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Samenvatting 

De meeste woordenschattesten richten zich op het meten van het aantal woorden dat 

tweedetaalleerders kennen, maar minstens net zo belangrijk is de dieptekennis die leerders 

van woorden hebben, omdat dit een indicatie geeft over wat een leerder in staat is te doen 

met zijn woorden (Webb & Sasao, 2013). In deze masterscriptie is een receptieve 

collocatietest ontwikkeld voor het Nederlands die woordcombinaties test die op basis van de 

frequentie van de onderdelen vaker voorkomen dan men zou verwachten (collocaties). Er is 

onderscheid gemaakt tussen nomen-verbum (vb. ‘mogelijkheid bieden’) en adjectief-nomen 

(vb. ‘zware straf’) collocaties. De selectie van collocaties is gebaseerd op de collocatielijsten 

van Van Zwienen (2017), waardoor het mogelijk was om collocaties te selecteren die 

woorden bevatten die tot de 2000 meest frequente van het Nederlands behoren. Deze 

lijsten waren voorzien van informatie over verschillende eigenschappen van de collocaties, 

hetgeen het mogelijk maakte om onderzoek te doen naar de eigenschappen van collocaties.  

  De collocatietest is afgenomen bij 50 volwassen leerders van het Nederlands als 

tweede taal op ERK-niveau A2 en B1 en is getoetst op betrouwbaarheid en validiteit. Er is 

onderzocht of de test differentieert op taalvaardigheidsniveau en frequentie. Daarnaast is 

onderzocht of verschillende eigenschappen van een collocatie – de frequentie van het 

hoofdlemma, collocaat en collocatie als geheel en de sterkte van de verbinding – de scores 

op de test kunnen voorspellen. De test bestond in totaal uit 80 meerkeuzevragen, waarbij de 

participanten in een contextzin het hoofdlemma van de collocatie van het juiste collocaat 

moesten voorzien. De items zijn geconstrueerd aan de hand van criteria die zijn onderbouwd 

met bevindingen uit de literatuur.  

  De resultaten laten zien dat de test betrouwbaar is en dat de test differentieert op 

taalvaardigheidsniveau en frequentie. Participanten op B1 niveau scoorden significant hoger 

op de test dan participanten op A2 niveau en collocaties bestaande uit de 1000 meest 

frequente woorden werden significant meer gekend dan collocaties bestaande uit de 1000 

tot 2000 meest frequente woorden. Er is geen verschil gevonden tussen de itemscores van 

nomen-verbum en adjectief-nomen collocaties en wat betreft de eigenschappen van de 

collocaties was de frequentie van het collocaat de belangrijkste voorspeller, hoewel geen 

van de eigenschappen een significante voorspeller van de testscores was.   
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1. Inleiding 

Het belang van het leren van woorden voor een tweedetaalleerder spreekt voor zich. Zoals 

taalkundige David Wilkins het in de jaren 70 formuleerde: ‘Without grammar very little can be 

conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed’ (Wilkins, 1972, uit Bossers 2015). Op het 

eerste gezicht lijkt het onderzoeken van woordenschat niet ingewikkeld. Het gaat er immers om 

hoeveel woorden iemand kent. Maar als er wordt gekeken naar wat een woord precies is, blijkt dat 

niet zo eenvoudig te definiëren. Zijn werken en werk verschillende woorden of vallen ze onder 

hetzelfde lemma of dezelfde woordfamilie? Daarnaast zijn er veel aspecten betrokken bij het kennen 

van een woord. Leerders van een tweede taal moeten niet alleen de  betekenis van een woord 

kennen, maar ook de vorm en het gebruik ervan (Nation, 2001).  

  De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor woordenschat in het 

tweedetaalonderwijs (Nation, 2001, Bossers, 2015) en daarbij is ook de behoefte aan 

woordenschattoetsen toegenomen. Voor het meten van receptieve woordenschat zijn voor het 

Engels de Vocabulary Size Test (Nation & Berglar, 2007) en de Yes/No-test (Meara & Buxton, 1987) 

bekend. Voor het meten van productieve woordenschat wordt veel gebruikt gemaakt van de Levels 

Test of Productive Vocabulary (Laufer & Nation, 1999). De Woordenschatomvangtoets Nederlands 

(Dolmans, 2014) is een voorbeeld van een receptieve woordenschattoets van het Nederlands. Al 

deze toetsen testen vorm-betekenisrelaties (Webb & Sasao, 2013).  

  Er zijn ook andere aspecten van woordenschat die getest kunnen worden, zoals het gebruik 

van een woord. Onder dit aspect vallen collocaties: woordcombinaties die vaak voorkomen en 

geconventionaliseerd zijn (Gyllstad, 2007). Voorbeelden hiervan zijn ‘keus hebben’ en ‘zware 

opdracht’. Onderzoek heeft aangetoond dat tweedetaalleerders moeilijkheden ondervinden met 

collocaties (Bahns & Eldaw, 1993; Farghal & Obiedat, 1995; Jaén, 2007). Een van de oorzaken hiervan 

is dat collocaties zeer onvoorspelbaar zijn (Van der Wouden, 2011). Tweedetaalleerders hebben deze 

woordcombinaties nodig om zich vloeiend uit de kunnen drukken (McCarthy, 1990) en 

collocatiekennis is een factor die moedertaalsprekers van tweedetaalsprekers onderscheidt (Schmitt, 

2000).  

  Collocatietesten die tot op heden zijn ontwikkeld, zijn vooral gebaseerd op het Engels (Bonk, 

2000; Jaén, 2007; Gyllstad, 2007; Barfield & Gyllstad, 2009). Voor het Nederlands hebben 

masterstudenten van de Vrije Universiteit een productieve (De Waal, 2015) en een receptieve (Van 

Velzen, 2015) collocatietest ontwikkeld. Een van de moeilijkheden die zich voordeed bij de 

ontwikkeling van de receptieve test was het valideren van de test op basis van de frequenties van de 

collocaties. Van Velzen (2015) bespreekt dat de test onvoldoende differentieerde tussen 

verschillende frequenties van woorden, waardoor er geen interactie werd gevonden tussen het 
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taalniveau en de verschillende frequentiebanden. De itemselectie is gemaakt op basis van de 

frequentie van het nomen dat de collocatie bevatte. Er bleek echter te veel verschil te zijn tussen de 

frequentie van het nomen en de frequentie van de collocatie als geheel. Naar aanleiding van deze 

resultaten heeft Van Zwienen (2017) collocatielijsten opgesteld waarbij de collocaties niet alleen zijn 

geselecteerd op het hoofdlemma, maar ook op basis van het collocaat en de collocatie als geheel, 

welke de basis vormen voor de itemselectie van de receptieve collocatietest die voor deze 

masterscriptie is ontwikkeld.           

  Het doel van de ontwikkelde receptieve collocatietest van dit onderzoek is het testen van de 

receptieve collocatiekennis van leerders van het Nederlands als tweede taal (NT2). Dit onderzoek 

draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en, in het geval van deze 

scriptie, naar woorden die vaak in combinatie met elkaar voorkomen (collocaties). Daarbij worden de 

frequenties van verschillende leden van deze collocaties als uitgangspunt genomen. Wat betreft de 

onderwijspraktijk draagt dit onderzoek bij aan de zienswijze dat woordenschatverwerving meer is 

dan het leren van individuele woorden. 

  Om op basis van de collocatietest uitspraken te kunnen doen over de collocatiekennis van de 

NT2-leerders, dient de collocatietest valide en betrouwbaar te zijn. Nadat is vastgesteld dat de test 

valide en betrouwbaar is, wordt er onderzocht wat de invloed van respectievelijk collocatiesoort en 

frequentie van de collocatie op de testscores is. Dat betekent dat er twee onderzoeksvragen zijn:  

1. In welke mate is de ontwikkelde receptieve collocatietest betrouwbaar en valide? 

2. Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de collocatie op 

de testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als tweede 

taal op niveau A2 en B1?     

  In het volgende hoofdstuk worden de theoretische achtergronden besproken van onder 

andere woordenschatkennis bij tweedetaalverwerving, definities van collocaties, receptieve 

collocatietesten en validiteit en betrouwbaarheid. De methode en de procedure die zijn gebruikt 

voor het onderzoek worden in het derde hoofdstuk besproken. In hoofdstuk vier worden de 

resultaten besproken en geanalyseerd. De scriptie wordt in hoofdstuk vijf afgesloten met een 

conclusie en discussie waarin de bevindingen, eventuele mogelijkheden tot vervolgonderzoek en 

implicaties voor de wetenschap en onderwijspraktijk worden besproken.     
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2. Woordenschat, collocaties en collocatietesten  

2.1 Deelaspecten van woordenschatkennis in tweedetaalverwerving  

Milton (2011) behandelt in zijn onderzoek het onderscheid tussen receptieve en productieve 

woordenschatkennis. Receptieve kennis omvat de woorden die een taalgebruiker kan herkennen en 

begrijpen, maar die hij wellicht niet uit zichzelf kan gebruiken. Receptieve kennis wordt ook wel de 

passieve woordenschat genoemd, die belangrijk is bij receptieve vaardigheden zoals lezen en 

luisteren. Onder productieve kennis worden de woorden verstaan die beschikbaar zijn voor actief 

taalgebruik. Productieve kennis bevat de woorden die een leerder zelf kan gebruiken bij productieve 

vaardigheden zoals spreken en schrijven. Voor het meten van woordenschatkennis is het belangrijk 

om rekening te houden met deelaspecten van woordenschatkennis en hoe deze te meten zijn 

(Milton, 2011).  

  Nation (2001) heeft getracht een zo compleet mogelijke lijst te maken van de verschillende 

deelaspecten van woordenschatkennis. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vorm, betekenis 

en gebruik. Deze categorieën zijn verdeeld in drie subcategorieën, die op hun beurt bestaan uit een 

productieve component (P) en een receptieve component (R) (zie Tabel 2.1). De vorm van een woord 

bevat informatie over hoe een woord klinkt of eruit ziet op papier, of uit welke woorddelen het 

bestaat. De betekenis van een woord behelst het concept dat ermee wordt aangeduid. Het gebruik 

van woorden omvat grammaticale functies, wanneer woorden gebruikt (kunnen) worden en 

collocaties. Collocaties vormen dus een specifiek onderdeel waaruit woordenschatkennis onder 

andere bestaat. 

2.1.2 Woordenschatbreedte en woordenschatdiepte  

Naast receptieve en productieve kennis en de deelaspecten van woordenschat die Nation (2001) 

beschrijft, wordt ook onderscheid gemaakt tussen woordenschatbreedte en woordenschatdiepte 

(Anderson & Freebody, in Gyllstad, 2007). Woordenschatbreedte betreft het aantal woorden dat een 

taalgebruiker kent. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de vorm waarin de woorden bekend 

zijn of hoeveel de taalgebruiker van het woord weet. Onder woordenschatbreedte vallen alle 

woorden waarvan iemand ten minste een oppervlakkig begrip heeft (Shen, 2009).  

Woordenschatdiepte behelst de hoeveelheid kennis die een taalgebruiker van een woord heeft. De 

vragen die Nation (2001) stelt over de vorm, de betekenis en het gebruik zoals in Tabel 2.1 vallen 

onder woordenschatdiepte. Woordenschatbreedte is binair. Dat wil zeggen dat er twee opties zijn: 

Een woord is bekend of niet. Bij woordenschatdiepte is er meer sprake van een continuüm van 

kennis, strekkend van minimale kennis tot precieze kennis van een woord (Henriksen 1999).  
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Tabel 2.1. Deelaspecten van woordkennis voor receptief (R) en productief (P) taalgebruik, uit Nation (2001, 

p.27) 

Form Spoken R What does the word sound like? 

  P How is de word pronounced 

 Written R What does the word look like? 

  P How is the word written and spelled? 

 Word parts R What parts are recognisable in this word? 

  P What word parts are needed to express the meaning? 

Meaning Form and meaning R What meaning does this word form signal? 

  P What word form can be used to express this meaning? 

 Concepts and referents R What is included in the concept? 

  P What items can the concept refer to? 

 Associations R What other words does this make us think of? 

  P What other words could we use instead of this one? 

Use Grammatical functions R In what patterns does the word occur? 

  P In what patterns must we use this word? 

 Collocations R What words or type of words occur with this one? 

  P What words or type of words must we use with this 

one? 

 Constraint on use R Where, when, and how often would we expect to meet 

this word? 

  P Where, when, and how often can we use this word? 

 

In bovenstaand schema vallen collocaties onder het aspect ‘gebruik’. Dat betekent dat meer kennis 

van collocaties kan bijdragen aan de woordenschatdiepte. Echter, Gyllstad (2013) stelt dat 

collocatiekennis ook onder breedte geschaard kan worden als het gaat om het aantal collocaties dat 

een tweedetaalleerder kent, wat het geval is bij receptieve collocatietesten. Dit wordt uitgebreider 

besproken in paragraaf 2.5.2. 

2.2 Woordtypen, lemma’s en woordfamilies  

Bij onderzoek naar woordenschat en collocaties is het van belang duidelijk te maken wat men 

beschouwt als een woord. Collocaties zijn woordcombinaties, maar wat is precies een woord? Zijn 

‘werken’ en ‘werk’ verschillende woorden? Of vallen ze onder dezelfde eenheid? In de literatuur 

wordt er onderscheid gemaakt in tokens, types, lemma’s en woordfamilies (Booij & van Santen, 

1998, Nation, 2001). Als een onderzoeker de tokens van een tekst telt, telt hij alle voorkomens van 
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een woord. Types zijn het aantal verschillende woorden in een tekst. Een zin als ‘Ik drink koffie 

omdat ik koffie lekker vind’ bevat dus acht tokens, maar zes types omdat de woorden ‘ik’, en ‘koffie’ 

meerdere keren voorkomen. Een tekst zal altijd meer tokens dan types tellen, omdat functiewoorden 

zoals lidwoorden of preposities meer dan eens voorkomen. Daarnaast is bekend dat men in het 

Nederlands met kennis van de honderd meest frequente lemma’s 45% van nieuwe input kan 

herkennen, zoals een tekst die men voor de eerste keer ziet (Tiberius, 2014). Een lemma bestaat uit 

een hoofdwoord, zoals die in het woordenboek opgezocht kan worden, waar alle mogelijke 

inflectievormen bij horen. Onder het lemma ‘werken’ vallen dus ook de vormen ‘werkt’ en ‘gewerkt’. 

Woordfamilies bevatten naast de inflectievormen ook derivaties. Dat betekent dat naast ‘werkt’ en 

‘gewerkt’ ook de derivatie ‘werk’ als in ‘het is veel werk’ onder het hoofdwoord ‘werken’ valt 

(Nation, 2001).  

  Als de teleenheid van lemma’s voor een toets gebruikt wordt, is de veronderstelling dat bij 

een correct antwoord alle woordvormen binnen het lemma bekend zijn (dus alle inflectie-vormen). 

Worden woordfamilies als teleenheid gebruikt, dan is de veronderstelling dat bij een correct 

antwoord alle woorden, inclusief derivaties, binnen de woordfamilie bekend zijn. Bij de ontwikkeling 

van een collocatietest moet er rekening worden gehouden met welke termen collocaties worden 

gedefinieerd: Lemma’s of woordfamilies. Daarnaast moet, om een indeling op frequentie te kunnen 

maken, worden vastgesteld wat het hoofdonderdeel van een collocatie is en wat de frequenties zijn 

van de verschillende delen van de collocatie. Een collocatie bestaat uit een semantisch autonome 

basis (verder in dit onderzoek het hoofdlemma) en een of meerdere collocaten (de andere delen van 

de collocatie). In de methode wordt in paragraaf 3.1.1 dieper ingegaan op de verschillende 

onderdelen en frequenties van collocaties.     

2.3 Definities van collocatie en soorten collocatie  

Het begrip ‘collocatie’ is niet eenvoudig te definiëren. In deze paragraaf wordt besproken welke 

definitie van collocatie er in dit onderzoek wordt aangehouden. Daarnaast worden collocaties met 

verschillende woordsoorten behandeld. 

2.3.1 Het begrip collocatie gedefinieerd   

Gyllstad (2007) bespreekt twee perspectieven waarin collocaties benaderd kunnen worden. De 

frequentiegebaseerde benadering en de fraseologische benadering. De op frequentie gebaseerde 

benadering stelt dat een collocatie een telbaar, statistisch verschijnsel is. Met andere woorden, een 

collocatie is een frequent voorkomende woordcombinatie. Of dit een vrije woordcombinatie (‘de 

tafel kopen’) of een daadwerkelijke collocatie (‘de tafel dekken’) is, hangt af van de relatieve 

frequentie. Het verschil tussen de vrije woordcombinatie ‘tafel kopen’ en de collocatie ‘tafel dekken’ 

wordt verklaard door deze relatieve frequentie: Er is sprake van een collocatie als deze vaker 
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voorkomt dan verwacht kan worden op basis van de frequenties van de leden van de collocatie 

(Gyllstad, 2007). Bij het fraseologische perspectief wordt er een onderscheid gemaakt tussen vrije 

woordcombinaties en collocaties door de onvervangbaarheid van het collocaat. Zo wordt de 

combinatie ‘tafel kopen’ als vrije woordcombinatie gezien omdat enkel de semantische en 

grammaticale regels worden gevolgd. In de vrije woordcombinatie ‘tafel kopen’, kan het tweede 

woord vervangen worden door een synoniem zoals ‘aanschaffen’. De woordcombinatie ‘tafel 

dekken’ wordt gezien als een collocatie omdat het werkwoord ‘dekken’ niet vervangen kan worden 

door een synoniem, zoals ‘bedekken’ of ‘toedekken’. Salazar (2014) noemt deze woordcombinaties 

lexical bundles die een mate van fixedness bevatten.   

  Bij de fraseologische benaderingen worden collocaties van vrije woordcombinaties 

gescheiden, maar collocaties kunnen ook worden gescheiden van idiomen. Jaén (2007) bespreekt het 

criterium ‘transparantie’: de betekenis van een collocatie is transparant (vb. lose weight) en die van 

een idioom (vb. bottom line) niet (Jaén, 2007). Gyllstad (2007) noemt transparantie als een criterium 

van de fraseologische benadering. Dit criterium stelt dat de betekenis van de woordcombinatie 

afgeleid kan worden uit de betekenissen van de afzonderlijke elementen. Er is sprake van een 

continuüm tussen volledig ondoorzichtig en volledig doorzichtig. Idiomen bevinden zich aan de 

volledig ondoorzichtige kant en de collocaties aan de doorzichtige kant. 

  Een ander relevant punt dat Gyllstad (2007) bespreekt, betreft het al dan niet naast elkaar 

voorkomen van de leden van een collocatie. Collocaties kunnen gescheiden worden door andere 

elementen, zoals in ‘hij dekte in gedachten verzonken de tafel’. In corpus onderzoek naar collocaties 

kan dit extra ruis in de data veroorzaken. Daarnaast zijn gescheiden collocaties moeilijker te 

herkennen door tweedetaalleerders dan collocaties waarbij het collocaat het hoofdlemma volgt 

(Gyllstad, 2007).      

  Volgens Gyllstad (2007) is er overlap tussen de frequentiegebaseerde en de fraseologische 

benadering. In de fraseologische benadering speelt frequentie ook een rol omdat woordcombinaties 

pas een collocatie genoemd kunnen worden als ze relatief hoogfrequent zijn. Daarnaast worden niet 

alle hoogfrequente woordcombinaties gezien als collocaties. Lidwoorden komen bijvoorbeeld vaak 

voor in combinatie met substantieven, maar deze woordcombinaties vormen daarmee niet gelijk een 

collocatie. Woordcombinaties die alleen uit partikels bestaan, zoals wel eens of zo maar 

(voorbeelden uit Van Zwienen, 2017), worden in deze scriptie niet als collocatie gezien omdat ze 

geen inhoudswoord bevatten. 

  Tot slot merkt Gyllstad (2007) op dat Firth (1951, in Gyllstad, 2007) en Nation (2001) zowel 

twee-woordcombinaties als combinaties met meer woorden collocaties noemen, terwijl Mel’čuk 

(1996) collocaties ziet als een combinatie van niet meer dan twee leden.  

  De definitie van collocatie die in dit onderzoek zal worden aangehouden is gebaseerd op die 
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van Eyckmans (2009): Collocaties zijn frequent samen voorkomende woordcombinaties die 

verschillen van vrije woordcombinaties doordat de onderdelen van de collocatie niet vervangen 

kunnen worden door synoniemen. Deze definitie wordt aangevuld door twee criteria van Gyllstad 

(2007). Ten eerste hebben de collocaties een hoge mate van doorzichtigheid, zodat zij worden 

onderscheiden van idiomen. Ten tweede bestaan de collocaties uit niet meer dan twee elkaar 

opvolgende woorden. Dat betekent dat bij het samenstellen van de test voor dit onderzoek zoveel 

mogelijk geprobeerd moet worden de leden van collocaties naast elkaar te zetten. Deze definitie 

komt grotendeels overeen met de definitie die Van Zwienen (2017) heeft gehanteerd bij het 

samenstellen van haar collocatielijsten die worden gebruikt bij de itemselectie van de receptieve 

collocatietest van dit onderzoek. Het enige verschil is dat lijsten van Van Zwienen enkele collocaties 

bevatten die uit meer dan twee woorden bestaan, zoals ‘iemand een dienst bewijzen’ en ‘goede 

hoop hebben’. Echter, dit is een erg klein aantal vergeleken met de collocaties bestaande uit twee 

woorden, zodat de verwachting is dat dit bij de selectie van de collocaties geen moeilijkheden zal 

opleveren.    

2.3.2 Soorten collocaties  

Woorden behoren tot verschillende syntactische woordklassen en collocaties bestaan uit woorden. 

Dat betekent dat er collocaties bestaan uit woordcombinaties van verschillende woordklassen. 

Omdat in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van de frequentielijsten van Van Zwienen (2017), 

wordt dezelfde combinatie van de fraseologische en de frequentiegebaseerde benadering gebruikt 

als in haar onderzoek. Dat betekent dat collocaties op frequentie worden geselecteerd, maar dat ook 

de criteria van de fraseologische benadering worden toegepast. Binnen deze benadering kunnen 

collocaties worden opgebouwd uit de woordklassen Verbum (V), Nomen (N), Adjectief (A), en 

Adverbum (Adv). Grammaticale collocaties worden in het kader van deze scriptie buiten 

beschouwing gelaten. Een grammaticale collocatie wordt gedefinieerd als een combinatie van een 

dominant woord (nomen, adjectief of verbum) en een voorzetsel of een grammaticale structuur, 

zoals een onbepaalde wijs of bijzin (Benson et al., 1986, zoals geciteerd in Van der Wouden, 2011). In 

Tabel 2.2. worden de zes mogelijke lexicale collocaties weergegeven die Hausmann (1989) 

onderscheidt.  

Tabel 2.2. Categorieën van lexicale collocaties (Hausmann, 1989)     

Lexicale collocaties 

A+N een zware roker, sterke koffie 
Subj(N+V) een storm woedt, een bom ontploft 
N+N een kudde schapen, een bos bloemen 
Adv+A zwaar beledigd, diep gekwetst 
V+Adv diep nadenken, hard lopen 
V+N tafel dekken, indruk maken 
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  Henriksen (2013) stelt dat er onderzoek gedaan is naar verbum + nomen collocaties door 

onder andere Bonk (2000), Eyckmans (2009) en Gyllstad (2007) en naar adjectief + nomen collocaties 

door Li & Schmitt (2010), maar dat in geen van deze onderzoeken verschillen zijn besproken tussen 

de collocatiesoorten. Een van de problemen van veel bestaande collocatietesten is dat ze niet 

systematisch tot stand zijn gekomen. Er zijn geen duidelijke criteria op basis waarvan de items en de 

afleiders zijn geselecteerd. In plaats daarvan zijn ze vaak gebaseerd op intuïtie (Jaén, 2007). In deze 

masterscriptie zal worden onderzocht of het soort collocatie (verbum-nomen of adjectief-nomen) 

invloed uitoefent op de testscores van de tweedetaalleerders.  

2.4 Collocaties in tweedetaalverwerving 

Onderzoek heeft aangetoond dat tweedetaalleerders moeilijkheden ondervinden met collocaties 

(Bahns & Eldaw, 1993; Farghal & Obiedat, 1995; Jaén, 2007; Van der Wouden, 2011). Een van de 

oorzaken hiervan is dat collocaties zeer onvoorspelbaar zijn (Van der Wouden, 2011). Er zijn geen 

vaste regels die stellen dat ‘koffie zetten’ correct is en ‘koffie maken’ fout. Er is sprake van conventies 

(Gyllstad 2007). Daarnaast hebben tweedetaalleerders collocaties nodig om zich vloeiend uit de 

kunnen drukken (McCarthy, 1990) en is collocatiekennis een factor die moedertaalsprekers van 

tweedetaalsprekers onderscheidt (Schmitt, 2000). Het hebben (of ontwikkelen) van collocatiekennis 

helpt de tweedetaalleerder bij zijn taalverwerving. Collocatiekennis is onmisbaar als een 

tweedetaalleerder wil klinken als een moedertaalspreker. Tweedetaalleerders gebruiken foutieve 

substituties of vermijden bepaalde collocaties, met als gevolg dat ze op basis van hun output op een  

lager taalniveau worden ingeschat dan nodig is (McCarthy, 1990), wat consequenties kan hebben 

voor toetsing, plaatsing in cursussen op niveau en andere civiele effecten van toetsing in het 

taalonderwijs. Dat betekent dat er in de onderwijspraktijk expliciet aandacht besteed moet worden 

aan collocaties of andersoortige woordcombinaties.   

  Naast deze moeilijkheden kan kennis van collocaties het leren van een tweede taal ook 

bevorderen. Een nuttig aspect van collocatiekennis is dat het de vloeiendheid bevordert. Als 

collocaties als geheel in het lexicon zijn opgeslagen, bevordert dat de verwerkingssnelheid; er wordt 

niet naar losse onderdelen van collocaties gekeken, maar de collocaties worden als geheel herkend 

(Bonk, 2000). Bij productieve vaardigheden als spreken en schrijven hoeven taalleerders minder lang 

na te denken en kunnen ze meer geautomatiseerd en vloeiend taal produceren. Voor de receptieve 

vaardigheden lezen en luisteren betekent het dat leerders collocaties als geheel herkennen en de 

betekenis van het geheel afleiden in plaats van iets woord voor woord te willen lezen of verstaan.       
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2.5 Collocatietesten 

Waar woordenschatomvangtesten zich richten op de woordenschatbreedte, richten de meeste 

collocatietesten zich op de dieptekennis van woorden (maar zie de Yes/No collocatietest in paragraaf 

2.6.2). Collocatietesten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, zijn te onderscheiden in receptieve en 

productieve testen. Omdat er in dit onderzoek een receptieve collocatietest wordt ontwikkeld, wordt 

er een beknopt voorbeeld van een productieve test gegeven, waarna er uitgebreider op receptieve 

collocatietesten zal worden ingegaan. 

2.5.1 Productieve collocatietesten  
Bahns & Eldaw (1993) hebben de productieve kennis van Engelse collocaties van Duitse leerders van 

het Engels als tweede taal getoetst. De collocatietest bestond uit een vertaaltaak Duits-Engels en een 

invultaak (zie Figuur 2.1 voor een voorbeeld). Farghal & Obiedat (1995) hebben ook gebruik gemaakt 

van een vertaaltaak en een invultaak. Een beperking van de vertaaltaak is dat hij alleen gebruikt kan 

worden voor participanten met één bepaalde moedertaal. Bij een invultaak vullen participanten het 

missende woord in de zin in op basis van hun kennis en de context van de zin. Bonk (2000) en Jaén 

(2007) hebben ook gebruik gemaakt van deze invultaak. 

When she was a teenager, she used to _________ a diary. 

Figuur 2.1. Invultaak (Brahns & Eldaw, 1993). Bij deze invultaak wordt het collocaat ‘keep’ gevraagd.       

2.5.2 Receptieve collocatietesten  

Gyllstad (2007) heeft in zijn proefschrift de receptieve collocatiekennis van Zweedse leerders van het 

Engels als tweede taal onderzocht. Hij heeft twee receptieve testen ontwikkeld: De COLLEX en de 

COLLMATCH. Beide testen waren gericht op collocaties die respectievelijk bestonden uit nomen (N) + 

verbum (V) en adjectief (A) + nomen combinaties. De test die voor de huidige scriptie wordt 

ontwikkeld, zal ook deze combinaties onderzoeken. De COLLMATCH bestond uit rasters met drie 

werkwoorden en zeven nomina die op verschillende manieren met elkaar gecombineerd konden 

worden (zie Figuur 2.2). De participanten moesten kruisjes zetten in de vakken waarvan de woorden 

een combinatie konden vormen. Na afname van de test en de testanalyse bleek dat een groot aantal 

items van slechte kwaliteit waren. Per ‘block’ waren er te weinig target collocaties ten opzichte van 

de ‘pseudocollocaties’ (de afleiders). In dat opzicht bleek de test meer de vaardigheid van het 

afwijzen van pseudocolocaties te meten in plaats van het herkennen van (target) collocaties 

(Gyllstad, 2007). 
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 suicide a problem damage a murder someone a 

favor 

Justice 

solve       

commit       

do       

       

 Figuur 2.2. COLLMATCH 1 in grid format (Gyllstad, 2007, p. 273) 

Om ervoor te zorgen dat de test beter het herkennen van de juiste collocatie meet, werd de 

COLLMATCH opnieuw ontwikkeld met een Yes/No format met 150 items waarbij de participanten 

voor elke collocatie moesten aangeven of dit een veel voorkomende combinatie is in het Engels of 

niet (zie Figuur 2.3). 

Catch a cold 

□ Yes 

□ No  

Figuur 2.3. COLLMATCH in Yes/No format (Gyllstad, 2007). 

Waar Nation (2001) collocatiekennis onder woordenschatdiepte schaart, argumenteert 

Gyllstad (2013) in een recenter paper na zijn proefschrift dat receptieve collocatiekennis ook onder 

woordenschatbreedte te scharen valt. Hij merkt op dat de termen ‘woordenschatbreedte’ en 

‘woordenschatdiepte’ twee fundamenteel verschillende constructs zijn die niet met elkaar te 

vergelijken zijn. Naarmate een leerder meer woorden kent (breedte), zal de kennis van vorm en 

gebruik van woorden (diepte) ook toenemen. Receptieve toetsen meten het herkennen van woorden 

of, in het geval van deze scriptie, collocaties. Als een test meet hoeveel collocaties een 

tweedetaalleerder kent, is het plausibel dat collocatiekennis ook onder woordenschatbreedte 

geschaard kan worden.   

  Naast de COLLMATCH ontwikkelde Gyllstad (2007) ook de COLLEX test. De COLLEX heeft een 

meerkeuzeformat met honderd items en  drie keuzemogelijkheden per item (Figuur 2.4). De COLLEX 

en de COLLMATCH werden door 307 participanten gemaakt en bleken beide valide en betrouwbare 

metingen voor receptieve collocatiekennis. De participanten werd ook een 

woordenschatomvangstest voorgelegd en de scores van deze test correleerden met de 

collocatietesten, wat impliceerde dat leerders met een grote woordenschatomvang beter in staat 

waren collocaties te herkennen dan leerders met een kleinere woordenschatomvang.         

a. drive a business                              b. run a business                                  c. lead a business 

Figuur 2.4. COLLEX met meerkeuzeformat (Gyllstad, 2007. p. 306)      
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  Naast Gyllstad ontwikkelden ook Bonk (2000), Koya (2005) en Jaén (2007) receptieve 

collocatietesten met een meerkeuzeformat. Al deze testen hadden het Engels al doeltaal. Van Velzen 

(2015) heeft voor het Nederlands een receptieve collocatietest ontwikkeld, waarbij de combinatie 

nomen + verbum als collocatie werd genomen. 48 volwassen taalleerders van het Nederlands als 

tweede taal werd een receptieve collocatietest voorgelegd die uit 72 meerkeuzevragen bestond. Het 

taalniveau van de participanten varieerde van A2 tot B2 van het Europees Referentiekader (ERK). De 

collocaties zijn geselecteerd op basis van de frequentie van het nomen in het STEVIN Nederlandstalig 

Referentiecorpus SoNaR (Oostdijk et al, 2013). Uit vier frequentiebanden (0-1000, 1001-2000, 2001-

3000, 3001-4000) zijn willekeurige nomina geselecteerd. Daarna is gekeken in het Referentie Bestand 

Nederlands (Martin, Demeersseman & Maks, 1998) of de nomina tot een collocatie behoorden. Deze 

collocaties zijn geselecteerd voor de test. De doelcollocaties moesten aan de hand van een 

contextzin uit vier mogelijke antwoorden worden gekozen (zie Figuur 2.5 en 2.6). De afleiders zijn op 

basis van betekenis of vorm geselecteerd. De afleiders zijn op alfabetische volgorde geordend om 

ervoor te zorgen dat participanten geen patronen konden ontdekken en om de invloed van de 

onderzoeker die de test ontwikkelde te verkleinen.    

De DJ zal vanavond platen _______________________. 

a. bewegen 

b. draaien  

c. keren 

d. rollen  

Figuur 2.5. Voorbeeld van een item in meerkeuzeformat waarbij de afleiders zijn geselecteerd op betekenis 

(Van Velzen, 2015, p. 36) 

De bedrijven _________________ onderhandelingen. 

a. voeden 

b. voegen 

c. voelen 

d. voeren  

Figuur 2.6. Voorbeeld van een item in meerkeuzeformat waarbij de afleiders zijn geselecteerd op vorm (Van 

Velzen, 2015, p. 36). 

De test bleek betrouwbaar en discrimineerde tussen taalleerders van verschillende taalniveaus. 

Echter, wat betreft de frequentie van de nomina, bleek dat de test onvoldoende differentieerde 

tussen de verschillende frequenties en er was geen interactie tussen het taalniveau en de 

frequentiebanden. Dat zou een indicatie kunnen zijn dat een collocatie die een hoofdlemma met een 

hoge frequentie bevat, niet per se een grotere kans heeft om gekend te worden door de NT2-
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leerders. Dat betekent dat er ook rekening gehouden moet worden met de frequentie van het 

andere lid van de collocatie (het collocaat) en de frequentie van de collocatie als geheel.  

  De receptieve collocatietest van dit onderzoek zal het format van Van Velzen (2015) volgen, 

maar de selectie van collocaties zal op een andere manier gaan. Omdat selectie alleen op basis van 

het nomen geen interactie tussen frequentie en taalniveau heeft aangetoond, heeft Van Zwienen 

(2017) collocatielijsten samengesteld waarbij niet alleen naar de frequenties van de nomina is 

gekeken. Het resultaat is twee collocatielijsten bestaande uit de eerste 1000 en 1001-2000 meest 

frequente woorden van het Nederlands. De collocaties zijn voorzien van gegevens over de 

eigenschappen van de collocaties, waarvan de frequentie van het hoofdlemma, collocaat en de 

collocatie als geheel en de MI-score belangrijk zijn voor deze scriptie. De MI-score geeft de ratio aan 

tussen de waarschijnlijkheid van een collocatie en de waarschijnlijkheid van het willekeurig 

voorkomen van de leden. Het gaat hier dus om collocaties met een sterke verbinding. Dat betekent 

dat alle collocaties die voor dit onderzoek geselecteerd zijn in ieder geval een MI-score hebben die 

hoger is dan drie, een minimale waarde die Church en Hanks (1990) als eis aan collocaties stellen. 

Daarnaast zorgen de gegevens van de collocaties zoals frequentie van het hoofdlemma, het collocaat 

en de collocatie als geheel, en de soort collocatie ervoor dat er veel verschillende variabelen in de 

uiteindelijke analyse kunnen worden meegenomen om te onderzoeken hoe de eigenschappen van 

de collocaties de resultaten op de collocatietest voorspellen.   

2.5.3 Meerkeuzetoetsen 

Een meerkeuzetest is een goede manier om receptieve collocatiekennis te testen. Studies naar 

Engelse woordenschattesten bevestigen de bruikbaarheid van meerkeuzetesten voor een receptieve 

collocatietest (Jaén, 2007). Bij het maken van een meerkeuzetest moet met veel verschillende 

factoren rekening worden gehouden. Moelands et al. (1992) noemen belangrijke punten die een rol 

spelen bij het construeren van een meerkeuzetest. Een van de belangrijkste punten is het 

construeren van het juiste antwoord en de afleiders. Het bedenken van de juiste antwoorden is 

eenvoudig; deze worden in dit onderzoek geselecteerd uit de collocatielijsten van Van Zwienen 

(2017). Dit geldt echter niet voor het construeren van afleiders. Afleiders moeten verleidelijk genoeg 

zijn om een participant in twijfel te kunnen brengen als zijn kennis niet toereikend is, maar een 

afleider die even vaak of vaker gekozen wordt dan het juiste antwoord is niet geschikt omdat de 

afleider dan onvoldoende verschilt van het goede antwoord. Aan de andere kant is een afleider die 

nooit gekozen wordt ook niet gewenst. Dat betekent immers dat een vierkeuzevraag eigenlijk een 

driekeuzevraag is. Vragen kunnen moeilijker gemaakt worden door verschillen tussen alternatieve 

antwoordmogelijkheden te verkleinen (Moelands et al., 1992).  

  Bij een meerkeuzetest bestaat de kans dat het goede antwoord geraden wordt zonder dat de 
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participant over de kennis beschikt die je juist wilt meten. Door het aantal keuzemogelijkheden 

binnen de test groot genoeg te maken, kan de aanwezige raadkans zo klein mogelijk worden 

gehouden. De collocatietest van dit onderzoek bestaat uit vierkeuzevragen, waardoor de raadkans 

0,25 is. Om puur gokken tegen te gaan, kan er een antwoordoptie worden toegevoegd in de trant 

van ‘ik weet het niet’ om participanten de mogelijkheid te geven deze optie aan te vinken als het 

woord of collocatie volledig onbekend is (Stewart, 2014). Deze manier van toetsen wordt echter 

afgeraden door Nation en Webb (Nation & Webb, 2011), omdat een dergelijke optie voor 

ontmoediging zorgt van het geven van antwoorden die ingegeven lijken te worden door 

onderbewuste woordenschatkennis. Succesvolle gissingen zijn een indicatie van ‘gedeeltelijke’ kennis 

en door een optie ‘ik weet het niet’ aan de test toe te voegen kan deze gedeeltelijke kennis niet 

meegenomen worden in de resultaten (Nation & Webb, 2011).  

  Meerkeuzetesten kennen ook een aantal praktische voordelen. De belangrijkste is dat de 

meting efficiënt en betrouwbaar is. Daarnaast gebeurt het nakijken op een objectieve manier omdat 

individuele verschillen tussen assessoren geen invloed kunnen hebben op de testscores (Bax & Van 

Berkel, 2017). Gesloten vragen zijn gemakkelijker na te kijken dan open vragen en het afnemen van 

een test neemt minder tijd in beslag, waardoor er meer vragen gesteld kunnen worden. Dit komt  de 

betrouwbaarheid van de test ten goede. Meerkeuzetesten met meer dan vijftig vragen kunnen goed 

gecorrigeerd worden op de raadkans (Bax & Van Berkel, 2017). De test van dit onderzoek zal daarom 

uit tachtig vragen bestaan.   

2.6 Betrouwbaarheid en validiteit  

Bij het ontwikkelen en analyseren van testen zijn betrouwbaarheid en validiteit van belang. Als een 

test niet betrouwbaar en valide is, kunnen op basis van de test geen conclusies worden getrokken of 

beslissingen worden genomen. Een goede test is een afspiegeling van de werkelijkheid en daarom 

dienen de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd te zijn.   

2.6.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een test wordt vaak gedefinieerd als de consistentie van een meting 

(Bachman & Palmer, 1996). Dat betekent dat een betrouwbare test uit betrouwbare items bestaat en 

dat de test reproduceerbaar is. De Cronbach’s alfa is een maat voor de betrouwbaarheid van een 

test. Hij geeft aan in hoeverre de items van een test onderling samenhangen en of de test 

repliceerbaar is, dat wil zeggen dat de test dezelfde resultaten geeft als hij nog eens onder dezelfde 

omstandigheden wordt afgenomen. Deze betrouwbaarheidscoëfficiënt ligt tussen 0 (niet 

betrouwbaar) en 1 (maximaal betrouwbaar) en geeft aan welk deel van de variantie van de 

testscores uit de ware variantie bestaat en welk deel uit de toevalsvariantie (Bax & Van Berkel, 2017). 
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Hoe kleiner de toevalsvariantie is, hoe beter de testscore overeenkomt met de ware score en hoe 

betrouwbaarder de test. De normen voor de betrouwbaarheid zijn aangegeven in Tabel 2.3.  

  De betrouwbaarheid is een maat voor de gehele test, maar er is ook onderscheid te maken in 

de kwaliteit van de afzonderlijke items. Een sterk item discrimineert tussen participanten die hoog en 

laag op de test scoren. Als een vraag door slechts enkele participanten goed wordt beantwoord, is de 

verwachting dat die participanten goed scoren op de hele test. De vraagmoeilijkheid van een 

gesloten toetsvraag is de proportie studenten die de vraag correct heeft beantwoord. Deze waarde 

wordt aangeduid met de p-waarde, waarbij de ‘p’ staat voor probability (Bax & Van Berkel, 2017). Zo 

komt een p-waarde van .65 overeen met een percentage van 65%, wat betekent dat 65% procent 

van de participanten het juiste antwoord heeft gekozen. Om de betrouwbaarheid van een test te 

vergroten, kunnen de sterkste items worden geselecteerd nadat de test is afgenomen. De zwakte of 

sterkte van een item wordt bepaald door verschillende statistieken die tot de klassieke testtheorie 

behoren: De itemrestcorrelatie (Rir), de itemtestcorrelatie (Rit), de p-waarde en de a-waarde (Bax & 

van Berkel, 2017). De Rir geeft de samenhang tussen het item en de rest van de test, waarbij het item 

zelf niet in de berekening wordt meegenomen. Een hoge score op de Rir geeft aan dat veel 

participanten met een hoge testscore het item goed gemaakt hebben en veel participanten met een 

lage testscore het item fout hadden. Het item is dan een representatief onderdeel van de test. De Rit 

is een soortgelijke waarde, maar bij deze waarde wordt de score van het item zelf meegenomen in 

de berekening. Beide waarden liggen altijd tussen -1.00 (perfect negatief lineair verband) en 1.00 

(perfect positief lineair verband). Een nadeel van de Rit is dat deze een ‘scheef’ beeld kan geven van 

de samenhang tussen de totaalscore en de score op het item omdat de score op het item 

meegenomen wordt in de totaalscore. Met andere woorden: het item zelf beïnvloedt de totaalscore. 

Een nadeel van de Rir is dat de rest van de test waarmee het item gecorreleerd wordt, varieert met 

de vraag (De Gruijter, 1982, zoals geciteerd in Goldebeld, 1992). Bax en Van Berkel (2017) stellen dat 

het verschil tussen Rir en de Rit te verwaarlozen is zolang een test meer dan 25 items bevat. 

Thorndicke (1982, zoals geciteerd in Goldebeld, 1992) legt de grens bij veertig items. De ontwikkelde 

receptieve collocatietest die wordt gebruikt in dit onderzoek telt in eerste instantie tachtig items. De 

verwachting is dat na de itemanalyse er meer dan veertig sterke items overblijven, waardoor de 

betrouwbaarheid met behulp van de Rir waarde kan worden onderbouwd.  

  De p-waarde ligt altijd tussen 0 en 1 en geeft aan welke proportie van de participanten het 

juiste antwoord heeft gekozen bij het item. Dat betekent dat ieder item zijn eigen p-waarde heeft. 

Een gedeelte van de p-waarde van meerkeuzevragen wordt veroorzaakt door het feit dat 

participanten door te gokken al een kans hebben de vraag correct te beantwoorden. Zo heeft een 

vierkeuzevraag een raadkans van 0,25. Met behulp van de volgende correctieformule kan de p-

waarde gecorrigeerd worden voor de raadkans: pc = p – (1 – p)/(k-1) (Bax & Van Berkel, 2017 p. 29). 
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pc is de gecorrigeerde p-waarde, p de oorspronkelijke p-waarde, en k het aantal alternatieven. De 

gecorrigeerde p-waarde is een indicatie van het percentage participanten dat het item juist heeft 

beantwoord zonder te gokken. De ideale p-waarde ligt in het midden tussen de maximale p-waarde 

(1,00) en de raadkans. Indien het een vierkeuzevraag betreft, waar de raadkans dus 1,00/4 = 0,25 is, 

is de beste p-waarde (1,00 + 0,25)/2 = 0,63. De stabiliteit van de p-waarde is afhankelijk van het 

aantal participanten. Een deelnemersgroep van rond de 25 wordt als klein gezien. Pas vanaf honderd 

deelnemers kan er veel waarde worden gehecht aan de p-waarde (Bax & Van Berkel, 2017). Omdat 

het onderzoek van deze scriptie vijftig participanten telt, is het belangrijk om naast de p-waarde de 

Rir en de a-waarden te analyseren. 

  De a-waarden vormen de p-waarden van de afleiders. Een a-waarde van 0 betekent dat de 

afleider nooit gekozen is en een a-waarde die hoger ligt dan de p-waarde, betekent dat de afleider 

vaker gekozen is dan het juiste antwoord. Dat betekent dat afleiders met a-waarden die dicht bij de 

0, of hoger dan de p-waarde liggen, een slechte invloed op de kwaliteit van de test hebben. Afleiders 

met lage a-waarden of afleiders die nooit gekozen worden, zijn een aanleiding om nog eens kritisch 

naar het item te kijken. Items met ongewenste a-waarden kunnen na een eventuele pilot-testafname 

worden aangepast, of er kan worden besloten het hele item te laten vervallen. Hetzelfde geldt voor 

items met een te lage Rir waarde of een te veel afwijkende p-waarde. Daarbij kan de Cronbach’s alfa 

ter controle worden gebruikt: als de Cronbach’s alfa hoger uitvalt als het item niet in de analyse 

wordt meegenomen, is dat een goed argument om het item buiten de analyse te houden.      

Tabel 2.3. De normen voor de betrouwbaarheid (Cronbach’s alfa) (Bax & Van Berkel, 2017, p.30.). 

Gevonden waarden Kwalificatie 

0.90 en hoger goed/zeer goed 

0.80 – 0.90 voldoende/goed 

0.70 – 0.80 middelmatig/voldoende 

minder dan 0.70 slecht/middelmatig 

    

2.6.2 Validiteit  

De validiteit van een toets heeft te maken met de betekenis, de bruikbaarheid en de juistheid van de 

conclusies die uit de toetsscores kunnen worden getrokken. Het geeft aan in hoeverre de test meet 

wat het bedoelt te meten (Bax & Van Berkel, 2017). Afhankelijk van de conclusies die men wil 

trekken over een test, worden er verschillende soorten validiteit onderscheiden. De inhoudsvaliditeit 

en constructvaliditeit staan bij dit onderzoek centraal. 
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2.6.2.1 Inhoudsvaliditeit   

De inhoudsvaliditeit van een test geeft de mate aan waarin de toets als geheel representatief is voor 

datgene wat men met de test wil nagaan. Een goede selectie van de testinhoud is een belangrijk deel 

van de inhoudsvaliditeit omdat deze selectie representatief moet zijn voor de te meten kennis en 

vaardigheden (Andringa, 2010). Daarnaast speelt betrouwbaarheid ook een rol in de zin dat een test 

die niet betrouwbaar is, minder inhoudsvalide is, maar aan de andere kant heeft een betrouwbare 

test niet direct een goede inhoudsvaliditeit (Bax & Van Berkel, 2017). Om tot een representatieve 

selectie te komen bij woordenschat- en collocatietesten is er veel gebruik gemaakt van corpora (o.a. 

Nation, 2001; Gyllstad 2007;2009, Jaén, 2007; Van Velzen, 2015) waarbij de factor frequentie een 

grote rol speelde. Het komt de inhoudsvaliditeit ten goede om een woordselectie op basis van 

frequentie te maken omdat de input bij tweedetaalleerders meer uit hoogfrequente woorden 

bestaat in plaats van laagfrequente woorden (Nation, 2001). Daarnaast moet een test collocaties 

testen die afkomstig zijn uit authentiek taalgebruik (Jaén, 2007). Jaén (2007) selecteerde de meest 

frequente nomina met behulp van een frequentielijst en vervolgens zijn de meest frequente 

collocaties uitgekozen met behulp van het British National Corpus (BNC), een corpus bestaande uit 

100 miljoen geschreven tokens (Nation, 2006). Ook Gyllstad (2007;2009) gebruikte het BNC bij het 

selecteren van woorden. Van Velzen (2015) heeft een collocatietest ontwikkeld op basis van de 

frequentie van de zelfstandige naamwoorden die de collocatie bevatte, maar besprak in haar 

discussie dat de test onvoldoende differentieerde tussen verschillende frequenties, waardoor er 

geen interactie werd gevonden tussen het taalniveau en de verschillende frequentiebanden. Het was 

de verwachting dat collocaties met een hoogfrequent nomen meer gekend zouden worden dan 

collocaties met een minder frequent nomen omdat de meest frequente woorden het eerst worden 

verworven (Bossers, 2015) en dat deze woordkennis de leerder zouden moeten helpen bij het 

kennen van collocaties. Het bleek dat selectie van collocaties enkel op basis van de frequentie van 

het hoofdlemma ontoereikend was omdat hoogfrequente nomina ook in laagfrequente collocaties 

kunnen voorkomen. Van Zwienen (2017) heeft collocatielijsten opgesteld waarbij de collocaties niet 

alleen zijn geselecteerd op het hoofdlemma, maar ook op basis van het collocaat en de collocatie als 

geheel. Hoe van Zwienen tot deze lijsten is gekomen en hoe dit de inhoudsvaliditeit ten goede komt, 

wordt in de methode besproken in paragraaf 3.1.1. 

2.6.2.2. Constructvaliditeit       

De constructvaliditeit (ook wel begripsvaliditeit) geeft de mate aan waarin de testscore beschouwd 

kan worden als een maat voor het bedoelde theoretische begrip (Bax & Van Berkel, 2017). Een toets 

die bijvoorbeeld wil meten hoeveel woorden een tweedetaalleerder kent, moet geen items bevatten 

met vakjargon of andere specifieke laagfrequente woorden. Een probleem met de constructvaliditeit 
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dat bij de collocatietest van Jaén (2007) ontstond, is het gebruik van items die mogelijk beschouwd 

kunnen worden als vrije combinaties in plaats van collocaties. Het is voor de constructvaliditeit van 

belang dat heel precies wordt gedefinieerd wat er precies wordt getest. In het geval van dit 

onderzoek dient de definitie van collocatie te worden geoperationaliseerd. 

2.6.2.3. Individuele verschillen    

Een valide test differentieert tussen participanten met een verschillend taalvaardigheidsniveau, maar 

een test die op individuele verschillen differentieert, meet ook andere variabelen en is daardoor 

minder valide. Als een test bijvoorbeeld door een groep twintigers vele malen beter wordt gemaakt 

dan door een groep vijftigers, heeft iemand die 23 is bij voorbaat al een grotere kans op een hogere 

score dan iemand die 53 is. Waarschijnlijk is datgene wat getoetst wordt toegespitst op twintigers en 

niet op vijftigers en is taalvaardigheid niet de enige variabele die getoetst wordt. Een andere rol die 

leeftijd zou kunnen spelen, is het feit dat de vaardigheid om woorden en collocaties te verwerven 

mogelijk verslechtert naarmate iemand ouder wordt (Hoyer & Lincourt, 1998, zoals geciteerd in 

Granena & Long, 2013).     

2.7 Onderzoeksvragen 

Het doel van deze masterscriptie is het onderzoeken van de invloed van taalniveau, verschillende 

eigenschappen van de collocatie en het soort collocatie op de testscores van een receptieve 

collocatietest. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient de ontwikkelde test valide en 

betrouwbaar te zijn. De hoofdvragen luiden als volgt: 

1. In welke mate is de ontwikkelde collocatietest betrouwbaar en valide? 

2. Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de collocatie op 

de testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als tweede 

taal op niveau A2 en B1? 

Hoofdvraag 1 is opgedeeld in drie verschillende deelvragen: 

• Deelvraag 1.1: In welke mate is de test betrouwbaar? 

Voor ieder item uit de test wordt gekeken of het item sterk of zwak is met behulp van de Rir waarde, 

de p-waarde, de a-waarde en verandering in de Cronbach’s alfa. De sterkste items zullen worden 

geselecteerd voor de uiteindelijke analyse. Voor de repliceerbaarheid van de test zal ook de 

Cronbach’s alfa worden berekend. 
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• Deelvraag 1.2: In welke mate is de test valide? 

Om te bepalen of de test aan de voorwaarden van een valide test voldoet, zal worden gekeken naar 

de inhoudsvaliditeit en de constructvaliditeit. De inhoudsvaliditeit wordt gewaarborgd door te 

beargumenteren dat de test representatief is voor de receptieve collocatiekennis van een leerder en 

dat er een goede selectie is gemaakt van de testinhoud. Wat betreft de constructvaliditeit dient de 

test te discrimineren tussen leerders met een verschillend taalniveau. In het geval van dit onderzoek 

zijn dat leerders die zich respectievelijk op A2 en B1 niveau bevinden volgens het Europees 

Referentie Kader (ERK). Daarnaast wordt beargumenteerd dat de gebruikte definitie van collocaties 

overeenkomt met het te meten begrip waarover uitspraken worden gedaan. 

• Deelvraag 1.3: Is er een verband tussen leeftijd en tijd in Nederland en de testscore? 

Om te bepalen of de test voornamelijk een beroep doet op taalvaardigheid zonder dat de leeftijd van 

de tweedetaalleerder een rol speelt, zal worden onderzocht of er een verband is tussen leeftijd en de 

testscores. Omdat er vanuit wordt gegaan dat de vraagstelling van de test niet op een bepaalde 

leeftijd is toegespitst, luidt de hypothese dat er geen verband wordt gevonden tussen leeftijd en de 

testscore. Wat betreft de tijd in Nederland zal de analyse moeten uitwijzen of een langer verblijf in 

Nederland al dan niet correleert met de testscore.    

Voor hoofdvraag 2, ’Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de 

collocatie op de testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als 

tweede taal op niveau A2 en B1?’, zijn twee deelvragen op te stellen: 

• Deelvraag 2.1: Wordt de score op de test beïnvloed door het soort collocatie? 

Voor de invloed van het soort collocatie op de testscores wordt geen hypothese opgesteld. De 

resultaten moeten uitwijzen of er een verschil is tussen de kennis van collocaties met een nomen - 

verbum (NV) structuur of met een adjectief - nomen (AN) structuur.  

• Deelvraag 2.2: In welke mate worden de testscores van de receptieve collocatietest voorspeld 

door de frequentie van het hoofdlemma, frequentie van het collocaat, frequentie van de 

collocatie als geheel en de sterkte van de verbinding?  

Er wordt geen hypothese opgesteld met betrekking tot de verschillende eigenschappen van de 

collocaties, wat betekent dat de resultaten zullen moeten aantonen of deze eigenschappen al dan 

niet, en in welke mate, de testscores voorspellen.  
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3. Methode  

Voor dit onderzoek is een receptieve collocatietest ontwikkeld (hoofdvraag 1: ‘In welke mate is de 

ontwikkelde collocatietest betrouwbaar en valide?’). Deze receptieve collocatietest werd gebruikt om 

hoofdvraag 2 ‘Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de 

collocatie op de testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als 

tweede taal op niveau A2 en B1?’ te beantwoorden. Ten eerste zal de totstandkoming van de 

collocatietest worden besproken. Er wordt verslag gedaan van de testconstructie aan de hand van de 

selectie van de collocaties en de constructie van de afzonderlijke items. Vervolgens wordt de 

testafname besproken aan de hand van de participanten en de procedure. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een overzicht van de analyses die zijn uitgevoerd om tot de resultaten te komen.    

3.1 Testconstructie  

3.1.1 Collocatielijsten 

De selectie van collocaties voor de collocatietest van dit onderzoek is gebaseerd op de 

collocatielijsten van Van Zwienen (2017). Hieronder wordt kort uitgelegd wat de werkwijze van Van 

Zwienen was. Daarna wordt besproken hoe de collocatielijsten van Van Zwienen zijn gebruikt bij de 

ontwikkeling van de test van dit onderzoek.  

  Van Zwienen (2017) selecteerde de 2000 meest frequente lemma’s uit de lemmalijst van het 

SoNaR (Oostdijk et al., 2013). Ze heeft ervoor gekozen om de collocaties op lemmaniveau te 

selecteren omdat veel collocaties in verschillende woordtypecombinaties kunnen voorkomen. De 

collocatie ‘stappen nemen’ wordt vaak in meervoud geformuleerd, maar komt ook in het enkelvoud 

voor. De collocatie ‘belangrijke stap’ komt meestal in het enkelvoud voor, maar ook het meervoud is 

mogelijk. Daarnaast argumenteert Van Zwienen dat flectie altijd mogelijk moet zijn bij minimaal één 

lid van de collocatie (Gyllstad, 2007) en dat het daarom beter is om lemma’s als uitgangspunt te 

nemen. Om te voorkomen dat de lijsten collocaties zouden bevatten die een te lage frequentie 

hadden, nam Van Zwienen de frequentie van het 2000ste lemma als uitgangspunt. Dit lemma (‘rit’) 

had een frequentie van 20.161. Alle nomina met een lagere frequentie werden niet in de lijsten 

opgenomen. Bij de nomina die overbleven werden in de database Cornetto (Maks et al., 2013) de 

collocaties opgezocht. Collocaties werden alleen meegeteld als het betreffende lemma het hoofd van 

de collocatie was. Lemma’s die alleen grammaticale collocaties vormen en lemma’s die meerdere 

betekenissen hebben, zoals ‘bank’, werden niet meegeteld. Er werd rekening gehouden met het feit 

dat collocaties niet alleen uit aangrenzende woordcombinaties bestaan, maar dat er ook gevallen 

bestaan waarin de elementen gescheiden zijn, zoals in voorbeeld (1).  

(1) (…) de tafels zijn met linnen gedekt (tafel dekken). (Van Zwienen, 2017, p. 33) 
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Op deze manier voorkwam Van Zwienen dat er veel collocaties over het hoofd werden gezien. Om 

het aantal onterechte gevallen te beperken, zoals in voorbeeld (2), werd het aantal woorden tussen 

de elementen beperkt tot drie.  

(2) Trends verzamelde rond de tafel drie mensen die het economische speelveld behoorlijk 

dekken (*tafel dekken). (Van Zwienen, 2017, p.33).        

Van alle collocaties die in het SoNaR-corpus zijn opgezocht, noteerde Van Zwienen (2017) 

een aantal gegevens. De gegevens die belangrijk zijn voor het onderzoek van deze scriptie zijn de 

frequenties van het hoofdlemma, het collocaat en de collocatie als geheel, de woordsoort van het 

collocaat en de MI-score. In Tabel 3.1 wordt een overzicht weergegeven van de collocatie ‘begin 

maken’: 

 

Tabel 3.1. Gegevens van een collocatie. In deze collocatie is ‘begin’ het hoofdlemma en ‘maken’ het collocaat.   

 

woordsoort 
collocaat 

Frequentie 
collocatie geheel 

Frequentie 
hoofdlemma 

Frequentie 
collocaat 

MI-
score 

Begin maken V 2458 121976 890397 3,62 

 

Het is nuttig om onderscheid te maken tussen de frequenties van het hoofdlemma, het collocaat en 

de collocatie als geheel omdat bepaalde hoogfrequente lemma’s wellicht alleen laagfrequente 

collocaties kennen. Het komt ook voor dat de collocatie als geheel relatief laagfrequent is, terwijl het 

hoofdlemma en het collocaat beide, afzonderlijk, relatief hoogfrequent zijn. Op het niveau van de 

woordsoorten kan er onderscheid gemaakt worden tussen N (nomen) + V (verbum) en A (adjectief) + 

N (nomen) constructies. De MI-score geeft de ratio aan tussen de waarschijnlijkheid van het 

voorkomen van een collocatie en de waarschijnlijkheid van het willekeurig samen voorkomen van de 

leden. Hoe hoger de MI-score is, hoe sterker de verbinding tussen de elementen is. Church en Hanks 

(1990) stellen als vuistregel dat collocaties met een MI-score hoger dan 3 interessant zijn. Bij het 

samenstellen van collocatielijsten hanteerde Van Zwienen ook een minimum van 3. Het resultaat 

was: 

 “[E]en Collocatielijst Nomina Frequentieband 1-2 [die] alle collocaties bevat die (1) een nomen uit de 

eerste twee frequentiebanden als hoofd hebben, (2) een frequentie van minimaal 25 hebben in het 

SoNaR-corpus, en (3) een minimale MI-score van 3 hebben” (Van Zwienen, 2017, p.48).  

3.1.2 Selectie van collocaties 

Er zijn 80 collocaties geselecteerd voor de collocatietest van dit onderzoek. Een overzicht van deze 

collocaties is te vinden in bijlage 1. Naast de voor dit onderzoek besproken definitie van een 



26 
 

collocatie, moest er met drie praktische zaken rekening worden gehouden bij het selecteren van de 

items om de validiteit van de toets te waarborgen. Ten eerste moest het geheel uit 40 NV en 40 AN 

constructies bestaan. Daarnaast moesten de frequenties van de collocaties evenredig verdeeld zijn 

van hoogfrequent tot laagfrequent. Tot slot moesten de frequenties tussen de NV of AN groepen niet 

significant verschillen. 

  Met behulp van de aselect functie in Excel, die willekeurige getallen genereert, is er op basis 

van rangorde een selectie gemaakt van collocaties. De rangorde is gebaseerd op de frequentie van de 

collocatie als geheel, dus een hogere rangorde geeft aan dat de betreffende collocatie als geheel 

frequenter is dan een collocatie met een lagere rang. Er is gefilterd op woordsoort om ervoor te 

zorgen dat er uiteindelijk 40 NV en 40 AN constructies werden geselecteerd. Om ervoor te zorgen dat 

de collocaties gelijkmatig verdeeld waren op basis van frequentie en collocatiesoort, zijn er vier 

categorieën vastgesteld die in Tabel 3.2 worden weergegeven. Er waren twee lijsten beschikbaar van 

Van Zwienen (2017) waaruit de collocaties voor dit onderzoek zijn geselecteerd: Een lijst met 400 

collocaties die bestaan uit de 1000 meest frequente woorden (K1) van het Nederlands en een lijst 

met 696 collocaties die bestaan uit de 1001 tot 2000 meest frequente woorden (K2).  

Tabel 3.2. De vier categorieën waaruit de collocaties zijn geselecteerd. 

20 NV collocaties afkomstig uit de K1 lijst  20 NV collocaties afkomstig uit de K2 lijst 

20 AN collocaties afkomstig uit de K1 lijst 20 AN collocaties afkomstig uit de K2 lijst 

N.B.: NV = nomen-verbum collocatie, AN = adjectief-nomen collocatie, K1 = 1000 meest frequente woorden in 

het Nederlands, K2 = 1001-2000 meest frequente woorden in het Nederlands. 

  Omdat er binnen een categorie grote verschillen bestonden tussen de frequenties van de 

collocatie als geheel, zijn de categorieën verdeeld in rangordeclusters van 50 voor de K1 lijst en 

rangordeclusters van 100 voor de K2 lijst. Met behulp van staafdiagrammen in SPSS is de verdeling 

visueel gemaakt om te controleren of een bepaald cluster niet oververtegenwoordigd was. In Figuur 

3.1 staan vier staafdiagrammen die laten zien dat de rangordes binnen de categorieën (NV K1, AN K1, 

NV K2 en AN K2) gelijkmatig verdeeld zijn. Dat betekent dat de 20 collocaties van iedere categorie 

evenredig verdeeld moeten zijn qua rangorde. Omdat de categorieën van collocaties afkomstig uit de 

K1 lijst uit acht clusters van 50 bestaan, moet dus ieder cluster gemiddeld (20/8) 2,5 collocaties 

bevatten. Voor de categorieën van collocaties afkomstig uit de K2 lijst geldt dat ieder cluster (20/7) 

2,8 collocaties bevat. Natuurlijk bestaan er geen halve collocaties, dus dat betekent dat er geen 

perfecte verdeling te maken is. Als criterium is een maximaal verschil in voorkomens van twee 

collocaties tussen rangordeclusters gebruikt. Na de randomselectie moesten er vier collocaties 

worden vervangen om aan dit criterium te voldoen. Collocaties uit een oververtegenwoordigd 
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frequentiecluster werden vervangen door een andere collocatie door opnieuw randomselectie toe te 

passen, maar dan binnen een ondervertegenwoordigd cluster.      

 
1. Verdeling van de frequenties van de NV 

collocaties afkomstig uit de K1 lijst 
 

 
2. Verdeling van de frequenties van de AN 

collocaties afkomstig uit de K1 lijst 

 
3. Verdeling van de frequenties van de NV 

collocaties afkomstig uit de K2 lijst  

 
4. Verdeling van de frequenties van de AN 

collocaties afkomstig uit de K2 lijst  

 

Figuur 3.1. Verdeling van frequenties van vier categorieën collocaties. De X-as geeft de rangordeclusters weer. 

Bij de K1 lijst is deze verdeeld in stappen van 50 en bij de K2 lijst in stappen van 100. De Y-as geeft aan hoeveel 

collocaties uit een bepaald rangorde-cluster afkomstig zijn. NV = nomen-verbum collocaties, AN = adjectief-

nomen collocaties, K1 = 1000 meest frequente woorden, K2 = 1001-2000 meest frequente woorden.      

  Na de randomselectie is gecontroleerd of de geselecteerde collocaties voldeden aan de 

definitie die in het theoretisch kader besproken is. Als een collocatie niet aan de definitie voldeed, is 

deze vervangen door een collocatie met het dichtstbijzijnde rangordenummer die wel aan de 

definitie voldeed. Alle collocaties moesten zoveel mogelijk aan de volgende eisen voldoen: 
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De collocaties moeten transparant zijn.  

Zoals Gyllstad (2007) heeft besproken, begeven collocaties zich op een continuüm van doorzichtig 

(transparant) naar ondoorzichtig. Ondoorzichtige collocaties worden gezien als idioom en zijn 

moeilijker te verwerven door tweedetaalleerders dan doorzichtige collocaties (Gyllstad 2007). De 

definitie van collocatie die in dit onderzoek gehanteerd wordt, stelt dat collocaties transparant 

moeten zijn. Om die reden zijn de twee collocaties klap verkopen en tijd doden vervangen door twee 

collocaties met een soortgelijke frequentie die transparanter zijn: commissie oprichten en besluit 

luiden. De collocaties klap verkopen en tijd doden zijn in de pilotafname gebruikt en werden door 

geen van de 14 participanten correct beantwoord.   

De collocaties bevatten alleen inhoudswoorden en bestaan uit twee woorden  

Dat collocaties alleen inhoudswoorden bevatten, was ook een criterium van Van Zwienen (2017) 

omdat haar collocatielijsten alleen uit lexicale collocaties bestaan. Alle collocaties bevatten dus 

inhoudswoorden en daarom hoefden er voor dit onderzoek geen extra stappen te worden 

ondernomen bij de selectie hiervan. De collocatielijsten van Van Zwienen bevatten een klein aantal 

collocaties die uit meer dan twee woorden bestaan. Voorbeelden hiervan zijn iemand een dienst 

bewijzen en goede hoop hebben. Omdat deze collocaties zo klein in aantal waren vergeleken met de 

collocaties bestaande uit twee woorden is er besloten om de randomselectie uit te voeren zonder 

rekening te houden met de collocaties bestaande uit drie woorden. Na de randomselectie was geen 

van de collocaties met drie woorden geselecteerd. 

3.1.3 Itemconstructie  

Voor alle 80 collocaties is er een contextzin ontwikkeld met vier mogelijke antwoorden. Eén 

antwoord bevat het doelcollocaat en de andere drie antwoorden bestaan uit afleiders. Participanten 

dienen de collocatie aan te vullen met het juiste collocaat. Het bieden van een linguïstische context 

zorgt ervoor dat de taak natuurlijk en authentieker overkomt (Gyllstad, 2007). Daarnaast onderzoekt 

deze collocatietest de kennis over de vorm van een collocatie en niet de betekenis. Dat betekent dat 

de contextzin informatie mag geven over de betekenis van een collocatie. Gyllstad (2007) en Van 

Velzen (2015) hebben de items in hun collocatietesten van een contextzin voorzien en beide testen 

bleken betrouwbaar en valide. Om ervoor te zorgen dat er niet een te groot beroep op de 

leesvaardigheid van de participanten werd gedaan, is ervoor gekozen om de lengte van de 

contextzinnen te beperken tot tien woorden. Er zijn in de contextzinnen geen woorden gebruikt die 

afkomstig zijn uit een lagere frequentieband dan het hoofdlemma van de collocatie.  

  Omdat gescheiden collocaties moeilijker te herkennen zijn door tweedetaalleerders dan 

collocaties waarbij het collocaat het hoofdlemma volgt (Gyllstad, 2007), is zoveel mogelijk getracht 

om de twee elementen van de collocaties naast elkaar te laten voorkomen. Bij de AN constructies 
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leverde dat geen problemen op. Bij de VN constructies is dit gerealiseerd door gebruik te maken van 

modale werkwoorden, zoals in We willen je graag de mogelijkheid bieden en De wedstrijd zal veel 

energie kosten. Echter, in een aantal gevallen zorgde dit voor onnatuurlijke zinsconstructies. Om die 

reden is de contextzin Iedereen wil graag een idee hebben vervangen door De cursisten hebben geen 

idee en is er gekozen voor de constructie Bij een ramp vinden veel mensen de dood. Daarnaast is 

getracht zoveel mogelijk het infinitief van het werkwoord te gebruiken, zodat er geen beroep wordt 

gedaan op grammaticale kennis van de leerders. Dat is bij bijna alle items gelukt, maar net als bij idee 

hebben en de dood vinden, is bij nog twee andere collocaties het vervoegde werkwoord gebruikt om 

onnatuurlijke combinaties te voorkomen: Hij is getuige van een ongeluk en Hoe luidt het besluit 

precies?  

  De items worden aangeboden in contextzinnen waarin het hoofdlemma van de collocatie 

wordt gegeven en het juiste collocaat moet worden gekozen voor de lege plek in de zin. Het 

hoofdlemma is altijd een nomen en de collocaten variëren (40 om 40) tussen verba en adjectieven. 

De participanten konden uit vier mogelijke antwoorden kiezen, waarbij één antwoord correct was en 

de resterende drie de afleiders vormden. De antwoorden worden op alfabetische volgorde 

aangeboden om zo een willekeurige volgorde van goede antwoorden te realiseren en om ervoor te 

zorgen dat participanten niet naar een patroon op zoek zouden gaan. De frequenties van de afleiders 

liggen dicht bij de frequentie van het doelwoord om te voorkomen dat het doelwoord of een afleider 

met een te groot afwijkende frequentie zou opvallen. De afleiders vertonen overeenkomsten met 

het doelwoord op basis van betekenis of vorm. Om afleiders te vinden die overeenkomen met het 

doelwoord is er gebruik gemaakt van synoniemen en hyponiemen. De synoniemen en hyponiemen 

zijn geselecteerd op basis van synoniemwoordenboeken, een thesaurus en contextzinnen in het 

programma Cornetto (Maks et al., 2013). Het was echter niet mogelijk om voor ieder item drie 

afleiders te construeren alleen op basis van synoniemen en hyponiemen. Veel afleiders zijn 

geselecteerd omdat ze een betekenisaspect delen met het doelwoord. Op deze manier delen breed, 

lang, ruim, open (in breed publiek) een fysiek of ruimtelijk betekenisaspect met elkaar. Andere 

afleiders vertonen overeenkomsten op basis van de vorm van het woord. Deze woorden verschillen 

slechts enkele letters met elkaar, maar hebben een andere betekenis, zoals ontvangen, opvangen, 

vangen en vervangen (in bezoek ontvangen). Het overgrote deel van de afleiders deelt een 

betekenisaspect (71) en een klein deel verschilt in vorm (9). Het bleek vaak moeilijk om meer dan 

twee afleiders te vinden die alleen in vorm verschillen. Figuren 3.2 tot en met 3.5 geven een 

voorbeeld van respectievelijk een NV constructie gebaseerd op betekenis, een NV constructie 

gebaseerd op vorm, een AN constructie gebaseerd op betekenis en een AN constructie gebaseerd op 

vorm.  
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We gaan een duidelijke grens __________. 

       □ maken 

       □ trekken 

       □ vormen 

       □ zetten 

Figuur 3.2. Voorbeeld van een item met een NV collocatie met op betekenis gebaseerde afleiders.   

Mijn oma wil graag bezoek __________. 

       □ ontvangen 

       □ opvangen 

       □ vangen 

       □ vervangen 

Figuur 3.3. Voorbeeld van een item met een NV collocatie met op vorm gebaseerde afleiders. 

Het kind stootte zijn hoofd en heeft een _________ plek.  

       □ blauwe 

       □ grijze 

       □ paarse 

       □ zwarte 

Figuur 3.4. voorbeeld van een item met een AN constructie met op betekenis gebaseerde afleiders. 

Mijn kinderen gaan naar een __________ school.   

       □ open 

       □ openbare 

       □ openlijke 

       □ openstaande  

Figuur 3.5. Voorbeeld van een item met een AN constructie met op vorm gebaseerde afleiders.  

De volgorde van de items van de test is gerandomiseerd met behulp van de aselect functie in 

Excel. Hier is bewust voor gekozen, zodat de moeilijkheidsgraad niet oploopt. Hiermee kan 

voorkomen worden dat participanten ontmoedigd raken naarmate ze vorderen of gaan gokken als de 

items steeds moeilijker worden (Nation, 2012). 

  Om te controleren of alle doelcollocaties als goede antwoorden werden gezien, is de eerste 

versie van de test voorgelegd aan drie hoger opgeleide moedertaalsprekers van het Nederlands. De 

leeftijden waren respectievelijk 24, 25 en 26. Alle collocaties werden gekend, waardoor er geen items 

vervangen hoefden te worden. Er zijn wel suggesties gedaan omtrent sommige contextzinnen en een 
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aantal afleiders. Op basis van deze suggesties zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan om de 

test te perfectioneren. 

3.2 Testafname  

3.2.1 Participanten 

  De definitieve collocatietest is afgenomen bij 50 volwassen leerders van het Nederlands als 

tweede taal. Alle cursisten volgden een cursus bij de NT2-school TopTaal en waren hoger opgeleid. Er 

is een verdeling gemaakt op basis van taalvaardigheidsniveau door cursisten te testen die zich 

bevonden in A2-B1 cursussen of B1-B2 cursussen die net waren begonnen. Alle cursisten hebben, 

voorafgaand aan de cursus, de Intake Toets NT2 (INT2) van Bureau ICE (2013) gemaakt. Op basis van 

deze toets zijn de cursisten in een cursus met startniveau A2 of B1 geplaatst. Op basis van deze toets 

bevonden 24 participanten zich op A2-niveau en 26 participanten zich op B1-niveau op moment van 

de testafname. 

  De gemiddelde leeftijd van de participanten was 34,7 (SD = 9,4), waarbij de leeftijden tussen 

de 23 en 61 jaar lagen. De moedertalen bestonden uit Arabisch (2), Birmees (1), Bulgaars (1), Chinees 

(2), Duits (5), Engels (8), Farsi (1), Grieks (4), Italiaans (2), Koerdisch (1), Kroatisch (1), Litouws (1), 

Pools (6), Portugees (2), Russisch (3), Servisch (1), Sloveens (1), Spaans (3) en Turks (3). Van één 

participant was de moedertaal onbekend. Alle participanten hebben aangegeven dat ze ook Engels 

spraken. De gemiddelde verblijfsduur in Nederland was 5,8 jaar (SD = 5.5), met een minimum van 

ongeveer 6 maanden en een maximum van 24 jaar. Alle cursisten kregen zes uur per week taalles. 

3.2.2 Procedure 

Een eerste versie van de test is afgenomen als pilotstudie bij 14 volwassen leerders van het 

Nederlands. Het doel van deze proefafname was het vaststellen van de duur van de test en of de test 

door de cursisten begrepen werd. Daarnaast is er gekeken of er geen onvoorziene problemen zouden 

ontstaan. De test is onder lestijd afgenomen in een leslokaal van TopTaal. De cursisten deden 

gemiddeld ongeveer 35 minuten over de test en de cursisten begrepen de test. Twee cursisten 

wilden een vertaalmachine gebruiken, waardoor de onderzoeker moest ingrijpen. Verder verliep de 

pilottest probleemloos. Op basis van de pilottest zijn er twee collocaties vervangen en zijn er een 

aantal afleiders aangepast. Dit is in paragraaf 3.1.3 besproken. 

 De definitieve test is in april en mei 2018 afgenomen bij 50 leerders van het Nederlands als 

tweede taal. De testafname vond plaats onder lestijd in leslokalen van TopTaal in Amsterdam. De 

participanten zijn voorafgaand aan de test geïnformeerd over het doel van het onderzoek en 

mochten zelf bepalen of ze al dan niet wilden meedoen. Alle participanten hebben een 

toestemmingsformulier ondertekend (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) waarin staat 
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dat hun gegevens vertrouwelijk zijn, dat ze het doel van het onderzoek begrijpen en dat ze de kans 

hebben gekregen om vragen te stellen. De participanten mochten geen woordenboeken of andere 

vertaalmethoden, zoals Google Translate, gebruiken. Er is geen tijdslimiet opgegeven, zodat tijdsdruk 

geen invloed kon uitoefenen op de resultaten, maar is er wel aan docenten medegedeeld dat de test 

(op basis van de pilot) ongeveer 30 tot 40 minuten zou duren om het werven van participanten te 

vereenvoudigen. Om de cursisten te bedanken voor hun deelname zijn er koekjes meegenomen en is 

er per groep een overzicht van de resultaten naar de betreffende docent gestuurd waarin 

opvallendheden zijn besproken. Op die manier kon de docent er eventueel nog een les aan 

verbinden.   

3.3 Analyse van de data 

Om de twee hoofdvragen te beantwoorden, zijn er verschillende analyses uitgevoerd. Om 

hoofdvraag 1 ‘In welke mate is de test valide en betrouwbaar?’ te beantwoorden, is eerst de kwaliteit 

van de toets geanalyseerd. De sterkste items zijn geselecteerd om zo tot een betrouwbare en valide 

test te komen. Zodra de kwaliteit van de test is vastgesteld, zijn de resultaten gebruikt om 

hoofdvraag 2 ‘Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de 

collocatie op de testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als 

tweede taal op niveau A2 en B1?’ te beantwoorden. 

3.3.1 Betrouwbaarheid en validiteit van de test  

Om een betrouwbare en valide test te realiseren, zijn de sterkste items voor de analyse geselecteerd. 

Welke items zijn afgevallen, hing af van de Rir-waarde, p-waarde, gecorrigeerde p-waarde en de a-

waarden van een item. Items met een negatieve Rir-waarde zijn verwijderd omdat deze items niet 

correleren met de rest van de items. Items met een p-waarde lager dan .25 zijn verwijderd omdat 

vierkeuzevragen een raadkans van .25 hebben. De gecorrigeerde p-waarde is gecorrigeerd op de 

raadkans. Items met een gecorrigeerde p-waarde die lager is dan .16 zijn om deze reden ook 

verwijderd. Ten slotte zijn items verwijderd waarvan er vaker voor een afleider is gekozen dan voor 

het juiste antwoord. Om deze reden zijn de items die een hogere a-waarde dan een p-waarde 

hebben uit de analyse verwijderd.  

  Een valide toets differentieert tussen verschillende niveaus. Om te onderzoeken of dat het 

geval is bij de huidige toets, is er gebruik gemaakt van een onafhankelijke t-test die het verschil 

toetst tussen de testscores van de A2-participanten en de B1-participanten. Op dezelfde manier is 

het verschil in p-waarden getoetst tussen de collocaties afkomstig uit de lijst met de 1000 (K1) meest 

voorkomende woorden en de collocaties afkomstig uit de lijst met de 1001 tot 2000 (K2) meest 

voorkomende woorden.  

  Om te onderzoeken of de variabelen ‘leeftijd’ en ‘tijd in Nederland’ een verband hebben met 
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de testscores, is er gebruikt gemaakt van Pearson’s correlatietest (r). Pearson’s r toetst of er sprake is 

van een significant verband tussen twee variabelen (Field, 2009). In het geval van dit onderzoek is het 

verband tussen de ‘testscore’ en respectievelijk ‘leeftijd’ en ‘tijd in Nederland’ getoetst. 

3.3.2 Collocatiesoort en eigenschappen    

Hoofdvraag 2 bestaat uit twee deelvragen. Om deelvraag 2.1 ‘Wordt de score op de test beïnvloed 

door het soort collocatie?’  te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van een onafhankelijke t-test die 

het verschil tussen de gemiddelde p-waarden van de items met nomen-verbum constructie en de 

items met adjectief-nomen constructie toetst.  

  Om deelvraag 2.2 ‘In welke mate worden de testscores van de receptieve collocatietest 

voorspeld door de frequentie van het hoofdlemma, frequentie van het collocaat, frequentie van de 

collocatie als geheel en de sterkte van de verbinding?’ te onderzoeken, is er gebruik gemaakt van een 

meervoudige regressie die de gemeenschappelijke variantie meet van de verschillende 

eigenschappen van de collocaties ten opzichte van de p-waarden. Op deze manier is onderzocht of, 

en op welke manier, de eigenschappen van de collocaties de itemscores voorspellen.   
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4. Resultaten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd en geanalyseerd. Eerst wordt er naar de 

kwaliteit van de test gekeken door de verwijderde items, de betrouwbaarheid en de validiteit te 

bespreken en vervolgens worden deze resultaten gebruikt om te onderzoeken of items met een 

nomen-verbum collocatie al dan niet moeilijker zijn dan items met een adjectief-nomen collocatie. 

Ten slotte wordt onderzocht in welke mate de itemscores voorspeld worden door verschillende 

eigenschappen van de collocaties.   

  De test is bij 50 participanten afgenomen. Eén testafname is ongeldig bevonden omdat een 

B1-cursist per ongeluk een hele bladzijde heeft overgeslagen. Dat betekent dat er uiteindelijk 49 

testafnames worden geanalyseerd, waarvan 24 op A2 niveau en 25 op B1 niveau. 

4.1 Verwijderde items  

Na afname van de test zijn de 61 sterkste items van de 80 geselecteerd. 19 items zijn afgevallen op 

basis van de Rir-waarde, de p-waarde, de gecorrigeerde p-waarde of de hoogste a-waarde. In Tabel 

4.1 zijn de verwijderde items weergegeven. De waarden op basis waarvan de items verwijderd zijn, 

staan vetgedrukt.  

  Items met een hoge Rir-waarde zijn items waarbij participanten met een hoge score op de 

hele toets het item goed maken en participanten met een lage score op de hele toets het item slecht 

maken. Als de Rir-waarde negatief is, is er iets vreemds aan de hand: het item is goed beantwoord 

door participanten die laag scoorden op de hele toets en fout beantwoord door participanten die 

goed scoorden op hele toets. Items met een negatieve Rir-waarde meten dus iets anders dan dat wat 

de rest van de items meet. Elf items zijn om deze reden verwijderd. Drie van deze items hadden ook 

een te lage p-waarde, wat betekent dat het item erg moeilijk was. Een gedeelte van de p-waarde 

wordt veroorzaakt door een aanwezige raadkans van .25. Daarom is de gecorrigeerde p-waarde ook 

berekend. Deze waarde geeft een indicatie van de proportie van participanten die het item juist 

heeft beantwoord zonder te gokken. Om die reden zijn items met een gecorrigeerde p-waarde van 

.00 verwijderd uit de test. Ook zijn er items verwijderd waarvan de hoogste a-waarde van de 

afleiders hoger is dan de p-waarde van het item. Een a-waarde die hoger is dan de p-waarde geeft 

aan dat een bepaalde afleider vaker gekozen is dan het juiste antwoord. Dat betekent dat een 

afleider te sterk is of ook als correct antwoord kan worden bestempeld. Echter, deze hoge a-waarden 

kunnen wel interessante informatie geven over hoe de participanten tegen collocaties aankijken. 

Sommige a-waarden vormen woordcombinaties die semantisch bijna hetzelfde zijn, zoals 

‘mogelijkheid bieden/geven’ of ‘fiets nemen/gebruiken’. Dat impliceert dat de participanten op basis 

van betekenis wel een semantisch logische keuze kunnen maken, maar dat ze de ‘conventionele’ 

kennis missen die moedertaalsprekers wel hebben. Hier zal in de discussie dieper op worden 
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ingegaan.  

   Tot slot is er gekeken naar de Cronbach’s alfa, een maat van betrouwbaarheid van een test. 

Als het verwijderen van een item resulteert in een hogere Cronbach’s alfa, draagt dit item negatief bij 

aan de betrouwbaarheid van de test. Bij elk item van de 19 verwijderde items, verhoogt de 

Cronbach’s alfa met enkele honderdsten, wat een extra argument is, naast het bovengenoemde, 

voor het verwijderen van de deze items.       

Tabel 4.1. verwijderde items  

NB.: De waarden op basis waarvan de items verwijderd zijn, staan vetgedrukt 

NB.: a-waarden zijn de p-waarden van de afleiders. Dat betekent dat ieder item drie a-waarden kent. In deze 

tabel wordt de hoogste van de drie a-waarden getoond, voorzien van de betreffende afleider. De vetgedrukte a-

waarden zijn a-waarden die hoger liggen dan de p-waarde van dat item. 

NB:*de twee hoogste a-waarden zijn gelijk.    

Na verwijdering van de items uit Tabel 4.1 bestaat de test uit 61 items. Na verwijdering van 

de 19 items bestaan de resterende 61 items uit 34 items afkomstig uit de K1 lijst en 27 items 

afkomstig uit de K2 lijst. Deze overgebleven items hebben een gemiddelde p-waarde van .64 en een 

gemiddelde Rir-waarde van .292. De gemiddelde p-waarde ligt precies op de ideale p-waarde van .63 

voor vierkeuzevragen en een Rir-waarde van .292 wordt bestempeld als ‘voldoende/goed’ (Bax & Van 

Berkel, 2017). Op basis van deze waarden kan gesteld worden dat de afzonderlijke items 

betrouwbaar zijn.  

Collocatie Rir – waarde  p-waarde  Gecorrigeerde 
p-waarde  

Hoogste a-waarde 

Mogelijkheid bieden .045 .31 .07 .53 (geven) 
Titel behalen .441 .20 .00 .57 (ophalen) 
Grens trekken -.010 .12 .00 .43 (zetten) 
Inspanning leveren .225 .24 .00 .45 (doen) 
Belangrijke stap -.104 .96 .95 .02 (bekende/brede)* 
Besluit luiden .414 .12 .00 .55 (klinken) 
Keus hebben -.113 .57 .43 .27 (nemen) 
Open zee -.024 .69 .59 .16 (brede) 
Zware val -.008 .14 .00 .53 (harde)  
Oorlog voeren .398 .24 .00 .53 (maken) 
Aankomend talent -.142 .37 .16 .37 (opkomend) 
Karakter tonen .352 .24 .00 .65 (vormen) 
Fiets nemen .204 .39 .18 .53 (gebruiken) 
Trappen lopen .313 .41 .21 .55 (stappen) 
Negatieve kritiek -.039 .76 .67 .12 (strenge) 
Slechte tijd -.233 .57 .43 .37 (harde) 
Gevaar opleveren -.001 .35 .13 .20 (inleveren) 
Hoge snelheid -.065 .71 .62 .22 (harde) 
Kwade geest -.086 .20 .00 .25 (boze/gemene)* 
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4.2 Betrouwbaarheid 

De interne consistentie van de gehele test kan weergegeven worden door de Cronbach’s alfa. Na 

verwijdering van de minst sterke items komt de Cronbach’s alfa van de totale test uit op .870. Een 

Cronbach’s alfa tussen de .80 en .90 krijgt de kwalificatie voldoende/goed (Bax & Van Berkel, 2017), 

wat betekent dat de test goed overeenkomt met de ware score van de participanten en dus 

betrouwbaar is. Daarnaast is de Cronbach’s alfa per taalvaardigheidsniveau berekend, zoals zichtbaar 

in Tabel 4.2. De Cronbach’s alfa van de A2 groep ligt beduidend lager dan die van de B1 groep en de 

toets als geheel. Een Cronbach’s alfa die tussen de .70 en .80 ligt, wordt echter nog wel gezien als 

voldoende (Bax & Van Berkel, 2017).    

Tabel 4.2. De Cronbach’s alfa per taalvaardigheidsniveau    

 Cronbach’s alfa N K 

Niveau A2 .767 24 61 

Niveau B1 .878 25 61 

Totaal  .870 49 61 

NB.: N = aantal participanten, K = aantal items  

4.3 Constructvaliditeit 

Om de constructvaliditeit te bepalen, zal de invloed van taalvaardigheidsniveau en de frequentie van 

de collocaties op de testscores worden behandeld. 

4.3.1 De invloed van het taalvaardigheidsniveau  

Om de invloed van het taalvaardigheidsniveau op de testscores te onderzoeken, zijn de gemiddelde 

testscores van de participanten op A2-niveau vergeleken met de gemiddelde testscores van de 

participanten op B1-niveau. Hiervoor zijn de 61 sterkste overgebleven items gebruikt. Bij verkenning 

van de data blijkt dat de testscores in beide niveaugroepen normaal verdeeld zijn, wat een assumptie 

is bij het uitvoeren van een parametrische t-test (Field, 2009). De Kolmogorov-Smirnov test, die 

toetst of de data normaal verdeeld zijn (Field, 2009), is niet significant, p = .2 voor beide 

niveaugroepen, wat betekent dat de data niet significant verschillen van een normale verdeling. In 

Figuur 4.1 is te zien dat participanten met een hoger taalvaardigheidsniveau hoger scoren dan 

participanten met een lager taalvaardigheidsniveau. Dit wordt bevestigd door een onafhankelijke t-

test. Gemiddeld genomen scoren de participanten op B1-niveau (M = 43.36, SE = 1.8) beter op de 

test dan participanten op A2-niveau (M = 34.67, SE = 1.46). Het verschil, -8.693, BCa 95% CI [-13.377, 

-4.010] is significant, t(47) = -3.734, p = .001. Er is sprake van een middelgroot, maar bijna groot, 

effect, r = .48. De test differentieert dus goed tussen verschillende taalvaardigheidsniveaus, wat goed 

is voor de constructvaliditeit. 
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Figuur 4.1. Boxplot van de scores per taalvaardigheidsniveau. De blauwe punten representeren de individuele 

datapunten van de participanten. De rode stip geeft het gemiddelde weer en de rode pijlen geven de 

standaarddeviaties aan.    

 

4.3.2 Invloed van frequentie van de collocaties op de p-waarden   

Een valide test differentieert naast taalvaardigheid ook op frequentie van de woorden of, in het geval 

van dit onderzoek, de collocaties. Om te onderzoeken of items van collocaties van de K2 lijst 

moeilijker waren dan de collocaties van de K1 lijst, zijn de gemiddelde p-waarden van deze groepen 

met elkaar vergeleken. Ook voor deze data geldt dat er sprake is van een normale verdeling, maar in 

dit geval betreft het de p-waarden van de items met collocaties afkomstig van de K1 en de K2 lijst. 

Een Kolmogorov-Smirnov test laat zien dat de data niet significant verschillen van een normale 

verdeling, p = .2 voor zowel de items van de K1 als K2, zodat er aan de assumpties van een 

parametrische t-test wordt voldaan. In Figuur 4.2 is te zien dat items met collocaties afkomstig uit de 

K1 lijst beter worden gemaakt dan items met collocaties afkomstig uit de K2 lijst. Gemiddeld 

genomen zijn de p-waarden van de K1 items  (M = .69, SE = .03) hoger dan de p-waarden van de K2 

items (M = .58, SE = .03). Een onafhankelijke t-test laat zien dat het verschil, .10136, BCa 95% CI 

[.0076, .19515] significant is, t(59) = 2.163, p = .035. Er is sprake van een klein, maar bijna 

middelgroot, effect, r = .27. De items met een hogere frequentie worden significant beter gemaakt 

dan de items met een lagere frequentie. De test differentieert dus goed tussen collocaties van de K1 

lijst en collocaties van de K2 lijst, wat ook de constructvaliditeit ten goede komt.  
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Figuur 4.2. Boxplot van de p-waarden per item afkomstig uit de K1 of K2. De blauwe punten representeren de 

individuele datapunten van de items. De rode stip geeft het gemiddelde weer en de rode pijlen geven de 

standaarddeviaties aan.   

 

4.4 Leeftijd en tijd in Nederland 

In deze paragraaf gaan we in op de leeftijd van de participanten en de tijd die zij al in Nederland 

verblijven. Voor de variabelen ‘leeftijd’ en ‘tijd in Nederland’ zullen analyses worden gedaan om te 

onderzoeken of deze een verband hebben met de testscores.  

4.4.1 Leeftijd 

Met behulp van een Pearson correlatietest wordt onderzocht of er een relatie is tussen de leeftijd 

van de participanten en de scores op de test. Er blijkt geen significante correlatie te zijn tussen de 

leeftijd van de participanten en de testscores, r = 0.202, p = .169. De leeftijd van de participanten lijkt 

dus geen verband te hebben met de testscores.  

4.4.2 Tijd in Nederland 

Ook voor het onderzoeken van de relatie tussen de tijd dat de participanten al in Nederland zijn op 

het moment van de testafname en de scores op de test is een Pearson correlatietest gedaan. Er is 

geen significante correlatie gevonden tussen de tijd die de participanten in Nederland doorgebracht 
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hebben en de testscore, r = 0.277, p = .056. Echter, een p van .056 toont aan dat de correlatie nét 

niet significant is. Het lijkt erop dat participanten die langer in Nederland verbleven beter op de test 

hebben gescoord, maar hier kan geen generaliseerbare conclusie uit worden getrokken.  

4.5 Collocatiesoort en eigenschappen van collocaties 

Hoofdvraag 2 ‘Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de 

collocatie op de testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als 

tweede taal op niveau A2 en B1?’ bestaat uit twee deelvragen. Om deelvraag 1 ‘Wordt de score op de 

test beïnvloed door het soort collocatie?’ te beantwoorden, wordt onderzocht of items met een 

bepaalde collocatiesoort beter worden gemaakt. Om deelvraag 2 ‘In welke mate worden de 

testscores van de receptieve collocatietest voorspeld door de frequentie van het hoofdlemma, 

frequentie van het collocaat, frequentie van de collocatie als geheel en de sterkte van de verbinding?’ 

te beantwoorden, wordt door middel van een meervoudige regressie onderzocht welke rol de 

eigenschappen van de collocaties spelen bij het voorspellen van de scores op de test.    

4.5.1 Invloed van collocatiesoort    

Om te onderzoeken of items die een bepaalde collocatiesoort bevatten, NV of AN, beter worden 

gemaakt dan de andere, zijn de gemiddelde p-waarden van deze groepen met elkaar vergeleken. Ook 

voor deze data geldt dat er sprake is van een normale verdeling, maar in dit geval betreft het de p-

waarden van de items met NV of AN collocaties. Een Kolmogorov-Smirnov test laat zien dat de data 

niet significant verschillen van een normale verdeling, p = .2 voor zowel de items met NV collocaties 

als AN collocaties, zodat er aan de assumpties van een parametrische t-test wordt voldaan. Figuur 4.3 

laat zien dat er geen reden is om aan te nemen dat items van een bepaalde collocatiesoort hogere p-

waarden hebben dan de andere. Dit wordt bevestigd door een onafhankelijke t-test. Gemiddeld 

genomen is het verschil tussen de p-waarden van de nomen-verbum items  (M = .66, SE = .2) en de p-

waarden van de adjectief-nomen items (M = .63, SE = .03) niet groot. Een onafhankelijke t-test laat 

zien dat het verschil, .02642, BCa 95% CI [-.07024, .1309] niet significant is t(59) = .547, p = .586. Er is 

geen sprake van een effect, r = .07. De variabele ‘collocatiesoort’ lijkt dus geen invloed te hebben op 

de p-waarden van de items. 
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Figuur 4.3. Boxplot van de p-waarden per item met een NV of AN collocatie. De blauwe punten representeren 

de individuele datapunten van de items. De rode stip geeft het gemiddelde weer en de rode pijlen geven de 

standaarddeviaties aan.    

4.5.2 Itemscores en eigenschappen van de collocaties 

Om te onderzoeken in welke mate de eigenschappen van de collocaties – de frequentie van het 

hoofdlemma, het collocaat en de collocatie als geheel, en de sterkte van de verbinding (MI-score) – 

de itemscores voorspellen, wordt er gebruik gemaakt van een meervoudige regressie. De p-waarden 

van de items vormen de uitkomstvariabele en de eigenschappen van de collocaties zijn de 

voorspellers. Bij verkenning van de data is gebleken dat de dataset niet aan de assumpties van een 

parametrische meervoudige regressie voldoet omdat een aantal outliers, datapunten die relatief ver 

van de overige data verwijderd liggen (Field, 2014), een vertekend beeld geven. Deze outliers zorgen 

voor negatieve correlaties tussen de variabelen, wat betekent dat de aanwezigheid van de outliers 

praktische consequenties oplevert: zonder correctie op outliers zijn de drie verschillende frequenties 

significante voorspellers van de p-waarde, maar met een correctie op outliers blijkt dat geen van de 

frequenties de p-waarde significant voorspelt. De sterkte van de verbinding (MI-score) is in geen van 

de gevallen een significante voorspeller van de p-waarde. 

  Om een betrouwbare regressie uit te kunnen voeren op deze dataset, is er gebruik gemaakt 

van een robuuste regressieanalyse met een aangepaste Teil-Senn-estimator waarbij de outliers zijn 

gedetecteerd met een projectiemethode.1 De voorspellers zijn gestandaardiseerd naar variabelen 

met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1. In Tabel 4.3 wordt het resultaat van deze 

regressieanalyse weergegeven. De output toont aan dat de frequentie van het collocaat de 

                                                           
1 Deze analyse is uitgevoerd door dr. Mulder (verbonden aan de VU) omdat deze statistische analyse de 
strekking van deze masterscriptie overstijgt.  
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belangrijkste voorspeller is, maar ook dat geen enkele voorspeller significant is. Met andere 

woorden: de p-waarden van de items van de collocatietest worden door geen enkele eigenschap van 

de collocaties significant voorspeld.       

Tabel 4.3: De output van een robuuste regressieanalyse met een aangepaste Teil-Senn-estimator waarbij de 

outliers zijn gedetecteerd met een projectmethode. 

 

NB: In de linkerkolom staan de voorspellers weergegeven. ci.low = ondergrens van de 

betrouwbaarheidsintervallen, ci.up = bovengrens van de betrouwbaarheidsintervallen, estimate = geschatte 

toename of afname, S.E. = standaarddeviatie, p-value = p-waarde of overschrijdingskans. Een p-waarde kleiner 

dan .05 toont significante voorspellers aan.   
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5. Conclusie en discussie 

5.1 Conclusie 

Deze scriptie kende twee doelen. Allereerst werd er een receptieve collocatietest voor het 

Nederlands ontwikkeld. Daarbij werd hoofdvraag 1 ‘In welke mate is de ontwikkelde collocatietest 

betrouwbaar en valide?’ gesteld. Vervolgens zijn de itemscores van de test gebruikt om hoofdvraag 2 

’Wat is de invloed van het soort collocatie en verschillende eigenschappen van de collocatie op de 

testscores van een receptieve collocatietest van leerders van het Nederlands als tweede taal op 

niveau A2 en B1?’ te beantwoorden.  

5.1.1 Betrouwbaarheid en validiteit  

Om deelvraag 1.1 ‘In welke mate is de test betrouwbaar?’ te beantwoorden, is de interne 

consistentie onderzocht aan de hand van de Cronbach’s Alfa en de gemiddelde p-waarde. Uit 

resultaten kan worden geconcludeerd dat de betrouwbare afzonderlijke items van de test samen 

met een goede interne consistentie van de totale test zorgen voor een betrouwbare test. Een 

Cronbach’s alfa van .87 laat zien dat de scores op de test goed overeenkomen met de ware score van 

de participanten. De gemiddelde p-waarde van .64 is een ideale p-waarde voor vierkeuzevragen. 

  Om deelvraag 1.2 ‘In welke mate is de test valide?’ te beantwoorden, zijn de inhoudsvaliditeit 

en de constructvaliditeit van belang, welke beide valide zijn gebleken. Om de inhoudsvaliditeit te 

waarborgen is een systematische selectiemethode gebruikt, waarbij de geselecteerde collocaties uit 

de frequentielijsten van Van Zwienen (2017) afkomstig zijn. De frequentielijsten van Van Zwienen zijn 

gebaseerd op een corpus bestaande uit natuurlijk en authentiek materiaal. De collocaties zijn op een 

willekeurige manier geselecteerd, waarbij er rekening is gehouden met een gelijkwaardige verdeling 

op basis van collocatiesoort en frequentie. De selectie bestond uit 40 nomen-verbum en 40 adjectief-

nomen constructies. De frequentieverdeling is tot stand gekomen door de collocaties evenredig te 

selecteren op rangorde binnen de door Van Zwienen opgestelde collocatielijsten. Hierdoor is de test 

representatief voor de receptieve kennis van collocaties met een nomen-verbum en adjectief-nomen 

constructie van collocaties die woorden bevatten van respectievelijk de eerste 1000 (K1) en tweede 

1000 (K2) meest frequente woorden van het Nederlands. Over het algemeen kan dus worden gesteld 

dat de inhoudsvaliditeit van deze test voldoende is. 

  Om deelvraag 1.3 ‘Is er een verband tussen leeftijd en tijd in Nederland en de testscore?’ te 

beantwoorden, is onderzocht of er een correlatie was tussen de testscores en respectievelijk de 

leeftijd van de participanten en te tijd die zij in Nederland verbleven. Om de constructvaliditeit te 

waarborgen, mag de factor ‘leeftijd’ geen invloed hebben op de individuele testscores van de 

participanten. Er is geen verband gevonden tussen de leeftijd en de testscores van de participanten. 
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De verblijfsduur in Nederland van de participanten had net geen significant verband met de 

testscores. Echter, een p van .056 (r = .277) wijst erop dat een langer verblijf in Nederland, in de 

meeste gevallen, een klein positief effect op de testscores van de participanten heeft. Wellicht zou er 

bij een grotere groep participanten wel een significant effect worden gevonden, of is er een verschil 

in de mate waarin participanten contact hebben met moedertaalsprekers van het Nederlands.    

5.1.2 Collocatiesoort en eigenschappen van collocaties  

Om deelvraag 2.1 ‘Wordt de score op de test beïnvloed door het soort collocatie?’ te beantwoorden, 

is onderzocht of items die een van de twee collocatiesoorten (nomen-verbum of adjectief-nomen) 

bevatten al dan niet beter worden gemaakt. De p-waarden van de items van de NV collocaties (.66) 

en de items van de AN collocaties (.63) verschillen niet significant van elkaar. Er is dus geen reden om 

aan te nemen dat het soort collocatie invloed heeft gehad op de testscores. 

  Om deelvraag 2.2 ‘In welke mate worden de testscores van de receptieve collocatietest 

voorspeld door de frequentie van het hoofdlemma, frequentie van het collocaat, frequentie van de 

collocatie als geheel en de sterkte van de verbinding?’ te beantwoorden, is een meervoudige 

regressie uitgevoerd die de gemeenschappelijke variante van de verschillende eigenschappen in 

kaart brengt. De resultaten laten zien dat de frequentie van het collocaat de belangrijkste voorspeller 

is, maar geen enkele voorspeller levert een significante bijdrage aan het model.   

5.2 Discussie 

Het onderzoek van deze scriptie heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling en analyse van een 

receptieve collocatietest, waarbij is voortgebouwd op de receptieve collocatietesten die Gyllstad 

(2007) en Van Velzen (2015) hebben ontwikkeld en uitgevoerd. In deze paragraaf wordt er ingegaan 

op hoe de resultaten van deze scriptie zich verhouden tot de resultaten van Gyllstad en Van Velzen. 

Daarna zullen er een aantal discussiepunten besproken worden die meegenomen moeten worden bij 

het interpreteren van de resultaten. Daarnaast zullen er aanbevelingen worden gedaan voor 

vervolgonderzoek en zullen er een aantal implicaties voor de wetenschap en de praktijk worden 

besproken. 

5.2.1 Overeenkomsten en verschillen met voorafgaand onderzoek  

Dit onderzoek is deels gebaseerd op de door Gyllstad (2007) ontwikkelde receptieve collocatietesten 

zoals de COLLMATCH 3 (Figuur 2.3) en COLLEX 3 (Figuur 2.4). De COLLMATCH 3 en de COLLEX 3 

differentieerden op woordenschatomvang aangezien de scores op de woordenschatomvangstest 

correleerden met de collocatietesten, wat betekent dat participanten met een grotere 

woordenschatomvang meer collocaties herkenden dan de participanten met een kleinere 

woordenschatomvang. Het viel niet binnen het bestek van deze scriptie om de participanten ook een 
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woordenschatomvang voor te leggen, maar de participanten zijn wel geselecteerd op taalniveau 

doordat de participanten kort voor de testafname een intaketest hebben gedaan die het ERK niveau 

heeft vastgesteld. Bossers (2015) stelt dat leerders op niveau A2 ongeveer 2.000 woorden receptief 

kennen en leerders op B1 ongeveer 5.000. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de 

participanten op niveau B1 significant meer collocaties herkenden dan de participanten op niveau 

A2. Ervan uitgaande dat leerders op B1 niveau een grotere woordenschatomvang hebben dan 

leerders op A2 niveau, is dit resultaat in overeenstemming met de bevindingen van Gyllstad (2007). 

  Net als in het onderzoek van Gyllstad (2007), is er voor het onderzoek in deze scriptie 

onderscheid gemaakt tussen nomen-verbum (NV) collocaties en adjectief-nomen (AN) collocaties, 

omdat deze lexicale collocaties het meest voorkomen. Gyllstad heeft geen melding gemaakt van een 

verschil in test- of itemscores dat verklaard zou kunnen worden door de verschillende 

collocatiesoorten. Of hij geen noemenswaardig resultaat heeft gevonden, of dat hij hier geen 

onderzoek naar heeft gedaan, wordt niet in zijn proefschrift vermeld. De resultaten van het huidige 

onderzoek tonen geen significant verschil aan tussen de itemscores van de NV collocaties en de AN 

collocaties. Het soort lexicale collocatie bepaalt dus niet de moeilijkheid van het herkennen van 

lexicale collocaties. Of dit voor grammaticale collocaties ook geldt, zou vervolgonderzoek moeten 

uitwijzen.     

  Van Velzen (2015) heeft een receptieve collocatietest voor het Nederlands ontwikkeld waar 

het format voor de collocatietest van dit onderzoek op is gebaseerd. De frequentie van het nomen 

van de collocatie was een van de selectiecriteria om te onderzoeken of er interactie was tussen de 

frequentie van het nomen en de itemscores. Zoals besproken in het theoretisch kader, wezen de 

resultaten uit dat de frequentie van het nomen geen voorspeller was van de p-waarden, 

waarschijnlijk omdat hoogfrequente nomina onderdeel kunnen zijn van laagfrequente collocaties en 

andersom. Om de rol van frequentie verder te onderzoeken heeft het onderzoek van de huidige 

scriptie gebruik gemaakt van de door Van Zwienen (2017) opgestelde collocatielijsten die niet alleen 

informatie van het hoofdlemma bevatten, maar ook van het collocaat en de collocatie als geheel. De 

collocaties van de lijsten van Van Zwienen bestonden uit woorden die behoren tot de 1000 (K1) en 

1001 tot 2000 (K2) meest frequente woorden van het Nederlands. Op deze manier kon er 

onderscheid worden gemaakt tussen collocaties van de K1 en de K2 lijst. De resultaten van dit 

onderzoek wijzen uit dat de collocaties van de K1 lijst significant beter zijn gemaakt dan de 

collocaties van de K2 lijst, wat betekent dat dit onderzoek, in tegenstelling tot de test van Van 

Velzen, differentieert op frequentie.   
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5.2.1 Methode  

Bij de selectie van de collocaties is ervoor gekozen gebruik te maken van de collocatielijsten van Van 

Zwienen (2017). Een voordeel van deze lijsten is dat er niet alleen gekeken is naar de frequentie van 

de hoofdlemma’s, maar ook naar de frequentie van de collocaten en de collocaties als geheel. 

Daarbij is ook rekening gehouden met de sterkte van de verbinding (MI-score). Op deze manier 

konden collocaties bestaande uit de 1000 meest frequente woorden (K1) van het Nederlands en 

collocaties bestaande uit de 1001 tot 2000 meest frequente woorden (K2) van het Nederlands 

geselecteerd worden, wat de inhoudsvaliditeit van de test ten goede is gekomen. Uit de resultaten 

blijkt dat de participanten significant meer collocaties uit de K1 lijst kennen dan collocaties afkomstig 

van de K2 lijst. Een ander voordeel van de lijsten was dat van elke collocatie de woordsoort van het 

collocaat is genoteerd. Op deze manier konden de nomen-verbum en adjectief-nomen collocaties 

eenvoudig worden geselecteerd.  

  De collocaties zijn willekeurig geselecteerd met de aselect functie in Excel. Dit heeft voor 

enige complicaties gezorgd. Aan de ene kant is het willekeurig selecteren van items belangrijk om 

ervoor te zorgen dat de geselecteerde items een representatieve weergave van de werkelijkheid zijn. 

Echter, het zorgde er ook voor dat er een aantal collocaties werden geselecteerd die niet erg geschikt 

waren voor het huidige onderzoek. Zo werden de collocaties ‘programma luisteren’ en ‘programma 

schrijven’ beide geselecteerd. In de database Cornetto (Maks et al., 2013) is opgezocht in welke 

context ‘programma schrijven’ een collocatie is en het bleek om een computerprogramma te gaan. 

Er zou dus geconcludeerd kunnen worden dat ‘programma schrijven’ onder de noemer ‘ICT-jargon’ 

valt, waarvan men zich kan afvragen of dit bruikbare kennis is voor NT2-leerders op niveau A2 en B1. 

Een andere collocatie die te betwijfelen valt als nuttige woordenschat voor een NT2-leerder is 

‘actieve dienst’. Ook deze collocatie moest worden opgezocht en bleek een collocatie te zijn die 

veelal gebruikt wordt in militaire kringen. Bij beide collocaties zou men zich kunnen afvragen of ze 

wel representatief zijn voor werkelijk dagelijks taalgebruik, wat de inhoudsvaliditeit niet ten goede 

komt. In vervolgonderzoek zou er gekozen kunnen worden voor een toevoeging aan de 

selectiecriteria die stelt dat de collocaties meer moeten aansluiten bij de belevingswereld van NT2-

leerders.   

  Een andere complicatie die de inhoudsvaliditeit vermindert, is dat het corpus een groot deel 

aan Vlaamse woorden bevat, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar het Nederlands. Helaas is er tot 

op heden nog geen beter alternatief ontwikkeld. 

  Wat betreft de participanten van dit onderzoek, is er uit organisatorische overwegingen voor 

gekozen om op één taalschool te werven. Een voordeel is dat alle participanten onder dezelfde 

omstandigheden de test hebben gemaakt. Aan de andere kant beperkt dit de mogelijkheid om de 

conclusie te generaliseren naar NT2-leerders in het algemeen. De conclusies die uit dit onderzoek 
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worden getrokken, gelden in principe alleen voor NT2-leerders die hun onderwijs bij deze taalschool 

hebben genoten. Daarnaast is de verdeling wat betreft moedertalen van de participanten erg 

georiënteerd op Europa. Twee participanten hadden het Arabisch als moedertaal, wat betekent dat 

de populatie van dit onderzoek geen betrouwbare representatie is van de werkelijke populatie 

cursisten die op dit moment (inburgerings)cursussen Nederlands volgt. Daar tegenover staat dat de 

populatie van dit onderzoek negentien verschillende moedertalen kent. Dat betekent dat de kans 

groot is dat de uitslag van de test te generaliseren is naar NT2-leerders op niveau A2 en B1 met veel 

verschillende moedertalen.  

  Bij de ontwikkeling van de items is een onderscheid gemaakt in afleiders die overeenkomsten 

vertoonden op basis van de betekenis en afleiders die overeenkomsten vertoonden op basis van de 

vorm. Het bleek moeilijker om afleiders te construeren op basis van de vorm, omdat er in veel 

gevallen niet meer dan twee mogelijkheden waren. Dat resulteerde in slechts negen items met in 

vorm afwijkende afleiders. De overige 71 items bevatten op betekenis gebaseerde afleiders. Twee 

van de op vorm gebaseerde afleiders behoren tot de minst sterkte, verwijderde items (‘titel behalen’ 

en ‘gevaar opleveren’). Er is geen reden om aan te nemen dat op vorm gebaseerde afleiders tot meer 

zwakke items leiden, omdat de resultaten van items met op vorm gebaseerde afleiders zich niet 

afwijkend gedragen ten opzichte van items met op betekenis gebaseerde afleiders. In 

vervolgonderzoek zou er gekozen kunnen worden voor enkel op vorm gebaseerde afleiders of op 

betekenis gebaseerde afleiders. Het zou dan aan te raden zijn om enkel voor op betekenis 

gebaseerde afleiders te kiezen, omdat deze gemakkelijker te construeren zijn. Daarnaast zijn 

afleiders die op betekenis gebaseerd zijn interessant om te gebruiken, omdat er dan onderzocht kan 

worden of participanten hun kennis gebruiken van hun moedertaal of een andere steuntaal, 

waardoor er negatieve of positieve transfer kan voorkomen.     

5.2.2 verwijderde items  

De minst sterke items zijn uit de test verwijderd op basis van de Rir-waarde, p-waarde, gecorrigeerde 

p-waarde en de a-waarden van een item. De a-waarde is de p-waarde van een afleider. Als een item 

een hogere a-waarde heeft dan de p-waarde, wordt een bepaalde afleider dus vaker gekozen dan het 

juiste antwoord. In Tabel 5.1 staat een overzicht van alle verwijderde items waarvan de a-waarde 

hoger is dan de p-waarde. Deze items waren niet geschikt om in de analyse mee te nemen, maar ze 

kunnen interessante informatie geven over hoe de NT2-leerders met deze items zijn omgegaan. Vaak 

is een reden om een item, waarvan de a-waarde hoger is dan de p-waarde, te verwijderen omdat er 

vermoedelijk iets mis is met de afleider. De afleider vertoont dan bijvoorbeeld te veel 

overeenkomsten op het gebied van betekenis met het juiste antwoord. Echter, in het geval van 

collocaties zijn de afleiders grammaticaal correct, omdat het bestaande woorden zijn die in een 



47 
 

andere context goed functioneren. Dan is er sprake van een vrije woordcombinatie in plaats van een 

collocatie, zoals is besproken in de methode. Bij de test van dit onderzoek moesten de participanten 

het collocaat kiezen dat ze het beste vonden passen. Wat dat betreft is het interessant dat de 

participanten bijvoorbeeld ‘fiets gebruiken’ een geschiktere kandidaat vinden dan ‘fiets nemen’, net 

zoals dat ze ‘karakter vormen’ als juiste collocatie bestempelen in plaats van ‘karakter tonen’.    

 Tabel 5.1. verwijderde items waarbij een afleider vaker is gekozen dan het juiste antwoord.  

 N.B.:*de twee hoogste a-waarden zijn gelijk.  

 Het is speculeren wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Het kan zijn dat de leerders zowel de 

afleiders als de doelcollocatie als input hebben gekregen in hun verwervingsproces van het 

Nederlands. Als veel moedertaalsprekers van het Nederlands bijvoorbeeld ‘mogelijkheid geven’ als 

correct bestempelen naast ‘mogelijkheid bieden’, zou dat betekenen dat dit ook een collocatie 

betreft, maar is deze slechts nog niet opgenomen in de databases die gebruikt zijn voor dit 

onderzoek. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de participanten de doelcollocatie niet kennen 

en in een dergelijk geval een alternatief kiezen dat ze het meest logisch vinden. Of ze kiezen een 

woord waarvan ze de betekenis wél kennen.  

  Een andere mogelijkheid is dat de leerders hun kennis van het Engels gebruiken om 

Nederlandse collocaties te maken, aangezien alle participanten naast hun moedertaal ook Engels 

spreken. Het is een mogelijkheid dat er negatieve en positieve transfer heeft plaatsgevonden; het 

verschijnsel dat leerders kennis van een andere taal in hun voordeel of juist in hun nadeel gebruiken 

bij het verwerven van een andere taal. Zo kan het Engelse ‘make an effort’ voor negatieve transfer 

zorgen bij de Nederlandse collocatie ‘inspanning leveren’. Vervolgonderzoek zou kunnen 

onderzoeken of NT2-leerders hier veel gebruik van maken. Er zouden collocaties kunnen worden 

geselecteerd die zich hetzelfde als het Engels gedragen en collocaties die zich juist anders in het 

Engels gedragen dan in het Nederlands.     

Collocatie Rir – waarde  p-waarde  Gecorrigeerde 
p-waarde  

Hoogste a-waarde 

Mogelijkheid bieden .045 .31 .07 .53 (geven) 
Titel behalen .441 .20 .00 .57 (ophalen) 
Grens trekken -.010 .12 .00 .43 (zetten) 
Inspanning leveren .225 .24 .00 .45 (doen) 
Besluit luiden .414 .12 .00 .55 (klinken) 
Zware val -.008 .14 .00 .53 (harde)  
Oorlog voeren .398 .24 .00 .53 (maken) 
Karakter tonen .352 .24 .00 .65 (vormen) 
Fiets nemen .204 .39 .18 .53 (gebruiken) 
Trappen lopen .313 .41 .21 .55 (stappen) 
Kwade geest -.086 .20 .00 .25 (boze/gemene)* 
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5.2.3 Interpretatie van resultaten 

5.2.3.1 Betrouwbaarheid 

Bijna alle waarden die de betrouwbaarheid meten zijn zeer goed uitgevallen. Een Cronbach’s alfa van 

.87 en een p-waarde .64 wijzen op een zeer betrouwbare test. Echter, een Rir-waarde van .292 is krap 

voldoende (Bax & Van Berkel, 2017). Om deze waarde te verbeteren zou er op een meer 

systematische manier naar de afleiders gekeken kunnen worden. In vervolgonderzoek zouden de 

collocaties van deze test op een productieve manier getest kunnen worden. De foute antwoorden 

die gegeven worden, zouden dan als afleiders voor de meerkeuze collocatietest gebruikt kunnen 

worden. 

5.2.3.2 Validiteit 

De inhoudsvaliditeit van een test is goed als de test alle aspecten van de te meten vaardigheid meet, 

maar niet meer dan dat (Andringa, 2010). Deze test meet in dit geval de receptieve kennis van 

collocaties met een nomen-verbum en adjectief-nomen combinatie. Om een beter beeld te krijgen 

van de kennis van collocaties, zou een nieuwe collocatietest zich kunnen richten op een ander soort 

collocatie, bijvoorbeeld een grammaticale collocatie in plaats van een lexicale collocatie. 

  Ruis in de testscores kan invloed hebben op de constructvaliditeit van de test. Aangezien in 

deze meerkeuzetest steeds maar één antwoord juist was, kan de beoordeling van een goed of fout 

antwoord geen ruis veroorzaakt hebben in de testscore. Daarentegen kan de mate waarin 

participanten wel of niet gegokt hebben bij een item wel ruis veroorzaakt hebben in de testscore. 

Participanten die niet alle items hebben ingevuld, hadden vanwege de raadkans van 0.25 een minder 

grote kans op een hogere score dan participanten die alle items hebben ingevuld. Daarnaast is er bij 

de participanten met minder kennis sprake van een grotere invloed van de raadkans, omdat zij bij 

meer items gegokt zullen hebben.  

5.2.3.3. Collocatiesoort 

Een van de problemen van veel bestaande collocatietesten is dat ze niet systematisch tot stand zijn 

gekomen. Er zijn geen duidelijke criteria op basis waarvan de items en de afleiders zijn geselecteerd. 

In plaats daarvan zijn ze vaak gebaseerd op intuïtie (Jaén, 2007). Daarom is het belangrijk om te 

weten of de woordsoorten die de collocaties bevatten de testscores kunnen beïnvloeden, zodat niet 

alleen frequentie en woordenschatomvang een rol spelen bij het herkennen van de collocaties, maar 

ook het soort collocatie. Voorafgaand aan het onderzoek is er geen hypothese opgesteld over 

eventueel verschil in itemscores op de items die nomen-verbum of adjectief-nomen collocaties 

bevatten. De resultaten hebben niet aangetoond dat nomen-verbum collocaties beter gekend 

worden dan adjectief-nomen collocaties. Om te onderzoeken of verschillende collocaties onderling 

verschillen zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op het verschil in collocatiekennis tussen 
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lexicale en grammaticale collocaties. Gitsaki (1999) heeft aangetoond dat grammaticale collocaties in 

een later stadium worden verworven dan lexicale collocaties, wat suggereert dat grammaticale 

collocaties complexer, of minder transparant zijn. Een collocatietest die zowel lexicale als 

grammaticale collocaties test, zou kunnen uitwijzen of grammaticale collocaties inderdaad moeilijker 

te verwerven zijn door tweedetaalleerders dan lexicale collocaties.   

5.2.3.4. Eigenschappen van de collocaties als voorspeller van de itemscore  

Om deelvraag 2.2 ‘In welke mate worden de testscores van de receptieve collocatietest voorspeld 

door de frequentie van het hoofdlemma, frequentie van het collocaat, frequentie van de collocatie als 

geheel en de sterkte van de verbinding?’ te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van een robuuste 

regressieanalyse omdat een aantal outliers (uitschieters) voor een vertekend beeld zorgden. Bij 

verkenning van deze outliers bleken dit de collocaties ‘getuige zijn’, ‘goede kwaliteit’, ‘goed gevoel’ 

en ‘goede samenwerking’ te zijn. Als deze outliers in de analyse worden meegenomen, levert dat 

negatieve correlaties op in het regressiemodel. De outliers mogen niet worden verwijderd ,omdat de 

significantietoetsen en betrouwbaarheidsintervallen dan gebruik maken van de verkeerde 

standaardfouten.2 Tabel 5.2 geeft een overzicht van de collocaties die de outliers vormen met de 

verschillende eigenschappen en de p-waarde van het item in de collocatietest. 

Tabel 5.2. Eigenschappen van collocaties die de outliers vormen die voor een vertekend beeld zorgen, voorzien 

van de p-waarde van het betreffende item in de collocatietest.   

 

 

Collocatie 

Frequentie 

van het 

hoofdlemma 

Frequentie 

van het 

collocaat 

Frequentie van 

de collocatie als 

geheel 

 

Sterkte van 

de verbinding 

 

 

p-waarde 

Getuige zijn 22400  11380667  7110 3.92 .47 

Goede kwaliteit 45413 1390037 2341 4.33 .69 

Goede samenwerking 48608  1390037 1484 3.57 .71 

Goed gevoel 72790 1390037  4062 4.44 .86 

N.B.: ‘Zijn’ en ‘goed(e)’ zijn de collocaten. De p-waarde is de proportie van het aantal participanten dat het item 

met de collocatie goed beantwoord heeft.  

Het valt op dat de frequenties van de collocaten relatief hoog zijn ten opzichte van de frequentie van 

het hoofdlemma en de frequentie van de collocatie als geheel. De outliers worden veroorzaakt door 

het feit dat de hoge frequentie van het collocaat een hogere p-waarde zou moeten voorspellen dan 

nu het geval is. Anders gezegd suggereren de hoge frequenties van ‘zijn’ en ‘goed’ dat de 

participanten deze lemma’s kennen, maar ze niet altijd kwalificeren als onderdeel van de collocatie. 

                                                           
2 Met dank aan dr. Mulder voor dit inzicht. 
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Dit is zeker het geval bij ‘getuige zijn’, waarbij minder dan de helft van de participanten het correcte 

collocaat heeft gekozen, terwijl de afleiders (doen, maken en spelen) in verhouding lager frequent 

zijn (respectievelijk 1.016.297, 890.397 en 308.668) dan ‘zijn’ (11.380.667) in het voor dit onderzoek 

gebruikte SoNar corpus. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat onderdelen van een collocatie die 

hoogfrequent zijn niet als zodanig worden beschouwd, maar als een zelfstandig, opzichzelfstaand 

woord dat geen onderdeel uitmaakt van een collocatie. Wellicht redeneren de participanten bewust 

al dan niet onbewust dat ‘het woord zo bekend is dat het wel niet tot de woordcombinatie 

(collocatie) zal behoren’. Ook is dit een argument voor het feit dat het kennen van de onderdelen van 

de combinatie geen garantie is voor het kennen van de collocatie als geheel. 

  Om in toekomstig onderzoek te voorkomen dat outliers die voortkomen uit collocaties met 

zeer hoogfrequente onderdelen een vertekend beeld geven in de dataset, zou rekening gehouden 

kunnen worden met zeer hoogfrequente onderdelen van collocaties, zoals bijvoorbeeld ‘zijn’, 

‘hebben’ en ‘goed’. De frequenties van deze woorden zijn zo hoog in vergelijking met andere 

lemma’s, dat ze zich wellicht anders gedragen dan andere hoofdlemma’s en collocaten. Een 

aanwijzing hiervoor is dat hoogfrequente collocaten onderdeel kunnen zijn van veel verschillende 

collocaties, zoals bijvoorbeeld ‘te laat zijn’, ‘getuige zijn’, ‘tijd hebben’, ‘idee hebben’, ‘zin hebben’, 

‘goed doel’, ‘goed gevoel’ en ‘goede kwaliteit’. Het is mogelijk dat deze hoogfrequente lemma’s meer 

informatie dragen dan enkel onderdeel te zijn van een collocatie en dat NT2-leerders daarom meer 

moeite hebben om deze lemma’s als onderdeel van een collocatie te kwalificeren.            

5.2.4 Implicaties voor de wetenschap en onderwijspraktijk  

Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van (Nederlandse) 

receptieve collocatietesten. Met behulp van de collocatielijsten van Van Zwienen (2017) was het 

mogelijk om de receptieve collocatietest van Van Velzen (2015) te verbeteren. De selectie van 

collocaties door van Velzen was gebaseerd op het nomen van een collocatie en daarom is er alleen 

naar de frequentie van het nomen gekeken en niet naar de collocaten collocaties als geheel. Het 

gevolg was dat de frequenties van de collocaten en de collocaties als geheel erg uiteen lagen. Met 

behulp van de collocatielijsten van Van Zwienen heeft dit onderzoek aangetoond dat naast de 

frequentie van het hoofdlemma, de frequenties van het collocaat en de collocatie als geheel mee 

moeten worden genomen in de selectieprocedure van collocaties omdat de test van dit onderzoek 

wel differentieerde tussen frequenties en taalniveaus. Bij toekomstig onderzoek naar collocaties is 

het belangrijk dat de frequenties van de verschillende leden van de collocatie en de collocatie als 

geheel in acht worden genomen.   

  Naast de theoretische kennis die dit onderzoek levert over de ontwikkeling van 

collocatietesten, levert dit onderzoek ook informatie op over de kennis van collocaties van leerders 
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van het Nederlands. Uit het onderzoek is gebleken dat participanten met een hoger 

taalvaardigheidsniveau beter scoren op de receptieve collocatietest, wat impliceert dat de 

collocatiekennis zich naast de algemene taalvaardigheid ontwikkelt.  

  Ook zijn er praktische toepassingen van dit onderzoek mogelijk. Als collocatiekennis en 

algemene taalvaardigheid zich naast elkaar ontwikkelen, kunnen collocatietesten inzicht geven in de 

taalvaardigheid van tweede taalleerders. Door het in kaart brengen van de collocatiekennis van 

leerders van het Nederlands op verschillende niveaus, kan vastgesteld worden welke en hoeveel 

collocaties een leerder moet kennen op bijvoorbeeld niveau A2 of niveau B1 van het ERK. Bij de 

ontwikkeling van lesmaterialen en methodes kan hiermee rekening gehouden worden en kunnen de 

juiste collocaties worden aangeboden aan de leerders. Daarnaast heeft dit onderzoek uitgewezen dat 

enkel kennis van het hoofdlemma of collocaat geen garantie is voor het kennen van de gehele 

collocatie. Alle woorden die de collocaties in dit onderzoek bevatten, zijn afkomstig uit een selectie 

van de 2000 meest frequente woorden van het Nederlands. Bossers (2015) stelt dat leerders die zich 

op niveau A2 bevinden, een receptieve woordenschat hebben van 2000 woorden en B1 leerders een 

receptieve woordenschat van 5000. Aan de hand van deze getallen is het opvallend dat de 

participanten op B1 niveau een gemiddelde testscore van 43.36 (SE = 1.8) hebben, omdat er op basis 

van hun taalniveau een hogere score verwacht zou worden. De participanten zijn enkele weken voor 

de test (bij de start van de cursus) op hun niveau getoetst, dus het is veilig om te zeggen dat de 

participanten op B1 niveau de afzonderlijke woorden van de collocaties zouden moeten kennen. Het 

is dus heel goed mogelijk dat de participanten op B1 niveau wel de betekenis van de afzonderlijke 

woorden kennen, maar als ze worden gecombineerd tot collocaties, ze in veel gevallen niet als 

collocatie herkend worden.  

  Het is mogelijk dat collocaties als geheel in het lexicon worden opgeslagen. Dat kan 

geïllustreerd worden door een voorbeeld aan de hand van de collocatie ‘zware straf’. Het 

hoofdlemma ‘straf’ heeft volgens het SoNaR corpus (Oostdijk et al., 2013) een frequentie van 20.272 

en het collocaat ‘zware’ een frequentie van 140.638, terwijl de collocatie ‘zware straf’ als geheel een 

frequentie van slechts 1004 heeft. De hoge frequenties van het hoofdlemma en het collocaat 

suggereren dat participanten op niveau B1 deze woorden kennen. Toch hebben slechts 9 van de 25 

participanten met niveau B1 het doelcollocaat ‘zware’ als correct aangeduid (de andere participanten 

kozen voor ‘harde’(8), ‘strenge’(6), en ‘grote’(2)). Methodeontwikkelaars dienen daarom rekening te 

houden met het feit dat niet alleen de hoofdlemma’s en het collocaat aangeboden moeten worden, 

maar dat de collocatie ook als geheel moet worden behandeld.  

  Tot slot kan deze test op meerdere momenten afgenomen worden om de voortgang van 

cursisten op gebied van collocatiekennis in kaart de brengen. Dit is van belang voor zowel cursisten 

als docenten en onderzoekers. Het is voor cursisten erg leerzaam om bewust te worden van deze 
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vaak onvoorspelbare vaste combinaties van woorden en de docent of onderzoeker kan direct zien 

waar de cursisten moeite mee hebben en waar extra aandacht aan besteed moet worden.  

5.3 Besluit          
De receptieve collocatietest die voor dit onderzoek is ontwikkeld, is een betrouwbaar en valide 

instrument voor het onderzoeken van receptieve collocatiekennis van NT2-leerders. Deze test is een 

verbetering van de door Van Velzen (2015) opgestelde receptieve collocatietest, omdat er een betere 

selectie gemaakt is op basis van de frequenties van de verschillende leden van de collocatie en de 

collocatie als geheel. 

  De resultaten hebben aangetoond dat het soort collocatie (nomen-verbum of adjectief-

nomen) geen invloed heeft op de receptieve collocatiekennis van NT2-leerders. Daarnaast is 

gebleken dat de frequentie van het collocaat de belangrijkste voorspeller is van de p-waarde. Echter, 

geen van de eigenschappen is een significante voorspeller van de p-waarde. 

  Dit onderzoek heeft bijgedragen aan onderzoek naar collocaties in de verwerving van het 

Nederlands als tweede taal. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken naar collocaties, is er op een 

meer systematische manier onderzoek gedaan naar verschillende collocatiesoorten en 

eigenschappen van collocaties. Het is duidelijk geworden dat collocaties moeilijk binnen een definitie 

te vatten zijn en dat het moeilijk is om op basis van verschillende eigenschappen van de collocaties 

overtuigende conclusies te trekken. Wat dat betreft is het laatste woord over collocaties nog niet 

geschreven.     
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Bijlagen 

Bijlage 1: Selectie van collocaties  
 

K1 lijst  

 

NB.: De collocaties van verwijderde items zijn grijs weergegeven. 

Rangorde collocatie 
woordsoort 

collocaat 
Frequentie 
collocatie geheel 

Frequentie 
hoofdlemma 

Frequentie 
collocaat MI-score 

27 Keus hebben V 9863 61376 4294733 4,34 

108 Begin maken V 2458 121976 890397 3,62 

396 Programma luisteren V 99 87567 56555 3,44 

111 oorlog voeren V 2398 74475 90583 7,59 

212 grens trekken V 921 51485 172356 5,81 

190 stem geven V 1095 92032 523485 3,62 

11 idee hebben V 19108 101247 4294733 4,57 

250 artikel verschijnen V 705 200481 62973 3,92 

331 bezoek ontvangen V 276 49147 51921 5,87 

311 programma schrijven V 387 87567 177112 3,76 

280 weg vragen V 558 123107 270249 3,19 

61 mogelijkheid bieden V 4579 59886 88960 8,86 

90 minuut duren V 3115 60311 66943 8,71 

273 termijn stellen V 591 46127 288081 4,59 

369 kracht kosten V 171 53926 76044 4,50 

49 deur sluiten V 5776 70869 107258 8,69 

157 dood vinden V 1495 142394 669835 3,09 

236 onderwijs krijgen V 788 56104 652773 3,54 

63 muziek maken V 4323 96398 890397 4,77 

399 band starten V 72 56400 63528 3,45 

181 vreemde taal A 1249 60111 47121 7,90 

317 hogere macht A 358 51184 256731 3,88 

397 open gezicht A 75 49455 101292 3,02 

247 uitvoerende macht A 720 51184 51253 7,22 

195 zwaar werk A 1065 238116 140638 4,11 

258 open vraag A 637 198857 101292 4,10 

269 zware opdracht A 597 47967 140638 5,58 

8 komend jaar A 24507 1270438 975831 3,42 

39 rode kaart A 7484 74067 77617 9,46 

159 goede samenwerking A 1484 48608 1390037 3,57 

372 zware strijd A 166 55620 140638 3,52 

66 goed gevoel A 4062 72790 1390037 4,44 

207 slechte tijd A 972 407198 130238 3,31 

233 openbare school A 823 143718 65605 5,56 

112 goede kwaliteit A 2341 45413 1390037 4,33 

137 eigen bedrijf A 1892 203800 286906 4,13 
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321 dikke vrienden A 340 116123 46018 5,11 

357 actieve dienst A 189 93090 53852 4,35 

146 belangrijke stap A 1730 53952 217691 6,32 

83 andere wereld A 3431 181460 729860 3,81 

 

K2 lijst  

NB.: De collocaties van verwijderde items zijn grijs weergegeven  

Rangorde Collocatie 
Woordsoort 

collocaat 
Frequentie  
collocatie geheel 

Frequentie 
hoofdlemma 

Frequentie 
collocaat MI-score 

334 
tentoonstelling 
bezoeken V 427 27920 35591 7,86 

222 trappen lopen V 1640 32674 890397 6,20 

13 getuige zijn V 7110 22400 11380667 3,92 

455 positie bepalen V 250 35899 73144 5,69 

58 inspanning leveren V 2957 20766 84417 9,84 

578 schade melden V 109 33805 50205 5,12 

234 baby krijgen V 667 26338 652773 4,39 

511 hotel boeken V 180 22006 107258 7,07 

318 fiets nemen V 467 29543 430592 4,32 

374 karakter tonen V 359 27405 81097 6,45 

233 energie kosten V 670 32906 76044 7,18 

420 commissie oprichten V 287 129290 30752 5,29 

670 computer starten V 43 31640 63528 3,54 

471 maat houden V 233 26493 429477 3,47 

691 besluit luiden V 28 37447 22481 4,17 

272 gevaar opleveren V 566 38717 25317 8,29 

94 bewijs leveren V 1858 27876 84417 8,74 

146 voorstel indienen V 1209 57973 26848 8,72 

188 titel behalen V 904 111831 25770 7,41 

449 rust bewaren V 254 64929 21614 6,62 

175 blauwe plek A 981 34874 51253 8,52 

501 kwade geest A 203 24594 25287 7,47 

209 strenge controle A 780 58422 29129 7,96 

320 strenge maatregel A 462 68744 29129 6,97 

526 negatieve kritiek A 168 42598 33425 6,00 

8 openbaar ministerie A 7966 36433 65605 10,82 

65 hoge snelheid A 2537 22699 256731 7,88 

601 aankomend talent A 92 23744 24444 6,43 

414 open zee A 293 41223 101292 5,25 

153 directe omgeving A 1157 40245 53841 8,18 

600 klassieke zender A 94 20780 34475 6,15 

429 zwaar weer A 280 39173 140638 4,78 

398 laag bedrag A 312 41708 92753 5,45 

686 dreigende lucht A 33 40883 42335 3,37 

170 zware straf A 1004 20272 140638 7,58 



58 
 

73 breed publiek A 2276 86131 39017 8,52 

247 hoge functie A 628 39736 256731 5,06 

479 diep respect A 223 30501 50356 6,30 

136 zware val A 1258 24524 140638 7,63 

221 eigen terrein A 709 37305 286906 5,17 
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Bijlage 2: Vragenlijst achtergrond van participanten  
 

Beste cursist,          Nummer: __________  

Fijn dat je meedoet aan dit onderzoek.    

Vul je naam en de antwoorden in. Daarna begint het onderzoek.  

Succes!  

 
Mijn naam is               

 
Mijn moedertaal is          
 
Andere talen die ik spreek zijn   Nederlands en        
 
  _______________________________________ (bijvoorbeeld Engels, Frans, …? ) 
 
Geboortedatum      
 
Ik heb voor het eerst Nederlands gehoord toen ik ______________ jaar oud was. 
 
Ik leer Nederlands sinds       
 
Ik woon in Nederland sinds       
 
Ik heb ____________ uur per week Nederlandse les 
 
Ik gebruik _______________ uur per week Nederlands buiten de les.     
 
Ik heb vroeger op school gezeten 

 nee 

 ja,  op de:  
o basisschool    (elementary school) 

o middelbare school   (high school) 

o hoger onderwijs, hbo  (college / bachelor) 

o universiteit, wo   (university / masters) 
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Bijlage 3: Voorbeelden van items uit de receptieve collocatietest  

 
1. We willen je graag de mogelijkheid _______.  

□ bieden  

□ brengen  

□ geven   

□ leveren  
 

2. De wedstrijd zal veel energie _______.    

□ betalen    

□ kosten  

□ maken   

□ nemen  
 

3. De computerprogrammeur gaat een nieuw programma _______. 

□ laten  

□ schrijven  

□ vormen  

□ zetten  
 

4. De dronken man kan geen maat _______.   

□ bieden  

□ geven   

□ houden 

□ nemen   
 

 

5. De verdwaalde toeristen willen de weg _________. 

□ eisen 

□ krijgen 

□ nemen 

□ vragen 
  

  

6. Muziek __________ is heel erg leuk.  

□ brengen   

□ doen  

□ maken   

□ vormen  
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7. De gestreste man kan moeilijk zijn rust _________. 

□ bewaren 

□ houden 

□ nemen 

□ sparen  
 

8. De sporter kan dit jaar zijn vijfde titel __________.  

□ afhalen 

□ behalen 

□ herhalen 

□ ophalen 
 
 

9. Mijn oma wil graag bezoek ________.  

□ ontvangen 

□ vangen 

□ opvangen   

□ vervangen 
 
 

10. We moeten een duidelijke grens ______. 

□ maken   

□ trekken 

□ vormen   

□ zetten  
 

11. Mijn kinderen gaan naar een _______ school.  

□ open 

□ openbare  

□ openlijke 

□ openstaande    
 

12. De commissie gaat het voorstel _________.  

□ bedienen  

□ indienen 

□ opdienen   

□ verdienen 

 
 


