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SAMENVATTING 

In het tweedetaalverwervingsonderzoek wordt het taalvaardigheidsniveau van participanten 

niet of onnauwkeurig gerapporteerd (Hulstijn, 2012). Er is behoefte aan een objectieve test die 

impliciete taalvaardigheid kan meten. De zinsherhaaltaak lijkt een antwoord te zijn op dit 

vraagstuk. Bij deze taak herhalen proefpersonen zinnen die variëren in lengte en 

moeilijkheidsgraad. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat de oorspronkelijke 

zinsherhaaltaak van Ortega et al. (2012) in verschillende talen op een valide en betrouwbare 

manier taalvaardigheid kan schatten (zie onder anderen Yan et al., 2016). Omdat het format van 

deze test nog niet in het Nederlands bestaat, is dit voor deze studie ontwikkeld. In deze studie 

stond de validiteit en de betrouwbaarheid van de Nederlandse zinsherhaaltaak centraal. Daarbij 

is gecontroleerd voor de werking van het werkgeheugen. Negentien halfgevorderde NT2-

leerders hebben de ontwikkelde zinsherhaaltaak, de Peabody Picture Vocabulary Test en een 

werkgeheugentaak gemaakt.  De resultaten tonen aan dat de ontwikkelde zinsherhaaltaak een 

betrouwbaar meetinstrument is. De externe validiteit kan niet worden aangetoond, maar de test 

lijkt wel een onderscheid te kunnen maken tussen participanten met een taalvaardigheidsniveau 

van A2 en participanten met een taalvaardigheidsniveau van B1. Vervolgonderzoek is nodig 

voor meer bewijs voor de validiteit van de taak. 
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1. INLEIDING 

Taalvaardigheidsniveau wordt door docenten over het algemeen omschreven als de luister-, 

lees-, spreek- en schrijfvaardigheden van een tweedetaalleerder, maar omvat meer dan deze 

toetsbare onderdelen van een taal. Zowel in het onderwijs als in het onderzoek is het belangrijk 

om taalvaardigheid van cursisten of participanten in kaart te brengen. Zo kunnen cursisten op 

het juiste niveau worden ingedeeld en kunnen effectiviteit van onderwijsmethoden en 

verschillen tussen eerste- en tweedetaalverwerving duidelijk worden gemaakt. Toch wordt in 

het huidige onderzoeksgebied van de tweedetaalverwerving het taalbeheersingsniveau van 

tweedetaalleerders onvoldoende of niet gegeven. Zo heeft Hulstijn (2012) een inventarisatie 

gemaakt van 140 papers die ingediend waren voor Bilingualism: Language and Cognition. In 

al deze papers werd taalvaardigheid als onafhankelijke variabele voor de afzonderlijke 

onderzoeken beschouwd, maar daarvan is in 55 procent van de gevallen taalvaardigheid niet 

gemeten met een objectieve taalvaardigheidstest. Dit is meestal het gevolg van pragmatische 

overwegingen, omdat het afnemen van taalniveautoetsen veel tijd en organisatie in beslag 

neemt. Om een volledig en nauwkeurig taalprofiel van een persoon op te stellen, is het immers 

noodzakelijk om spreek-, luister- schrijf- en leesvaardigheid te onderzoeken (Kim, Tracy-

Ventura en Yung, 2016). Soms wordt daarom een niveau volgens het Europees Referentiekader 

(ERK) gegeven om het gemiddelde taalbeheersingsniveau van een proefpersoon of een groep 

proefpersonen aan te duiden, maar dit is een brede maatstaf. 

Een mogelijke manier voor de oplossing voor het probleem is het afnemen van een 

zinsherhaaltaak. Dit gaat sneller dan een taalniveautoets en het lijkt talige kennis goed te meten 

(Spada, Shiu & Tomita, 2015; Kim et al., 2016; Yan, Maeda, Ly & Ginther, 2016). De 

zinsherhaaltaak omvat het herhalen van zinnen die door een onderzoeksleider worden 

uitgesproken. Het idee daarbij is dat er een grammaticale constructie in een zin wordt ingebed, 

waarvan het aantal syllaben per zin steeds kan variëren. De theorie achter de werking van de 

taak is dat mensen, wanneer zij een grammaticale constructie niet herkennen, steeds meer 

moeite hebben met de langere zinnen, omdat ze woorden in de zinnen niet als chunks, maar als 

losse woorden zien. Er worden dan fouten gemaakt, waarbij de hypothese is dat mensen die 

minder fouten maken, gevorderder zijn in de onderzochte taal (Gaillard & Tremblay, 2016). 

Een belangrijk kritiekpunt dat in de literatuur vaak naar voren komt, is of het herhalen 

van zinnen niet eigenlijk een maat voor het werkgeheugen is. Voor het herhalen van zinnen is 

het namelijk noodzakelijk dat de gehoorde woorden tijdelijk in het verbale werk- of 

kortetermijngeheugen worden opgeslagen, alvorens de zin kan worden herhaald. De opzet van 

een zinsherhaaltaak is precies dezelfde: proefpersonen dienen zinnen te herhalen en zouden dit 
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kunnen doen door de gehoorde woorden alleen op te slaan in het kortetermijngeheugen of 

werkgeheugen. Zonder enig begrip zouden deelnemers van een zinsherhaaltaak de zinnen 

vervolgens woord voor woord uit het kortetermijngeheugen kunnen ophalen. Toch noemen 

Gaillard en Tremblay (2016) wel dat het onwaarschijnlijk is dat het taalverwerkingssysteem 

geen rol speelt in de herhaling van de zinnen. De woorden die in het kortetermijngeheugen 

worden opgeslagen, moeten namelijk wel op de juiste plek in een zin geplaatst worden wanneer 

deze wordt herhaald. Deze theorie hadden Bley-Vroman en Chaudron (1994) ook al eerder 

voorgesteld. 

Voor het Engels, Frans, Koreaans, Mandarijn-Chinees en het Spaans zijn al 

zinsherhaaltaken ontworpen voor het toetsen van de taalvaardigheid van volwassen leerders 

(voor het Engels, zie Campfield & Murphy, 2014; voor het Frans, zie Gaillard & Tremblay, 

2016; voor het Koreaans, zie Kim et al., 2016; voor het Mandarijn-Chineens, zie Li, 2010; voor 

het Spaans, zie Fiori-Agoren, 2004). Ook voor kinderen die een tweede taal verwerven, zijn 

dergelijke taken ontwikkeld, waarbij het vaak ook belangrijk is om een onderscheid te maken 

tussen enerzijds kinderen met minder talige kennis omdat ze bezig zijn met het verwerven van 

een tweede taal, en anderzijds kinderen met minder talige kennis omdat ze een specifieke 

taalstoornis (SLI) hebben (Marinis & Armon-Lotem, 2015; Armon-Lotem & Meir, 2016). Ten 

slotte is voor Nederlandstalige kinderen een zinsherhaaltaak ontwikkeld door Van de Scheur 

(2012). Voor zijn Masterscriptie heeft Van de Scheur systematisch een eigen zinsherhaaltaak 

ontwikkeld waarbij hij de zinnen en de structuren in deze zinnen gecontroleerd heeft voor 

moeilijkheidsgraad.  

Net als in het gehele onderzoeksgebied van de tweedetaalverwerving, wordt in het 

onderzoeksgebied van het Nederlands als tweede taal het taalbeheersingsniveau van 

proefpersonen onvoldoende of te onnauwkeurig gerapporteerd (Hulstijn, 2012). Er is behoefte 

aan een kort afneembare taak die algemene taalvaardigheid van tweedetaalleerders van het 

Nederlands kan schatten. Daarom zal in de huidige studie de ontwikkeling van een 

zinsherhaaltaak voor het Nederlands centraal staan. In de studie zal een antwoord worden 

gegeven op de vraag of de ontwikkelde zinsherhaaltaak op een valide en betrouwbare manier 

de taalvaardigheid van het Nederlands kan meten. Daarbij zal bovendien de interne en de 

externe validiteit van de toets worden beoordeeld. 

In hoofdstuk twee van dit onderzoek zal een algemeen kader worden geschetst van de 

bekende literatuur over de zinsherhaaltaak in het algemeen. Daarbij zal ook dieper worden 

ingegaan op de begrippen taalvaardigheid en validiteit. Bovendien zal worden bediscussieerd 

of het format van de zinsherhaaltaak een maat voor taalvaardigheid of het werkgeheugen is. Dit 
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theoretische kader wordt afgesloten met een bespreking van de centrale onderzoeksvraag en de 

ermee samenhangende deelvragen. In het derde hoofdstuk zullen de gebruikte methoden nader 

worden toegelicht, waarvan de resultaten gepresenteerd staan in hoofdstuk vier. De conclusies 

en de de discussie die uit deze resultaten voortvloeien, worden in hoofdstuk vijf weergegeven. 
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2. Het Testen van Taalvaardigheid 

 

2.1. Taalvaardigheid 

Voor de ontwikkeling van een test die taalvaardigheid meet, is het belangrijk te begrijpen wat 

met taalvaardigheid wordt bedoeld. Het begrip taalvaardigheid is door Hulstijn (2015) 

gedefinieerd als een construct dat opgebouwd is uit twee dimensies. Volgens hem bestaat de 

eerste dimensie uit Basic Language Cognition (BLC) en Higher Language Cognition (HLC); 

bij de tweede dimensie wordt gesproken over kern en periferie. De theorie die Hulstijn heeft 

geopperd, is zowel toepasbaar op de eerste- als op de tweedetaalverwerving. 

 Wat betreft de eerste dimensie, is de kennis die volgens Hulstijn (2015) in de BLC is 

vervat, drieledig. Ten eerste bevat hij de impliciete en onbewuste kennis over het klanksysteem 

en de morfosyntactische regels van een taal. Daarnaast bevat de BLC de kennis op het gebied 

van de relatie tussen de vorm en de betekenis van alle woorden in de taal. Deze kennis kan 

volgens Hulstijn worden omschreven als expliciet en bewust. Ten slotte behoort het 

automatisme waarmee de onbewuste en bewuste talige kennis worden verwerkt, tot de kennis 

van de BLC. Het systeem bevat alleen de frequente items van een taal, die door alle 

eerstetaalverwervers gemeenschappelijk worden gebruikt. Minder frequente lexicale en 

grammaticale items, die gebruikt worden in specifieke communicatieve contexten, behoren tot 

de kennis van de HLC. Ook de geschreven modaliteit is een onderdeel van de HLC. 

Eerstetaalverwervers verwerven allen de volledige kennis van de BLC, maar afhankelijk van 

hun intelligentie-, educatieve en culturele profiel verwerven zij bepaalde delen van de HLC. 

Hierin is de HLC dus het verlengde van de BLC. In de tweede dimensie van taalvaardigheid 

worden een kern en een periferie naast elkaar gezet. De kern bevat de kennis van alle 

linguïstische deeldomeinen en de kennis over hoe de taal op een geschikte manier gebruikt kan 

worden binnen een gegeven communicatieve context. De periferie bestaat uit het vermogen om 

een goede interactie aan te gaan en metalinguïstische kennis. Ook de kennis met betrekking tot 

de vaardigheden in lezen en schrijven is in de periferie opgenomen (Hulstijn, 2015). 

 De BLC-HLC-dimensie en de kern-periferiedimensie overlappen deels met elkaar. Zo 

bevat de kern de kennis van alle linguïstische deeldomeinen. De BLC kan dan ook worden 

beschouwd als een deel van de kern van taalvaardigheid. Het andere gedeelte van deze kern 

wordt opgevuld door het deel van de HLC waarin de ingewikkelder, infrequente lexicale en 

morfologische constructies die een individu zou kunnen kennen, voorkomen. De periferie kan 

worden gezien als het deel van de HLC waarin het vermogen is vervat om een goede interactie 
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aan te gaan en metalinguïstische kennis. Ook de vaardigheden met betrekking tot lezen en 

schrijven maken deel uit van de periferie (Hulstijn, 2015).  

 Het verschil tussen de BLC en de HLC onderscheidt, zoals reeds vermeld, in de 

eerstetaalverwerving een basistaalgebruiker van een gevorderde taalgebruiker. Bij 

tweedetaalverwerving kan het voorkomen dat onderdelen van de BLC van de taal, en dus een 

deel van de kern, niet worden geleerd. Enkele basiscomponenten kunnen dan ontbreken. Zo zal 

de fonetiek niet volledig verworven kunnen worden of is de verwerking van de taal minder 

automatisch wanneer de tweede taal na de kritieke leeftijd is geleerd (Ortega, 2009). Daarnaast 

is volgens Hulstijn een belangrijk aspect van de HLC bij tweedetaalverwervers de strategieën 

die zij toepassen bij het spreken van de tweede taal. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de 

tweedetaalleerder een woord niet goed weet of de grammaticaliteit van een uit te spreken zin 

betwijfelt. In dat geval zou de spreker kunnen beslissen een ander woord of een andere structuur 

te gebruiken. Waar de BLC dus door alle eerstetaalverwervers wordt verworven, is dit vrijwel 

onmogelijk voor leerders die een tweede taal na de puberteit verwerven. De HLC daarentegen 

kan door een tweedetaalleerder op hetzelfde niveau worden verworven als een 

eerstetaalverwerver met dezelfde intellectuele, educatieve en culturele achtergrond (Hulstijn, 

2015). 

 Alle linguïstische deeldomeinen die nodig zijn om een taal te kunnen gebruiken en te 

kunnen spreken, zijn dus volgens Hulstijn (2015) in de kerncomponent van taal opgenomen. 

Een klein deel daarvan is expliciete kennis en omvat de relaties tussen de verschillende lexicale 

vormen en hun betekenissen. De andere componenten van een taal, zoals de morfosyntaxis en 

de fonetiek, zijn impliciet. Dit betekent dat een groot deel van de kern van taalvaardigheid 

onbewust is, waaraan dientengevolge ook impliciete geheugenprocessen ten grondslag liggen. 

 

2.2. Impliciete Kennis en Taalvaardigheid 

Omdat taalvaardigheid voor het grootste gedeelte impliciete kennis is, is het gecompliceerd om 

deze bij individuele (tweede-)taalleerders bloot te leggen. Het is daarom noodzakelijk om te 

bepalen hoe expliciete en impliciete kennis enerzijds en taalvaardigheid anderzijds met elkaar 

samenhangen.  

Tulving (1985) en Squire, Kowlton en Musen (1993) onderscheiden in het 

langetermijngeheugen het declaratief en het non-declaratief geheugen. Het declaratief 

geheugen is het geheugensysteem waartoe mensen bewuste toegang hebben en bestaat uit het 

episodische en het semantische geheugen. Het semantische geheugen is voor taal belangrijk, 

omdat in deze geheugencomponent de woorden van een taal in netwerken zijn opgeslagen 
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(Patterson, Nestor & Rogers, 2007). Het non-declaratief geheugen is de impliciete 

geheugencomponent. Mensen zijn zich over het algemeen niet bewust van de kennis die in dit 

systeem is opgeslagen, waardoor het ook moeilijk is om deze te verbaliseren. Ullman (2004) 

noemt verschillende subcomponenten van het impliciete geheugen, waaronder het procedureel 

geheugen. Dit subsysteem hebben mensen nodig om onder andere cognitieve vaardigheden, 

zoals taal, te leren. Met behulp van deze subcomponent is het mogelijk om expliciete en 

impliciete talige en niet-talige kennis te verwerven. 

 Hulstijn en De Graaff (1994) stellen daarnaast dat voor een goede vaardigheid in een 

tweede taal het onderscheid tussen expliciete en impliciete kennis belangrijk is, omdat een 

tweedetaalleerder op de laagste taalvaardigheidsniveaus vooral expliciete kennis opdoet. Deze 

kennis wordt op een indirecte manier impliciet wanneer de leerder de tweede taal blijft 

gebruiken. Herhaling van talige structuren zorgt ervoor dat de tweede taal wordt 

geautomatiseerd en uiteindelijk mede door impliciete geheugenprocessen kan worden verwerkt. 

Er bestaat dus een relatie tussen impliciete en expliciete kennis in tweetaligheid, maar deze is 

volgens Hulstijn en De Graaff niet altijd helder. Het is daarom van belang om de twee 

constructen te operationaliseren.  

Ellis (2005) heeft dit al eerder gedaan aan de hand van zeven kenmerken. Op basis 

hiervan heeft de auteur vervolgens vijf testen ontwikkeld om impliciete en expliciete kennis 

onafhankelijk van elkaar te kunnen meten. Om impliciete kennis te testen, werden een 

imitatietaak en een mondelinge narratieftaak ontwikkeld. Bij de imitatietaak spreekt de 

testleider een zin uit, die door proefpersonen moet worden herhaald. De mondelinge 

narratieftaak houdt in dat proefpersonen tweemaal een tekst moeten lezen waarin bepaalde 

grammaticale doelstructuren vaak voorkomen. Hierna wordt de participanten gevraagd de tekst 

uit het hoofd na te vertellen. Om de expliciete kennis te testen, werden twee 

grammaticaliteitsoordelentaken ontwikkeld, waarbij proefpersonen in de eerste variant binnen 

een bepaalde tijdslimiet zinnen op hun grammaticaliteit moeten beoordelen. In de tweede 

variant is er geen tijdsdruk. Daarnaast werd er een taak ontwikkeld om metalinguïstische kennis 

te testen. Hierbij moeten proefpersonen ten eerste ongrammaticale zinnen lezen en aan de hand 

van meerkeuzevragen aangeven welke regel de grammaticale fout in de zin het best kan 

verklaren. Bij het tweede deel van de taak moeten de participanten zinsdelen aanduiden op basis 

van hun taalkundige en redekundige nomenclatuur.  

 Ellis (2005) heeft deze taken afgenomen bij proefpersonen die het Engels als tweede 

taal leerden. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de scores van alle verschillende tests 

met elkaar correleerden. Volgens de onderzoeker is dit logisch, omdat de taken de tweede taal 
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op verschillende aspecten testen. Daarnaast is er ook een principiële componentanalyse (PCA) 

uitgevoerd op de resultaten van de proefpersonen, om de hypotheses over de verschillende 

constructen die elke taak zou meten, te onderzoeken. Van tevoren waren er twee componenten 

vastgesteld: impliciete en expliciete kennis. Uit de PCA kwam naar voren dat de imitatietaak, 

de mondelinge narratieftaak en de grammaticaliteitsoordelentaak met tijdsdruk sterk op de 

implicietegeheugencomponent leunden; de explicietegeheugencomponent werd vooral 

ingevuld door de metalinguïstische test en de grammaticaliteitsoordelentaak zonder tijdsdruk. 

Uit de analyse kwam verder ook naar voren dat de metalinguïstische test de belangrijkste 

component was voor het testen van expliciete kennis. Voor het testen van impliciete kennis 

bleek de imitatietaak het zwaarwegendst te zijn. 

 Opvallend in de resultaten van het onderzoek van Ellis (2005) is dat de 

grammaticaliteitsoordelentaak zonder tijdsdruk niet alleen op de expliciete-, maar ook voor een 

groot deel leunde op de implicietegeheugencomponent. Volgens de onderzoeker is dit 

verklaarbaar omdat er grammaticale en ongrammaticale zinnen in de taak voorkomen. Volgens 

Bialystok en Hedgcock (1993), zoals geciteerd in Ellis, reageren tweedetaalleerders anders op 

grammaticale dan op ongrammaticale zinnen. Daarom heeft de onderzoeker een tweede PCA 

uitgevoerd, waarbij de grammaticale en de ongrammaticale zinnen van de 

grammaticaliteitsoordelentaak zonder tijdsdruk apart werden opgenomen. Uit de resultaten van 

deze analyse bleek dat de grammaticaliteitsoordelentaak met louter ongrammaticale zinnen 

alleen zwaar leunde op de explicietegeheugencomponent; grammaticale zinnen leunden op de 

implicietegeheugencomponent 

 Op basis van de resultaten van Ellis (2005) kan dus worden gesteld dat voor het meten 

van impliciete kennis over een taal een imitiatietaak waarbij zinnen moeten worden herhaald, 

het meest geschikt is. Bovendien heeft de onderzoeker door een tweede PCA uit te voeren, 

aangetoond dat grammaticale zinnen vooral in het impliciete geheugen en ongrammaticale 

zinnen in het expliciete geheugen lijken te worden verwerkt. Deze resultaten hebben een 

belangrijke implicatie voor het meten van taalvaardigheid bij tweedetaalleerders middels een 

zinsherhaaltaak. Om impliciete taalvaardigheid te meten, is het immers volgens Ellis 

noodzakelijk om grammaticale items aan tweedetaalleerders voor te leggen. 

 

2.3. De Zinsherhaaltaak 

Volgens Yan, Maeda, Lv en Ginther (2016) is de zinsherhaaltaak een testmethode die vaak 

gebruikt wordt om de taalvaardigheid van een spreker te duiden. Bij de zinsherhaaltaak moeten 

proefpersonen luisteren naar een aantal talige stimuli en deze vervolgens herhalen. Het is 
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daarbij mogelijk om woorden of zinnen aan te bieden. Wanneer een zin wordt aangeboden, 

worden grammaticale constructies in de zin ingebed. Deze kunnen eenvoudig zijn, zoals het 

gebruik van een regelmatig meervoud bij nomina, of complex, zoals het gebruik van een 

plaatsvervangend onderwerp. De theorie achter de werking van de taak is dat mensen, wanneer 

zij de grammaticale constructies in de zin niet herkennen, meer moeite hebben om langere 

zinnen te herhalen. De woorden worden namelijk niet met elkaar verbonden door de mentale 

grammatica van de leerder, maar beschouwd als losse woorden. Bij het beoordelen van een 

zinsherhaaltaak kunnen dan het aantal correct herhaalde zinnen of juist het aantal correct 

gerealiseerde grammaticale constructies worden meegenomen. De aanname is dat mensen die 

minder fouten maken, gevorderder zijn in de taal waarin de zinsherhaaltaak is afgenomen 

(Ortega, 2009; Gaillard & Tremblay, 2016; Yan et al., 2016). 

 Yan et al. (2016) vermelden daarnaast dat de test ook verschillende designkenmerken 

kent, waarvan een schematisch overzicht is opgenomen in Tabel 1. Ten eerste wordt er volgens 

de auteurs vaak gevarieerd in lengte van de stimuli. Miller (1973) heeft bijvoorbeeld een 

zinsherhaaltaak ontwikkeld waarbij de oppervlaktestructuur van de zin, de diepe zinsstructuur 

en het aantal woorden in de zin varieerden. Deze taak heeft hij afgenomen bij jonge kinderen 

die nog niet naar school waren geweest. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de variatie 

in het aantal woorden per zin het aantal correct herhaalde zinnen beïnvloedde. Hoe meer 

woorden een zin bevatte, des te minder vaak de kinderen de zinnen correct herhaalden. Voor 

het correct herhalen van de stimuli speelt de lengte ervan dus een belangrijke rol. 

Ten tweede wordt er gevarieerd in het al dan niet toevoegen van een pauze tussen het 

uitspreken van de zin door de testleider en het herhalen van de zin door de participant. Daarbij 

kan ervoor worden gekozen om een bepaalde tijd al dan niet te laten verstrijken tussen de 

stimulus en de respons. Ook is het mogelijk om participanten tussen de stimulus en de respons 

een kleine taak te laten uitvoeren. De proefpersonen bij wie de imitatietaak van Ellis (2005) is 

afgenomen, moesten bijvoorbeeld aangeven of ze het eens waren met de stelling in de stimulus, 

voordat ze deze konden herhalen. Yan et al. (2016) stellen dat op deze manier wordt voorkomen 

dat participanten de zin intern blijven herhalen, zodat zij uiteindelijk de zin zonder deze te 

begrijpen, uitspreken. Door het invoegen van een pauze is het dus volgens de onderzoekers 

mogelijk om te controleren voor het feit dat zinnen daadwerkelijk door het parsing systeem 

worden verwerkt, in plaats van door het werkgeheugen. 

Een derde variatiemogelijkheid is het variëren in de grammaticale doelstructuren die in 

de stimuli voorkomen. Yan et al. (2016) hebben aangetoond dat in de onderzochte studies 

vooral in syntactische complexiteit wordt gevarieerd of ongrammaticale zinnen worden 
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ingevoegd. Erlam (2006) heeft bijvoorbeeld een zinsherhaaltaak ontwikkeld waarbij 

ongrammaticale zinnen waren ingevoegd. Haar theorie was dat wanneer participanten de 

ongrammaticale zinnen grammaticaal zouden herhalen, dit een bewijs zou vormen voor het feit 

dat de zinsherhaaltaak daadwerkelijk een beroep doet op het taalverwerkingssysteem van de 

participant. De onderzoeker heeft de taak afgenomen bij tweedetaalleerders, die in 35 procent 

van de gevallen de ongrammaticale zinnen grammaticaal herhaalden. Volgens Erlam 

ondersteunt dit resultaat dan ook de aanname dat de stimuli van de taak door het parsing 

systeem zijn verwerkt. 

Ten slotte wordt er gevarieerd in de scoring van de responsen die de proefpersonen 

geven. Sommige onderzoekers gebruiken bijvoorbeeld een benadering waarbij de uitingen van 

de proefpersonen congruent of incongruent zijn met de stimulus, zoals in het onderzoek van 

Ellis (2005). Deze kunnen dan alleen als correct of incorrect worden beoordeeld. Het is volgens 

Yan et al. (2016) tevens mogelijk om een schaal op de responsen toe te passen, waarbij de mate 

van accuraatheid wordt beoordeeld.  

 
Tabel 1: Designkenmerken van de Zinsherhaaltaak 

Designkenmerk Variatiemogelijkheid 

Stimuluslengte Vaststaand 

 Gevarieerd 

Pauze tussen stimulus en respons Lengte van de pauze 

 Keuze voor een kleine taak 

Grammaticale doelstructuren Gecontroleerd op syntactische complexiteit 

 Ongrammaticale zinnen 

 Gecontroleerd op overige grammaticale 

structuren 

Methode van scoring Binair 

 Continuüm 

 

In hun meta-analyse hebben Yan et al. (2016) ook de invloed van de designkenmerken op de 

sensitiviteit van de zinsherhaaltaak gemeten. Uit de resultaten van hun meta-analyse bleek dat 

studies die in lengte van de zinnen varieerden, een grotere effectgrootte hadden dan studies die 

een vaste lengte in de zinnen hadden. Dit betekent dat de zinsherhaaltaken in de studies met 

een variërende zinslengte sensitiever waren in het onderscheiden van taalgebruikers met 

verschillende taalvaardigheidsniveaus. Participanten die hoger taalvaardig zijn, kunnen volgens 
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de onderzoekers in dergelijke studies meer zinnen correct herhalen dan participanten die lager 

taalvaardig zijn. 

 Het invoegen van een pauze tussen de stimulus en de respons van de participanten had 

geen effect op de sensitiviteit van de zinsherhaaltaak (Yan et al., 2016). Volgens de 

onderzoekers lieten studies die wél een pauze inlasten tussen de twee momenten in de 

zinsherhaaltaak geen beter onderscheid tussen participanten met een hoger en een lager 

taalvaardigheidsniveau zien dan studies die geen pauze invoegden. Overigens trekken Yan et 

al. deze conclusie voorzichtig, omdat niet alle studies die in de meta-analyse zijn meegenomen, 

hebben gerapporteerd of er sprake was van een pauze in de opzet van de taak. 

 Verder bleek uit de resultaten van de analyse van Yan et al. (2016) dat het gebruik van 

ongrammaticale zinnen de zinsherhaaltaak niet sensitiever maakt. Het zou voor de uiteindelijke 

verschillen in scores tussen hoger en lager taalvaardige leerders dus niet moeten uitmaken of er 

grammaticale of ongrammaticale zinnen worden gebruikt. Dit lijkt op het eerste gezicht 

tegenstrijdig te zijn met wat Erlam (2006) betoogt in haar onderzoek. Juist het invoegen van 

ongrammaticale zinnen zou taalgebruikers met een hoger taalvaardigheidsniveau moeten 

kunnen onderscheiden van taalgebruikers met een lager taalvaardigheidsniveau. De 

grammaticale fouten moeten de eerste groep namelijk opvallen, waardoor zij deze correct zullen 

herhalen. De zinsherhaaltaak met ongrammaticale zinnen zou dan meer inspelen op het 

linguïstische systeem van de participanten dan de zinsherhaaltaak met grammaticale zinnen. 

Yan et al. betogen echter dat in dergelijke studies die zij in hun meta-analyse hebben 

onderzocht, er geen expliciete instructie is geweest om de zinnen grammaticaal correct te 

herhalen. Hoger taalvaardige taalleerders zouden dus ongrammaticale zinnen ook 

ongrammaticaal kunnen hebben herhaald in deze studies, omdat ze de instructie goed hebben 

begrepen en deze hebben opgevolgd. 

 Ten slotte maakt volgens het onderzoek van Yan et al. (2016) uit wat voor soort 

scoringssysteem gebruikt wordt. De zinsherhaaltaak is beter in het maken van een onderscheid 

tussen hoger en lager taalvaardige participanten, wanneer een scorecontinuüm wordt gebruikt 

in plaats van een binair scoringssysteem. Door het gebruik van een scorecontinuüm is het 

mogelijk om op een sensitievere manier sprekers van verschillende taalvaardigheidsniveaus te 

onderscheiden. Een participant die een zin incorrect herhaalt, maar wel enkele woorden eruit 

noemt, krijgt dan een hogere score dan een participant die zwijgt. Zo kan een specifieker 

onderscheid in participanten met verschillende taalbeheersingsniveaus worden gemaakt. Omdat 

er echter wel een beoordelingsmodel moet worden opgesteld en meerdere personen de 
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gemaakte tests moeten beoordelen, neemt de algehele betrouwbaarheid van de taak met een 

scorecontinuüm wel af. 

 

2.4. Het Werkgeheugen en de Zinsherhaaltaak 

De reden waarom er veel wordt gevarieerd in het oorspronkelijke zinsherhaalparadigma, is dat 

er kritiek is op het gebruik van de zinsherhaaltaak. Zo zou hij niet de taalvaardigheid van 

proefpersonen meten, maar juist de grootte van het werkgeheugen. Volgens Baddeley (2000) 

bestaat het werkgeheugen uit vier grote componenten die met elkaar samenwerken om 

informatie in het kortetermijngeheugen vast te houden en deze vervolgens te manipuleren. 

 De centrale uitvoerder is de component die binnenkomende informatie verdeelt over de 

drie subcomponenten: het visuospatiële kladblok, de episodische buffer en de fonologische lus. 

Het visuospatiële kladblok is verantwoordelijk voor de verwerking van de non-verbale 

elementen die het werkgeheugen bereiken. Dankzij deze component is het voor mensen 

bijvoorbeeld mogelijk om in de Brooks Matrix Task een kortstondig oplichtend patroon in een 

matrix snel erna te reproduceren. De fonologische lus is de component van het werkgeheugen 

die verbale informatie tijdelijk opslaat en bewerkt. Deze component maakt het voor mensen 

mogelijk om gesproken informatie intern te herhalen. Een manier om deze component te testen, 

is door het gebruik van een backward-digit-spantaak, waarbij mensen een reeks cijfers te horen 

krijgen en deze vervolgens in omgekeerde volgorde moeten opnoemen. De laatste component 

van het werkgeheugen is de episodische buffer. Er is nog weinig bekend over deze component, 

maar de functie ervan lijkt een retentiegebied te zijn. Wanneer mensen bijvoorbeeld meer 

aandacht nodig hebben voor ofwel het visuospatiële kladblok ofwel de fonologische lus, dan 

kan de episodische buffer worden ingezet voor extra opslag. De beide subcomponenten hebben 

namelijk een beperkte verwerkings- en opslagcapaciteit (Baddeley, 1986; Baddeley, 2000; 

Baddeley & Hitch, 1974; Gathercole & Baddeley, 1993). 

Op basis van de beschrijving van de inhoud van het werkgeheugen kan dus worden 

gespeculeerd dat de zinsherhaaltaak niet taalvaardigheid meet, maar juist de grootte van het 

werkgeheugen. Mensen zijn namelijk in staat tot het intern herhalen van spraakklanken. Dit 

kunnen dus ook non-woorden zijn. Bovendien kunnen deze non-woorden in non-zinnen worden 

omgezet waardoor er geen betekenis aan de zin wordt gekoppeld. Ook deze zinnen, die door 

sprekers niet begrepen worden, kunnen worden herhaald. Dit zou verklaren waarom het voor 

mensen lastiger is om in een zinsherhaaltaak langere zinnen te herhalen. De capaciteit van het 

verbale werkgeheugen, de fonologische lus, wordt dan immers overschreden, waardoor het niet 

mogelijk is om alle onderdelen van de zin precies te herhalen. Het patroon waarbij langere 
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zinnen minder vaak correct worden herhaald dan kortere zinnen, is ook zichtbaar bij 

proefpersonen bij wie zinsherhaaltaken worden afgenomen. Miller (1973) varieerde immers al 

in lengte van de stimuli en concludeerde dat het aantal correct herhaalde zinnen bij de langere 

stimuli minder was. Het zou dus aannemelijk zijn dat de zinsherhaaltaak het verbale 

werkgeheugen meet. Dit zou betekenen dat deelnemers aan een zinsherhaaltaak zonder enig 

begrip de stimuli herhalen. 

 Er is een andere mogelijke verklaring (zie onder andere Yan et al., 2016). De 

linguïstische input wordt volgens de onderzoekers eerst opgeslagen in het 

kortetermijngeheugen. Vervolgens moet linguïstische kennis worden geraadpleegd om de zin 

te reconstrueren door de persoon die de stimulus heeft gehoord. Wanneer de linguïstische 

kennis overeenkomt met wat iemand heeft gehoord, kunnen de verschillende woorden door 

middel van het werkgeheugen syntactisch ingebed worden in een zin die de persoon vervolgens 

kan uitspreken. Wanneer de linguïstische eenheden in een gehoorde stimulus niet 

overeenkomen met de kennis die een persoon heeft over de taal waarin de zinsherhaaltaak wordt 

uitgevoerd, moet de stimulus zonder begrip worden herhaald op basis van de informatie die 

opgeslagen is in het kortetermijngeheugen. Dit is significant lastiger dan wanneer de stimulus 

wel begrepen wordt (Huitt, 2003). Wanneer iemand bijvoorbeeld de functies van ‘er’ in het 

Nederlands nog niet kent en een zin als “Er staan drie koeien in de wei en er lopen vijf schapen.” 

moet herhalen, kan deze persoon het woord er niet plaatsen in zijn linguïstische kennis van het 

Nederlands. Bij een lange zin als in dit voorbeeld, is het dan mogelijk dat de zin niet correct 

wordt herhaald.  

 Daarnaast noemt Erlam (2006) nog drie vormen van bewijs die aantonen dat de 

zinsherhaaltaak leunt op de linguïstische kennis van een persoon die de taak uitvoert. Ten eerste 

stelt zij dat uit onderzoek van Scott (1994) blijkt dat mensen beter zijn in het herhalen van 

woorden in een taal die zij kennen dan in een taal die zij niet kennen. De capaciteit van het 

werkgeheugen wordt dus beperkt door de bestaande kennis die iemand heeft over een bepaalde 

taal. Ten tweede stelt Erlam dat het geheugen voor betekenis beter is dan het geheugen voor de 

grammaticale en lexicale vorm: betekenis wordt door de geheugensystemen langer 

vastgehouden. Dit verklaart waarom mensen zinnen die zij begrijpen in de zinsherhaaltaak, 

beter kunnen herhalen dan zinnen die zij niet begrijpen. In dat laatste geval moeten de 

participanten immers zinnen herhalen op basis van de vorm in plaats van op basis van de 

betekenis. Ten slotte blijkt uit onderzoek van Munnich, Flynn en Martohardjano (1994, zoals 

geciteerd in Erlam, 2006), waarbij ook gebruik is gemaakt van een zinsherhaaltaak, dat door de 

testleider uitgesproken ongrammaticale zinnen door participanten grammaticaal correct werden 
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herhaald. Dit is een sterk bewijs tegen de gedachte dat de zinnen die proefpersonen moeten 

herhalen in een zinsherhaaltaak, slechts worden vastgehouden door het werkgeheugen. Het 

linguïstische systeem moet immers actief zijn geweest, omdat anders niet verklaard kan worden 

dat de grammaticaal incorrecte stimuli correct zijn herhaald.  

 

2.5. Validiteit van de Zinsherhaaltaak 

Op basis van de argumenten van de in paragraaf 2.4. beschreven onderzoeken kan worden 

gepleit dat de zinsherhaaltaak geen instrument is om het werkgeheugen te meten. Hiermee kan 

echter nog niet worden aangenomen dat de taak, waarvan gezegd wordt dat hij taalvaardigheid 

meet, ook daadwerkelijk taalvaardigheid meet. Zo zou de taak niet de indruk wekken 

taalvaardigheid te meten, omdat de taak niet authentiek is: in een conversatie praten mensen 

elkaar immers niet voortdurend na (Hood en Lightbown, 1978, zoals geciteerd in Yan et al., 

2016). Volgens de auteurs pretendeert de zinsherhaaltaak taalvaardigheid te meten en zouden 

resultaten op de taak nooit naar algemene taalvaardigheid in een bepaalde taal gegeneraliseerd 

kunnen worden. Van Moere (2012) heeft dit weerlegd. De auteur stelt dat het belangrijk voor 

een conversatie is om delen van de zin te herhalen, om op deze manier een goed antwoord te 

kunnen formuleren. Van Moere geeft hiermee aan dat het herhalen van zinsstructuren inherent 

is aan een gesprek tussen twee sprekers. 

 Het idee dat de zinsherhaaltaak niet de indruk lijkt te wekken taalvaardigheid te meten, 

behoort tot de zogenaamde indruksvaliditeit. Dit is een onderdeel van het algemene begrip 

validiteit, dat door Hughes (2002) wordt omschreven als een belangrijk kenmerk van een toets. 

Een toets is namelijk pas valide, wanneer het alleen daadwerkelijk datgene meet, wat volgens 

de toets gemeten moet worden. Validiteit is daarmee altijd afhankelijk van het doel waarvoor 

de toets gebruikt wordt. Wanneer bijvoorbeeld een toets wordt ontwikkeld om taalvaardigheid 

te meten, dan moet het ook daadwerkelijk alleen deze vaardigheid meten. 

 Hughes (2002) noemt verschillende aspecten van validiteit, die schematisch zijn 

weergegeven in Figuur 1. Begripsvaliditeit, ook wel interne validiteit genoemd, houdt in dat 

alleen datgene wordt gemeten, wat gemeten moet worden. Deze vorm van validiteit wordt 

beschouwd als de overkoepelende vorm van validiteit waar inhoudsvaliditeit en 

criteriumgerelateerde validiteit onder vallen. Inhoudsvaliditeit houdt in of het volledige 

construct wordt gemeten. Een toets die taalvaardigheid pretendeert te meten, is dus pas 

inhoudsvalide, wanneer de toets een representatieve steekproef vormt over alle vaardigheden 

die onder taalvaardigheid vallen. Het construct taalvaardigheid moet dan uiteraard van tevoren 

zijn geoperationaliseerd. Criteriumgerelateerde validiteit, externe validiteit, heeft betrekking op 
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de mate waarin de resultaten op de toets overeenkomen met de resultaten op een toets die 

onafhankelijk het vermogen van de kandidaat meet. Dit aspect van validiteit wordt concurrent 

genoemd wanneer deze twee toetsen op dezelfde tijd worden afgenomen. Wanneer een toets 

receptieve woordenschat pretendeert te meten, kan de criteriumgerelateerde validiteit worden 

aangetoond door te onderzoeken of er een positieve correlatie bestaat met een genormeerde 

receptievewoordenschattoets. Ten slotte bestaan er nog twee aspecten van validiteit: 

indruksvaliditeit en voorspellende validiteit. Een toets is indruksvalide, wanneer hij eruitziet 

alsof hij meet wat hij moet meten. Deze vorm van validiteit staat dus los van de toetstechnische 

aspecten. Als een luistervaardigheidstoets bijvoorbeeld lange leesfragmenten bevat, is deze niet 

inhoudsvalide. De voorspellende validiteit heeft betrekking op de mate waarin de toekomstige 

prestatie van de kandidaat door de toets kan worden voorspeld. Als een kandidaat op een 

taalvaardigheidstoets goed scoort, dan is deze toets voorspellend valide wanneer de kandidaat 

ook op volgende taalvaardigheidstoetsen goed scoort. 

 

 
Figuur 1. Schematisch overzicht van het begrip validiteit. 

 

Om de concurrent validiteit van de zinsherhaaltaak aan te tonen, heeft Erlam (2006) onderzoek 

gedaan naar de relatie tussen de zinsherhaaltaak en het International English Language Testing 

System (IELTS). Het IELTS is een test die het taalvaardigheidsniveau van kandidaten in de 

Engelse taal meet. Deze test is betrouwbaar en gevalideerd. Tweedetaalleerders van het Engels 

moesten aan een zinsherhaaltaak en het IELTS deelnemen. Uit de resultaten van het onderzoek 
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bleek dat er een significante positieve correlatie bestond tussen de resultaten op de 

zinsherhaaltaak en de scores op het IELTS bij de deelvaardigheden luisteren, lezen, schrijven 

en spreken. Bovendien was er een significante relatie tussen de resultaten op de zinsherhaaltaak 

en de gemiddelde IELTS-score van een participant. Deze resultaten duiden volgens Erlam op 

de concurrent validitieit van de zinsherhaaltaak als een taalvaardigheidstest. 

 Andere indirecte resultaten die duiden op de zinsherhaaltaak als een valide maat voor 

taalvaardigheid, zijn afkomstig van Ellis (2005). De onderzoeker liet proefpersonen naast de 

zinsherhaaltaak verschillende taken uitvoeren, die ofwel impliciete ofwel expliciete taalkennis 

maten. Zoals in paragraaf 2.1 is vermeld, zou met name impliciete taalkennis de kern van 

taalvaardigheid vormen (Hulstijn, 2015). Deze resultaten zijn ook gevonden door Spada, Shiu 

en Tomita (2015) die een aan Ellis gelijksoortig statistisch design in hun onderzoek gebruikten. 

Deze resultaten duiden erop dat de zinsherhaaltaak impliciete taalkennis meet en daarmee de 

kern van taalvaardigheid lijkt te testen. 

 Ook in onderzoek bij tweetalige kinderen lijken zinsherhaaltaken taalvaardigheid te 

meten. Komeili en Marshall (2013) namen bij een groep eentalige Engelse kinderen en een 

groep tweetalige Iraanse kinderen met het Farsi als moedertaal en het Engels als tweede taal 

een zinsherhaaltaak af. Daarbij werd ook de grootte van hun receptieve woordenschat getest. 

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de eentalige kinderen een grotere receptieve 

woordenschat hadden dan de tweetalige kinderen. Bovendien herhaalde de groep eentalige 

kinderen significant meer zinnen correct dan de groep tweetalige kinderen. Wanneer er echter 

werd gecontroleerd voor receptieve woordenschat, bleek het verschil tussen de twee groepen 

niet meer te bestaan. De tweetalige kinderen hebben volgens de onderzoekers dus geen moeite 

met het technisch herhalen van de zinnen, maar juist met het herhalen van de inhoud van de 

zinnen, omdat deze woorden bevatten die zij nog niet in hun tweede taal kennen. Volgens 

Komeili en Marshall komen de verschillen tussen de participanten dus voort uit een verschil in 

taalvaardigheid in de taal waarin de zinsherhaaltaak is afgenomen.  

 Op basis van de beschrijvingen van bovenstaande onderzoeken kan worden 

geconcludeerd dat de zinsherhaaltaak een valide test is om taalvaardigheid te meten. Deze 

conclusie wordt bevestigd door de meta-analyse die Yan et al. (2016) hebben uitgevoerd. Uit 

deze analyse, waarin 21 studies werden onderzocht, blijkt er een duidelijke relatie te bestaan 

tussen de zinsherhaaltaak en taalvaardigheid, ongeacht de taal waarin de taak wordt uitgevoerd. 

Dit houdt in dat de zinsherhaaltaak effectief taalvaardigheid kan meten.  
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2.6. De Zinsherhaaltaak in Verschillende Talen 

Omdat de zinsherhaaltaak impliciete taalvaardigheid goed meet en hij volgens Yan et al. (2016) 

binnen ten hoogste twintig minuten kan worden afgenomen, is de taak voor meerdere talen 

ontwikkeld. Dit is logisch, want algemene taalvaardigheidstesten zoals de reeds genoemde 

IELTS hebben vaak een lange afnametijd, waardoor het niet altijd praktisch is om deze testen 

uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld het taalvaardigheidsniveau van 

proefpersonen in wetenschappelijk onderzoek niet of nauwelijks wordt gerapporteerd (Hulstijn, 

2012). Bovendien wordt bij intakegesprekken, wanneer tweedetaalleerders bij een taalschool 

in de juiste cursus moeten worden ingedeeld, vaak door docenten een globaal 

taalvaardigheidsniveau geschat. Het is dan schier onmogelijk om respectievelijk gegronde 

conclusies te trekken of cursisten juist te plaatsen. 

 Daarom hebben Ortega, Iwashita, Norris en Rabie (2002, zoals geciteerd in Gaillard en 

Tremblay, 2016) voor een congrespresentatie een zinsherhaaltaak ontwikkeld voor het Engels, 

Duits, Japans en Spaans. De taak bestond uit 30 grammaticale items die in lengte varieerden. 

Gaillard en Tremblay hebben deze taak vertaald voor het Frans en afgenomen bij 94 

hoogopgeleide, volwassen tweedetaalleerders van het Frans met verschillende moedertalen op 

taalniveaus die varieerden van beginners tot gevorderden. Bovendien namen zij een cloze-

oefening bij de proefpersonen af, waarbij ontbrekende woorden moesten worden ingevuld in 

een lopend verhaal. Dergelijke oefeningen laten namelijk sterke correlaties zien met algemene 

taalvaardigheidstests (Fotos, 1991). Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de scores van 

de participanten op de Franse zinsherhaaltaak correleerden met de scores op de cloze-oefening. 

Op basis hiervan concludeerden de onderzoekers dat de Franse zinsherhaaltaak een valide 

instrument is om tweedetaalleerders van het Frans op een beginner-, halfgevorderd en 

gevorderd niveau te differentiëren.  

 Kim, Tracy-Ventura en Jung (2016) hebben een zinsherhaaltaak gecreëerd voor het 

Koreaans. Ook deze onderzoekers hebben bij de ontwikkeling van de items de zinnen uit de 

taak van Ortega et al. (2002, zoals geciteerd in Kim et al., 2016) vertaald. De items varieerden 

net als in het design van Ortega et al. in lengte. Bovendien werden alleen grammaticale stimuli 

opgenomen in de taak. Er was echter wel een pauze van tweeënhalve seconde tussen het 

uitspreken van de zinnen door de testleider en het herhalen van deze door de proefpersonen. 

Naast de ontwikkelde zinsherhaaltaak werden ook een gestandaardiseerde, Koreaanse 

luistervaardigheidstest en een korte spreekvaardigheidstest afgenomen bij 66 hoogopgeleide, 

volwassen tweedetaalleerders van het Koreaans met verschillende moedertalen die de tweede 

taal op een beginner-, halfgevorderd en gevorderd niveau beheersten. In tegenstelling tot 
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Gaillard en Tremblay (2016) werd er ook een forward-digit-spantaak afgenomen om te 

controleren voor het kortetermijngeheugen. Proefpersonen kregen reeksen van cijfers te horen 

en moesten deze in dezelfde volgorde erna opnoemen. Deze subtaak werd, om het effect van 

de tweede taal te verminderen, in de moedertaal van de proefpersonen uitgevoerd. Uit de 

resultaten van het onderzoek bleek dat vrijwel alle ontwikkelde, vertaalde items zeer goed de 

sterke en de zwakke proefpersonen van elkaar konden onderscheiden. Bovendien correleerden 

de zinsherhaaltaak en de luistervaardigheidstest en spreekvaardigheidstest met elkaar. Er was 

geen significante correlatie tussen de ontwikkelde test en de werkgeheugentaak. Op basis van 

deze resultaten concludeerden de onderzoekers dat de Koreaanse zinsherhaaltaak op een valide 

en betrouwbare wijze het taalvaardigheidsniveau in het Koreaans als tweede taal kan meten. 

 Van de Scheur (2012) heeft voor zijn Masterscriptie een eerste aanzet gedaan tot de 

ontwikkeling van een zinsherhaaltaak voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlands. 

Hiervoor heeft de auteur zestig zinnen ontwikkeld, die in moeilijkheidsgraad van elkaar 

verschilden. Daarbij heeft de auteur gebruik gemaakt van een niveau-indeling die eerder door 

onder anderen Chiat et al. (2010) universeel voor alle talen was opgesteld om grammaticale 

complexiteit weer te geven. Van de Scheur heeft daarnaast nog enkele grammaticale structuren 

aan de niveaus toegevoegd die kenmerkend zijn voor het Nederlands. Hij heeft deze daarbij op 

niveau ingedeeld op basis van de moeilijkheden die kinderen met een SLI en tweedetaalleerders 

ermee ervaren. Een overzicht van de niveau-indeling is opgenomen in Appendix 1. Het doel 

van de pilotstudie van Van de Scheur (2012) was te achterhalen of de taak door de groep jonge 

participanten werd begrepen, of de zinnen niet te gemakkelijk of te moeilijk waren en of de 

grammaticale structuren in de juiste moeilijkheidsgraad waren ingedeeld. Op basis van de 

resultaten van het onderzoek bleek over het algemeen de zinsherhaaltaak op niveau te zijn voor 

de jonge proefpersonen. Bovendien bleken de kinderen de complexere grammaticale structuren 

als moeilijker te ervaren dan de simpelere structuren. Hoewel de taak niet bedoeld is voor 

volwassen proefpersonen, kan de door Van de Scheur ontwikkelde niveau-indeling voor 

zinscomplexiteit worden gebruikt bij de ontwikkeling van een Nederlandse zinsherhaaltaak 

waarbij gecontroleerd wordt voor grammaticale structuren. Dan zou niet alleen onderzocht 

kunnen worden of complexere zinnen, maar ook of complexere structuren minder vaak correct 

worden gerealiseerd.  

 

2.7. Huidige Studie 

Ondanks dat er voor het Nederlands een zinsherhaaltaak voor jonge moedertaalverwervers is 

ontwikkeld, is er nog geen taak voor volwassen taalleerders van het Nederlands beschikbaar. 
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Het doel van de huidige studie is daarom om een valide en betrouwbare zinsherhaaltaak te 

ontwikkelen voor deze doelgroep.  

 In de huidige studie worden hoogopgeleide tweedetaalleerders van het Nederlands 

beoordeeld die volgens het Europees Referentiekader (ERK) een taalvaardigheidsniveau van 

ongeveer A2 of B1 hebben. Deze doelgroep sluit aan bij de studies van Gaillard en Tremblay 

(2016) en Kim et al. (2016) waarin ook hoogopgeleide en halfgevorderde tweedetaalleerders 

aan de onderzoeken hebben deelgenomen.  

 Voor de ontwikkeling van de verschillende items die in de zinsherhaaltaak zullen 

worden opgenomen, zullen de dertig zinnen van Ortega et al. (2002), die in de onderzoeken van 

Kim et al. (2016) en Gaillard en Tremblay (2016) zijn vertaald, worden gebruikt. Bovendien 

zal er gecontroleerd worden voor categorieën van grammaticale structuren die door 

tweedetaalleerders als moeilijk of problematisch worden beschouwd (Chiat et al., 2010; 

Hulstijn, De Jong, Steinel, Florijn & Schoonen, 2012; Van de Scheur, 2012). Ten slotte zal in 

navolging van Ellis (2005) gekozen worden voor louter grammaticale zinnen, om te voorkomen 

dat de explicietegeheugencomponent van invloed kan zijn op de resultaten. 

 Verder zal enerzijds de interne validiteit worden beoordeeld op basis van een 

kwalitatieve analyse van de scores van de twee groepen op de items met een verschillende 

moeilijkheidsgraad. De externe validiteit van de taak zal anderzijds worden getest door de 

concurrent validiteit die door Hughes (2002) omschreven is, te beoordelen. Daarbij zal gebruik 

worden gemaakt van de door Dunn, Dunn en Schlichting (2005) ontwikkelde Peabody Picture 

Vocabulary Test in het Nederlands (PPVT-III-NL). Hoewel volgens Hulstijn (2015) lexicale 

kennis onderdeel is van expliciete taalvaardigheid en de zinsherhaaltaak volgens Yan et al. 

(2016) als maat voor impliciete taalvaardigheid wordt beschouwd, zal toch een vocabulairetest 

worden afgenomen om de validiteit van de taak te beoordelen. Stæhr (2008) heeft namelijk 

aangetoond dat scores op woordenschattoetsen correleren met scores op lees- en 

luistervaardigheidstoetsen van tweedetaalleerders. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat 

de grootte van de woordenschat belangrijk is voor in ieder geval een deel van de algehele 

taalvaardigheid in een tweede taal. Ten slotte zal een backward-digit-spantask worden gebruikt 

om te controleren voor het werkgeheugen.  

Om de betrouwbaarheid van de test te meten, zal gebruik worden gemaakt van de 

klassieke testtheorie. Er zal sprake zijn van een binaire beoordeling. Hoewel de zinsherhaaltaak 

sensitiever wordt bij het gebruik van een scorecontinuüm, is het doel van de huidige studie om 

vooral een betrouwbaar meetinstrument voor taalvaardigheid in het Nederlands te ontwikkelen. 

Zoals beargumenteerd is in paragraaf 2.3., is dit mogelijk met een binair scoringssysteem.  
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 In de huidige studie zal daarom de vraag centraal staan of de ontwikkelde 

zinsherhaaltaak op een valide en betrouwbare manier de taalvaardigheid van het Nederlands bij 

halfgevorderde NT2-leerders kan meten. Daarbij zullen de volgende hoofd- en deelvragen 

worden onderscheiden: 

 

1. Is de ontwikkelde zinsherhaaltaak een extern valide meetinstrument? 

a. Correleren de resultaten van halfgevorderde NT2-leerders op de ontwikkelde 

zinsherhaaltaak met de resultaten op de PPVT-III-NL? 

b. Correleren de resultaten van halfgevorderde NT2-leerders op de ontwikkelde 

zinsherhaaltaak met de resultaten op de backward-digit-spantaak? 

2. Is de ontwikkelde zinsherhaaltaak een betrouwbaar meetinstrument? 

a. Is er sprake van betrouwbaarheid? 

b. Functioneren de items goed? 

3. Is de ontwikkelde zinsherhaaltaak een intern valide meetinstrument?1 

a. Herhalen NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 meer zinnen 

correct dan NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2? 

b. Realiseren NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 complexere 

zinnen vaker correct dan NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2? 

c. Realiseren NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 complexere 

structuren vaker correct dan NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van 

A2? 

 

De verwachting is dat de ontwikkelde zinsherhaaltaak op een valide en betrouwbare wijze de 

taalvaardigheid van het Nederlands bij halfgevorderde NT2-leerders zal kunnen meten. Daarbij 

wordt verwacht dat de resultaten van de test sterke correlaties zullen vertonen met de scores op 

de PPVT-III-NL, maar niet met de werkgeheugentaak, zoals in het onderzoek van Kim et al. 

(2016). Hiermee kan de externe validiteit worden aangetoond. Bovendien wordt verwacht dat 

de zinsherhaaltaak een betrouwbaar meetinstrument zal zijn, op basis van de resultaten van de 

meta-analyse die Yan et al. (2016) hebben uitgevoerd. Dit blijkt immers ook te gelden voor 

zinsherhaaltaken die gebaseerd zijn op het design van Ortega et al. (2002) in talen die al dan 

niet verwant zijn aan het Nederlands (Guillard & Tremblay, 2016; Kim et al., 2016). Ten slotte 

wordt verwacht dat de ontwikkelde zinsherhaaltaak intern valide is en als zodanig een verschil 

                                                
1 Deze deelvraag betreft een ander aspect van de validiteit van de test. Echter, omdat de uitwerking ervan groot 
is, wordt deze onderzoeksvraag omwille van de leesbaarheid later behandeld dan de eerste deelvraag. 
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kan maken tussen leerders van verschillende taalvaardigheidsniveaus. Uit de onderzoeken die 

in de meta-analyse van Yan et al. (2016) zijn meegenomen, blijkt namelijk dat participanten 

met lagere taalbeheersingsniveaus minder zinnen correct herhalen dan participanten met hogere 

taalbeheersingsniveaus. Bovendien hebben lager taalvaardige proefpersonen meer moeite met 

complexere zinnen en structuren dan hoger taalvaardige proefpersonen (Erlam, 2006). 
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3. METHODE 

 

3.1. Participanten 

In het totaal deden er 19 volwassen tweedetaalleerders van het Nederlands die in Nederland 

woonden, aan het onderzoek mee (vrouwen = 11). De gemiddelde leeftijd was 26,9 jaar (SD = 

6,2 jaar; bereik = 19,0 – 46,0 jaar). 7 participanten waren door hun taalschool ingedeeld op 

taalniveau A2 volgens het Europees Referentiekader (ERK). 12 participanten hadden volgens 

hun taalschool een taalbeheersing op niveau B1. De participanten zijn gerekruteerd bij VU-

NT2 Academy.  

 Op basis van gegevens uit de achtergrondvragenlijst (zie Appendix 2) bleek dat de 

gemiddelde leeftijd van het eerste contact in Nederland 19,9 jaar was (SD = 9,3 jaar). 

Gemiddeld verbleven de participanten al 2,3 jaar (SD = 1,3 jaar) in Nederland. Verder hadden 

de proefpersonen gemiddeld 1,2 jaar (SD = 0,7 jaar) Nederlands les, waarbij zij schatten het 

Nederlands inclusief lestijd gemiddeld 10,4 uur (SD = 6,2 uur) te gebruiken. Ten slotte bleek 

dat de proefpersonen gemiddeld, inclusief de eigen moedertaal en het Nederlands 2,3 talen (SD 

= 0,7) spraken. Een overzicht van de descriptieve gegevens is opgenomen in Tabel 2. 

 
Tabel 2: Descriptieve Gegevens Achtergrondvragenlijst 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 

Leeftijd eerste contact NL 19,9 jaar 9,3 jaar 

Verblijfsduur 2,3 jaar 1,3 jaar 

Instructieduur 1,2 jaar 0,7 jaar 

Geschatte gebruiksduur NL 10,4 uur 6,2 uur 

Aantal gesproken talen 1,3 0,67 

 

Alle proefpersonen hadden het Nederlands als tweede taal. Verder was een belangrijk 

inclusiecriterium dat de deelnemers hoogopgeleid waren, hetgeen gedefinieerd werd als 

minimaal toelaatbaar tot een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) in Nederland of werk 

op een dergelijk denkniveau. Verder mochten de participanten geen visus- en/of 

gehoorproblemen hebben waarvoor niet gecorrigeerd kon worden. Ten slotte was dyslexie of 

een verwante diagnose een exclusiecriterium. Vragen naar deze informatie waren ook 

opgenomen in de achtergrondvragenlijst in Appendix 2.  
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3.2. Materialen en Taakspecifieke Procedures 

In deze paragraaf staan de beschrijvingen van de materialen en de taakspecifieke procedures 

centraal. De algemene procedure van de testafname is opgenomen in paragraaf 3.3. 

 

3.2.1. Nederlandse Zinsherhaaltaak 

De Nederlandse zinsherhaaltaak is gebaseerd op de Engelse versie van Ortega et al. (2002). In 

het totaal zijn er in de originele versie dertig zinnen, die minimaal zeven en maximaal negentien 

syllaben bevatten. In de huidige studie zijn de items vertaald vanuit het Engels naar het 

Nederlands, waarbij geprobeerd is de letterlijke betekenis en het aantal syllaben van de 

originele items te behouden, zoals onder andere Gaillard en Tremblay (2016) en Kim et al. 

(2016) hebben gedaan. Omdat er linguïstische verschillen tussen het Nederlands en het Engels 

zijn, was het echter noodzakelijk om in sommige gevallen de vertaalde items aan te passen. Een 

overzicht van de originele items is opgenomen in Appendix 3. In Appendix 4 zijn de 

ontwikkelde Nederlandse items weergegeven. In de beide appendices zijn de belangrijkste 

grammaticale elementen per zin weergegeven. Deze elementen corresponderen met de 

beschreven grammaticale elementen in Appendix 1, die door Chiat et al. (2010) en Van de 

Scheur (2012) in drie niveaus van moeilijkheidsgraad zijn ingedeeld. Een grammaticaal 

element op niveau I is eenvoudig, op niveau II enigszins complex en op niveau III complex. In 

Appendix 3 en 4 staan deze niveau-indelingen ook bij de zinnen. Een zin heeft een 

moeilijkheidsgraad van I wanneer deze alleen grammaticale structuren met een 

moeilijkheidsgraad van I bevat. Daarnaast heeft een zin op niveau II ten minste één 

grammaticale structuur met een moeilijkheidsgraad van II. Ten slotte bevat een zin met een 

moeilijkheidsgraad van III ten minste één grammaticale structuur op niveau III. 

  De ontwikkelde items zijn alle grammaticaal, omdat Ellis (2005) heeft aangetoond dat 

grammaticale zinnen sterk leunen op impliciete geheugenprocessen. Er is gecontroleerd voor 

woordfrequentie met behulp van A Frequency Dictionary of Dutch (Tiberius & Schoonheim, 

2013). Tiberius en Schoonheim (2013) hebben in hun woordfrequentielijst de vijfduizend 

frequentste woorden van het Nederlands opgenomen. Omdat leerders op een niveau van A2 

volgens Milton en Alexiou (2009) ongeveer de tweeduizend frequentste woorden kennen, zijn 

alleen de woorden in de stimuli opgenomen die in de woordfrequentielijst van Tiberius en 

Schoonheim (2013) tot deze frequentieband behoorden.  

 Om te onderzoeken of de items in het Nederlands natuurlijk klonken, zijn de zinnen in 

een klein pilotonderzoek afgenomen bij vijf volwassen moedertaalsprekers van het Nederlands. 

Na de afname werd hun gevraagd of hun iets was opgevallen aan de zinnen en of de zinnen niet 



28 
 

te moeilijk waren. Op basis van de feedback van deze klankbordgroep is de zinsherhaaltaak 

gereviseerd. De uiteindelijke versie bevatte dertig grammaticale, Nederlandse zinnen met 

gemiddeld 9,8 woorden (SD = 2,45; bereik = 5,00 – 16,00) en gemiddeld 13,53 syllaben (SD = 

3,46; bereik = 6,00 – 15,00). Bovendien waren drie oefenzinnen opgenomen, zodat de 

proefpersonen bekend raakten met de opzet van de taak en de spreker. 

De stimuli van de zinsherhaaltaak waren ingesproken door een mannelijke 

moedertaalspreker van het Nederlands zonder duidelijk regionaal accent in een zaal op de Vrije 

Universiteit Amsterdam, die voor talenonderwijs is ingericht om luister- en spreekvaardigheid 

te oefenen. Geluiden van buitenaf worden hier zo veel mogelijk gedempt. Wanneer de 

geluidsbestanden overstuurd waren of juist in volume te laag, werden ze tijdens dezelfde 

opnamesessie opnieuw opgenomen. De instructies van de zinsherhaaltaak zijn opgenomen in 

Appendix 5. De instructies werden visueel en auditief gepresenteerd.  

 Bij het uitvoeren van de taak konden de proefpersonen de zinnen nadat deze waren 

uitgesproken, op hun eigen tempo herhalen. Er was verder geen pauze tussen de stimulus en de 

respons van de deelnemers, omdat uit de resultaten van Yan et al. (2016) bleek dat het inlassen 

van een pauze geen significant modererend effect had op het aantal correct herhaalde zinnen. 

Wel klonk in navolging van andere zinsherhaaltaken een korte toon van 0,5 seconden na de 

stimulus om de proefpersonen te attenderen op het feit dat vanaf dat moment de zin herhaald 

kon worden (Gaillard & Tremblay, 2016; Kim et al., 2016; Yan et al., 2016). Wanneer de 

participanten naar een volgend item wilden gaan, konden zij op de spatiebalk drukken. Uit 

onderzoek van Gaillard en Tremblay (2016) bleek er namelijk geen significant verband te 

bestaan tussen een beperkte afnametijd en scores op de zinsherhaaltaak.  

 De zinnen die door de participanten werden herhaald, werden ofwel als correct ofwel 

als incorrect gescoord. Hoewel volgens Yan et al. (2016) de scoring op een meerpuntsschaal de 

taak sensitiever maakt, zorgt het binair scoren van de responsen van de deelnemers voor een 

betrouwbaardere test, zoals in paragraaf 2.3. is beargumenteerd. Uitspraakfouten die niet tot 

woordverwarringen leidden, werden toegestaan, omdat Hulstijn (2015), zoals in paragraaf 2.1. 

is aangegeven, ervan uitgaat dat de uitspraak van klanken nooit op moedertaalniveau verworven 

kan worden. Woordvervangingen die semantisch gerelateerd waren aan het doelwoord, waren 

ook kleine fouten die geen negatieve invloed op de score van de proefpersoon op de zin hadden.    

 

3.2.2. PPVT-III-NL 

De PPVT-III-NL werd afgenomen volgens de in de testhandleiding vermelde voorschriften. Er 

waren 204 testplaten met op elke plaat vier verschillende afbeeldingen, die verdeeld zijn in 
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zeventien opeenvolgende sets van elk twaalf woorden. De interne consistentie is met een 

Lambda 2 variërend tussen .89 en .94 voor volwassenen goed tot zeer goed (Dunn, Dunn & 

Schlichting, 2005).  

Tijdens de test noemde de testleider telkens een woord dat overeenkwam met een van 

de vier afbeeldingen op een testplaat van een gegeven set. De participant diende dan de 

afbeelding aan te wijzen die het woord uitbeeldde. De testleider hield bij, zonder dat de 

participant dat kon zien, welke woorden incorrect werden aangewezen. 

Tijdens de taak werd er begonnen met de set voor de betreffende leeftijdsgroep waartoe 

de participant in kwestie behoorde, die in zijn geheel werd afgenomen, zoals Dunn, Dunn en 

Schlichting (2005) ook bij tweedetaalleerders voorstellen te doen. Wanneer de participant in de 

instapset vier of meer fouten maakte, werden de woorden van een set lager afgenomen. Dit 

gebeurde iedere keer opnieuw, totdat de participant bij een set aankwam waar hij vier of minder 

fouten maakte. Dit was de startset. Hierna werd de set woorden afgenomen ná de instapset. De 

afbreekset was de set waar meer dan negen items onjuist werden benoemd. Het onjuist 

benoemen van meer dan negen items was ten slotte ook het afbreekcriterium voor de gehele 

test, zoals Dunn et al. hebben voorgeschreven.  

 

3.2.3. Backward-digit-spantaak 

Een backward-digit-spantaak werd afgenomen om voor het werkgeheugen te controleren. Na 

een korte instructie volgden vier voorbeeldopgaven. Na deze vier opgaven werden de 

participanten in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de opzet van de taak. Hierna werd 

de daadwerkelijke taak gestart. Willekeurige getallen werden op een computerscherm 

afgebeeld, waarbij elk getal een seconde in beeld bleef. De getallen vormden geen voorspelbare 

reeks of een reeks waarin op de een of andere manier een patroon ontdekt kon worden. Een 

overzicht van de afgebeelde getallenreeksen is opgenomen in Appendix 6.  

De instructies van de werkgeheugentaak waren ingesproken door dezelfde 

moedertaalspreker in dezelfde setting als bij de zinsherhaaltaak. De opname van de instructies 

geschiedde ook op dezelfde manier. De instructies van de werkgeheugentaak zijn opgenomen 

in Appendix 5. De instructies werden opnieuw visueel en auditief gerpresenteerd.  

 Bij het uitvoeren van de taak dienden de proefpersonen de getallenreeks die voorbij was 

gekomen, in omgekeerde volgorde op te schrijven nadat een asterisk in beeld was verschenen. 

De keuze voor het schrijven in plaats van het uitspreken van de getallen komt voort uit 

onderzoek van onder andere Kim et al. (2016), waaruit blijkt dat mensen een lagere memory-

spanscore behalen wanneer zij in hun tweede taal zaken uit het geheugen verbaal moeten 
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opnoemen. Door het opschrijven van de getallenreeksen in plaats van ze op te noemen, wordt 

dus vorkomen dat de score op de werkgeheugentaak beïnvloed wordt door de kennis van de 

tweede taal. Nadat de asterisk tien seconden in beeld was geweest, werd het beeld vijf seconden 

wit, waarna de volgende getallenreeks werd gepresenteerd. Om te voorkomen dat 

proefpersonen de getallen van rechts naar links opschreven, liepen de testleiders rond om de 

proefpersonen hierop te attenderen. De score op de werkgeheugentaak werd ten slotte bepaald 

door het aantal getallen in de laatste reeks waarin drie of meer getallenreeksen correct door de 

deelnemers opgeschreven waren. 

 

3.3. Procedures van de Testafname 

Geïnteresseerde proefpersonen ontvingen een informatie- en een toestemmingsbrief. Als een 

participant aan de inclusiecriteria voldeed en geen van de exclusiecriteria liet zien, werd hem 

of haar gevraagd de toestemmingsbrief te ondertekenen. Wanneer toestemming was gegeven, 

werd een afspraak gemaakt met de proefpersoon om de tests af te nemen. Dit gebeurde in een 

grote vergaderzaal op de Vrije Universiteit Amsterdam, waar vier proefpersonen tegelijkertijd 

werden getest. Vooraf was er met de onderwijscoördinatoren en docenten overlegd dat de 

ruimte waar de testbatterij werd afgenomen, niet kon worden betreden, opdat de participanten 

tijdens de uitvoering van de tests niet werden gestoord. 

Bij binnenkomst werd de achtergrondvragenlijst afgenomen, waarna de verschillende 

tests counter-balanced werden afgenomen om te voorkomen dat er een taakvolgorde-effect 

optrad. De PPVT-III-NL werd afgenomen zoals in paragraaf 3.2.2 beschreven is. De 

zinsherhaaltaak en de werkgeheugentaak werden uitgevoerd op een Personal Computer waarop 

Windows 10 was geïnstalleerd. De instructies en de stimuli werden aangeboden via een op de 

computer aangesloten hoofdtelefoon. Het volume stond daarbij te allen tijde op een 

geluidsniveau dat aangenaam was voor de participant. De proefpersonen werden gedurende de 

gehele afname van de zinsherhaaltaak opgenomen met een aan de hoofdtelefoon aangesloten 

microfoon. De uitvoering van de zinsherhaaltaak en de backward-digit-spantaak vonden plaats 

in het programma Microsoft Powerpoint. In het totaal duurde de gehele afname inclusief 

debriefing ongeveer een uur. Als dank voor deelname werd een rondleiding door de stad 

Amsterdam aangeboden.  

 

3.4. Statistische Analyse 

Om een antwoord te geven op de vraag of de ontwikkelde zinsherhaaltaak op een extern valide 

manier de taalvaardigheid van het Nederlands bij halfgevorderde NT2-leerders kan meten, zijn 
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er twee correlaties berekend. Om te onderzoeken of de resultaten op de zinsherhaaltaak een 

correlatie vertoonden met de resultaten op de PPVT-III-NL, is ten eerste de Pearson’s 

correlatiecoëfficiënt berekend. De afhankelijke variabelen waren het aantal correct herhaalde 

zinnen en de scores op de PPVT-III-NL. Om te onderzoeken of de resultaten op de 

zinsherhaaltaak een correlatie vertoonden met de resultaten op de werkgeheugentaak, is ten 

tweede Spearman’s rho berekend. De afhankelijke variabelen van deze correlatieanalyse waren 

het aantal correct herhaalde zinnen en de scores op de werkgeheugentaak. Wanneer de 

resultaten een correlatie vertonen met de PPVT-III-NL en niet met de werkgeheugentaak, kan 

de concurrent validiteit van de zinsherhaaltaak worden vastgesteld. 

 Om een antwoord te geven op de vraag of de ontwikkelde zinsherhaaltaak op een 

betrouwbare manier de taalvaardigheid van het Nederlands bij halfgevorderde NT2-leerders 

kan meten, is de betrouwbaarheid met behulp van Cronbach’s alpha bepaald. Daarnaast is 

onderzocht of de afzonderlijke items goed functioneerden, waarmee de interne consistentie van 

de test kan worden aangetoond. Hiervoor zijn de Rir-waarden per item berekend. De Rir-waarde 

geeft de correlatie weer tussen het item en de totale score, zonder de score van het item in 

kwestie. Hiermee kan het onderscheidende vermogen van het item worden berekend. Wanneer 

een proefpersoon een hoge totaalscore heeft, is de kans om een afzonderlijk item correct te 

realiseren, hoger bij een goed functionerend item, met een hoge Rir-waarde (Ebel, 1979). 

 Voor het vaststellen van de interne validiteit van de ontwikkelde zinsherhtaaltaak is een 

Mann-Whitney U-test uitgevoerd. Zo kon een antwoord gegeven worden op de vraag of NT2-

leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 meer zinnen correct herhalen dan NT2-leerders 

met een taalvaardigheidsniveau van A2. De afhankelijke variabele was het aantal correct 

herhaalde zinnen; de onafhankelijke variabele was de groep waartoe een proefpersoon 

behoorde. Om te onderzoeken of zinnen en grammaticale structuren in die zinnen vaker correct 

werden gerealiseerd, wanneer die eenvoudiger zijn, is ten slotte een inventarisatie gemaakt van 

het aantal correct gerealiseerde zinnen en grammaticale structuren. Daarbij zijn de resultaten 

ook uitgesplitst per taalvaardigheidsniveau. Wanneer de inventarisatie de tendens laat zien dat 

hoger taalvaardige participanten meer zinnen en meer grammaticale structuren correct hebben 

gerealiseerd dan lager taalvaardige participanten, zou met enige voorzichtigheid de hypothese 

kunnen worden opgesteld dat de taak begripsvalide is. Ten slotte zou deze hypothese kunnen 

worden onderschreven wanneer zowel hoger als lager taalvaardige participanten complexere 

zinnen en structuren minder vaak correct hebben gerealiseerd. 
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4. RESULTATEN 

 

4.1. Externe Validiteit 

In deze studie wordt een antwoord gegeven op de vraag of de ontwikkelde zinsherhaaltaak op 

een valide en betrouwbare manier de taalvaardigheid van het Nederlands bij halfgevorderde 

NT2-leerders kan meten. De eerste onderzoeksvraag betrof de externe validiteit van het 

meetinstrument.  

In Figuur 2 is de boxplot weergegeven van het aantal correct herhaalde zinnen bij de 

zinsherhaaltaak. Gemiddeld bedroeg de totale score op de zinsherhaaltaak 7,42 correct 

herhaalde zinnen (SD = 3,906) met een bereik van 13,00 (minimum: 2,00; maximum: 15,00). 

De mediaan was 6,00.  

 
Figuur 2. Boxplot van de totale score van het aantal herhaalde zinnen op de zinsherhaaltaak. Het gemiddelde en 
een afwijking van 1 SD zijn weergegeven in rood. De maximaal haalbare score was 30.  
 

In Figuur 3 zijn de boxplots weergegeven van het aantal correct herhaalde zinnen bij de 

zinsherhaaltaak, uitgesplitst naar niveau. De descriptieve gegevens zijn opgenomen in Tabel 3. 

Gemiddeld leken de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 bij de 

zinsherhaaltaak meer zinnen correct te herhalen dan de NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van A2. Ook de mediaan was bij de NT2-leerders op B1-niveau hoger 

dan bij NT2-leerders op A2-niveau. De scores van de beide groepen hadden een even groot 

bereik, waarbij het minimum en het maximum niet veel van elkaar verschilden.  
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Figuur 3. Boxplots van de totale score van het aantal herhaalde zinnen op de zinsherhaaltaak, uitgesplitst naar de 
verschillende taalvaardigheidsniveaus. Data 1 staat voor de dataset van de A2-groep; Data 2 geeft de dataset van 
de B1-groep weer. Gemiddelden en afwijkingen van 1 SD zijn weergegeven in rood. De maximaal haalbare score 
was 30. 
 
Tabel 3: Descriptieve Gegevens van de Totale Scores op de Zinsherhaaltaak 
Taalvaardigheidsniveau Gemiddelde SD Mediaan Min. – 

Max. 

Bereik 

A2 

(N = 7) 

5,29 3,638 4,00 2,00 – 

13,00 

11,00 

B1 

(N = 12) 

8,67 3,627 7,00 4,00 – 

15,00 

11,00 

 

In Figuur 4 zijn de boxplots weergegeven van de scores op de PPVT-III-NL uitgesplitst naar 

taalvaardigheidsniveau. De descriptieve gegevens zijn opgenomen in Tabel 4. Bij drie 

participanten met een taalvaardigheidsniveau van A2 en bij één participant met een 

taalvaardigheidsniveau van B1 hebben de testleiders de PPVT-III-NL voortijdig afgebroken, 

omdat de taak te moeilijk voor deze proefpersonen bleek. Gemiddeld leken de NT2-leerders 

met een taalvaardigheidsniveau van B1 een hogere woordenschatquotiënt te hebben dan de 

NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2. Beide groepen kenden een brede 

spreiding van de scores. 
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Figuur 4. Boxplots van de scores van de PPVT-III-NL, uitgesplitst naar de verschillende taalvaardigheidsniveaus. 
Data 1 staat voor de dataset van de A2-groep; Data 2 geeft de dataset van de B1-groep weer. Gemiddelden en 
afwijkingen van 1 SD zijn weergegeven in rood. De maximaal haalbare score is 204. 
 
Tabel 4: Descriptieve Gegevens van de Scores op de PPVT-III-NL 
Taalvaardigheidsniveau Gemiddelde SD Mediaan Min. – 

Max. 

Bereik 

A2 

(N = 4) 

110,75 24,05 102 94,00 – 

145,00 

51,00 

B1 

(N = 11) 

116,91 19,83 114 88,00 – 

150,00 

62,00 

 

In Figuur 5 zijn de boxplots weergegeven van de scores op de backward-digit-spantaak 

uitgesplitst naar niveau. De descriptieve gegevens zijn opgenomen in Tabel 5. Bij één 

participant met een taalvaardigheidsniveau van B1 zijn de gegevens niet in de analyse 

meegenomen, omdat de participant na uitvoering van de taak vertelde de opzet niet te begrijpen. 

Gemiddeld leken de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2 een hogere score op 

de backward-digit-spantaak te hebben dan de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van 

B1. De dataset van de laatste groep lijkt daarbij een grotere spreiding te vertonen dan de dataset 

van de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2. 
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Figuur 5. Boxplots van de scores van de backward-digit-spantaak, uitgesplitst naar de verschillende 
taalvaardigheidsniveaus. Data 1 staat voor de dataset van de A2-groep; Data 2 geeft de dataset van de B1-groep 
weer. Gemiddelden en afwijkingen van 1 SD zijn weergegeven in rood. De maximaal haalbare score is 5. 
 
Tabel 5: Descriptieve Gegevens van de Scores op de Backward-digit-spantaak 
Taalvaardigheidsniveau Gemiddelde SD Mediaan Min. – 

Max. 

Bereik 

A2 

(N = 7) 

4,57 0,54 5,00 4,00 – 

5,00 

1,00 

B1 

(N = 11) 

3,73 0,905 3,00 3,00 – 

5,00 

2,00 

 

De eerste deelvraag om de concurrent validiteit van de ontwikkelde taak aan te tonen, betrof 

de correlatie van de resultaten op de zinsherhaaltaak met de resultaten op de PPVT-III-NL. Een 

Shapiro-Wilktest heeft aangetoond dat de scores op de zinsherhaaltaak (W(15) = 0.914, p = 

.158) en de scores op de PPVT-III-NL (W(15) = 0.929, p = .260) normaal verdeeld zijn. Om te 

onderzoeken of de scores van de NT2-leerders op de ontwikkelde zinsherhaaltaak correleerden 

met de scores op de Peabody Picture Vocabulary Test is daarom Pearson’s correlatiecoëfficiënt 

berekend. Een scatterplot van de beide taken is weergegeven in Figuur 6. Uit de resultaten van 

de analyse blijkt dat er geen significante relatie bestaat tussen de scores op de beide taken (r = 

0.120, 95% CI [-0.493, 0.609], p = .670). Op basis van deze analyse kan de concurrent validiteit 

van de ontwikkelde taak niet worden aangetoond, omdat de resultaten op de zinsherhaaltaak 

niet correleren met de resultaten op de PPVT-III-NL. 
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Figuur 6. Scatterplot van de scores op de zinsherhaaltaak en de scores op de Peabody Picture Vocabulary Test.  
 

De tweede deelvraag om de concurrent validiteit van de ontwikkelde taak aan te tonen, betrof 

de correlatie van de resultaten op de zinsherhaaltaak met de resultaten op de bacward-digit-

spantaak. Een Shapiro-Wilktest heeft aangetoond dat de scores op de backward-digit-spantaak 

niet normaal verdeeld zijn (W(18) = 0.783, p = .001). Om te onderzoeken of de scores van de 

NT2-leerders op de zinsherhaaltaak niet correleerden met de scores op de backward-digit-

spantaak, is daarom Spearman’s rho berekend. Een scatterplot van de beide taken is 

weergegeven in Figuur 7. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er geen significante relatie 

bestaat tussen de scores op de beide taken (rs = -0.143, 95% CI [-0.606, 0.351], p = .570). 

Omdat de resultaten op de backward-digit-spantaak niet correleren met de resultaten op de 

zinsherhaaltaak, is er op basis van deze analyse een voorzichtige aanwijzing dat de 

zinsherhaaltaak geen concurrent valide instrument is om het werkgeheugen te meten. 
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Figuur 7. Scatterplot van de scores op de zinsherhaaltaak en de scores op de backward-digit-spantaak.  
 

4.2. Betrouwbaarheid 

De tweede onderzoeksvraag betrof de betrouwbaarheid van de ontwikkelde zinsherhaaltaak. 

Een eerste deelvraag die de betrouwbaarheid onderzocht, had betrekking op de algehele 

betrouwbaarheid van de zinsherhaaltaak. Door middel van de klassieke testtheorie is een 

itemanalyse uitgevoerd, die heeft aangetoond dat de test een goede betrouwbaarheid heeft 

(Cronbach’s alpha = .827). 

Een tweede deelvraag betrof het functioneren van de items in de zinsherhaaltaak. Om te 

onderzoeken of deze goed functioneerden, is de Rir-waarde voor de verschillende items 

berekend. Hiermee kan, zoals in paragraaf 3.4. is betoogd, het onderscheidende vermogen van 

een item worden weergegeven. Een overzicht van de items met de betreffende waarden, is in 

Tabel 6 weergegeven. Er is geen Rir-waarde berekend voor items die door iedereen (item 1) of 

die door helemaal niemand correct werden herhaald (items 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 en 29). 

Volgens Ebel (1979) moeten items worden verwijderd wanneer zij een Rir-waarde van 

onder de 0.2 hebben. Items die aangepast moeten worden, hebben een Rir-waarde van tussen de 

0.2 en de 0.3. Goede items hebben een Rir-waarde van 0.3 of hoger. De items 7 en 17 hebben 

een Rir-waarde van lager dan 0.2 en dienen daarom te worden verwijderd. Er zijn geen items 

die een Rir-waarde van tussen de 0.2 en de 0.3 hebben. Over het algemeen functioneren de 

overige items, waarvan een Rir-waarde berekend is, dus goed. Zoals reeds is aangegeven, 

kunnen de items worden geraadpleegd in Appendix 4.    
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Tabel 6: Resultaten van de Itemanalyse 

Item Moeilijkheidsgraad Aantal syllaben Aantal 

woorden 

Percentage 

correct 

Rir-waarde 

1 I 6 5 100% - 

2 I 8 6 89,5% .280 

3 I 9 7 47,4% .444 

4 III 8 6 94,7% .286 

5 II 9 8 10,5% .569 

6 II 12 9 10,5% .569 

7 II 14 8 10,5% -.158 

8 II 12 8 26,3% .477 

9 III 11 9 47,3% .379 

10 I 10 9 68,4% .419 

11 III 17 10 0% - 

12 I 11 7 36,8% .740 

13 III 15 11 47,3% .578 

14 I 13 9 10,5% .267 

15 III 15 10 36,8% .492 

16 I 16 10 5,3% .310 

17 III 15 11 5,3% -.144 

18 I 12 9 31,6% .641 

19 II 15 10 0% - 

20 II 14 12 0% - 

21 I 19 14 0% - 

22 III 14 11 0% - 

23 II 16 11 0% - 

24 III 16 12 5,3% .178 

25 III 18 13 0% - 

26 III 21 16 0% - 

27 III 14 10 15,8% .655 

28 II 16 13 5,3% .378 

29 II 15 11 0% - 

30 III 15 10 26,3% .368 
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4.3. Interne Validiteit 

De derde onderzoeksvraag betrof de interne validiteit van de toets. De eerste deelvraag was of 

de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 meer zinnen correct herhaalden dan 

de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2. Een Shapiro-Wilktest heeft 

aangetoond dat de scores op de zinsherhaaltaak bij de NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van A2 niet normaal verdeeld zijn (D(7) = 0.787, p = .030). De scores 

op de zinsherhaaltaak bij de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 zijn volgens 

de Shapiro-Wilktest wel normaal verdeeld (D(12) = 0.869, p = .063). De mediaan van het aantal 

correct herhaalde zinnen bij de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2 was 4,00; 

bij de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 was de mediaan 7,00. Om te 

onderzoeken of er een verschil bestond in het aantal correct herhaalde zinnen tussen de beide 

groepen, is een Mann-Whitney U-test uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat er een significant 

verschil is tussen de twee groepen (U = 14.000, Z = -2.386, nA2 = 7, nB1 = 12, p = .017). De 

NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 hebben dus meer zinnen correct herhaald 

dan de NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2. 

De tweede deelvraag had betrekking op het aantal correct gerealiseerde zinnen per 

moeilijkheidsgraad en per niveau. In Appendix 4 is aangegeven wat de moeilijkheidsgraad was 

van de verschillende zinnen van de zinsherhaaltaak. De moeilijkheidsgraad loopt van 

‘eenvoudig’ (I), via ‘enigszins complex’ (II) naar ‘complex’ (III). In Tabel 7 zijn de resultaten 

van het aantal correct herhaalde zinnen per taalvaardigheidsniveau en moeilijkheidsgraad 

verhoudingsgewijs weergegeven.  

 In Figuur 3 en Tabel 7 is een voorzichtige tendens waarneembaar dat de leerders met 

een taalvaardigheidsniveau van A2 over het algemeen minder zinnen correct leken te realiseren 

in de zinsherhaaltaak dan de leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1. Bovendien leken 

beide groepen meer eenvoudige zinnen correct te realiseren dan enigszins complexe en 

complexe zinnen. Ten slotte lijken de resultaten erop te wijzen dat de enigszins complexe 

zinnen door beide groepen vaker incorrect werden gerealiseerd dan de complexe zinnen. De 

zinnen van de zinsherhaaltaak worden dus door NT2-leerders van een lager taalniveau minder 

vaak correct gerealiseerd dan door NT2-leerders van een hoger taalniveau. Voor beide groepen 

geldt dat de eenvoudige zinnen vaker correct worden gerealiseerd dan de complexe zinnen. De 

enigszins complexe zinnen worden door beide groepen het minst vaak correct gerealiseerd. 

Voor de begripsvaliditeit van de zinsherhaaltaak betekent dit dat met voorzichtigheid kan 

worden gesteld dat de items NT2-leerders van twee verschillende taalvaardigheidsniveaus 

kunnen onderscheiden. 
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Tabel 7: Aantal Correct Gerealiseerde Zinnen per Taalvaardigheidsniveau en Moeilijkheidsgraad 

Taalvaardigheidsniveau Moeilijkheidsgraad Aantal 

zinnen 

Aantal 

correct 

Verhouding 

A2 I 10 27 38,6% 

(N = 7) II 8 1 1,8% 

 III 12 6 7,1% 

B1 I 10 64 53,3% 

(N = 12) II 8 9 9,4% 

 III 12 30 20,8% 

 

De derde deelvraag betrof het aantal correct gerealiseerde structuren per 

moeilijkheidsgraad en per niveau. In Tabel 8 zijn de aantallen van de correct gerealiseerde 

grammaticale structuren per taalvaardigheidsniveau verhoudingsgewijs weergegeven. Een 

overzicht van alle grammaticale structuren die in de zinsherhaaltaak voorkomen, inclusief de 

correctscores, is opgenomen in Appendix 7.  

Uit Tabel 8 is de voorzichtige tendens op te maken dat de NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van B1 meer grammaticale structuren van de zinsherhaaltaak correct 

leken te realiseren dan de leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2. Bovendien leken 

beide groepen meer eenvoudige structuren correct te realiseren dan enigszins complexe en 

complexe structuren. Ten slotte lijken de resultaten erop te wijzen dat de enigszins complexe 

structuren door beide groepen vaker incorrect werden gerealiseerd dan de complexe structuren. 

De grammaticale structuren van de zinsherhaaltaak worden dus door NT2-leerders van een 

lager taalniveau minder vaak correct gerealiseerd dan door NT2-leerders van een hoger 

taalniveau. Voor beide groepen geldt dat de eenvoudige structuren vaker correct worden 

gerealiseerd dan de complexe structuren. De enigszins complexe structuren worden door beide 

groepen het minst vaak correct gerealiseerd. Voor de begripsvaliditeit van de zinsherhaaltaak 

betekent dit dat met voorzichtigheid kan worden gesteld dat de realisatie van de grammaticale 

structuren in de taak NT2-leerders van twee verschillende taalvaardigheidsniveaus kan 

onderscheiden. 
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Tabel 8: Aantal Correct Gerealiseerde Grammaticale Structuren per Taalvaardigheidsniveau en 
Moeilijkheidsgraad 
Moeilijk-

heidsgraad 

Aantal 

structuren 

Voor-

komens in 

zinnen 

A2 

(N = 7) 

 B1 

(N = 

12) 

 

   Aantal 

correct 

Percentage Aantal 

correct 

Percentage 

I 12 30 119 56,7% 281 78,1% 

II  20 39 80 29,3% 229 48,9% 

III  7 11 34 44,2% 89 67,4% 
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5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

 

5.1. Conclusies 

In de huidige studie was de centrale onderzoeksvraag of de ontwikkelde zinsherhaaltaak bij 

halfgevorderde NT2-leerders de taalvaardigheid van het Nederlands op een valide en 

betrouwbare manier kon meten. Daartoe hebben participanten een zinsherhaaltaak, een 

receptievewoordenschattoets en een werkgeheugentaak gemaakt. 

 De eerste hoofdvraag betrof de externe validiteit van de ontwikkelde zinsherhaaltaak. 

De eerste deelvraag hierbij was of de resultaten van de NT2-leerders op de ontwikkelde 

zinsherhaaltaak correleerden met de resultaten op de PPVT-III-NL. Uit de onderzoeksresultaten 

blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen de scores op de beide taken. De tweede 

deelvraag bij deze eerste hoofdvraag was of de resultaten van de NT2-leerders op de 

ontwikkelde zinsherhaaltaak correleerden met de resultaten op de backward-digit-spantaak. Uit 

de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat er ook tussen de scores op deze twee taken 

geen significant verband bestaat. Hoewel de resultaten op de zinsherhaaltaak niet correleren 

met de backward-digit-spantaak, kan de concurrent validiteit van de ontwikkelde 

zinsherhaaltaak dus op basis van deze onderzoeksresultaten niet worden aangetoond. De 

resultaten correleren immers niet met de PPVT-III-NL. 

 De tweede hoofdvraag betrof de betrouwbaarheid van de ontwikkelde zinsherhaaltaak. 

Hierbij was de eerste deelvraag of er sprake was van betrouwbaarheid. Met behulp van de 

klassieke testtheorie is uitgewezen dat de taak een hoge mate van betrouwbaarheid kent. De 

tweede deelvraag had betrekking op het functioneren van de individuele items. Hoewel van een 

deel van de items de Rir-waarde niet berekend kon worden, kan van de overige items worden 

gesteld dat deze over het algemeen goed functioneren. Er waren maar twee items in de 

ontwikkelde zinsherhaaltaak die verwijderd dienden te worden, omdat ze een negatieve Rir-

waarde hadden. De betrouwbaarheid van de ontwikkelde zinsherhaaltaak kan dus op basis van 

deze onderzoeksresultaten worden aangetoond. De betrouwbaarheid van de taak is hoog. 

 De laatste hoofdvraag stelde de vraag centraal of de ontwikkelde zinsherhaaltaak een 

intern valide meetinstrument was. De eerste deelvraag was of NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van B1 meer zinnen correct herhaalden dan NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van A2. Op basis van de resultaten van de Mann-Whitney U-test kan 

worden geconcludeerd dat dit het geval is. De tweede deelvraag was of NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van B1 complexere zinnen vaker correct realiseren dan NT2-leerders 

met een taalvaardigheidsniveau van A2. Op basis van de resultaten van de inventarisatie van de 
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correctscores blijkt dit het geval. Lager taalvaardige leerders lijken namelijk over het algemeen 

complexere zinnen minder vaak correct te realiseren dan hoger taalvaardige leerders. Voor 

beide groepen geldt overigens dat complexe zinnen vaker correct worden gerealiseerd dan 

enigszins complexe zinnen. Dit patroon is ook waarneembaar voor de laatste deelvraag bij deze 

hoofdvraag. NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van A2 realiseren complexere 

grammaticale structuren minder vaak correct dan NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau 

van B1. Voor beide groepen geldt ook bij dit onderzoeksresultaat dat zij enigszins complexe 

structuren minder vaak correct realiseren dan complexe structuren. Op basis van de resultaten 

van deze drie deelvragen kan dus worden geconcludeerd dat de ontwikkelde zinsherhaaltaak 

een verschil kan maken tussen leerders van verschillende taalvaardigheidsniveaus. Deze 

resultaten leveren bewijs voor de begripsvaliditeit van de ontwikkelde zinsherhaaltaak. 

 Op basis van de beantwoording van de deelvragen kan de centrale onderzoeksvraag 

beantwoord worden. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat de ontwikkelde zinsherhaaltaak bij 

halfgevorderde NT2-leerders de taalvaardigheid van het Nederlands in ieder geval op een 

betrouwbare manier kan meten. De zinsherhaaltaak kan de taalvaardigheid niet op een extern 

valide manier meten, maar de resultaten van de kwalitatieve inventarisatie van de correctscores 

op de zinsherhaaltaak lijken te wijzen in de richting van een intern valide toets. 

 

5.2. Discussie 

Met betrekking tot de validiteit van de ontwikkelde zinsherhaaltaak was verwacht dat de taak 

een valide instrument zou zijn om taalvaardigheid van het Nederlands mee te meten. Daarbij 

was verwacht dat de concurrent of externe validiteit kon worden aangetoond met een 

significante correlatie tussen de scores op de PPVT-III-NL en de scores op de zinsherhaaltaak, 

terwijl een significant verband tussen de scores op de werkgeheugentaak en de zinsherhaaltaak 

zouden uitblijven. Er bestaat inderdaad geen verband tussen de backward-digit-spantaak en de 

ontwikkelde zinsherhaaltaak, waardoor kan worden gesteld dat deze laatste taak niet het 

werkgeheugen meet. Daarmee onderschrijven deze onderzoeksresultaten het onderzoek van 

Kim et al. (2016), die ook geen correlatie tussen een werkgeheugentaak en de door hen 

ontwikkelde zinsherhaaltaak hebben gevonden. In de huidige studie is echter geen verband 

tussen de PPVT-III-NL en de zinsherhaaltaak gevonden. Dit is opvallend, omdat uit onderzoek 

van Stæhr (2008) blijkt dat scores op woordenschattoetsen correleren met scores op 

taalvaardigheidstoetsen en de grootte van de woordenschat bepalend is voor algehele 

taalvaardigheid in een tweede taal. 
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 Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van de verwachte correlatie is de 

geschiktheid van de test voor deze doelgroep. Tijdens de afname van de zinsherhaaltaak hebben 

de testleiders de proefpersonen namelijk moeten motiveren om de zinnen te blijven herhalen. 

Wanneer de testleiders dat niet deden, zwegen de participanten. Ook hebben de testleiders bij 

een deel van de proefpersonen besloten om de afname van de PPVT-III-NL af te breken, omdat 

de taak te frustrerend leek voor deze participanten. Dunn et al. (2005) stellen dat de instapset 

bij tweedetaalleerders net als bij de moedertaalsprekers ook de betreffende leeftijdscategorie 

van de participant moet zijn, maar deze woorden bleken vaak te moeilijk voor de deelnemers. 

Het duurde daardoor lang voordat een set werd afgenomen die aansloot bij het 

taalbeheersingsniveau van de volwassen proefpersonen, die zich ook bewust waren van het feit 

dat ze geen van de Nederlandse woorden kenden. Sommige participanten besloten daarom bij 

enkele woorden niets te zeggen, omdat zij bang waren een fout te maken. 

 Daarnaast kan het zijn dat de verwachte correlatie is uitgebleven, omdat de PPVT-III-

NL een instrument is om de algehele receptieve woordenschat van het Nederlands in kaart te 

brengen. Zoals in paragraaf 3.2.1 is uitgewerkt, is ervoor gekozen om de items in de 

ontwikkelde zinsherhaaltaak te controleren voor woordfrequentie. Hierdoor zijn in de items 

alleen de tweeduizend meest frequent gebruikte woorden van het Nederlands opgenomen, 

hetgeen niet representatief is voor de woordenschat van het Nederlands. Hoewel de 

zinsherhaaltaak volgens Yan et al. (2016) algehele taalvaardigheid pretendeert te meten, waarop 

niet alleen woordenschat, maar ook grammaticale complexiteit van invloed kan zijn, is het 

mogelijk dat de frequentie van de woorden in de taak een rol heeft gespeeld in het uitblijven 

van het verband tussen de PPVT-III-NL en de zinsherhaaltaak. Voor vervolgonderzoek zou het 

mogelijk zijn om deze overweging mee te nemen of om bij participanten van dit 

taalbeheersingsniveau een minder frustrerende of een minder moeilijke woordenschattoets af 

te nemen. 

 Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de ontwikkelde zinsherhaaltaak was de 

verwachting dat de taak een betrouwbaar instrument zou zijn om taalvaardigheid van het 

Nederlands mee te meten. Daarbij werd verwacht dat er sprake zou zijn van een hoge 

betrouwbaarheid en dat de items goed zouden functioneren. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dit inderdaad het geval te zijn. De ontwikkelde zinsherhaaltaak heeft een hoge Cronbach’s alpha 

van 0.827 en kan daarmee hoog betrouwbaar genoemd worden. Bovendien zijn van de dertig 

items twee items die een negatieve Rir-waarde hebben; de overige items, waarvan de Rir-waarde 

berekend kon worden, functioneren over het algemeen goed. 
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 Deze resultaten liggen in lijn met de verschillende studies waarbij een zinsherhaaltaak 

voor andere talen is ontwikkeld (Yan et al., 2016). In al deze onderzoeken zijn namelijk, net als 

in de huidige studie, de items ontwikkeld op basis van de dertig zinnen die Ortega et al. (2002) 

hebben vastgelegd. Alle testontwikkelaars hebben ertoe besloten deze zinnen letterlijk te 

vertalen en alleen daar waar het Engels en de betreffende taal zodanig linguïstisch van elkaar 

afweken, dat de zin ongrammaticaal werd, de zinnen aangepast. Deze methode is ook toegepast 

in de ontwikkeling van de items voor de zinsherhaaltaak in de huidige studie en dus is het 

logisch dat er vergelijkbare resultaten met betrekking tot de betrouwbaarheid naar voren zijn 

gekomen. 

 Van een deel van de items is niet vastgesteld of ze goed functioneerden, omdat de Rir-

waarden hiervan niet konden worden berekend. In het geval van het eerste item kan dit 

verklaard worden, omdat iedereen dit correct heeft herhaald. De overige items zijn door geen 

van de proefpersonen correct herhaald. Dit is opvallend, omdat de items in de meeste 

zinsherhaaltaken die recent voor andere talen ontwikkeld zijn, ook gebaseerd zijn op de items 

die Ortega et al. (2002) hebben gemaakt (Yan et al., 2016). Een mogelijke verklaring voor de 

gevonden resultaten is dat er bij het eerste item sprake is van een plafondeffect. Kennelijk is dit 

item voor leerders op halfgevorderd niveau van het Nederlands te gemakkelijk. Andersom geldt 

een zogenaamd vloereffect voor de items die door geen van de proefpersonen correct zijn 

herhaald: deze items zijn wellicht te moeilijk voor de onderzochte groep leerders. Dit betekent 

dat wanneer de zinsherhaaltaak doorontwikkeld zou worden en gebruikt zou worden voor 

andere taalbeheersingsniveaus, de verwachting is dat het item dat door iedereen correct is 

herhaald, op hogere taalniveaus ook een plafondeffect zal kennen. De items die door geen 

enkele halfgevorderde leerder in het huidige onderzoek correct zijn herhaald, zullen naar 

verwachting ook op de lagere niveaus door niemand correct worden herhaald. 

 Ondanks het feit dat de data deze voorspelling suggereren, heeft de huidige studie een 

belangrijke beperking. Veel van de participanten gaven tijdens de afname van het onderzoek 

aan dat zij de zinsherhaaltaak moeilijk vonden. Net als bij de PPVT-III-NL heeft een aanzienlijk 

deel van de participanten tijdens het herhalen van de zinnen op een gegeven moment gezwegen. 

De testleiders hebben geprobeerd deze deelnemers aan te moedigen door te gaan, maar een 

respons bleef desondanks vaak uit. De vraag is dus of de participanten de zinnen in de items 

die door niemand correct zijn herhaald, daadwerkelijk te moeilijk vonden, of dat ze de taak in 

het algemeen moeilijk vonden en daarom besloten te zwijgen, zodat ze geen fouten zouden 

maken. Een mogelijke oplossing voor dit gegeven is door in vervolgonderzoek de opzet van de 

zinsherhaaltaak te veranderen. In de huidige studie liepen de zinnen min of meer in 
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moeilijkheidsgraad op, waardoor de taak wellicht voor een deel van de participanten te 

frustrerend werd. Door de zinsherhaaltaak zodanig te programmeren, dat ieder individu bij wie 

de taak wordt afgenomen, de zinnen in een willekeurige volgorde krijgt aangeboden, is het 

wellicht mogelijk om de resultaten die in de huidige studie zijn gevonden, te verklaren.  

 Hoewel een deel van de participanten tijdens de afname heeft gezwegen, kon wel een 

antwoord worden gegeven op de vraag of de ontwikkelde zinsherhaaltaak een intern valide 

meetinstrument was. Daarbij werd verwacht dat NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau 

van B1 meer zinnen correct herhaalden dan NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van 

A2. De resultaten van het onderzoek laten zien dat dit inderdaad het geval is. Dit sluit aan bij 

eerder gevonden resultaten van de zinsherhaaltaak in het algemeen, waaruit blijkt dat dat deze 

taak een onderscheid kan maken tussen leerders van een lager taalvaardigheidsniveau en 

leerders van een hoger taalvaardigheidsniveau (Miller, 1973; Kim et al., 2016; Yan et al., 2016). 

 Het al dan niet correct herhalen van een zin bij de zinsherhaaltaak werd in de huidige 

studie aangegeven met ‘correct’ of ‘incorrect’. Daarmee werd een binair scoringssysteem 

aangehouden, zodat het doel van een betrouwbaar meetinstrument kon worden behaald. Een 

aanbeveling voor vervolgonderzoek is om geen binair scoringssysteem, maar een 

meerpuntsschaal of scorecontinuüm te gebruiken, zoals Kim et al. (2016) voor hun 

zinsherhaaltaak hebben ontwikkeld. Hoewel Kim et al. aangeven dat het langer duurt om de 

zinnen te scoren met een meerpuntsschaal dan met een binair scoringssysteem, hebben Yan et 

al. (2016) opgemerkt dat de zinsherhaaltaak daarmee wel sensitiever wordt. In dat geval is het 

mogelijk om kleine verschillen tussen individuele participanten bij wie de taak wordt 

afgenomen, te duiden. Door een binair scoringssysteem te gebruiken, gaat daarnaast een deel 

van de data verloren. Zo hebben in de huidige studie zwijgers en mensen die een item bijna 

correct herhaalden, op een kleine fout na, dezelfde score ontvangen, te weten ‘0’.  

 Het gehanteerde scoringssysteem kan ook de onverwachte patronen verklaren die 

gevonden zijn bij de beantwoording van de deelvraag of NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van B1 complexere zinnen vaker correct realiseren dan NT2-leerders 

met een taalvaardigheidsniveau van A2. Dit geldt ook voor patronen die gevonden zijn bij het 

beantwoorden van de deelvraag of NT2-leerders met een taalvaardigheidsniveau van B1 

complexere structuren vaker correct realiseren dan NT2-leerders met een 

taalvaardigheidsniveau van A2. In het geval van het correct herhalen van de zinnen is 

waarneembaar dat de hoger taalvaardige leerders vaker complexere zinnen correct realiseren 

dan lager taalvaardige leerders. Opmerkelijk is echter dat zinnen met een complexe 

moeilijkheidsgraad vaker correct gerealiseerd worden dan de enigszins complexe zinnen en 
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structuren. Het is mogelijk dat sommige eenvoudige grammaticale structuren vaker in 

complexe zinnen voorkomen dan in enigszins complexe zinnen. Hierdoor zouden de complexe 

zinnen, die dus een hogere moeilijkheidsgraad hebben, in feite eenvoudiger zijn dan ze in de 

huidige studie zijn ingedeeld. Door in toekomstig onderzoek een meerpuntsschaal te gebruiken 

zou het mogelijk zijn om te onderzoeken of participanten op complexe zinnen daadwerkelijk 

hoger scoren dan op de enigszins complexe zinnen, omdat er meer grammaticale structuren 

correct worden gerealiseerd per zin. De gebruikte binaire scoringsmethode ondervangt 

dergelijke subtiele verschillen niet. Ook verdient het in vervolgonderzoek de aanbeveling om 

met behulp van de ingedeelde grammaticale structuren een zinsherhaaltaak op een 

systematische manier in elkaar te zetten. Daarmee wijkt de invulling van het format af van de 

zinsherhaaltaak van Ortega et al. (2002), maar de onderzoeksvariabelen zouden daardoor beter 

uit elkaar kunnen worden gehouden. 

 Hoewel in de huidige studie het aantal correct gerealiseerde grammaticale structuren per 

zin is aangegeven, leent de dataset zich niet voor een koppeling van de correctscores van de 

zinnen aan de correctscores van de grammaticale structuren. Zoals reeds eerder vermeld is, 

heeft een deel van de participanten bij een aantal items gezwegen. Bovendien is er ook een 

aantal items waarbij de participanten de zin begonnen te herhalen, maar halverwege stopten, 

omdat ze deze toch te moeilijk vonden. Door aansporing van de testleiders hervatten de 

deelnemers vaak aan het eind van de zinsherhaaltaak weer de opdracht. Dit zou kunnen 

verklaren waarom het aantal correct gerealiseerde grammaticale structuren met een enigszins 

complexe moeilijkheidsgraad minder groot is dan het aantal met een complexe 

moeilijkheidsgraad. Een deel van het aantal grammaticale structuren met een enigszins 

complexe moeilijkheidsgraad bevond zich namelijk in het deel van de zinsherhaaltaak op het 

moment dat proefpersonen zwegen. 

 Ook de beschouwing van deze resultaten laat zien dat het voor vervolgonderzoek 

belangrijk is om in overweging te nemen de zinsherhaaltaak niet in moeilijkheidsgraad op te 

laten lopen, maar om de items per participant in een willekeurige volgorde aan te bieden. Op 

deze manier kan worden voorkomen dat patronen zoals die in de huidige studie voorkomen, 

zich toonbaar maken.  

 Het is wellicht in de toekomst ook mogelijk om een adaptieve zinsherhaaltaak te maken, 

om te voorkomen dat participanten van lagere taalvaardigheidsniveaus zich niet beperkt of 

beschaamd voelen in het volbrengen van de taak. Wanneer een proefpersoon een item incorrect 

herhaalt, zou een zin met een lagere moeilijkheidsgraad kunnen worden aangeboden; doet een 

cursist een item goed, dan is een zin met een hogere moeilijkheidsgraad mogelijk. Op deze 
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manier zou de score op de zinsherhaaltaak de moeilijkheidsgraad van de zinnen kunnen zijn die 

een participant ten hoogste correct kan herhalen. 

 Een laatste beperking van de zinsherhaaltaak is het feit dat alleen de mondelinge 

taalvaardigheid gemeten wordt. Alleen de door Hulstijn (2015) vormgegeven BLC wordt dan 

getoetst, omdat de schriftelijke modaliteit alleen in de HLC ofwel de periferie van 

taalvaardigheid voorkomt. Dit betekent dat slechts een deel van het construct taalvaardigheid 

getoetst wordt. Een mogelijke oplossing hiervoor is de clozetest, waarbij proefpersonen in gaten 

in zinnen woorden schriftelijk moeten invullen die het best passend zijn (Fotos, 1991). Hoewel 

ook deze taak voor veel talen, waaronder door Tremblay (2011) voor het Frans, zijn 

gevalideerd, lijkt deze taak dan weer geen goede voorspeller voor mondelinge taalvaardigheid 

(Kim et al., 2016). Afhankelijk van het doel van het uit te voeren onderzoek of de cursus in het 

onderwijs zou dus ofwel een zinsherhaaltaak ofwel een clozetest gebruikt kunnen worden. Het 

is wellicht mogelijk om in de toekomst de beide formats te combineren, opdat er een 

allesomvattende testopzet ontstaat die een voorspeller kan zijn voor taalvaardigheid in zowel 

de mondelinge als de schriftelijke modaliteit. In dat geval zou deze taak taalvaardigheid zowel 

in de BLC-HLC-dimensie als in de kern-periferiedimensie van Hulstijn kunnen toetsen, 

waardoor een nauwkeuriger beeld ontstaat van de taalvaardigheid van een individu. 
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7. APPENDICES 

 

7.1. Niveau-indeling Grammaticale Structuren 

In Appendix 3 en 4 is onder elke zin in cursief schrift aangegeven wat de belangrijkste 

grammaticale elementen in de zin zijn. De verantwoording voor de keuze om deze structuren 

aan te geven, is gebaseerd op de criteria die Van de Scheur (2012) in zijn Masterscriptie heeft 

gebruikt om de items van zijn zinsherhaaltaak in te delen in moeilijkheidsgraadniveaus. Hierbij 

heeft de auteur gebruik gemaakt van een niveau-indeling die eerder door Chiat et al. (2010) 

universeel voor alle talen was opgesteld om grammaticale complexiteit weer te geven. Van de 

Scheur (2012) heeft daarnaast nog enkele grammaticale structuren aan de niveaus toegevoegd 

die kenmerkend zijn voor het Nederlands. De volgende niveaus kunnen dan worden 

onderscheiden, waarbij niveau I het minst en niveau III het meest complex is: 

 

- Niveau I 

o Simplexe zinnen met een SVO-woordvolgorde. Bij meerdere werkwoorden in 

de zin is er óf één hulpwerkwoord óf één modaal werkwoord. 

o Eén hulpwerkwoord of één modaal werkwoord. 

o Korte, irreversibele passieven die een actie aanduiden. 

o Vraagwoordvragen (niet met het object als vraagwoord). 

o Coördinatie in de zin. 

§ Nevenschikking. 

§ Complementszinnen in de vorm van een infinitief. 

- Niveau II 

o Simplexe zinnen met een SVO-woordvolgorde. Er is sprake van een combinatie 

van een hulpwerkwoord en een modaal werkwoord óf een hulpwerkwoord of 

modaal werkwoord wordt gecombineerd met een negatie. 

o Complexe zinnen met een SVO-woordvolgorde. Er is sprake van een combinatie 

van een hulpwerkwoord, een modaal werkwoord en een negatie. 

o Reversibele passieven. 

o Vraagwoordvragen waarbij het object wordt bevraagd. 

o Ingebedde complements- en adjunctzinnen. 
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- Niveau III 

o Relatieve bijzinnen. 

o Clefting. 

o Substantieven met een complement. 
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7.2. Achtergrondvragenlijst 
Beste cursist,             

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. 
 
Mijn beroep / studie is           
 
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) 

 
Ik heb problemen met lezen en schrijven in mijn moedertaal 

� nee 
� ja 

 
Ik heb problemen met horen 

� nee 
� ja 

 
Ik heb problemen met zien 

� nee 
� ja 
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7.3. Items Originele Zinsherhaaltaak 

 

Zinsnummer en 

moeilijk-heidsgraad 

 W S 

1 I have to get a haircut. 6 7 

I - Hoofdzin in SVO-volgorde met één modaal 
werkwoord en één zelfstandig werkwoord. 

7 8 

2 The red book is on the table.   

I - Hoofdzin met één zelfstandig werkwoord.   

3 The streets in this city are wide. 7 8 

I - Hoofdzin met een koppelwerkwoord.   

4 He takes a shower every morning. 6 9 

I - Hoofdzin in SVO-volgorde met één zelfstandig 
werkwoord. 

  

5 What did you say you were doing today? 8 10 

III - Vraagzin met zowel in hoofdzin als bijzin een 
hulpwerkwoord en een zelfstandig werkwoord. 

- Objectcleft. 
- Relatieve bijzin bij het object. 

  

6 I doubt that he knows how to drive that well. 10 10 

II - Hoofdzin met één zelfstandig werkwoord en een 
objectszin als complement. 

- Vraagzin als object van het complement. 

  

7 After dinner I had a long, peaceful nap. 8 11 

I - Hoofdzin in SVO-volgorde met een zelfstandig 
werkwoord. 

  

8 It is possible that it will rain tomorrow. 8 12 

I - Hoofdzin met een koppelwerkwoord en een 
bijzin als complement. 

- Bijzin met een hulpwerkwoord en een 
zelfstandig werkwoord. 

  

9 I enjoy movies which have a happy ending. 8 12 

III - Hoofdzin met een zelfstandig werkwoord en een 
relatieve bijzin bij het object. 

  

10 The houses are very nice but too expensive. 8 12 

I - Twee hoofdzinnen met één koppelwerkwoord en 
verbonden met een nevenschikkend voegwoord. 

- Ellips van het subject en het werkwoord in de 
tweede hoofdzin. 

  

11 The little boy whose kitten died yesterday is sad. 9 13 
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III - Hoofdzin met een koppelwerkwoord. 
- Ingebedde relatieve bijzin in het midden van de 

hoofdzin. 

  

12 That restaurant is supposed to have very good food. 9 13 

II - Hoofdzin in SVO-volgorde met een 
hulpwerkwoord, een modaal werkwoord en een 
zelfstandig werkwoord. 

  

13 I want a nice, big house in which my animals can live. 12 14 

III - Hoofdzin in SVO-volgorde met één zelfstandig 
werkwoord. 

- Relatieve bijzin bij het object. 
- Bijzin met één modaal werkwoord. 

  

14 You really enjoy listening to country music, don't you? 9 14 

I - Vraagzin met zelfstandig werkwoord en 
infinitief als complement. 

- Tag. 

  

15 She just finished painting the inside of her apartment. 9 14 

I - Hoofdzin met een zelfstandig werkwoord en een 
infinitief als object. 

  

16 Cross the street at the light and then just continue 

straight ahead. 

12 15 

I - Imperatief. 
- Twee hoofdzinnen verbonden met een 

nevenschikkend voegwoord. 

  

17 The person I'm dating has a wonderful sense of humor. 11 15 

III - Hoofdzin met een zelfstandig werkwoord. 
- Relatieve bijzin bij het subject. 
- Bijzin met hulpwerkwoord en zelfstandig 

werkwoord. 

  

18 She only orders meat dishes and never eats vegetables. 9 15/16 

I - Twee hoofdzinnen met ieder één zelfstandig 
werkwoord. 

- De twee zinnen zijn verbonden met een 
nevenschikkend voegwoord. 

- Ellips van het subject in de tweede zin. 

  

19 I wish the price of town houses would become 

affordable. 

10 15 

II - Hoofdzin met één zelfstandig werkwoord. 
- Hoofdzin met ondergeschikte bijzin als 

complement. 
- Bijzin met modaal werkwoord en zelfstandig 

werkwoord. 

  

20 I hope it will get warmer sooner this year than it did 

last year. 

14 16 
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II - Hoofdzin met één zelfstandig werkwoord. 
- Hoofdzin met ondergeschikte bijzin als 

complement. 
- Bijzin met een modaal werkwoord, een 

hulpwerkwoord en een zelfstandig werkwoord. 

  

21 A good friend of mine always takes care of my 

neighbor’s three children. 

13 16 

I - Hoofdzin met één zelfstandig werkwoord. 
- Possessiefconstructie. 

  

22 The black cat that you fed yesterday was the one 

chased by the dog. 

14 16 

III - Hoofdzin met koppelwerkwoord. 
- Relatieve bijzin met zelfstandig werkwoord bij 

het subject. 
- Relatieve bijzin met passiefconstructie aan het 

eind van de zin. 

  

23 Before he can go outside, he has to finish cleaning his 

room. 

12 16 

II - Adjunct als bijzin vooraan in de zin. 
- Hoofdzin met modaal werkwoord en zelfstandig 

werkwoord. 
- Zelfstandig werkwoord met infinitief als 

complement. 

  

24 The most fun I've ever had was when we went to the 

opera. 

14 16 

III - Hoofdzin met één koppelwerkwoord. 
- Relatieve bijzin bij het subject. 
- Bijzin met een hulpwerkwoord en een 

zelfstandig werkwoord. 

  

25 The terrible thief whom the police caught was very tall 

and thin. 

12 17 

III - Hoofdzin met een koppelwerkwoord. 
- Relatieve bijzin bij het subject. 
- Bijzin met een zelfstandig werkwoord. 

  

26 Would you be so kind as to hand me the book which is 

on the table? 

16 17 

III - Vraagzin met een modaal werkwoord en een 
koppelwerkwoord. 

- Infinitief als complement bij adjectief. 
- Relatieve bijzin bij het object van de 

infinitiefzin. 

  

27 The number of people who smoke cigars is increasing 

every year. 

11 17/18 
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III - Hoofdzin met hulpwerkwoord en zelfstandig 
werkwoord. 

- Relatieve bijzin bij het subject. 
- Bijzin met één zelfstandig werkwoord. 

  

28 I don't know if the 11:30 train has left the station yet. 13 18 

II - Hoofdzin met één zelfstandig werkwoord. 
- Negatie in de hoofdzin. 
- Afhankelijke vraagzin als complement van de 

hoofdzin. 
- Bijzin met een hulpwerkwoord en een 

zelfstandig werkwoord. 

  

29 The exam wasn't nearly as difficult as you told me it 

would be. 

13 18 

II - Hoofdzin met een koppelwerkwoord. 
- Negatie in de hoofdzin. 
- Standard of comparison als bijzin met een 

zelfstandig werkwoord. 
- Bijzin met modaal werkwoord en zelfstandig 

werkwoord. 

  

30 There are a lot of people who don’t eat anything at all 

in the morning. 

15 19 

III - Hoofdzin met plaatsvervangend subject en één 
koppelwerkwoord. 

- Relatieve bijzin bij het subject. 
- Negatie in de bijzin. 
- Bijzin met hulpwerkwoord en zelfstandig 

werkwoord. 

  

 

Noot. Cijfers duiden aantallen aan. W staat voor ‘woord’ en S staat voor ‘syllabe’. In de rij 

onder de zinnen is de grammaticale complexiteit van de zin geduid. 
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7.4. Items Nederlandse Zinsherhaaltaak 

 

Zinsnummer 

en moeilijk-

heidsgraad 

 W S 

1 Ik moet naar de kapper. 5 6 

I - Hoofdzin met één modaal werkwoord.   

2 Het rode boek ligt op tafel. 6 8 

I - Hoofdzin met één hoofdwerkwoord.   

3 De straten in deze stad zijn breed. 7 9 

I - Hoofdzin met één koppelwerkwoord; 
- Modificerende bepaling na het substantief. 

  

4 Hij neemt elke ochtend een douche. 6 8 

I - Hoofdzin met één hoofdwerkwoord.   

5 Wat zei je dat je vandaag ging doen? 8 9 

III - Vraagzin met één hoofdwerkwoord;  
- Vraagwoord voor het object; 
- Inversie; 
- Bijzin met één hulpwerkwoord;  
- Extractie van het object uit de complementszin. 

  

6 Ik weet niet of hij zo goed kan autorijden. 9 12 

II - Hoofdzin met één hoofdwerkwoord;  
- Negatie in de hoofdzin; 
- Afhankelijke vraagzin als complement van de hoofdzin;  
- Bijzin met één modaal werkwoord. 

  

7 Na het avondeten heb ik heerlijk lang geslapen. 8 14 

II2 - Hoofdzin met één hulpwerkwoord 
- Inversie. 

  

8 Het zou kunnen dat het morgen gaat regenen. 8 12 

II - Hoofdzin met één hulpwerkwoord en één modaal 
werkwoord;  

- Subjectszin als complement van de hoofdzin. 
- Bijzin met één hulpwerkwoord. 

  

9 Ik houd van films die een goed einde hebben. 9 11 

III - Hoofdzin met één hoofdwerkwoord;  
- Relatieve bijzin bij het voorzetselvoorwerp; 
- Bijzin met één hoofdwerkwoord. 

  

                                                
2 Van de Scheur (2012) heeft inversie niet opgenomen in zijn niveau-indeling. Omdat het bij inversie gaat om 
een hoofdzin met enige complexiteit, is deze opgenomen in de enigszins complexe moeilijkheidsgraad. Daarmee 
is de constructie vergelijkbaar in moeilijkheid met simplexe SVO-zinnen met hulp- én modaal werkwoord. 
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10 De huizen zijn erg mooi, maar veel te duur. 9 10 

I - Twee hoofdzinnen met één koppelwerkwoord en verbonden 
met een nevenschikkend voegwoord;  

- Nevenschikking van twee adjectivale frasen. 

  

11 Het jongetje van wie het poesje is doodgegaan, is verdrietig. 10 17 

III - Hoofdzin met één koppelwerkwoord.  
- Relatieve bijzin bij het subject, in het midden van de zin. 
- Bijzin met één hulpwerkwoord. 

  

12 Dat restaurant zou erg goed eten hebben. 7 11 

I - Hoofdzin met één modaal werkwoord.   

13 Ik wil een mooi, groot huis waarin mijn dieren kunnen wonen 11 15 

III - Hoofdzin met één modaal werkwoord;  
- Relatieve bijzin bij het object;  
- Bijzin met één modaal werkwoord. 

  

14 Jij luistert echt heel graag naar klassieke muziek, toch? 9 13 

I - Vraagzin met één hoofdwerkwoord; 
- Tag. 

  

15 Ze is net klaar met het schilderen van haar appartement. 10 15 

III - Hoofdzin met één koppelwerkwoord met complement bij het 
adjectief. 

  

16 De straat oversteken bij het stoplicht en dan alsmaar rechtdoor. 10 16 

I - Imperatief met infinitief, 
- Nevenschikking (zonder werkwoord) 

  

17 De persoon met wie ik een relatie heb, is erg grappig.  11 15 

III - Hoofdzin met één koppelwerkwoord, met relatieve bijzin bij 
het subject, in het midden van de zin. 

- Bijzin met één hoofdwerkwoord. 

  

18 Ze eet altijd alleen maar vlees en nooit groenten. 9 12 

I - Hoofdzin met één hoofdwerkwoord.   

19 Ik wou dat de prijs van rijtjeshuizen betaalbaar zou zijn. 10 15 

II - Hoofdzin met één modaal werkwoord; 
- Comlementzin met een modaal werkwoorden en één 

koppelwerkwoord. 

  

20 Ik hoop dat het dit jaar eerder warm wordt dan vorig jaar. 12 14 

II - Hoofdzin met één werkwoord;  
- Objectszin als complement bij de hoofdzin. 
- Bijzin met één koppelwerkwoord. 

  

21 Een goede vriend van mij past altijd op de drie kinderen van mijn 

buurman. 

14 19 

I - Hoofdzin met één werkwoord; 
- Possessiefconstructie. 
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22 De kat die je altijd voert, wordt door de hond achtervolgd. 11 14 

III - Reversibele passief;  
- Relatieve bijzin bij het subject; 
- Bijzin met één hoofdwerkwoord. 

  

23 Voordat hij naar buiten mag, moet hij eerst zijn kamer opruimen. 11 16 

II - Hoofdzin met één modaal werkwoord en één 
hoofdwerkwoord;  

- Inversie; 
- Adjunct als bijzin uitgedrukt;  
- Bijzin met één modaal werkwoord. 

  

24 Het leukste dat ik ooit heb gedaan, is naar de opera gaan. 12 16 

III - Hoofdzin met één koppelwerkwoord;  
- Relatieve bijzin bij het subject, in het midden van de zin.  
- Bijzin met één hulpwerkwoord. 

  

25 De slechte dief die de politie heeft opgepakt, was erg lang en dun. 13 18 

III - Hoofdzin met één koppelwerkwoord;  
- Relatieve bijzin bij het subject.  
- Bijzin met één hulpwerkwoord. 

  

26 Zou je zo vriendelijk willen zijn om mij het boek te geven dat op 

tafel ligt? 

16 21 

III - Hoofdzin met twee modale werkwoorden en één 
koppelwerkwoord;  

- Infinitiefzin als adjunct bij de hoofdzin;  
- Relatieve bijzin bij het object van de infinitiefzin;  
- Bijzin met één hoofdwerkwoord. (2x) 

  

27 Het aantal mensen dat sigaren rookt, neemt elk jaar toe. 10 14 

III - Hoofdzin met één gescheiden hoofdwerkwoord;  
- Relatieve bijzin bij het subject;  
- Bijzin met één hoofdwerkwoord. 

  

28 Ik weet niet of de trein van kwart over negen al is vertrokken. 13 16 

II - Hoofdzin met één hoofdwerkwoord;  
- Negatie in de hoofdzin; 
- Afhankelijke vraagzin als complement van de hoofdzin;  
- Bijzin met één hulpwerkwoord. 

  

29 Het examen was lang niet zo moeilijk als ik had verwacht. 11 15 

II - Hoofdzin met één koppelwerkwoord;  
- Negatie in de hoofdzin; 
- Standard of comparison als bijzin;  
- Eén hulpwerkwoord in de bijzin. 

  

30 Er zijn veel mensen die ’s ochtends helemaal niet ontbijten. 10 15 

III - Hoofdzin met plaatsvervangend subject en één 
koppelwerkwoord;  

- Relatieve bijzin bij het subject; 
- Bijzin met één hoofdwerkwoord; 
- Negatie in de bijzin. 
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Noot. Cijfers duiden aantallen aan. W staat voor ‘woord’ en S staat voor ‘syllabe’. In de rij 

onder de zinnen is de grammaticale complexiteit van de zin geduid. 
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7.5. Instructies Taken 

 

7.5.1. Instructies Zinsherhaaltaak 

De instructies van de zinsherhaaltaak luidden als volgt: “U gaat nu zinnen naspreken. Het is de 

bedoeling dat u de zinnen volledig herhaalt. Het is belangrijk dat u alle woorden nazegt. Als u 

verder wilt gaan met de volgende zin, drukt u op de spatiebalk. Druk op de spatiebalk om te 

beginnen.” Hierna volgden de instructies van de oefenopgaven die als volgt waren opgesteld: 

“Er volgen eerst een aantal oefenzinnen. Luister naar de zin en wacht op de piep om te beginnen 

met spreken. Druk op de spatiebalk om door te gaan naar de volgende zin.” Na de oefenopgaven 

werd de participanten met de volgende instructies aangegeven dat de werkelijke taak begon: 

“Dit waren de oefenzinnen. Als u geen vragen meer heeft, druk dan op de spatiebalk. De test 

gaat nu beginnen.” Nadat de participanten alle zinnen hadden herhaald, hoorden zij: “Dit is het 

einde van de test.” 

 

 

7.5.2. Instructies backward-digit-spantaak 

De instructies van de backward-digit-spantaak luidden als volgt: “U gaat nu getallen 

opschrijven. U ziet straks kort cijfers op het scherm. Deze cijfers moet u in omgekeerde 

volgorde opschrijven. Als u dus eerst een 3 en daarna een 2 ziet, dan schrijft u eerst 2 en daarna 

3. U kunt beginnen als u een piep hoort.” Aan het eind van de test hoorden de participanten: 

“Dit was het cijferonderdeel van dit onderzoek.” 
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7.6. Getallenreeksen 

Niveau Cijferreeksen 

Oefenen 1 3 

4 6 

9 1  

2 7 

2 3 6 

1 5 

5 6 

4 8 

3 3 1 4 

5 2 1 

7 8 0 

2 3 1 

4 2 4 1 6 

1 5 4 3 

2 7 5 9 

7 1 0 5 

5 4 5 1 3 2 

6 1 4 2 5 

2 6 4 7 5 

0 5 7 9 6 
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7.7. Correctscores Grammaticale Structuren 

 B
1 

 A
2 

 M
oeilijk-

heids-

graad 

G
ram

m
a-

ticale 
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Percen-

tage 

A
antal 

correct 

Percen -

tage  

A
antal 

correct 

V
oorko-

m
ens 

in 

zinnen 

  

83,3%
 

10 

28,6%
 

2 1 II 

A
djunct als 

bijzin  

54,2%
 

13 

35,7%
 

5  2  II 

A
fhan-

kelijke 

vraag 

44,0%
 

37  

20,4%
 

10 

7 II 

B
ijzin m

et 

één hoofd-

w
erk-

w
oord 

27,4%
 

23 

6,1%
 

3  7  II  

B
ijzin m

et 

één 
hulp-

w
erk -

w
oord 

8,3%
 

1  0%
 

0  1  II  

B
ijzin m

et 

één 

koppel-

w
erk -

w
oord  

16,7%
 

2  14,3%
 

1  3 II 

B
ijzin m

et 

één m
odaal 

w
erk-

w
oord 

16,7%
 

2  0%
 

0 1 II 

B
ijzin m

et 

één m
odaal 

en 
één 

koppel-

w
erk-

w
oord  

58,3%
 

7  42,9%
 

3 1 III 

C
om

plem
e

nt 
bij 

het 

adjectief 

58,3%
 

7 42,9%
 

3 1  III  

Extractie 

object 
uit 

de com
ple -

m
entszin  
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86,5%
 

83 

69,6%
 

39 

8 I H
oofdzin 

m
et 

één 

hoofd-

w
erk-

w
oord 

66,7%
 

8 28,6%
 

2  1 I H
oofdzin 

m
et 

één 

hulpw
erk-

w
oord 

91,7%
 

11 

42,9%
 

3  1 II 

H
oofdzin 

m
et 

één 

hulp- 
en 
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odaal 

w
erk-

w
oord 

68,5%
 

74  

54,0%
 

34  

9 I H
oofdzin 

m
et 

één 

koppel -

w
erk-

w
oord 

81,3%
 

39 

50%
 

14 

3 I H
oofdzin 

m
et 

één 

m
odaal 

w
erk -

w
oord 

50%
 

6  28,6%
 

2 1  II  

H
oofdzin 

m
et 

één 

m
odaal en 

één hoofd-

w
erk-

w
oord 

58,3%
 

7 28,6%
 

2  1 I H
oofdzin 

m
et 

scheidbaar 

w
erk-

w
oord 

16,7%
 

2 0%
 

0 1 II 

H
oofdzin 

m
et 

tw
ee 

m
odale en 

éénkoppel-

w
erk -

w
oord 

50%
 

6 14,3%
 

1 1  I  Im
peratief 

m
et 

infinitief  

0%
 

0 0%
 

0  1  II  

Infinitie -

fzin 
als 

adjunct 

van 
de 

hoofdzin 

75%
 

27 

66,7%
 

14  

3 II 

Inversie 

75%
 

9  57,1%
 

4 1 I M
odifi-

cerende 

bepaling 

na 
het 

substantief 
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91,7%
 

11 

42,9%
 

3 1 II 

N
egatie in 

de bijzin  

85,4%
 

41 

57,1%
 

16 

3 II 

N
egatie in 

de 

hoofdzin 

100%
 

12 

85,7%
 

6  1 I N
even-

schikking 

van 
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ee 

adjectivale 

frasen 

41,7%
 

5 0%
 

0  1 I N
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w
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d 

83,3%
 

10 

85,7%
 

6 1 II 

O
bjectszin 
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ple -

m
ent 
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de 

hoofdzin 

83,3%
 

10  

57,1%
 

4 1  II  

Plaatsver -

vangend 

subject  

75,0%
 

9 42,9%
 

3  1 I Possessief-

constructie 

100%
 

12  

42,9%
 

3 1 III 

R
elatieve 

bijzin 
bij 

het object 

25,0%
 

3 0%
 

0 1  III 

R
elatieve 

bijzin 
bij 

het 
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van 
de 

bijzin 

83,3%
 

10 

57,1%
 

4  1  III 

R
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bij 

het subject  

54,2%
 

39 
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11 
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5 1 III 

R
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bij 
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0%
 

0 0%
 

0 1 II 

R
eversi-

bele 

passief 

25,0%
 

3 14,3%
 

1  1 II 

Standard 

of 
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pa -
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als 

bijzin  

83,3%
 

10 

42,9%
 

3  1 II 

Subjects-

zin 
als 
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ple-

m
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van 

de 

hoofdzin 

91,7%
 

11  

85,7%
 

6  1 I Tag -vraag  

83,3%
 

10 

100%
 

7 1 II 

V
raag-

w
oord 

als 

object 

75,0%
 

18  

42,9%
 

8 2  I V
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m
et 

één 

hoofd -

w
erk -

w
oord 

 


