werd het aantal keer lezen van de grammaticale en niet-

grammaticale zinnen tijdens het beoordelen van grammaticaliteit gebruikt. Op basis van de 

resultaten van de metingen onderscheidden VanPatten en Smith drie groepen participanten: één 

groep die gevoeligheid toonde voor ongrammaticaliteit voor basisvolgorde, ja/nee-vraagzinnen en 

bijzinnen (parameter reset); een groep die dit alleen toonde voor basisvolgorde en ja/nee-zinnen 

(gedeeltelijke parameter reset); en een groep die dit alleen toonde voor de basisvolgorde (geen 

parameter reset). VanPatten en Smith vonden in dit onderzoek geen verschil in grammatical 

sensitivity tussen de verschillende groepen en beargumenteren daarmee dat taalaanleg geen 

verband vertoont bij het wel of niet ‘resetten’ van parameters. Volgens de theorie van de Universele 

Grammatica (UG) kunnen bij tweedetaalverwerving de oorspronkelijke parameters die iemand heeft 

voor zijn of haar moedertaal ‘gereset’ worden naar een nieuwe taal door blootstelling aan de 

kenmerken van die taal.  

VanPatten en Smith concluderen dat de rol die grammatical sensitivity speelt in 

tweedetaalverwerving sterk afhangt van de manier waarop deze verwerving gezien wordt. 

Taalverwerving wordt volgens hen door onderzoekers namelijk meestal gezien als het leren of 

verwerven van taalregels. Hiermee kan zowel het impliciet als het expliciet leren van die regels 

bedoeld worden. VanPatten en Smith beargumenteren dat het bij processing instruction niet gaat om 

het internaliseren van taalregels, of dit nu inductief gebeurt of volgens de traditionele expliciete 
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methode. Het doel van PI is dat ‘het onderliggende syntactische systeem van de leerder  geleidelijk 

evolueert als een resultaat van het verwerken van input (VanPatten & Smith, 2015, p. 146 ). Volgens 

het schema van DeKeyser  (zie Figuur 3, pag 10) zou dit dan impliciet-deductief zijn. 

Hoewel VanPatten en Smith dus beargumenteren dat de score van een test zoals de LLAMA-F  

geen verband zou vertonen met de mate van taalverwerving, is de verwachting van dit huidige 

onderzoek toch dat de score van de LLAMA-F test een positief verband vertoont met de resultaten 

op de grammaticatesten. De testen meten namelijk interpretatie en productie van de doelvormen 

door middel van meerkeuzevragen en gatenteksten. Bij deze manier van testen is niet duidelijk te 

meten of er een ‘evolutie van het syntactisch systeem’ heeft plaatsgevonden, wat overigens in het 

oorspronkelijke onderzoek van VanPatten (1993) ook niet uit de testresultaten naar voren komt. Het 

is dus goed mogelijk dat bij het maken de pre- en posttesten ook expliciet inductief opgedane kennis 

een rol speelt, waardoor deze scores een positief verband vertonen met de score op de LLAMA-F. 

 

 

1.5 De Delftse Methode 
 
Een belangrijk verschil tussen eerdere onderzoeken naar Processing Instruction en dit scriptie-

onderzoek is dat PI tot nu toe vooral vergeleken is met TI, traditionele instructie, of met output-

based instructie. De vraag is of het effect van PI hetzelfde zal zijn als het gemeten wordt bij cursisten 

die les krijgen volgens de Delftse Methode. De Delftse Methode verschilt namelijk in aantal opzichten 

van dat wat in de onderzoeken traditionele instructie en output-based instructie genoemd wordt. 

 

1.5.1 Kenmerken van de Delftse Methode 
De Delftse Methode is in de jaren ‘80 ontwikkeld door Montens en Sciarone. In 1984 verscheen het 

eerste cursusboek Nederlands voor buitenlanders. De Delftse Methode. Dit boek, het eerste in een 

serie, wordt ook wel het Groene Boek genoemd, vanwege de kleur van het boek. In deze tijd gaf de 

publicatie aanleiding tot veel discussie, vooral vanwege de grote aandacht voor het leren van nieuwe 

woorden, die aangeboden werden via teksten en de weinige aandacht voor grammatica (A. Sciarone, 

1999). De Delftse methode wordt door sommige taalwetenschappers gezien als ‘natuurlijke 

methode’ (Appel & Kuiken, 2006), waarbij cursisten ‘ondergedompeld moeten worden in een 

vreemde taal en die dan vanzelf zouden gaan spreken’ (Kalsbeek, 2015). Dit komt overeen met de 

theorie van Krashen, waarbij input centraal staat in de taalverwerving. 

Dat input centraal staat en noodzakelijk is voor taalverwerving, geldt inderdaad voor de 

Delftse Methode. Dat cursisten door input vanzelf de taal gaan spreken is wat kort door de bocht, het 

gaat net als bij de Input Hypothese van Krashen allereerst om begrijpelijk taalaanbod dat steeds 

verder uitgebreid wordt qua structuur en woordenschat. De leerstof van de Delftse methode bestaat 

uit grote hoeveelheden tekst. In elke nieuwe tekst komen woorden aan de orde die al eerder 

aangeboden zijn, en nieuwe woorden, waarvoor een vertaling gegeven wordt. Voor elke les moeten 

cursisten een tekst leren. Maar wat houdt het ‘leren van een tekst’ in? Blom omschrijft dit als volgt: 

 

 “Er wordt hun [Delftse cursisten] duidelijk gemaakt dat het leren van een tekst inhoudt, dat 

ze hem niet alleen globaal begrijpen, maar hem tot in detail kennen. Ze moeten van alle afzonderlijke 

woorden begrijpen wat die in die context betekenen, en als het om veranderlijke woorden gaat, 

moeten ze goede nota nemen van de vorm die ze hebben. Vervolgens moeten ze zo vaak oefenen 

met de geluidsweergave van de tekst dat ze die direct verstaan, ook zonder boek erbij, en dat ze die 

zinnen in hetzelfde tempo en met dezelfde intonatie na kunnen zeggen. Ze moeten zich zo 

voorbereiden op de vragen in of bij de tekst, dat ze, improviserend met de woorden uit die tekst, een 
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gesprek kunnen voeren naar aanleiding van de inhoud van de tekst, in verstaanbaar en goed lopend 

Nederlands.” (Blom, 2005, p. 155) 

 

Dit voeren van gesprekken is iets wat vanaf de eerste cursusdag in praktijk gebracht wordt; een 

lesuur volgens de Delftse methode bestaat bijna geheel uit conversatie in het Nederlands, zowel 

klassikaal als in duo’s of kleine groepen. Cursisten kunnen zo direct in praktijk brengen wat zij geleerd 

hebben en daarmee oefenen. Veel output dus. De rol van de docent is hierbij meer die van coach dan 

van iemand die kennis overdraagt. Maar de docent corrigeert ook (Wesdijk, 2005). Doordat de 

docent zich houdt aan de woordenschat die tot dan toe in de cursus geleerd is, zou elke, goed 

voorbereide, cursist aan de conversatie kunnen deelnemen. Na elke les volgt een computerpracticum 

in de vorm van een dictee met zinnen uit de geleerde les. Hiermee wordt het precies luisteren en 

juist spellen nog eens getoetst, bovendien kan het goed maken van de toets gezien worden als mooie 

beloning en stimulans voor een goed geleerde les. Ten slotte is er een washback-effect van deze 

manier van testen op het hebben van aandacht voor de vorm. Schrijft iemand bijvoorbeeld bij het 

dictee ‘werkt’ terwijl in het luisterfragment ‘werkte’ te horen was, dan wordt dit fout gerekend. In 

een gesproken zin is dit verschil misschien nauwelijks te horen, dus de cursist wordt als het ware 

gedwongen om aandacht te hebben voor het feit dat in deze context alleen deze vorm passend is. 

Een veelgehoorde opmerking over de Delftse Methode is dat het een methode is zonder 

grammatica. Aan het einde van de cursus zijn er steevast een paar cursisten die op hun 

evaluatieformulier invullen: ‘meer grammatica graag’. Onder grammatica wordt dan meestal 

verstaan een metalinguistische uitleg van de taalregels. Expliciete uitleg van grammaticaregels is 

inderdaad iets wat weinig tot niet voorkomt binnen de Delftse methode. Eén van de redenen 

hiervoor is dat het uitleggen van grammaticaregels, met bijbehorende terminologie, vaak meer 

vragen oproept dan het verduidelijkt. Bij de Delftse methode wordt de grammatica aangeboden door 

middel van voorbeelden, van waaruit cursisten kunnen extrapoleren naar andere gevallen. Volgens 

Blom is dit “generaliseren vanuit voorbeelden iets waar iedere theorie over het leren van een taal de 

leerders toe in staat acht (Blom, 1999, p. 34).”  De Delftse methode gaat ook niet uit van een 

tegenstelling tussen impliciet en expliciet leren van grammatica (A. G. Sciarone & Montens, 1984). 

“De grammatica wordt expliciet aangeboden door middel van voorbeelden en kan expliciet via 

grammatica of  impliciet via de teksten worden geleerd. De leerder bepaalt hoe hij zijn zaken wenst 

te organiseren. Beide systemen worden door elkaar gebruikt (A. G. Sciarone & Montens, 1984, p. 

11)”. 

 

1.5.2 Processing Instruction in de Delftse methode 
Zoals te lezen is in het citaat van Blom over het leren van de teksten door cursisten van de Delftse 

methode, is het wenselijk dat zij tijdens het leren van de teksten aandacht hebben voor de vorm van 

woorden als dit ‘veranderlijke’ woorden zijn. Op die manier zouden zij erachter kunnen komen dat er 

een relatie is tussen vorm en betekenis van woorden en zinnen. Dit lijkt echter niet altijd vanzelf te 

gaan. Volgens docenten die werken met de Delftse methode lijken sommige grammaticale 

structuren, zoals bijvoorbeeld onvoltooid verleden tijd, of passief, de meeste cursisten niet op te 

vallen. Hierdoor worden deze structuren ook maar moeizaam verworven. Er wordt door docenten 

dus nagedacht over een manier waarop het leggen van deze vorm-betekeniskoppeling gestimuleerd 

kan worden. Daarbij gaat de regel ‘baat het niet dan schaadt het niet’ niet op; er zullen alleen 

elementen aan de lesmethode worden toegevoegd, die bewezen effectief zijn en de leerders niet 

afhouden van de verwerving van de Nederlandse taal. 

 Het onderzoek naar de geschiktheid van PI voor de Delftse methode is daarom begonnen 

met een literatuurstudie door van Zwienen (2016) waarin zij onderzocht of, en op welke manier de 

principes van PI zouden passen binnen de Delftse methode. Zij concludeerde dat PI mogelijkheden 
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zou kunnen bieden mits er enkele aanpassingen gedaan werden. Zo zou er geen expliciete instructie 

over de vorm-betekeniskoppeling moeten zijn voorafgaand aan de oefeningen. Verder adviseerde zij 

om de affectieve oefeningen ook zoveel mogelijk afhankelijk van de vorm te maken om de oefening 

te kunnen maken. Ook gaf zij het advies om een productieve (spreek)oefening te koppelen aan de 

activiteit, zodat er een wisselwerking tussen perceptie en productie zou kunnen ontstaan. Als eerste 

vervolgstap wordt genoemd dat het effect van PI-oefeningen gemeten moet worden binnen de 

Delftse methode. 

 Dit testen van de effectiviteit van PI binnen de Delftse methode is uitgevoerd door Hemerik 

(2017) met een onderzoek voor haar MA-scriptie. Door middel van een pre-test/posttest design werd 

het verschil in score tussen twee groepen onderzocht. Participanten (n = 31) waren hoogopgeleide 

cursisten met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar en met zeer uiteenlopende moedertalen. Zij 

volgden een cursus Nederlands als tweede taal volgens de Delftse methode aan het Instituut voor 

Talen en Academische Vaardigheden (ITAV) aan de Technische Universiteit Delft.  Het cursusniveau 

was A1 – A2. De twee groepen waren een DM-groep (n = 13), die les kreeg volgens het reguliere 

programma van de Delftse methode, en een DM+PI-groep (n = 18), die naast het reguliere 

programma PI-oefeningen maakte tijdens de cursus. Er werden drie grammaticale structuren 

onderzocht: inflectie van het werkwoord bij enkelvoud en meervoud; inflectie van de onvoltooid 

verleden tijd; en het verschil in aspect tussen passieve zinnen met worden en met zijn. Deze 

onderwerpen werden respectievelijk getal, tijd en aspect passief genoemd. In totaal maakte de 

DM+PI-groep verspreid over de cursus van zeven weken, zes PI-oefeningen, twee per grammaticaal 

onderwerp. Elke oefening bestond uit 10 of 11 items, waarbij cursisten werd gevraagd om 

bijvoorbeeld een keuze te maken tussen twee categorieën. Voor het maken van de juiste keuze 

waren zij afhankelijk van een juiste interpretatie van de doelstructuur. Voor het onderwerp aspect 

passief moest er bijvoorbeeld een keuze gemaakt worden tussen klaar of niet klaar voor uitingen als: 

‘het eten wordt gekookt’, ’de woonkamer is opgeruimd’ en ‘lekkere hapjes worden gemaakt’. Na 

afloop van het maken van de oefening kregen de cursisten de juiste antwoorden te zien, met een 

markering van de betreffende structuur. Zij kregen geen expliciete uitleg over de structuur. 

De grammaticatesten bestonden uit een interpretatie en een productiegedeelte, met elk drie 

onderdelen voor de grammaticale structuren. De grammaticatesten bestonden uit twee versies die 

volgens een split-block design werden aangeboden. Beide versies bevatten een interpretatie- en een 

productiegedeelte voor elk van de drie grammaticale structuren. Voor interpretatie waren er 8 

kritieke items per structuur, voor productie 7. Doordat er bij het onderdeel getal sprake was van een 

‘plafondeffect’ (meer dan de helft van de particpanten haalde een (bijna) maximale score op de pre-

test, waardoor er geen vooruitgang gemeten kon worden), is dit onderdeel niet meegenomen in de 

analyse. 

 Hemerik vond geen significant hoofdeffect voor de conditie groep (DM of DM+PI); er werd 

alleen een interactie-effect gevonden voor de interpretatie van aspect passief. Dat wil zeggen dat de 

toename in scores op de grammaticatesten bij beide groepen even sterk was, maar dat er een 

sterkere toename van scores was op het gedeelte interpretatie aspect passief bij de DM+PI-groep. De 

verwachting naar aanleiding van de resultaten uit eerdere onderzoeken, beschreven in 1.3, was dat 

de PI-groep in ieder geval op beide interpretatie-onderdelen beter zou scoren dan de groep zonder 

de PI-oefeningen. Hemerik noemt een aantal verklaringen voor dit verschil in uitkomst. De PI-

oefeningen bestonden uit alleen referentiële oefeningen, zonder expliciete instructie vooraf. Dit 

hoeft echter geen verklaring te zijn, omdat het effect van PI vooral is toe te schrijven aan de 

structured input activities. Wat wel een groot verschil is met andere onderzoeken, is dat de 

participanten bij dit onderzoek pas na de oefening de juiste antwoorden te zien kregen. Hierdoor 

werden zij pas na de oefening in de gelegenheid gesteld om hun verwerkingsstrategie bij te stellen. 

Wanneer steeds na het maken van een onderdeel van de oefening feedback gegeven wordt, in de 
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vorm van ‘correct’ of ‘niet-correct’, zou dit van invloed kunnen zijn op de verandering van de 

verwerkingsstrategie. Volgens VanPatten (2002a) is deze directe feedback onmisbaar voor de 

taalleerder om de verwerkingsstrategie  bij te kunnen stellen. Voor het huidige onderzoek is dus 

verandering aangebracht in de opzet van de PI-oefeningen. Tijdens het maken van de oefeningen 

zullen participanten direct na elke vraag feedback krijgen. 

 Verder waren volgens Hemerik wellicht de grammaticatesten niet volledig valide en 

betrouwbaar, doordat er weinig items per grammaticale structuur waren. Voor het huidige 

onderzoek is de betrouwbaarheid van de grammaticatesten onderzocht. Uit een 

betrouwbaarheidsanalyse bleek de betrouwbaarheid van het onderdeel interpretatie van Versie A 

matig, Cronbachs α = .62 en van Versie B redelijk, Cronbachs α = .79. Uit itemanalyse bleek dat er 

weinig verbetering aan de items zelf mogelijk was. Daarom is de betrouwbaarheid verhoogd door 

een uitbreiding van dit interpretatiedeel van de test van 24 naar 30 items. Uit een 

betrouwbaarheidsanalyse van het productiedeel van de testen bleek voor dit onderdeel in beide 

versies een goede Cronbachs alpha: Versie A α = .80; Versie B α = .83  Er waren echter wel 

verbeterpunten in het productiegedeelte van de testen.  Voor tijd bestond de productietest uit een 

gatentekst waarin men woorden moest invullen. Voor aspect passief was dit ook zo, maar waren er 

vier opties gegeven waaruit men kon kiezen bij het invullen van de gaten. Hierdoor werd deze 

productietest eigenlijk een meerkeuzetest waarbij de raadkans ¼ of zelfs ½ als participanten wisten 

dat ‘wordt’ en ‘is’ voor aspect passief gebruikt werden. Het hele productiedeel van de pre- en 

posttest is daarom voor deze scriptie herschreven in één gatentest waarin zowel tijd als aspect 

passief een onderdeel zijn. Tevens waren in het onderzoek van Hemerik in de scores voor productie 

van tijd alleen items meegenomen waarin de verleden tijd moest worden ingevuld en niet de items 

met tegenwoordige tijd. Hierdoor scoorden participanten die alleen de ene of de andere tijd ingevuld 

hadden heel hoog of juist heel laag op dit onderdeel en is niet te zien of ze het verschil tussen deze 

twee vormen kennen. In dit huidige onderzoek zijn voor de scores op het onderdeel productie tijd 

daarom zowel verleden als tegenwoordige tijd meegenomen. 

 

1.6 Onderzoeksvragen 
Aangezien het onderzoek van Hemerik wel een trend laat zien naar een positief effect van processing 

Instruction, is het onderzoek naar PI in de Delftse methode nog niet ten einde en vormt het huidige 

onderzoek een replicatie van dat van Hemerik, echter met een aantal aanpassingen en uitbreidingen. 

De eerste hoofdvraag bij dit deel van het onderzoek luidt dan ook: 

 

1. Is er een effect van Processing Instruction binnen de Delftse methode? 

 

Om hierop een antwoord te vinden, zullen de volgende deelvragen beantwoord worden: 

Is er een verschil tussen cursisten die binnen de Delftse methode cursus wel PI-oefeningen krijgen en 

cursisten die dat niet krijgen op de testscores van: 

- Interpretatie en productie van verleden tijd van regelmatige werkwoorden 

- interpretatie en productie van het aspect van passieve zinsconstructies. 

 

Processing Instruction zou effectief zijn wanneer de cursisten die wel PI-oefeningen krijgen een 

grotere groei doormaken in de interpretatie en productie van de doelvormen en dus een grotere 

verschilscore tussen de pre- en posttest hebben. De hypothese bij deze onderzoeksvraag is dat 

cursisten die PI-oefeningen aangeboden krijgen tijdens de cursus een grotere groei doormaken en 

dus een groter verschil tussen pre- en posttestscore tonen, dan cursisten die geen PI-oefeningen 

krijgen. 
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Het tweede deel van het onderzoek richt zich op het effect van Processing Instruction en het verband 

met individuele verschillen tussen leerders, zoals beschreven in paragraaf 1.4. De tweede hoofdvraag 

van het onderzoek is: 

  

2. Is er een verband tussen het effect van Processing instruction en de individuele verschillen 

tussen tweedetaalleerders op het gebied van grammaticale sensitiviteit en grammaticaal 

bewustzijn?  

Hierbij zijn de deelvragen: 

a) Kan de LLAMA-F test het effect van Processing Instruction voorspellen? 

b) Kunnen individuele kenmerken van leerders op het gebied van ervaring met 

grammaticaonderwijs, het belang dat gehecht wordt aan juist grammaticagebruik en de 

opmerkzaamheid op vorm- en structuuraspecten het effect van Processing Instruction 

voorspellen? 

Met de LLAMA-F test (deelvraag a) en een vragenlijst (deelvraag b) worden de individuele kenmerken 

van participanten onderzocht. Als er een effect voor Processing Instruction wordt gevonden wordt, 

wordt bij de groep die PI-oefeningen heeft gedaan onderzocht of en welke van deze kenmerken de 

verschilscores op de grammaticatesten kunnen voorspellen. Als er geen effect blijkt te zijn van PI, 

dan wordt bij de gehele groep participanten onderzocht of de individuele kenmerken de score op de 

posttest of de verschilscore tussen de pre- en posttest kunnen voorspellen. De verwachting is dat de 

LLAMA-F test een positieve voorspeller is voor de scores op de grammaticatesten. Voor de vragenlijst 

is de verwachting dat de scores op de verschillende onderdelen ook positieve voorspellers zijn voor 

de scores op de vragenlijsten. De vragenlijst moet echter vooral ook als een verkennend onderzoek 

gezien worden. 
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2 Methode 
 

2.1 Design 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een pre-/posttestdesign met twee groepen cursisten 

van de cursus Nederlands volgens de Delftse methode aan de Technische Universiteit Delft. Eén 

groep volgt het reguliere programma en wordt de DM-groep genoemd. De andere groep krijgt naast 

het volgen van de cursus, tijdens de cursus op vier verschillende momenten oefeningen volgens de 

Processing Instruction theorie aangeboden. Deze groep wordt DM+PI genoemd. Tevens wordt het 

verband tussen grammaticaal bewustzijn en de score op de grammaticatesten onderzocht bij beide 

groepen, door middel van het afnemen van de LLAMA-F test en een vragenlijst. De planning van het 

onderzoek is te vinden in Tabel 1. 

 
Tabel 1 Schema onderdelen van het onderzoek Processing Instruction 

Activiteit Wie Onderwerp Cursusweek 

Pretest DM-groep 
DM+PI-groep 
 

tijd en passief 1 

PI-oefeningen 
 

DM+PI-groep tijd en passief 3 

LLAMA-F test en 
vragenlijst 
 

DM-groep 
DM+PI-groep 

grammaticaal 
bewustzijn 

4 

PI-oefeningen 
 

DM+PI-groep tijd en passief 5 

Posttest DM-groep 
DM+PI-groep 

tijd en passief 7 

 

In de planning is te zien dat de tijd tussen de laatste PI-oefening en de afname van de posttest twee 

weken bedraagt, waardoor ook gesproken kan worden van een uitgestelde posttest. Er wordt dus 

geen direct effect gemeten, maar een effect op (iets) langere termijn. 

 

2.2 Proefpersonen 
De proefpersonen van het onderzoek waren cursisten van een cursus Nederlands voor buitenlanders 

bij de NT2-afdeling van het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden aan de Technische 

Universiteit Delft. Zij volgden een cursus Elementary 2. Dit houdt in dat zij in deze cursus van niveau 

A1 van het Europees Referentiekader naar niveau A2 toewerkten. Sommige cursisten hadden 

daarvoor met succes een cursus Elementary 1 (0 – A1) gevolgd, anderen hadden op een andere 

manier niveau A1 bereikt en kwamen via een intaketoets in deze cursus terecht. De cursus 

Elementary 2 is een niet-intensieve cursus volgens de Delftse methode. Dit betekent dat de cursisten 

gedurende 7 weken, twee keer per week een uur conversatieles volgden waarvoor zij zich grondig 

moesten voorbereiden. De lessen werden gegeven door verschillende docenten, meestal twee per 

groep. De docenten van de experimentele en controlegroep waren niet dezelfde. Alle docenten 

werkten volgens de richtlijnen van de Delftse methode. Tijdens dit onderzoek waren er 5 Elementary 

2-groepen, elk met maximaal 16 cursisten. 

De proefpersonen zijn verdeeld in twee groepen: de DM-groep en de DM+PI-groep. De DM+PI-groep 

(n= 22 )was de onderzoeksgroep. Deze groep bestond uit de cursusgroepen 2A, 2B en 2E. De DM-

groep (n= 16) was de controlegroep en bestond uit de groepen 2C en 2D. 
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 De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 38 cursisten die zowel de pre-test als de 

posttest hadden gemaakt. De DM-groep bevatte 16  participanten (6 vrouwen) en de DM+PI-groep 

22 (11 vrouwen). De gemiddelde leeftijd in de DM-groep was 31 jaar (SD = 6,3; min.= 24; max.=48). In 

de DM+PI-groep waren de proefpersonen gemiddeld 27 jaar (SD = 5,0; min.= 19; max.= 39). 

Proefpersonen uit de DM-groep verbleven bij de start van het onderzoek gemiddeld 11 maanden (SD 

= 5,8; min.= 5; max. = 18) in Nederland en hadden 5 maanden (SD = 3,4; min. = 2; max. = 15) 

Nederlandse les gevolgd. In de DM+PI-groep waren de proefpersonen gemiddeld 15 maanden (SD = 

12,8; min. = 1; max. = 52) in Nederland en volgden ook 5 maanden (SD = 4,6; min. = 0; max. = 18) les. 

Alle proefpersonen waren universitair geschoold. De moedertalen van de proefpersonen waren zeer 

divers. Steeds staat tussen haakjes eerst het aantal proefpersonen uit de DM-groep en daarna het 

aantal uit de DM+PI-groep. De moedertalen van niet alle cursisten zijn bekend, doordat sommige 

cursisten de vragenlijst niet (helemaal) ingevuld hebben. De moedertalen waren: Engels n=8 (4/4), 

Arabisch n=3 (1/2), Grieks n=3 (2/1), Spaans n=3 (1/2), Duits n=2 (2/0), Chinees n=2 (1/1), Hongaars 

n=2 (0/2), Italiaans n=2 (0/2), Japans n=2 (1/1), Bulgaars n=1 (0/1), Frans n=1 (0/1), Hebreeuws n=1 

(1/0), Mandarijn n=1 (0/1), Portugees n=1 (0/1), Russisch n=1 (0/1), Turks n=1 (0/1). Behalve twee, 

gaven alle proefpersonen aan ook Engels in enige mate te beheersen.  

 

2.3 Doelvormen  
In het onderzoek van Hemerik (2017) is de relatie tussen het doen van PI-oefeningen en de uitkomst 

op grammaticatesten onderzocht voor drie verschillende doelvormen: de inflectie van het 

werkwoord bij enkelvoud en meervoud; de inflectie van de onvoltooid verleden tijd; en het verschil 

in aspect tussen de passieve zinnen met worden (het huis wordt gebouwd) ten opzichte van zijn (het 

huis is gebouwd). Deze structuren werden respectievelijk getal, tijd en aspect passief genoemd. Voor 

deze replicatie van het onderzoek is besloten het testonderdeel getal niet te onderzoeken. In het 

onderzoek van Hemerik bleek dat veel cursisten op dit niveau voor dit onderdeel al bij de pre-test 

een maximale of bijna maximale score behaalden, waardoor het zogenoemde plafondeffect optrad. 

Ook biedt het onderzoeken van twee in plaats van drie doelvormen de mogelijkheid om het aantal 

items voor tijd en aspect passief in de pre- en posttesten te verhogen zonder dat de totale test langer 

wordt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de testen. 

Onder de doelstructuur tijd wordt in dit onderzoek het gebruik van de onvoltooid verleden 

tijd verstaan. Dit is een geschikte structuur om het effect van processing instruction te onderzoeken, 

omdat dit een duidelijk voorbeeld is van het lexical preference principle. Vaak is de vorm van de 

onvoltooid verleden tijd redundant, doordat er in dezelfde zin of context andere, lexicale, 

aanwijzingen zijn voor de verleden tijd. Bijvoorbeeld het voorkomen van bijwoordelijke bepalingen 

als ‘gisteren’, ‘vorige week’. De leerder is hierdoor niet afhankelijk van de vorm van het werkwoord 

om te weten te komen dat het hier om een verleden tijd gaat. Bovendien is het morfologisch verschil 

tussen bijvoorbeeld werkt en werkte heel klein, waardoor dit niet snel opgemerkt zal worden. 

Volgens de IP-theorie zal de inflectie van de onvoltooid verleden tijd dus niet makkelijk beschikbaar 

zijn voor intake en dan ook niet voor verwerving. 

Voor het onderzoeken van het kenmerk aspect passief is gekozen, omdat cursisten met deze 

vorm van werkwoordsmorfologie veel moeite hebben volgens de docenten. Het gaat hier om het 

gebruik van aspectuele hulpwerkwoorden bij passieve zinnen. Het hulpwerkwoord worden geeft in 

passieve zinnen het aspect onvoltooid aan (zij wordt door de dokter onderzocht) en het 

hulpwerkwoord  zijn  geeft het aspect voltooid aan (zij is door de dokter onderzocht). Ook hier zou 

sprake kunnen zijn van het lexical preference principle: in de teksten van deze cursus is het meestal 

duidelijk vanuit de context of andere woorden in de zin, om welke tijd het gaat en zijn de cursisten 

niet afhankelijk van de vorm van het hulpwerkwoord om de betekenis van de zin of uiting te kunnen 

achterhalen. Wellicht speelt ook het sentence location principle hier een rol.  In de voorbeeldzinnen 
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De huizen zijn gebouwd en De huizen worden gebouwd staat ‘gebouwd’ op de laatste positie van de 

uiting. Dit zou dus eerder verwerkt worden dan de aspectuele hulpwerkwoorden en dan alleen 

gezien worden als markering voor de voltooide tijd, vanwege de vorm met ge-. De proefpersonen 

zouden dan bij de interpretatievragen voor dit onderwerp vooral kiezen voor een antwoord dat 

verleden tijd aangeeft, bijvoorbeeld gisteren of vorige week, ook bij stimuli als de uiting Het lijstje 

voor de boodschappen wordt door mijn moeder gemaakt. Bij het productiegedeelte zouden 

participanten dan eerder kiezen voor een vorm van ‘zijn’ als hulpwerkwoord dan voor een vorm van 

‘worden’, omdat zij dit ook voor de voltooide tijd zouden gebruiken. 

 

2.4 Materiaal 
Het materiaal voor dit onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: de PI-oefeningen voor de 

DM+PI-groep, de pre- en posttesten voor alle groepen, de LLAMA-F test en de vragenlijst over 

grammaticaal bewustzijn, beide ook voor alle groepen. De originele versies van deze materialen zijn 

te vinden in de bijlagen van deze scriptie. 

 

2.4.1 PI-oefeningen 
Proefpersonen in de DM+PI-groep kregen gedurende de cursus vier PI-oefeningen aangeboden: 

tweemaal een oefening over het onderwerp tijd en tweemaal voor aspect passief. Voor deze 

oefeningen is gedeeltelijk gebruik gemaakt van het materiaal uit het onderzoek van Hemerik (2017) 

en is één nieuwe oefening geschreven. 

De oefeningen zijn vormgegeven volgens het principe van de referentiële oefeningen, zoals 

beschreven in paragraaf 1.2. Dat betekent dat de participant op elk item van de oefening een reactie 

moest geven. De reactie bestond steeds uit het maken van een keuze tussen twee antwoorden. Voor 

het geven van een correcte reactie was het nodig om de doelstructuur op een juiste manier te 

verwerken. Hierbij was sprake van een smalle context; er waren geen andere aanwijzingen in de 

uitingen te vinden die naar het juiste antwoord konden leiden. Als voorbeeld in Figuur 1 een deel van 

de oefening die gebruikt is bij het onderwerp tijd. Hierbij was het nodig om de vorm van het 

werkwoord te verwerken om tot het juiste antwoord te komen. 

 
Oefening bij les 29 Vragenlijst vrije tijd. 
 
In deze oefening lees je over Lisa en haar vrije tijd.  
Vorig jaar woonde Lisa bij haar ouders in Spanje. Nu studeert zij in Nederland en ze woont er ook. 
Je leest wat Lisa vorig jaar in haar vrije tijd deed. En je leest wat ze nu in haar vrije tijd doet. 
 
Welke zinnen gaan over  vorig jaar en welke over nu? 
 
       Vorig jaar                Nu 

1. Ze besteedde veel vrije tijd aan haar familie.  □  □  
2. Ze nodigt gasten bij haar thuis uit.   □  □ 
3. Ze mailt met haar vrienden.    □  □ 
4. Ze wandelde met haar hond.    □  □ 
5. Ze sport in het sportcentrum.   □  □ 
6. Ze danste met een vriend.    □  □ 

 

Figuur 5 PI-oefening bij het onderwerp tijd 

 

Voor het onderwerp tijd waren er 2 PI-oefeningen met respectievelijk 10 en 12 items; voor het 

onderwerp aspect passief waren er ook 2 PI-oefeningen met elk 10 items.  

Voor de oefeningen is alleen gebruik gemaakt van het lexicon dat de cursisten tot dan toe in 

de cursus aangeboden hadden gekregen en dus bekend verondersteld werd. Op deze manier wordt 
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rekening gehouden met het tweede principe van VanPatten, Availibility of Resources principle. Dit 

principe zegt dat leerders alleen aandacht voor de vorm kunnen hebben, wanneer zij weinig moeite 

hebben met het verwerken van de informatieve en communicatieve inhoud. De oefeningen waren 

steeds gekoppeld aan het thema, zoals Vrije tijd,  van de les waarin ze gemaakt werden. Dit 

verhoogde de communicatieve context van de oefeningen. Ze waren niet specifiek gekoppeld aan de 

grammaticablokjes met voorbeelden die in het boek bij de betreffende les worden gepresenteerd. 

De reden hiervoor is, dat grammaticavoorbeelden cyclisch worden aangeboden binnen de Delftse 

methode en er nooit sprake van is dat er één bepaalde structuur centraal staat in de les.  

Er werd nooit expliciet geoefend met het produceren van de doelvorm. Doordat de les na de 

oefening echter uit conversatie over het onderwerp van de les bestond, kan het natuurlijk wel aan de 

orde zijn geweest dat participanten de doelvorm produceerden, maar dit gebeurde dan zonder 

nadruk. 

 

2.4.2 Pre- en posttest 
De  pre- en posttest zijn specifiek ontwikkeld voor het onderzoek naar Processing Instruction binnen 

de Delftse methode. Ze bestonden uit een interpretatie- en een productiegedeelte voor de twee 

grammaticale onderwerpen tijd en aspect passief. Voor het interpretatiegedeelte is voor een groot 

deel gebruik gemaakt van het materiaal van Hemerik, voor het productiegedeelte zijn twee geheel 

nieuwe versies ontwikkeld. Er waren van de gehele test twee versies, versie A en versie B. Deze 

werden via een splitblockdesign aan de participanten aangeboden; de groepen Elementary 2a, 2e en 

2c maakten versie A als pretest en versie B als posttest, bij de groepen Elementary 2b en 2d was dit 

andersom. Dit zorgde er dus voor dat er binnen de DM+PI-groep en de DM-groep steeds 

verschillende versies als pre- en posttest werden gemaakt (zie Tabel 2). 

 
Tabel 2 Verdeling van de testen over de groepen proefpersonen. 

Onderzoeksgroep Cursusgroep Versie pre-test en posttest 

DM (n=16) Elementary 2C (n=9) Pre-test versie A, posttest versie B 
 Elementary 2D (n=7) Pre-test versie B, posttest versie A 
DM+PI (n=22) Elementary 2A (n=4) Pre-test versie A, posttest versie B 
 Elementary 2B (n=9) Pre-test versie B, posttest versie A 
 Elementary 2E (n=9) Pre-test versie A, posttest versie B 

 

Het interpretatiegedeelte van de test bestond uit 30 meerkeuze-items. De onderwerpen getal en 

aspect passief werden daarbinnen in een willekeurige volgorde getest. Voor beide onderwerpen 

waren er elk 11 kritieke items en er stonden in totaal 8 afleiders in. Elk item had als 

antwoordmogelijkheid 3 alternatieven en daarbij ook de keuze ‘ik weet het niet’ om de raadkans te 

verkleinen. De items bestonden uit gatenzinnen, waarin een tijdsbepaling ingevuld moest worden 

(zie Figuur 6). 

Ook in de productietest kwamen beide doelvormen in willekeurige volgorde voor. Het 

productiegedeelte bestond uit een gatentest, waarin proefpersonen de antwoorden schriftelijk 

moesten invullen. Proefpersonen waren gewend aan deze manier van testen, omdat tijdens een 

cursus volgens de Delftse methode ook getest wordt met behulp van gatenteksten. De test bevatte 

in totaal 29 in te vullen gaten, waarvan voor getal en aspect passief elk 11 kritieke items en in totaal 

7 afleiders. Bij sommige gaten stonden de eerste letters van het doelwoord al ingevuld om de 

proefpersonen een hint te geven zonder informatie te geven over de vorm van het gewenste woord 

(zie Figuur 7). Ook bij het maken van de grammaticatesten is rekening gehouden met de verwachte 

woordenschat van de proefpersonen; er is alleen gebruik gemaakt van woorden die in het eerste 

deel van het Groene boek voorkomen en aangeboden zijn in de cursus die voorafgaat aan de huidige 

cursus van de proefpersonen. 
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1.   Isabel fietste ______naar het strand. 
a. vorige week 
b. volgende week 
c. Antwoord a en b zijn allebei goed. 
d. Ik weet het niet. 

 
2.   De afwas is ______ gedaan door Francien. 

a. morgen 
b. gisteren 
c. Antwoord a en b zijn allebei goed. 
d. Ik weet het niet. 

 
3. De keuken wordt ______ opgeruimd. 

a. elke dag 
b. gisteren 
c. Antwoord a en b zijn allebei goed. 
d. Ik weet het niet. 

 
Figuur 6 meerkeuzevragen van het interpretatiegedeelte voor tijd en aspect passief 

 

 

Op station Den Haag stapte ik uit. Ik nam de eerstvolgende trein terug _____ 1____ Delft. Ik ging 

meteen naar de praktijk van dokter Jansen. De praktijk is nieuw: hij ____2___ pas vorig jaar 

gebouwd. Het is heel licht in de praktijk: er ___3_____ grote ramen in gemaakt. De assistente zei: 

“Dokter Jansen heeft nu pauze, maar over 5 minuten b___4______ het spreekuur.” Ik vroeg: 

“____5____ ik dan meteen geholpen?” De assistente antwoordde: “Dokter Jansen ___6____ nu 

een broodje gezond. Als het broodje door hem ____7____ opgegeten, zal hij je helpen!” 

 

Antwoorden (met grammaticale doelvorm): 

1. naar (filler) 

2. is (aspect passief) 

3. zijn (aspect passief) 

4. begint (tijd) 

5. word (aspect passief) 

6. eet (tijd) 

7. is (aspect passief) 

 

Figuur 7 Deel van gatentest met antwoorden als onderdeel van productie van tijd en aspect passief. 
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2.4.3 LLAMA-F 
Om een score te bepalen voor de proefpersonen op het gebied van grammaticale aanleg, is gebruik 

gemaakt van een onderdeel van de LLAMA Language Aptitude tests (Meara, 2005). De LLAMA tests 

zijn bedoeld om taalaanleg te meten. Ze zijn ontwikkeld door MA studenten uit Swansea en los 

gebaseerd op onderdelen uit de oorspronkelijke MLAT van Carroll and Sapon (1959). Het voordeel 

van de LLAMA-tests is dat ze vrij verkrijgbaar zijn en niet afhankelijk zijn van de moedertaal van de 

proefpersonen. Voor dit onderzoek is de LLAMA-F test gebruikt, welke een grammar inferencing test 

wordt genoemd (Rogers et al, 2017). De proefpersonen krijgen hierbij een serie plaatjes te zien met 

daarop objecten in verschillende kleuren, vormen, aantallen en posities. Bij elk plaatje staat, in een 

artificiële taal, een zin die het plaatje beschrijft. Zie Figuur 8 voor een voorbeeld. De bedoeling is dat 

de proefpersonen uitvinden wat de koppeling is tussen de onderdelen van de afbeelding en die van 

de zin. Van daaruit zouden ze in staat zijn om een aantal grammaticale of morfologische aspecten 

van de artificiële taal af te leiden, zoals woordvolgorde, gender, getal, preposities etc. Ze hebben vijf 

minuten de tijd om de aangeboden combinaties te onderzoeken. Daarna krijgen zij een nieuwe set 

plaatjes te zien met nieuwe elementen. Elk plaatje heeft twee begeleidende zinnen, waarvan er één 

correct is. De proefpersonen zouden in staat moeten zijn deze correcte zinnen aan te wijzen, 

wanneer zij de grammaticale regels uit de input geïnternaliseerd hebben (Rogers et al., 2017) 

 

 
Figuur 8 Voorbeeld uit de LLAMA-F. De plaatjes zijn ontworpen om bepaalde grammaticale aspecten te benadrukken. 

 

 

2.4.4 Vragenlijst grammaticaal bewustzijn 
Om een meting te doen van de mate waarin de proefpersonen zichzelf grammaticaal bewust achten, 

is er een vragenlijst ontwikkeld met verschillende vragen op het gebied van grammaticaal bewustzijn. 

De vragenlijst bestond uit 18 vragen, die beantwoord konden worden door een score aan te kruisen 

op een 5-punts Likertschaal. Het eigen oordeel van de proefpersonen over hun grammaticaal 

bewustzijn is in de vragenlijst geoperationaliseerd door middel van drie hoofdconcepten waarover 

elk zes vragen zijn opgesteld (zie Figuur 9 voor voorbeelden van vragen): 

1. Belang. In welke mate vinden proefpersonen grammaticale correctheid belangrijk?  

2. Opmerkzaamheid. In welke maten zijn proefpersonen opmerkzaam op vorm?  

3. Ervaring. In welke mate hebben proefpersonen bij het leren van andere talen (waaronder 

moedertaal) geleerd om op vormaspecten te letten? 
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1. It bothers me when a person makes a lot of (grammar) mistakes. 

 
Strongly agree    –    agree    –    neutral    –    disagree    –    strongly disagree 
 

2. When learning a new  language, I try to discover language patterns. 
 
Strongly agree    –    agree    –    neutral    –    disagree    –    strongly disagree 
 

3. My parents used to correct me when I made language errors during our conversations.  
 
Strongly agree    –    agree    –    neutral    –    disagree    –    strongly disagree  

 

Figuur 9 Voorbeeld van vragen over grammaticaal bewustzijn. vraag 1: Belang; vraag 2: Opmerkzaamheid; vraag 3: 
Ervaring. 

 

 

2.5 Procedure 
Beide conditiegroepen volgden de beschreven Elementary 2-cursus volgens de Delftse Methode, 

maar de DM+PI groep kreeg tijdens de cursus 4 keer een PI-oefening om te doen tijdens de les. De PI-

oefeningen werden begeleid door verschillende docenten. Ze werden verspreid over de cursus 

aangeboden, volgens het schema in Tabel 2.  De participanten maakten de oefeningen tijdens lestijd. 

Zij kregen de oefening op papier en maakten de oefening gelijktijdig. Na het beantwoorden van elke 

vraag, werd het juiste antwoord via een beamer vertoond. Dit laatste is een verschil met het 

onderzoek van Hemerik, waarbij geen directe feedback gegeven werd na elke vraag. Na afloop van 

de oefening werden alle juiste antwoorden nogmaals getoond en daarbij waren de structuren 

waarom het ging gemarkeerd door middel van kleur. Er werd nooit metalinguistische uitleg gegeven 

over een grammaticale regel. Wanneer participanten vragen hadden, werden deze beantwoord door 

middel van het geven van voorbeelden. 

De LLAMA-F test is bij alle groepen uit het onderzoek afgenomen, ongeveer halverwege de cursus 

(zie Tabel 2). De test werd afgenomen voor of na de normale conversatieles, op computers in een pc-

zaal met toezicht van een studentassistent van de TU Delft. De vragenlijsten over grammaticaal 

bewustzijn zijn op papier afgenomen, op hetzelfde moment en dezelfde plek als de LLAMA-F testen, 

eveneens onder toezicht van een studentassistent van de TU Delft. 

 

 

2.6 Analyse 
Voor de analyse zijn alle onderzoeksgegevens handmatig ingevoerd in het programma Excel en SPSS. 

De statistische analyse zijn vervolgens uitgevoerd met het programma SPSS. 

 

2.5.1 Scoring 

De scores voor de pre- en posttesten bestonden uit het aantal goede antwoorden per onderdeel per 

test. Bij het interpretatiedeel werd voor elk correct beantwoord item één punt gegeven. Wanneer er 

geen antwoord was aangekruist of wanneer als antwoord optie d ik weet het niet was gekozen, werd 

er geen punt gegeven. Voor zowel het onderwerp tijd als het onderwerp aspect passief konden elk 

maximaal 11 punten gescoord worden. Ook voor het productiegedeelte werd voor elk correct 

antwoord één punt gegeven. Voor beide grammaticale onderwerpen konden elk maximaal 12 

punten gescoord worden. Antwoorden die wel de grammaticale regel van de doelvorm volgden, 

maar niet de juiste spelling hadden, werden goed gerekend. Was er bijvoorbeeld studerde ingevuld in 

plaats van studeerde dan werd daar een punt aan toegekend, omdat de proefpersoon wel liet zien 

begrepen te hebben dat er een verleden tijdsvorm gebruikt moest worden. Andere voorbeelden 
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hiervan zijn werkde en betaalte voor respectievelijk werkte en betaalde. Zie bijlage 4 voor een 

overzicht van de gegeven en goed gerekende antwoorden. 

Bij de LLAMA-F bestond de test uit 20 vragen waarbij elk juist antwoord 5 punten opleverde. 

De scores werden automatisch opgeslagen na het doen van de test. Voor de interpretatie van scores 

is het volgende overzicht overgenomen uit de handleiding bij de LLAMA-testen (Meara, 2005): 

 
Tabel 3 Interpretatie van scores LLAMA-F, overgenomen uit de handleiding (Meara, 2015) 

0-15 a very poor score, probably due to guessing 

20-45 an average score; most people score within this range 

50-70 a good score 

75-100 an outstandingly good score. Few people manage to score in this range 

 

 

De antwoorden op de vragenlijst werden uitgedrukt in een score op een 5-punts Likertschaal, 

waarbij 5 punten overeenkwam met strongly agree en 1 punt met strongly disagree. Om een score 

voor elk van de drie hoofdconcepten te bepalen werden de antwoorden van de betreffende zes 

vragen bij elkaar opgeteld en een gemiddelde berekend. Voor de analyse van de vragenlijst zijn drie 

schalen gecreëerd: ervaring-schaal, opmerkzaamheid-schaal, belang-schaal. In de ervaring-schaal zijn 

de zes items opgenomen die vragen naar de ervaring van de participanten bij het leren van andere 

talen, waaronder de moedertaal. Omdat in de ervaring-schaal twee soorten vragen zijn opgenomen, 

namelijk vragen over de aandacht voor grammatica en vragen over de aandacht voor luisteren en 

spreken in de klas, is er binnen deze schaal een verdeling gemaakt in ervaring A (luisteren en 

spreken) en ervaring B (aandacht voor grammatica). In de belang-schaal zijn zes items opgenomen 

die vragen naar de mening van participanten over het belang van grammaticale correctheid. Ten 

slotte vormen de zes items waarbij participanten een zelfbeoordeling geven over de mate waarin zij 

zichzelf opmerkzaam vinden op vormaspecten, de opmerkzaamheid-schaal. Omdat bij twee vragen 

een hoge score juist minder van het onderliggende concept zou aangeven, zijn de data van deze 

vragen omgepoold. 

 

2.5.2 Statistische analyses 
Voor de eerste onderzoeksvraag ‘Is er een effect van Processing Instruction op de scores op 

grammaticatesten’ is een analyse gedaan met een mixed factorial ANOVA. Hierbij zijn de verschillen 

in resultaten tussen de pre- en posttesten vergeleken tussen twee conditiegroepen, de DM-groep en 

de DM+PI-groep. Het meetmoment van de grammaticatesten is hierbij de binnen-

proefpersoonvariabele. De conditiegroep (DM of DM+PI) is de tussen-proefpersoonvariabele. Er zijn 

vier aparte analyses uitgevoerd: voor interpretatie-tijd, productie-tijd, interpretatie-aspect passief en 

productie-aspect passief. 

De tweede onderzoeksvraag ‘Is er een verband tussen het effect van Processing instruction 

en de individuele verschillen tussen tweedetaalleerders op het gebied van grammaticale sensitiviteit 

en grammaticaal bewustzijn’ kan beantwoord worden met behulp van meervoudige regressie. De 

score op de LLAMA-F  en de score op de vragenlijst over grammaticaal bewustzijn zijn de 

onafhankelijke variabelen en de verschilscore op de grammaticatest is de afhankelijke variabele. Er is 

onderzocht of er een verband is tussen de twee variabelen en de uitkomsten op de 

grammaticatesten. Helaas is er door een technische storing maar voor 12 proefpersonen een 

resultaat van de LLAMA-F test opgeslagen. Dit zijn te weinig resultaten om een betrouwbare 

statistische analyse te kunnen uitvoeren. Er is daarom gekozen voor een beschrijving van de 

resultaten van enkele individuele gevallen. Voor het onderzoek naar het verband tussen individuele 
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verschillen op het gebied van grammaticaal bewustzijn zijn er meerdere meervoudige 

regressieanalyses uitgevoerd met de verschillende schalen van de vragenlijst als voorspellers en de 

posttestscore en de verschilscore van de pre- en posttest als afhankelijke variabelen. Ook is de score 

op de pre-test meegenomen als voorspeller, omdat uit verkennende analyses bleek dat deze score 

een groot verband vertoonde met de posttestscore.  
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3. Resultaten 
 

3.1 Resultaten effect PI-oefeningen 
Om de vraag over het effect van Processing instruction binnen de Delftse methode te beantwoorden, 

is onderzocht of er een verschil is tussen de DM+PI-groep en de DM-groep in de scores van de pre- 

en posttesten voor de doelvormen tijd en aspect passief. 

Tabel 4 geeft de gemiddelde scores, standaarddeviaties, range en 95% confidence intervals 

weer voor de verschillende groepen. Dezelfde data zijn in Figuur 10 en 11 visueel weergegeven in 

staafdiagrammen met 95% CI. Er is een verschil in het aantal proefpersonen per onderdeel. Dit 

verschil is tot stand gekomen doordat niet alle scores bij alle onderdelen van de analyse 

meegenomen konden worden. Bij het onderdeel interpretatie tijd zijn de scores van 14 participanten 

niet meegenomen in de analyses. Deze participanten behaalden namelijk een maximale of bijna 

maximale score (>90%) op de pre-test. Hierdoor kan een verbetering niet aangetoond worden. Er is 

dus sprake van een plafond-effect. Bij productie tijd zijn om dezelfde reden de scores van 4 

participanten niet meegenomen. Bij interpretatie aspect passief zijn de scores van 2 participanten 

niet meegenomen, eveneens wegens maximale of bijna maximale score (>90%) op de pre-test. Bij de 

onderdelen interpretatie en productie aspect passief zijn de scores van 1 participant niet 

meegenomen; deze participant was niet aanwezig op de momenten dat de PI-oefeningen voor dit 

onderdeel werden uitgevoerd in de les. Bij productie tijd en aspect passief zijn de resultaten van nog 

eens 2 participanten niet meegenomen. Zij hadden bij de testen alleen het interpretatiegedeelte 

ingevuld. 

Bij de interpretatietests was de raadkans 33%, want er was sprake van meerkeuze 

antwoorden met drie opties en één keuze voor ‘ik weet het niet’. Bij de productietest was geen 

raadkans, omdat er sprake was van een gatentekst waarbij geen opties voor antwoorden gegeven 

waren. 

 

 
Tabel 4 Beschrijvende statistieken van de scores op de pre- en posttesten van beide conditiegroepen 

    M 
 

SD range 95% CI 

Tijd Interpretatie DM+PI (n=14) pre .60 .17 .55 .50, .70 
   post .74 .20 .55 .62, .84 
  DM (n=10) pre .55 .18 .64 .42, .68 
   post .67 .30 .82 .46, .89 
 Productie DM+PI (n=18) pre .46 .22 .75 .35, .57 
   post .49 .25 .84 .37, .62 
  DM (n=14) pre .46 .19 .58 .36, .57 
   post .64 .22 .67 .51, .77 
Aspect  Interpretatie DM+PI (n=19) pre .50 .14 .48 .43, .56 
passief   post .63 .31 .92 .48, .78 
  DM (n=16) pre .51 .21 .66 .40, .62 
   post .67 .24 .75 .55, .80 
 Productie DM+PI (n=20) pre .23 .15 .50 .16, .30 
   post .39 .29 .83 .26, .53 
  DM (n=15) pre .25 .21 .58 .14, .37 
   post .41 .26 .84 .28, .56 
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Figuur 10 Staafdiagram van gemiddelde  scores van pre- en posttest  voor de DM en DM+PI groep op de interpretatie en 
productie van de doelvorm Tijd, met 95% CI error bars. De raadkans bij de interpretatietests was 33%. 

 

 
Figuur 11 Staafdiagram van de gemiddelde scores van pre- en posttest  voor de DM en DM+PI groep op de interpretatie en 
productie van de doelvorm Aspect passief, met 95% CI error bars. De raadkans bij de interpretatietests was 33%. 

 

Er is een mixed design ANOVA-analyse uitgevoerd met behulp van het programma IBM SPSS. De 

binnen-proefpersoonfactor was het meetmoment van de pre-  en posttest. De tussen-

proefpersoonfactor was de onderzoeksgroep (DM+PI-groep of DM-groep).  

De verdelingen van de scores zijn allereerst visueel weergegeven door middel van boxplots 

(zie bijlage 7). Hieruit wordt duidelijk dat met name de scores van de posttest voor productie van tijd 

niet normaal verdeeld zijn. Ook is te zien dat de range bij de meeste scores erg groot is, wat betekent 

dat er per onderdeel zowel erg hoge als erg lage scores zijn behaald. De z-scores voor skew en 
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kurtosis waren niet significant. Levene’s test was voor geen enkel onderdeel significant, wat betekent 

dat de variantie van de scores niet significant verschilden tussen de DM en de DM+PI-groep. Hiermee 

is voldaan aan de assumptie van homogeniteit van variantie. De data van de volgende onderdelen 

weken volgens de K-S test wel significant af van de normaalverdeling: tijd, productie, DM-groep pre-

test D(14) = .233, p = .038; aspect passief, interpretatie, posttest DM+PI-groep D(19) = .204, p = .036 

en DM-groep  D(16) = .213, p = .050. Dit houdt in dat voor deze onderdelen de data niet aan de 

parametrische assumpties voldoen en de resultaten van de analyse voorzichtig geïnterpreteerd 

moeten worden. 

Er is een significant hoofdeffect gevonden voor meetmoment op alle onderdelen van de 

testen, namelijk: interpretatie van tijd F(1,22)= 12.23, p = .002, r = .60; productie van tijd F(1,30)= 

7,68, p = .010, r = .45; interpretatie van aspect passief F(1,33) = 9.24, p = .005, r = .47; productie van 

aspect passief F(1,33) = 22.17, p < .001, r = .63. Bij de onderdelen interpretatie van tijd en productie 

van aspect passief zijn de effecten groot. Bij productie van tijd en interpretatie van aspect passief zijn 

deze middelgroot.  

De analyse geeft voor geen van de onderdelen een significant hoofdeffect van conditiegroep 

aan. De resultaten voor het hoofdeffect van conditiegroep waren namelijk: interpretatie van tijd 

F(1,22) = .509, p = .483, r = .15; productie van tijd F(1,30) = 1.10, p = .302, r = .19; interpretatie aspect 

passief F(1,33) = .186, p = .669, r = .14; productie aspect passief F(1,33) = .133, p = .718, r = .06. Dit 

betekent dat de DM+PI-groep en de DM-groep vergelijkbaar scoorden op de testen. 

Er is geen interactie-effect gevonden voor de onderdelen: interpretatie van tijd F(1,22) = 

.016, p = .902, r = .03; interpretatie van aspect passief F(1,33) = .077, p = .783, r = .05; productie van 

aspect passief F(1,33) < .001, p = .998, r = 0. Het interactie-effect op het onderdeel productie van tijd 

was net niet significant F(1,30) = 3.92, p = .057, r = .34, dit is een middelgroot effect. Dit betekent dat 

bij productie van tijd er voor beide groepen een stijging was in de gemiddelde score van pre-test naar 

posttest, maar dat de stijging voor één van de groepen sterker leek dan voor de andere. Verrassend 

is hierbij dat de sterkste stijging gevonden is bij de DM-groep.  

  

De resultaten geven aan dat er beter gescoord werd op de posttest dan op de pre-test bij alle 

onderdelen door zowel de DM+PI-groep als de DM-groep. Dit betekent dat participanten aan het 

eind van de cursus beter zijn geworden in de interpretatie en productie van de doelvormen. Er zijn 

geen aanwijzingen gevonden voor een sterkere toename in score bij de groep die PI-oefeningen 

heeft gedaan tijdens de cursus dan bij de groep die deze oefeningen niet heeft gedaan.  

 

3.2  Resultaten LLAMA-F 
Om te onderzoeken of er een verband is tussen grammatical sensitivity en het effect van PI is de 

LLAMA-F test gemaakt door alle participanten. Voor dit onderzoek zijn helaas door een technische 

storing de resultaten van slechts 12 participanten opgeslagen. Er is geen regressieanalyse uitgevoerd 

met de resultaten, omdat het aantal participanten daarvoor te laag is. Van deze 12 hebben namelijk 

ook nog 3 participanten niet deelgenomen aan de posttest. Er kon gescoord worden van 0 tot 100 

punten. In tabel 5 is een overzicht van de resultaten te zien. 

 
Tabel 5 Overzicht score LLAMA-F test (N=12) 

Aantal 
participanten 

Score op de LLAMA-F Interpretatie score (Meara, 2015) 

1 0 
 

zeer laag, waarschijnlijk op basis van raden 

1 10 zeer laag, waarschijnlijk op basis van raden 
1 40 gemiddeld; de meeste mensen scoren in deze range 
2 60 een goede score 
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3 70 een goede score 
1 80 uitstekende score;  heel weinig mensen scoren in 

deze range  
2 90 uitstekende score;  heel weinig mensen scoren in 

deze range 
1 100 uitstekende score;  heel weinig mensen scoren in 

deze range 

 

Het is opvallend dat 4 van de 12 participanten een score van 80 of meer hebben behaald, hoewel dit 

door Meara (2015) uitzonderlijk genoemd wordt. Van deze vier is maar van 1 participant de score op 

de posttest bekend. De totaalscore op de posttest van de participant die 100 scoorde op de LLAMA-F 

was .78. Dit is hoger dan het gemiddelde van de onderzoeksgroep (n=38) M = .62. maar niet de 

hoogste score die op de grammaticatesten behaald is. Acht participanten uit de gehele 

onderzoeksgroep haalden een hogere score dan .78. Van deze acht is van twee participanten ook de 

LLAMA-F score bekend, namelijk 60 en 70. Zij haalden beiden een posttestscore van .81. Deze 

personen behaalden dus een hogere score op de grammaticatest dan de participant die een LLAMA-F 

score van 100 behaalde. Het lijkt dus niet zo dat hoe hoger de score op de LLAMA-F test is, hoe hoger 

de score op de grammaticatesten is. Op basis van zo weinig gegevens kunnen hier echter zeker geen 

conclusies uit getrokken worden. 

 Om te onderzoeken of er een verband zou kunnen zijn met andere resultaten op gebied van 

taalvaardigheid, is de score van spreekvaardigheid aan het eind van de cursus opgevraagd van de 

participanten van wie de LLAMA-F score bekend is. Spreekvaardigheid wordt door de twee docenten 

van de cursusgroep beoordeeld op basis van prestaties in de lessen. De beoordeling kan 

onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed zijn en moet minimaal voldoende zijn om door te 

kunnen gaan naar een volgende cursus. Van de drie cursisten met een LLAMA-F score van 90 of 

hoger is één cursist gestopt met de cursus en heeft dus geen beoordeling spreekvaardigheid. De 

andere twee scoorden onvoldoende en voldoende voor spreekvaardigheid. De negen cursisten met 

een LLAMA-F score van 80 of lager scoorden voldoende (n=4), goed (n=4) en zeer goed (n=1). Ook 

hierbij zijn wegens de kleine aantallen van de resultaten geen conclusies te trekken, maar wel is te 

zien dat een hoge score op de LLAMA-F test bij deze personen geen verband hadden met een hoge 

score voor spreekvaardigheid.  

 

3.3 Resultaten vragenlijst. 
Om te onderzoeken of er een verband is tussen bepaalde kenmerken van leerders op het gebied van 

grammaticaal bewustzijn en het effect van PI is er een vragenlijst afgenomen bij participanten. 

Allereerst zijn de antwoorden op de vragenlijst geanalyseerd. Om te onderzoeken of de scores op de 

vragenlijsten de scores op de grammaticatesten kunnen voorspellen zijn er meerdere standaard 

meervoudige regressieanalyses uitgevoerd.  

Voor de analyse van de vragenlijst zijn drie schalen gecreëerd: ervaring-schaal, 

opmerkzaamheid-schaal, belang-schaal. In de ervaring-schaal zijn de items opgenomen die vragen 

naar de ervaring van de participanten bij het leren van andere talen, waaronder de moedertaal. 

Omdat in de ervaring-schaal twee soorten vragen zijn opgenomen, namelijk vragen over de aandacht 

voor grammatica en vragen over de aandacht voor luisteren en spreken in de klas, is er binnen deze 

schaal een verdeling gemaakt in ervaring A (luisteren en spreken) en ervaring B (aandacht voor 

grammatica). In de belang-schaal zijn items opgenomen die vragen naar de mening van participanten 

over het belang van grammaticale correctheid. Ten slotte vormen de items waarbij participanten een 

zelfbeoordeling geven over de mate waarin zij zichzelf opmerkzaam vinden op vormaspecten, de 

opmerkzaamheid-schaal. Er werd gescoord met behulp van een 5-punts Likertschaal. Omdat bij twee 
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vragen een hoge score juist minder van het onderliggende concept zou aangeven, zijn de data van 

deze vragen omgepoold. In tabel 6 zijn de gemiddelde scores op de vragenlijst te zien. 

 
Tabel 6 Gemiddelde scores van antwoorden op de vragenlijst(N=34) waarbij 1= strongly disagree, 2= disagree, 3= neutral, 4= 
agree, 5= strongly agree 

Schaal Vraag M SD 

    
Ervaring A Totaal gemiddeld 2,96  ,95 
 There used to be a lot of free conversation 

during the language lessons at school. 
2,68 1,22 

 We listened a lot to the foreign language in 
class. 

3,18 1,14 

 We often had to speak the foreign 
language in class. 

3,03 1,34 

Ervaring B Totaal gemiddeld 4,13   ,52 
 A lot of attention was paid to grammar 

during language lessons. 
4,38   ,74 

 My parents used to correct me when I 
made language errors during our 
conversations. 

3,53 1,02 

 In our foreign language classes, we did 
many grammar exercises. 

4,47  ,79 

Belang Totaal gemiddeld 3,29  ,52 
 I find it important to use  language(s) 

without mistakes. 
3,65 1,04 

 It is always more important what people 
say than how they say it. * 

2,53   ,96 

 I correct other people when they make 
(grammar) mistakes. 

2,74 1,05 

 It bothers me when a person makes a lot of 
(grammar) mistakes. 

3,18   ,87 

 I don’t like to make mistakes when I speak 
a foreign language. 

3,97   ,87 

 I ask native speakers to correct my 
grammar when I speak a foreign language. 

3,68   ,91 

Opmerkzaamheid Totaal gemiddeld 3,90   ,54 
 When learning a new  language, I try to 

discover language patterns. 
4,44  ,79 

 When reading a new text from ‘het Groene 
Boek’, I always pay attention to the 
structure of the words and sentences. 

3,71  ,97 

 I notice my mistakes when I speak a foreign 
language 

3,94   ,74 

 I always compare the grammar of the 
language I’m learning to the grammar of 
other languages 

4,18  ,83 

 I notice it when other students make 
mistakes when they speak Dutch. 

3,82   ,80 

 In speaking, I only pay attention to the 
meaning of what I am trying to say, not to 
grammar. * 

3,32  ,95 

* de antwoorden op deze vragen zijn omgepoold 
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Er is in dit onderzoek geen effect gevonden voor de conditiegroep (DM+PI of DM). Hierdoor kan niet 

meer onderzocht worden of er een verband is tussen het effect van Processing Instruction en de 

scores op de vragenlijst. Wel kan onderzocht worden of er een verband is tussen de scores op de 

vragenlijsten en de resultaten van de participanten op de testen.  

 

In deze analyses zijn de totaalscores van de pre- en posttesten gebruikt, dus voor interpretatie en 

productie van de doelvormen samen, maar zonder de scores voor antwoorden op fillers. De scores 

zijn uitgedrukt in percentage goede antwoorden. De verschilscore bestaat uit het verschil tussen 

deze posttestscore en pretestscore. 

Boxplots van de resultaten van de vier schalen van de vragenlijst en van de pre- en 

posttestscores en verschilscores (zie Bijlage 7) laten outliers zien bij de belang- en bij de 

opmerkzaamheidschaal. Dit betreft scores van participanten die erg hoge (bij belang) of lage (bij 

opmerkzaamheid) scores hebben ingevuld. Deze scores zijn niet verwijderd, omdat zij juist kunnen 

bijdragen aan de analyse. Volgens de K-S test zijn de scores van de volgende onderdelen niet normaal 

verdeeld: Ervaring A D(34)= .18 p = .006; Ervaring B D(34) = .16 p = .023; verschilscore D(34) = .19 p = 

.004. Omdat niet bij alle scores sprake is van een normaalverdeling zijn de analyses met 1000 

bootstrap samples uitgevoerd en moeten de uitkomsten van deze analyses voorzichtig 

geïnterpreteerd worden. 

Bij een betrouwbaarheidsanalyse van de vragenlijst bleek voor de gehele vragenlijst 

Cronbachs α = .68, een redelijke betrouwbaarheid. Voor de aparte schalen van de vragenlijst bleek 

de betrouwbaarheid van Ervaring A α = .66, maar van Ervaring B was Cronbachs alpha negatief. Dit 

kan veroorzaakt zijn doordat de vraag ‘My parents used to correct me when I made language errors 

during our conversations’ een negatieve correlatie had met de andere vragen van de schaal terwijl de 

andere vragen een positieve correlatie met elkaar hadden. De betrouwbaarheid van de Belangschaal 

was α = .53, ook hier was er sprake van zowel negatieve als positieve correlaties tussen de vragen. 

Van de schaal Opmerkzaamheid was Cronbachs α = .71, een redelijke betrouwbaarheid.  

Om multicollineariteit tussen de schalen van de vragenlijst uit te sluiten is er een 

correlatieanalyse gedaan. De correlatie is gemeten met Spearmans Rho, omdat de vragenlijst met 

een 5-punts Likert schaal afgenomen is. Er was dus sprake van een ordinaal meetniveau. De 

correlatieanalyse (Spearman) geeft aan dat er geen significant verband is tussen de scores op de 

schalen van de vragenlijst, behalve tussen de scores van de schalen Ervaring en Belang, r = .47 p = 

.005. Dit verband is weliswaar significant, maar wijst niet op multicollineariteit, omdat r niet groter is 

dan .90. Wel bleek uit de correlatieanalyse een significant verband tussen de schaal 

Opmerkzaamheid en de pretestscore r = .52 p = .002, Opmerkzaamheid en posttestscore r = .46 p = 

.006 en de pretestscore en de posttestscore r = .78 p < .001. 

  

Bij de eerste regressieanalyse was er sprake van een standaard meervoudige regressie. Deze is 

uitgevoerd met de vier schalen van de vragenlijst en de score van de pretest als voorspellers op de 

score van de posttest. De voorspellers zijn ingevoerd door middel van forced entry. Het totale model 

met de vijf voorspellers is significant p < .001. Binnen het model zijn de schalen Ervaring A en B, 

Belang en Opmerkzaamheid geen significante voorspellers. De prestestscore is wel een significante 

voorspeller voor de posttestscore. Zie tabel 7 voor de resultaten. 
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Tabel 7 Resultaten regressieanalyse met forced entry van schalen vragenlijst en pretestscore als voorspellers op de score van 
de posttest. 

  b SE B β p 

Model 1 Constant 
 

 .171  .239  .480 

 Ervaring A 
 

 .013  .025 .067 .599 

 Ervaring B 
 

-.005  .043 -.014 .900 

 Belang 
 

-.077  .048 -.215 .119 

 Opmerkzaamheid .074 .048 .215 .138 

 Pretestscore .751 .161 .647 <.001 

R2 = .66      
 

Om te onderzoeken welk aandeel in verklaarde variantie de pretestscore heeft, is nogmaals een 

regressieanalyse uitgevoerd, nu als hiërarchisch model. Bij stap 1 is pretestscore ingevoerd, bij stap 2 

alle schalen van de vragenlijst als voorspellers op de score van de posttest. Beide modellen zijn 

significant p < .001. In model 1 met alleen de pretestscore als voorspeller is de verklaarde variantie R2 

= 62, in model 2 wordt dit slechts verhoogd tot R2= 66. Dit betekent dat de pretestscore in dit model 

de enige significante voorspeller is en dus ook het grootste aandeel heeft in de verklaarde variantie. 

 

Om te onderzoeken of de scores op de vragenlijsten een verband tonen met de vooruitgang van de 

cursisten tijdens het onderzoek is een correlatieanalyse gedaan met de verschilscore van de pre- en 

posttest. De correlatieanalyse met Spearmans rho geeft geen significant verband aan tussen de 

schalen van de vragenlijst en de verschilscore van de pre- en posttest. De resultaten zijn namelijk: 

Ervaring A r = -.120, p = .500; Ervaring B r = - .046, p = .794 en Belang r = - .250, p = .154; 

Opmerkzaamheid r = .169 p = .169. Ook regressieanalyse met verschilscore als afhankelijke variabele 

toont dat het model met de schalen op de vragenlijst niet significant is p = .771. De scores op de 

schalen van de vragenlijsten zijn geen significante voorspellers voor de verschilscore van pre- en 

posttest (zie tabel 8). 

 
Tabel 8 Resultaten regressieanalyse met forced entry van schalen vragenlijst als voorspellers en de verschilscore van pre- en 
posttest als afhankelijke variabele 

  b SE B β p 

Model 1 Constant 
 

 .122 .242  .619 

 Ervaring A 
 

 .010  .025 .086 .682 

 Ervaring B 
 

 .006 .043  .025 .892 

 Belang 
 

-.059 .047 -.263 .226 

 Opmerkzaamheid .029 .040 .136 .470 

R2 = .058      
 

De scores op de schalen van de vragenlijst zijn dus geen significante voorspellers van de 

verschilscores. Dat wil zeggen dat veel participanten hun kennis over de doelvormen uitbreiden en 
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dus een stijging in de score van pre- naar posttest laten zien. Sommige participanten hebben echter 

negatieve verschilscore, wat betekent dat er een daling is van pre- naar posttesttscore. De scores op 

de vragenlijst zijn echter geen significante voorspellers van deze stijging of daling.  

 

Om te onderzoeken of de scores op de vragenlijsten voorspellers zijn van de kennis over de 

doelvormen die participanten al hadden, is een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd met de 

schalen van de vragenlijst als voorspellers en de score op de pretest als afhankelijke variabele. Dit 

model is significant p = .007. Binnen het model zijn de schalen Ervaring A en B en Belang geen 

significante voorspellers, maar de schaal Opmerkzaamheid is wel een significante voorspeller voor de 

score op de pretest. Zie Tabel 9 voor de resultaten. 

 
Tabel 9 Resultaten regressieanalyse met forced entry van schalen vragenlijst als voorspeller en de pretestscore als 
afhankelijke variabele. 

  b SE B β p 

Model 1 Constant 
 

 .197 .273  .475 

 Ervaring A 
 

 .011  .028 .065 .705 

 Ervaring B 
 

-.046 .049 -.139 .356 

 Belang 
 

-.074 .053 -.239 .180 

 Opmerkzaamheid .181 .045 .611 <.001 

R2 = .37      

 

Uit bovenstaande regressieanalyses blijkt dat de pretestscore een sterke significante voorspeller is 

van de posttestscore. De score voor opmerkzaamheid is een positieve significante voorspeller voor 

de pretestscore. Dat betekent dat de score voor opmerkzaamheid een voorspeller is voor de mate 

van kennis van de doelvormen bij aanvang van het onderzoek, maar niet voor hoeveel participanten 

tijdens het onderzoek hebben geleerd. 
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4. Conclusie en discussie 
 

4.1 Conclusie 
Er is in dit onderzoek geen effect gevonden voor PI-oefeningen in de vorm van structured input 

activities binnen een cursus Nederlands als tweede taal volgens de Delftse methode. Zowel de groep 

cursisten die PI-oefeningen aangeboden kreeg tijdens de cursus (DM+PI-groep) als de groep die het 

gewone lesprogramma volgde (DM-groep) scoorden op de posttest hoger dan op de pre-test bij de 

interpretatie en productie van de doelvormen onvoltooid verleden tijd (tijd) en het aspect bij 

passieve zinnen (aspect passief). Er was volgens de resultaten geen significant verschil in stijging van 

de score tussen de beide groepen, behalve op het onderdeel productie van tijd. Hier maakte de DM-

groep een iets grotere groei door dan de DM+PI-groep, maar dit verschil was net niet significant. 

 Het verband tussen de score op de LLAMA-F test, een test die expliciet inductief leren meet, 

en het effect voor PI kon niet gemeten worden. Er waren te weinig LLAMA-F-scores om een 

statistische analyse te kunnen doen. Wel blijkt uit de beschrijving van een aantal individuele gevallen, 

dat een hoge score op de LLAMA-F test niet automatisch betekent dat iemand ook uitmuntend 

scoort op andere onderdelen van het leren van een tweede taal, zoals spreekvaardigheid. 

 Uit een analyse van de scores op de vragenlijsten blijkt dat de scores op de vragenlijsten geen 

significante voorspellers zijn van de scores op de posttesten. De score op de pretest was wel een 

significante voorspeller van de score op de posttest. Cursisten die al een beetje kennis hadden over 

de doelvormen breidden hun kennis dus uit, maar niet meer dan anderen. Voor de score op de 

pretest was alleen de score van de vragenlijst op de schaal Opmerkzaamheid een significante 

voorspeller. Bij dit onderwerp gaf de participant een zelfbeoordeling over de eigen opmerkzaamheid 

op vorm en structuur van de taal. Participanten die zichzelf een hoge score gaven voor 

opmerkzaamheid, scoorden hoger op de pretesten dan participanten met een lagere score voor 

opmerkzaamheid. Uit de resultaten bleek verder dat de schalen op de vragenlijst geen significante 

voorspellers waren voor de verschilscore op de pre- en posttest. Participanten met een hoge score 

voor opmerkzaamheid hebben dus geen grotere groei tijdens de cursus doorgemaakt dan anderen, 

maar scoorden bij aanvang van de cursus al hoger op de interpretatie en productie van de 

doelvormen.  

 

4.2 Discussie effectiviteit van Processing Instruction 
Het gegeven dat er in dit onderzoek geen effect gevonden is voor PI komt niet overeen met de 

resultaten van eerder onderzoek, zoals het oorspronkelijke onderzoek van VanPatten en Cadierno 

(1993). Op basis van dat onderzoek en ook van de resultaten van replicaties hiervan, was de 

verwachting dat er tenminste een effect gevonden zou worden voor de interpretatie van de 

doelvormen. Dit bleek echter niet zo te zijn. Blijkbaar hebben de PI-oefeningen van dit onderzoek 

niet een zodanig effect gehad op het verwerkingsmechanisme van de participanten dat zij een 

grotere toename in score tussen de pre- en posttest lieten zien dan de participanten die geen PI-

oefeningen hadden gedaan. Mogelijke verklaringen voor het niet vinden van een effect voor PI in de 

Delftse Methode worden toegelicht op basis van drie invalshoeken. Ten eerste het verschil tussen dit 

onderzoek en eerdere onderzoeken in de opzet van de PI-oefeningen. Ten tweede de opzet van de 

grammaticatesten van de pre- en posttest. En als laatste de lesmethode waarbinnen het effect werd 

getest, de Delftse methode. 

 

4.2.1 De PI-oefeningen 
De oefeningen die gebruikt zijn als structured input activities verschilden met die van het 

oorspronkelijke onderzoek van VanPatten en Cadierno (1993) op een aantal punten: het geven van 
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expliciete informatie, het aantal oefeningen en de manier waarop de oefeningen werden 

aangeboden.  

Ten eerste het verschil in expliciete informatie. In het huidige onderzoek is geen expliciete 

informatie over verwerkingsstrategieën en over de doelvorm gegeven. Het lijkt echter niet 

aannemelijk dat dit de verklaring is voor het feit dat er geen effect is gemeten voor PI in dit 

onderzoek. Uit een bespreking van eerder onderzoek in paragraaf 1.3.4 blijkt namelijk dat vooral de 

structured input activities en niet de expliciete informatie verantwoordelijk zijn voor een toename in 

resultaten. Sanz en Morgan Short (2004) gaven aan dat in de onderzoeken die wel een effect vonden 

voor expliciete informatie geen sprake was van oefeningen waarbij de doelvorm op de juiste manier 

verwerkt moest worden. Dit was bij het huidige onderzoek wel het geval. Participanten waren 

bijvoorbeeld bij de oefeningen voor tijd afhankelijk van de juiste verwerking van het verbum om tot 

het juiste antwoord te komen. 

Ten tweede was er een groot verschil in het aantal items van de PI-oefeningen. Voor zowel het 

onderdeel tijd als aspect passief was er sprake van 20-22 items met de doelvorm. Deze werden ook 

nog eens verdeeld over twee oefeningen, waardoor er per keer 10-12 items aan de participanten zijn 

aangeboden. Volgens White (2015) was er bij het oorspronkelijke onderzoek van VanPatten en 

Cadierno (1993) en ook bij bijvoorbeeld VanPatten and Oikkenon (1996) en Morgan-Short and 

Bowden (2006) sprake van meer dan 100 items met de doelvorm. White vond echter zelf wel een 

effect voor PI in een onderzoek met maar 24 items. Ook vond hij in een onderzoek naar frequentie 

geen verschil in resultaten voor interpretatie van Spaanse clitic pronouns bij groepen participanten 

die respectievelijk 40, 60, 80, 100, 120 of 140 keer de doelvorm kregen aangeboden door middel van 

structured input. Bij de resultaten voor productie bleken die van de 60- en 80-groep gemiddeld hoger 

dan die van de andere groepen. Het lijkt dus wel mogelijk een effect te bereiken ook met lagere 

aantallen van de doelvorm. 

Een verklaring lijkt dus eerder te liggen in het laatste verschil bij de PI-oefeningen: de manier 

waarop werd geoefend. In het oorspronkelijke onderzoek (VanPatten & Cadierno, 1993) en ook in 

andere, werd een volledige les of lesuur besteed aan het geven van processing instruction. In het 

huidige onderzoek werden de PI-oefeningen gedaan in de eerste 5-10 minuten van een lesuur. 

Daarna volgden de participanten van de DM+PI-groep een les zoals die ook aan de DM-groep werd 

gegeven. Beide groepen behandelden daarin dezelfde hoeveelheid lesstof. Na de les deden beide 

groepen de gebruikelijke tests die bij de cursus horen. Het zou dus kunnen dat de PI-oefeningen zo’n 

klein deel van de totale lesinhoud hebben ingenomen en waarbij de aandacht en leercapaciteit van 

de participanten vooral op de andere onderdelen van de les waren gericht, dat ze geen invloed 

hebben gehad op het verwerkingssysteem van de participanten van de DM+PI-groep. Daarnaast 

werden de participanten in het oorspronkelijke onderzoek de volgende dag getest, terwijl in dit 

onderzoek de tijd tussen de laatste PI-oefening en de posttest twee weken was. Wellicht is dit een 

verklaring voor het feit dat er geen effect is gemeten voor PI in dit onderzoek. Maar om dit aan te 

tonen er is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar de rol van verschillende geheugensystemen, het 

aanbieden van PI op verschillende momenten en in verschillende hoeveelheden. 

Er was ook een verschil van de PI-oefeningen met die van het onderzoek van Hemerik (2017) In 

het huidige onderzoek werd er tijdens de oefeningen directe feedback gegeven. De directe feedback 

werd gegeven door het tonen van het goede antwoord na elke vraag van de PI-oefening. De reden 

om dit te doen was dat participanten op deze manier de kans krijgen om van hun foute antwoorden 

te leren en tijdens het maken van de oefening hun verwerkingsstrategie bij te stellen. Aan de 

uiteindelijke resultaten van het onderzoek is niet te zien of dit effect heeft gehad, maar dit zou nader 

onderzocht kunnen worden door de antwoorden op de PI-oefeningen van het onderzoek van 

Hemerik en dit onderzoek met elkaar te vergelijken. Om een positief effect aan te tonen voor de 

directe feedback zouden naar het einde van een oefening steeds meer goede antwoorden gegeven 
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moeten worden. Ook zou het effect onderzocht kunnen worden door twee groepen participanten te 

vergelijken die een PI-oefening maken. Eén groep met directe feedback en één groep zonder. Door 

middel van een trials to criterion analyse kan gemeten worden welke groep het snelst de juiste 

verwerkingsstrategie gaat toepassen. De verwachting was dat deze directe feedback zou bijdragen 

aan de effectiviteit van de PI-oefeningen, maar er is geen effect voor PI gemeten binnen dit 

onderzoek. Om te analyseren of er een effect is van directe feedback zouden deze oefeningen in een 

volgend onderzoek het best individueel en online afgenomen kunnen worden. Bij dit huidige 

onderzoek is namelijk niet duidelijk of de feedback door cursisten werd opgemerkt. Docenten die de 

PI-oefeningen begeleidden, gaven namelijk aan dat heel wat cursisten geen acht leken te slaan op de 

goede antwoorden, die via een beamer werden vertoond, en in hun eigen tempo de oefening 

maakten. 

 

4.2.2 De grammaticatesten 
Het onderzoek van Hemerik liet een tendens zien naar een effect van Processing Instruction. De 

verwachting was dat door verbetering van de pre- en posttesten dit effect in het huidige onderzoek 

duidelijker zichtbaar kon worden gemaakt. De betrouwbaarheid van de testen is verbeterd doordat 

er minder doelvormen getest zijn dan in het onderzoek van Hemerik, namelijk alleen tijd en aspect 

passief en niet getal. Hierdoor konden per doelvorm meer items getest worden, wat de 

betrouwbaarheid van de testen ten goede kwam. De betrouwbaarheid van het interpretatiedeel van 

versie A is daardoor verhoogd van α = .62 in het onderzoek van Hemerik naar α = .80 in het huidige 

onderzoek. Voor Versie B was dat van α = .79 naar α = .82. Ook werd de productie van aspect passief 

niet meer door middel van meerkeuzevragen getest, maar door een gatentekst, waardoor er in 

hogere mate sprake was van productie. De betrouwbaarheid van het productiedeel was in dit 

onderzoek verhoogd van α = .80 naar α = .86 voor Versie A en van α = .83 naar α = .88 voor Versie B. 

Toch leverde dit geen verschil op in resultaten. Terwijl bij Hemerik nog wel een effect werd 

gevonden voor PI op het onderdeel interpretatie aspect passief, is er in dit onderzoek op geen enkel 

onderdeel een effect van de PI-oefeningen gemeten. Tegen de verwachting in liet dit onderzoek zelfs 

op het onderdeel productie van tijd een iets sterkere toename in score zien van de DM-groep. Een 

verklaring hiervoor kan gezocht worden in de verdeling van de scores. Bij de score voor productie van 

tijd liet de DM+PI-groep een zeer grote range in antwoorden zien met scores tussen .08 en .92. De 

laagste score van de DM-groep was .25. Daarbij scoorden 7 van de 18 participanten van de DM+PI-

groep lager dan .33, terwijl maar 3 van de 16 participanten van de DM-groep lager scoorden dan .33. 

In de DM+PI-groep zaten dus relatief meer lager scorende participanten waardoor de verdeling van 

scores niet voldeed aan die van een normaalverdeling. 

 Ook kan de manier van testen invloed hebben gehad op de scores. Bij productie van tijd 

moesten participanten een gatentest invullen. Een antwoord werd fout gerekend als het niet de 

juiste vorm van verleden tijd had, maar ook als het niet werd ingevuld. Dit heeft tot gevolg dat bij 

deze test niet alleen productie van de juiste doelvorm, maar ook woordenschat een rol speelt. Een 

nadere analyse van de antwoorden zou kunnen uitwijzen of dit ook een rol gespeeld heeft bij het 

verschil tussen deze groepen. Een verschil in moeilijkheidsgraad tussen versie A en B heeft 

waarschijnlijk geen rol gespeeld in het verschil tussen deze groepen. Er is namelijk geen significant 

verschil tussen versie A en B op het onderdeel productie tijd gevonden t (74)= 1, 86 p= .067. De 

verdeling van de versies over de groepen was ook ongeveer gelijk: 50% van de DM+PI-groep deed 

pre-test A en posttest B; 53% van de DM-groep deed pre-test A en posttest B. 

Verder is het nog mogelijk dat bij de gatentesten weliswaar productie is gemeten, maar dat 

ook hier verwerking van de input een rol speelt. Als voorbeeld kan het item ‘Dokter Jansen ___ nu 

een broodje gezond’ genoemd worden het productiegedeelte. In 26% van alle antwoorden werd hier 

het woord ‘is’ ingevuld. Hoewel de uitdrukking ‘een broodje gezond’ als bekend verondersteld werd, 
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omdat het in een eerdere les van de Delftse Methode aan de orde is geweest, hebben veel 

participanten het woord ‘gezond’ ten onrechte geïnterpreteerd als onderdeel van het gezegde van 

de zin. Wellicht heeft hier het Sentence Location principe een rol gespeeld waardoor veel aandacht is 

uitgegaan naar het laatste woord van de zin. Om op een meer zuivere manier productie te kunnen 

meten, zonder dat interpretatie een grote rol speelt, zou een meer spontane vorm van productie, 

zoals een verteltaak, beter zijn.  

 

4.2.3 De Delftse methode 
Het grootste verschil tussen dit scriptieonderzoek  en andere onderzoeken naar PI is de lesmethode 

waarmee het effect van PI vergeleken wordt. In het onderzoek van VanPatten was dat traditionele 

instructie, die bestond uit het aanbieden van regels gevolgd door het oefenen met die regels. Dit is 

expliciet inductief leren. Bij de Delftse methode is in het geheel geen sprake van traditionele 

instructie. De Delftse methode zou beschouwd kunnen worden als een input-based methode.  

Hoewel in veel onderzoeken PI vergeleken wordt met output-based methoden, komt 

onderzoek naar PI en input-based methoden minder voor. De vergelijking tussen PI en enriched input 

is  wel onderzocht door Marsden (2006). Hierbij vond zij een voordeel van PI ten opzichte van alleen 

input. De input in dit onderzoek bestond uit oefeningen waarbij de doelvorm wel regelmatig 

voorkwam, maar verwerking ervan niet noodzakelijk was voor het juiste antwoord. De input van de 

Delftse methode bestaat echter niet uit losse oefeningen, maar uit teksten waarin de doelvorm in 

een communicatieve context voorkomt. Ook weet een cursist dat het doel van de verwerking van de 

input is, dat deze uiteindelijk gebruikt moet gaan worden in communicatieve output. Wellicht levert 

dit een andere manier van verwerken op dan alleen het maken van oefeningen waarin de doelvorm 

voorkomt. Tevens geeft de manier van testen door middel van geautomatiseerde dictees een 

washback-effect. De cursist heeft aandacht voor de vorm nodig om de test goed te kunnen maken. 

Naast een input-based methode is de Delftse Methode dus ook te beschouwen als een 

communicatieve output-based methode. De vergelijking tussen PI en communicatieve output is 

onderzocht door Toth (2006). Hij vond hierbij geen voordeel voor de PI-groep en geeft aan dat bij 

ook bij output spraken kan zijn van aandacht voor de vorm en structuur van de taal. Het kan dus zijn 

dat participanten in dit scriptieonderzoek vooruitgegaan zijn in de beheersing van de doelvormen 

door de intensieve manier van omgaan met de input van de Delftse methode in combinatie met de 

conversatielessen waarbij sprake is van veel output. De PI-oefeningen lijken hierbij geen extra baat te 

verschaffen. 

De PI-oefeningen waren in dit onderzoek dan ook een aanvulling op de lesmethode, terwijl in 

andere onderzoeken het effect van PI vaak gemeten door de verschillende onderzoeksgroepen 

verschillende lesmethodes aan te bieden. Eén groep krijgt dan bijvoorbeeld les door middel van 

Processing Instruction, een andere groep krijgt les via een output-based methode. In dit onderzoek 

werden de PI-oefeningen echter als aanvulling gegeven op de bestaande lesmethode, dat wil zeggen 

dat beide groepen met dezelfde lesmethode les kregen en daarbinnen kreeg één groep PI-

oefeningen. In deze cursus Elementary 2 kwamen de doelvormen van het onderzoek ook regelmatig 

voor in het lesmateriaal: 18 keer een vorm van de passief en 12 keer een vorm van de regelmatige 

verleden tijd. Dit is niet meer dan in de PI-oefeningen, maar zoals beschreven in paragraaf 1.5 wordt 

deze input verschillende keren op verschillende manieren verwerkt. Op die manier komt de cursist 

toch meermaals in aanraking met de doelvormen en hebben de PI-oefeningen daar relatief weinig 

extra effect op kunnen uitoefenen.  Om te kunnen onderzoeken of er een verschil is tussen 

Processing Instruction en de Delftse Methode zouden er in het onderzoek aparte groepen moeten 

worden onderscheiden die óf PI krijgen óf les volgens de Delftse methode.  
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4.3 Discussie grammaticaal bewustzijn 
Voor het tweede deel van het onderzoek kon geen antwoord gevonden worden op de vraag of er 

een verband bestaat tussen individuele kenmerken van participanten, zoals de score op de LLAMA-F 

test en kenmerken die in de vragenlijst aan de orde kwamen, en het effect van Processing 

Instruction.  De reden hiervoor is dat er geen effect voor PI is aangetoond. Dit tweede deel kan  

gezien worden als exploratief, omdat nog niet eerder onderzoek gedaan is naar individuele 

kenmerken van tweedetaalleerders in de houding ten opzichte van en de ervaring met 

grammaticaonderwijs en het bewust kijken naar vormaspecten van een taal. Dit is tenminste niet 

onderzocht bij een groep participanten. Wel zijn er beschrijvingen van kenmerken van individuele 

gevallen van succesvolle tweedetaalleerders (zie bijvoorbeeld Van Boxtel, 2005; Schmidt, 2010). Op 

grond van deze beschrijvingen was de verwachting dat er een positief verband zou bestaan tussen de 

antwoorden op de vragenlijst en de scores op de testen. Voor een deel was dit ook het geval.  

De antwoorden op de vragen van de opmerkzaamheid-schaal waren een voorspeller voor de 

scores op de pretesten. Dat betekent dat participanten die zichzelf hoge scores gaven voor stellingen 

als ‘ik probeer patronen in een nieuwe taal te ontdekken’, ‘ik let op structuur van woorden en zinnen 

bij het studeren’ en ‘ik heb aandacht voor grammatica wanneer ik een andere taal spreek’ een 

hogere score hadden op de pretest. De opmerkzaamheidschaal was echter geen voorspeller van de 

verschilscore van pre- en posttest. Dat betekent dat participanten die zichzelf opmerkzaam vonden 

wel een hogere score hadden op de pretest, maar geen grotere groei hadden doorgemaakt tijdens de 

cursus dan anderen. Voor de score op de posttest bleek dan ook de pretestscore belangrijkste 

voorspeller. Om meer inzicht te verkrijgen in het verband tussen opmerkzaamheid en verwerving van 

bepaalde structuren zou onderzoek bij absolute beginners meer informatie kunnen geven, omdat 

dan de hele groep dezelfde uitgangspositie heeft. 

Voor de andere schalen werd geen verband gevonden met de scores op de testen. Hiervoor 

kan een verklaring gezocht worden in de betrouwbaarheid en operationalisatie van de vragenlijst 

zelf. De betrouwbaarheid van de ervarings- en belangschaal is laag: ervaring Cronbachs α = .45; 

belang α = .53. Ook hebben bij beide schalen 4 van de 6 items een lage itemtestcorrelatie. Dit 

betekent dat de items binnen deze schalen niet hetzelfde construct meten. De begrippen ervaring en 

belang zijn dus niet goed geoperationaliseerd. Om betere resultaten te krijgen, zouden de vragen van 

deze schalen wellicht specifieker moeten zijn. Wanneer bijvoorbeeld gevraagd wordt of er veel 

gesproken werd in de taallessen op school, zegt het antwoord hierop erg weinig over de manier van 

leren. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er veel feedback gegeven werd en waaruit het spreken 

bestond. Ook bij de belangschaal is een aantal vragen, zoals ‘ik erger me aan grammaticafouten van 

anderen’ en ‘ik corrigeer anderen wanneer zij fouten maken’, dat waarschijnlijk meer zegt over de 

persoonlijkheid van de participant dan over de manier van input verwerken en studeren. Deze 

vragen hadden namelijk een negatieve correlatie met de vragen ‘ik vind het belangrijk om geen 

fouten te maken’ en ‘ik vind het vervelend om fouten te maken’. Blijkbaar wil het dus niet zeggen dat 

iemand die het vervelend vind om fouten te maken zich ook ergert aan anderen. Daarom zeggen 

deze vragen bij elkaar weinig over hoe belangrijk iemand grammaticale correctheid in het algemeen 

vindt. Bij eventueel vervolgonderzoek zou de vragenlijst, naast de vragen van de 

Opmerkzaamheidschaal, vragen moeten bevatten die beter het begrip ‘grammaticaal bewustzijn’ 

operationaliseren. 

 

4.4 Aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek heeft geen effect voor PI kunnen aantonen binnen de Delftse methode. Wel lijkt er 

verband tussen opmerkzaamheid van cursisten en score op testen. Het lijkt erop dat een bepaalde 

manier van input verwerken effect kan hebben op de resultaten van grammaticatesten, maar dat PI-
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oefeningen over een bepaalde structuur niet zinvoller zijn, dan alleen het werken met de input 

volgens de Delftse Methode.  

Hiermee is niet de vraag beantwoord of er bij input processing vooral sprake is van impliciete 

of expliciete processen. Dit was geen hoofdvraag van dit onderzoek, maar lijkt toch relevant voor 

verder onderzoek naar een optimale manier van input processing. Volgens Doughty (2003) gebeurt 

het leren van een tweede taal vooral impliciet, maar vindt er tegelijkertijd soms expliciet leren plaats. 

Het is volgens haar wel belangrijk om te bepalen of en wanneer dit expliciet leren dan gestimuleerd 

zou moeten worden. Er zou dus misschien een reden kunnen zijn om de opmerkzaamheid bij 

cursisten op vorm en betekenis te stimuleren. Bijvoorbeeld wanneer zou blijken dat er binnen de 

Delftse Methode sprake is van expliciet deductief leren en dit een positief verband heeft met 

taalverwerving. Er moet dan echter wel gekeken worden naar hoe deze taalverwerving gemeten 

wordt. Het is namelijk niet zo dat elke taaltest automatisch iets zegt over de mate van 

taalverwerving. Dit is in dit onderzoek heel duidelijk te zien bij de participant die een zeer hoge score 

had op de LLAMA-F test en dus een uitstekend analystisch taalvermogen bezat, maar in de gevolgde 

cursus een onvoldoende scoorde voor spreekvaardigheid. Bij het spreken over taalverwerving wordt 

meestal dan ook gekeken naar de impliciete kennis van de taalleerder zoals deze bijvoorbeeld 

gebruikt wordt bij spontane spreektaken. De pre- en posttesten van dit onderzoek bieden niet 

genoeg zicht op welke kennis gebruikt wordt voor het maken van de testen. Andere manieren van 

testen zouden meer zicht kunnen op het gebruik van expliciete of impliciete kennis van door de 

participant. Dit zou kunnen door een grammatically judgement test te gebruiken met nieuwe 

uitingen, of een dual task waarbij de participanten gelijktijdig met een productietaak nog andere 

taken te doen krijgt (voor impliciete kennis) of een vragenlijst waarbij de participant na de test 

beschrijft of hij een regel toegepast heeft en die regel onder woorden probeert te brengen (zie 

bijvoorbeeld De Jong, 2005). 

Processing Instruction lijkt op basis van het resultaat van dit onderzoek weinig toe te voegen 

aan het leren van Nederlands als tweede taal volgens de Delftse methode. De aanbeveling is dan ook 

om de PI-oefeningen in deze vorm niet op te nemen in de Delftse methode.  

Wanneer we echter met VanPatten meegaan in de stelling dat er geen onderscheid gemaakt 

moet worden in impliciet/expliciet leren, maar dat het gaat verwerking en aanpassing van het 

onderliggend systeem, is het onderzoek naar PI voor het Nederlands misschien nog niet ten einde. 

Wellicht is er bij dit huidige onderzoek toch ten onrechte van uitgegaan dat het bij PI gaat om het 

ontdekken en toepassen van bepaalde taalregels. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan de 

verleden tijd, maar alleen naar de regelmatige vorm. Terugkijkend naar het gedicht van Charivarius 

(1922) uit de inleiding kan men zich afvragen hoe waardevol dit is voor de uiteindelijke 

taalverwerving. De uitzonderingen op de regel, namelijk de onregelmatige vormen van de onvoltooid 

verleden tijd komen juist veel vaker in het taalgebruik voor, doordat de meest frequente 

werkwoorden onregelmatig zijn. Dit wordt ook weerspiegeld in de teksten van de Delftse methode. 

Terwijl in de gehele cursus van A1 naar A2 in 20 teksten 12 keer de regelmatige vorm van de 

verleden tijd voorkomt, is in één tekst (Les 40) wel 13 keer een onregelmatige vorm van de  

onvoltooid verleden tijd te vinden. Volgens VanPatten (2015) is het gevolg van de verwerking van 

verledentijdsvormen uit de input niet dat iemand een regel vormt over de verleden tijd, maar 

onderliggende kenmerken van de werkwoorden zelf verwerft en hoe deze zich verhouden tot de rest 

van de zin. Zou het dan dus mogelijk zijn om PI-oefeningen te maken met onregelmatige vormen van 

de onvoltooid verleden tijd? En zouden die oefeningen wel een effect hebben op het verwerven van 

het Nederlands als tweede taal? Dit zijn interessante vragen die wellicht als uitgangspunt kunnen 

dienen voor een vervolgonderzoek naar het effect van Processing Instruction binnen het NT2-

onderwijs.  
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Bijlage 1 Taalrijm Charivarius 
 
Taal-rijm. 
Opgedragen aan den vreemdeling, die Hollandsch leert. 
 

O, vreemdeling, die onze taal bestudeert, 

Lees verder. Ik wed dat mijn Rijm je wat leert. 

'k Hoop niet, dat de studie je tegen zal vallen, 

Zoo zegt men bal - ballen, maar, ach! niet: dal - dallen. 

En 't enkelvoud, vreemdling, van koeien is: koe, 

Maar de boef draagt wel boeien, de drenkling geen boe. 

En Vondel, je weet het, schreef prachtige reien, 

Maar niemand bestelt in een lunchroom ooit eien. 

En kinden is niets, noch ook winderen - wel lammeren, 

Wel: wortelen, geen eikelen, noch borstelen of kammeren. 

Zoo kom je van zelf op de lastigste paderen: 

Rad - reden? Stad - staden? Is vad stam van vaderen? 

Ook heb je wel potten, maar nergens zijn slotten, 

En niemand zegt roten, marmoten of lotten. 

De boer houdt geen haanders, maar zeker wel hoenderen, 

En draagt op het land meestal klompen - nooit schoenderen 

Het meervoud van krent is eenvoudigweg: krenten, 

Maar: vent, in het meervoud, is kerels - niet: venten. 

Leer ook de geslachten, mijn leerling, vroegtijdig: 

De vrouwen zijn vrouwlijk, maar wijf is onzijdig. 

O ja, dat is waar, 'k zou het haast nog vergeten: 

Een oud wijf is mannelijk - je moet het maar weten! 

Zoo stelde Verheul al het onderscheid vast 

Tusschen een gast, de gast, en - eilacie! - het gast. 

Zeg: naaister, maar schilderster moet je niet zegge', 

Ook niet koninges of dievin of vriendegge. 

Dan deminutiva, als scheepje van schip; 

Heeft Jantj' al een zweepje - zijn pa heeft geen zwip. 

En 'k weet het, lief kind, met gevogelte dweep je, 

Maar toon nu geen lippetje om dit taai-droge sneepje. 

Ook werkwoorden moet je met zorg bestudeeren, 

Want als je niet oppast, dan scheur' je je kleeren. 

Je zult al wel weten - ik hoop, dat je 't wist, 

Dat je heden zult eten, maar gisteren niet ist. 

Toen gisteren de torenklok twaalf had geslagen, 

Zeg, ben je toen rustig naar huis toe gegagen? 

Gezegd is niet beter gezegd dan: gezeid, 

Maar nooit is er nog naar een drenkling gedreid. 

Och, als je 't maar weet, is 't gemaklijk genoeg; 

Ik joeg bij 't behang naar een muisje dat knoeg. 

En als je in vervelend gezelschap haast sliep, 

Heeft niemand gemerkt, dat je heimelijk giep. 

Ik denk ook wel niet, dat je vaak hebt gezocht 

Naar een post in je boek, die verkeerd was gebocht. 

Bedenk, vriend, als j' in verontwaardiging raakt, 

Dat niet wan wordt getrouwd hij, die nacht heeft gebraakt. 

Ik vraag j' of je hier wel eens ooit aan gedacht hebt, 
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En of je 'r je aandacht genoeg aan geschacht hebt? 

En dan - 't is niet erg, als je j' even vergist - 

Wat zeg je: ‘dank wijtte’, ‘dank weet’, of ‘dank wist’? 

Leer ook de getallen, o vreemdling, aandachtig: 

Zeg: vijftig en zestig - niet drietig en achtig. 

Ook d' uitspraak is soms nog een moeielijk ding, 

Immers: beving je ooit van de angst een beving? 

En hoorde j' ooit iemand in 't Hollandsch bevelen, 

Een vocht naar een lager staand vat te hevelen? 

Al schrijf je ook Gorinchem, spreek het uit: Gorkum, 

Maar schrijf in vergissing niet Borinchem voor Borkum. 

En teeder is zeker hetzelfde als teer, 

Maar noem nooit een reeder bij ongeluk: reer. 

Misschien ben je 't Hollandsch in zoover al meester, 

Dat je heester niet zoo maar laat rijmen op zeester. 

En heb je de klemtoon al zoo goed te pakken, 

Dat je lieden, die slabakken, gooit met slabakken? 

En 't enkelvoud, hoe zeg je dat dan wel? slabak? 

En rijmt dat op tabak? Of beter op klabak? 

En rijmt dit precies: ‘Als Marie gelei maakt, 

Dan vind ik, dat die naar een spiegelei smaakt?’ 

Neen, houd j' aan de regels, al ben je een vrijgeest, 

En zeg niet gelei-taart zoowat als gelei-geest - 

Zoodat 'k maar wil zeggen, aan 't eind van mijn lied: 

Het Hollandsch is heusch nog zoo makkelijk niet. 

Charivarius, 1922, Ruizerijmen, Haarlem: Tjeenk Willink 
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Bijlage 7 Boxplots scores pre- en posttesten en vragenlijsten 
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Figuur 12 Boxplots van de scores pre- en posttesten voor interpretatie en productie van tijd en aspect passief, van de DM en 
de DM+PI-groep 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figuur 13 Boxplots scores schalen vragenlijsten en scores van de pre- en posttest interpretatie plus productie zonder fillers. 

 


