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Correctheid van grammaticale inflectie in het Frans
als moedertaal en tweede taal:
Invloed van grammaticale complexiteit en
hoorbaarheid op geslachtsmarkering
Marco Bril
Binnen schrijfvaardigheid in zowel de moedertaal
als een tweede taal spelen grammaticale correctheid
en de spelling van woorden een grote rol. Het correct
toepassen van grammaticale inflectie wordt door
veel leerlingen lastig gevonden, zoals tweedetaalleerders van het Frans. In deze studie is onderzocht
wat de effecten van de grammaticale complexiteit
van zinnen en de hoorbaarheid van inflecties zijn
op het toepassen van geslachtsmarkering bij moedertaalsprekers en Nederlandstalige taalleerders van
het Frans. De resultaten tonen dat grammaticale
complexiteit en woordsoort van invloed zijn op het
correct toepassen van geslachtsmarkering. De hoorbaarheid speelt alleen in specifieke constructies en
woordsoorten een rol.

(français langue maternelle, FLM) als tweedetaalleerders van het Frans (français langue étrangère,
FLE) (zie Bril, 2018 en Bartning, 2000 voor
FLE; Sénéchal, 2000 voor FLM). Oorzaken van
deze problematiek zijn in de huidige literatuur nauwelijks beschreven (o.a. Bril, 2016;
Ågren, 2008). Dit artikel rapporteert de resultaten van een studie naar de effecten van
de grammaticale complexiteit van zinnen en
de hoorbaarheid van inflectie op geschreven geslachtsmarkering (bv. grand-mannelijk,
grande-vrouwelijk (groot)) bij FLM-sprekers en
Nederlandstalige FLE-leerders. Eerst beschrijven we wat de invloeden van grammaticale
complexiteit en hoorbaarheid zijn op het verwervingsproces van grammaticale inflectie
in zowel de moedertaal als een tweede taal.
Daarna presenteren we de onderzoeksvraag
en de hypotheses. Vervolgens beschrijven we
de onderzoeksmethode en rapporteren we de
resultaten. Ten slotte bediscussiëren we deze
resultaten en formuleren we adviezen voor
vervolgonderzoek en taalonderwijs.

Schrijfvaardigheid wordt in het huidige talenonderwijs als een van de vier taalvaardigheden
beschouwd in zowel de moedertaal als een
tweede taal. Hierin spelen grammaticale correctheid en de spelling van woorden een grote
rol. Geschreven grammaticale inflectie, zoals
werkwoordsvervoeging of geslachtsmarkering, wordt daarbij door leerlingen als lastig
ervaren. Dit geldt voor zowel beginnende en
gevorderde moedertaalleerders van het Frans

Grammaticale complexiteit
In de psycholinguïstiek wordt grammaticale
complexiteit gedefinieerd als de grootte van
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het syntactisch domein waarin een zin staat
(zie Roll, Frid, & Horne, 2007; Hawkins,
1994). Specifiek wordt hierbij de grootte van
een grammaticaal domein gemeten in termen
van het aantal onderliggende syntactische
constituenten van de constructie, en niet het
aantal woorden waaruit het grammaticaal
domein bestaat. Dit betekent dat een zin die
in een groter syntactisch domein staat, zoals
‘de auto is groot’, complexer is dan een zin
die in een kleiner domein staat, zoals ‘de
grote auto’. In het brein vraagt het verwerken van complexere zinnen, zoals predicatieve zinnen (met een werkwoord: ‘de auto is
groot’), meer ‘energie’ dan minder complexe
structuren, zoals attributieve (zonder werkwoord: ‘de grote auto’). Daardoor worden bij
het laatste type structuur minder fouten in de
taalproductie gemaakt (Bril, 2016; Fanselow,
Kliegl, & Schlesewsky, 2002). Bril (2016) bijvoorbeeld toont aan dat in zowel FLM als
FLE meer schrijffouten in geslachtsmarkering worden gemaakt in zinnen die in een
groter syntactisch domein staan: geslachtsmarkering in la voiture que j’ai achetée (de auto
die ik gekocht heb) wordt vaker foutief toegepast dan in je l’ai achetée, la voiture (ik heb
hem gekocht, die auto). Vanuit een generatief
standpunt bevat de laatste constructie een
kleiner onderliggend syntactisch domein dan
de eerste en wordt hij daarom als minder
complex gedefinieerd. De categorie met de
minste inflectiefouten is die van de attributieve bijvoeglijke naamwoorden, zoals la grande
voiture (de grote auto).

(Goldschneider, & Dekeyser, 2001). Net als
in het Nederlands kan geslachtsmarkering
in het Frans hoorbaar zijn, zoals in petite /
ptit/ - vrouwelijk (vs. petit /pti/ – mannelijk)
(klein), of stil, zoals in carrée /kare/ vrouwelijk (vs. carré /kare/ – mannelijk) (vierkant)
of seule /sœl/ – vrouwelijk (vs. seul /sœl/ –
mannelijk) (alleen). Dit verschil hangt af
van de vraag of de letter voorafgaand aan de
geslachtsmarkering een klinker (stille markering – carrée), een hoorbare medeklinker
(stille markering – seule) of een niet-hoorbare
medeklinker (hoorbare markering – petite)
is. In lijn met Goldscheider en Dekeyser
(2001) tonen Frenck-Mestre et al. (2008) aan
dat inflecties die niet hoorbaar zijn, zoals
carrée, in FLM minder snel geleerd worden
dan hoorbare, zoals petite. Een vergelijkbare bevinding is gedaan op woordniveau in
geschreven FLM. Sénéchal (2000) laat zien
dat woorden waarin alle letters uitgesproken
worden, beter worden gespeld dan woorden waarin ‘stille’ letters voorkomen. Hierbij
is niet gefocust op grammaticale inflecties,
maar alleen op de spelling van het gehele
woord. Goldschneider en Dekeyser (2001)
laten zien dat dezelfde bevindingen voor
gesproken tweedetaalverwerving gelden. Er
is echter nog geen onderzoek gedaan naar de
invloed van de hoorbaarheid van inflecties op
geschreven FLM en FLE.

Onderzoeksvraag en hypotheses
In deze studie wordt onderzocht wat de
invloed van grammaticale complexiteit en de
hoorbaarheid van grammaticale inflectie is
op de correctheid van geslachtsmarkering in
geschreven FLM en FLE. Hierbij ligt de focus
op bijvoeglijke naamwoorden en voltooide
deelwoorden. De volgende onderzoeksvraag
is geformuleerd: hebben de grammaticale
complexiteit van zinnen en de hoorbaarheid
van grammaticale inflectie invloed op de cor-

Invloed van uitspraak
Naast de grammaticale complexiteit van zinnen heeft ook de hoorbaarheid van inflecties
invloed op de verwerving van deze taalkundige elementen. Gesproken inflecties die
duidelijk hoorbaar zijn (bv. ‘werkt’), worden sneller geleerd dan ‘stille’, zoals ‘wordt’
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rectheid van geschreven geslachtsmarkering
bij FLM-sprekers en FLE-leerders?
Het onderzoek gaat uit van 3 hypotheses
die voor zowel FLM-sprekers als FLE-leerders
gelden:
1. De geslachtsmarkering wordt in bijvoeglijke naamwoorden vaker goed toegepast
dan in voltooide deelwoorden;
2. De geslachtsmarkering wordt in attributieve constructies vaker goed toegepast dan
in predicatieve constructies;
3. 
De geslachtsmarkering die wordt uitgesproken, wordt vaker goed toegepast dan
niet-hoorbare.

me aan het onderzoek gegeven. Indien de
leerling minderjarig was, moest ook een van
de ouders tekenen.
Materiaal
Het materiaal waarmee de correctheid van het
toepassen van geslachtsmarkering in beide
groepen is gemeten, was een digitale invultaak
(figuur 1). Deze taak bestond uit 160 zinnen die
gecontroleerd waren voor twee soorten woorden (bijvoeglijke naamwoorden vs. voltooide
deelwoorden), twee niveaus van grammaticale
complexiteit (attributieve vs. predicatieve constructies) en de hoorbaarheid van geslachtsmarkering (hoorbaar vs. niet-hoorbaar). In
het totaal leverde dat acht verschillende typen
testitems op (2 v 2 v 2). Elke type bevatte 20
zinnen met één woord dat eventueel geslachtsmarkering nodig heeft. Deze woorden hadden
een regelmatige inflectie zoals grand (groot),
seul (alleen), ouvert (open) en reçu (ontvangen). Bijvoeglijke naamwoorden of voltooide
deelwoorden die stamverandering ondergaan,
zoals beau – belle (mooi), of afgeleide woorden,
zoals menteur – menteuse (liegend), waren niet
meegenomen in het testmateriaal, om alleen
de focus op de geslachtsmarkering –e te houden en niet op andere letters.
Daarnaast stonden alle zinnen in een
context van vrouwelijk enkelvoud. De reden
hiervoor is dat in het Frans een context van
mannelijk enkelvoud geen geslachtsmarkering in de beoogde testitems behoeft. Het
is dan niet duidelijk of de deelnemer correcte geslachtsmarkering heeft aangegeven
(nl. géén markering voor het mannelijk) of
de betreffende zin heeft overgeslagen. Tevens
waren alle beoogde items in het enkelvoud
om eventuele invloeden van getalsmarkering
(enkelvoud/meervoud) op het toepassen van
geslachtsmarkering te vermijden. Ook is de
vrouwelijke context van de zinnen duidelijk
aangegeven door lidwoorden of voornaamwoorden, zodat deelnemers zich niet konden
vergissen in het geslacht van woorden.

Methode van onderzoek
Deelnemers
Dit onderzoek is uitgevoerd onder zowel
FLM-sprekers als FLE-leerders. De FLMsprekers (n = 40) waren 17- en 18-jarige
leerlingen van een lyceum in Zuid-België,
gelegen tegen de Franse grens, om taalcontact met het Nederlands te minimaliseren.
Overigens is het Nederlands een vreemde taal
in dit gebied, en een vreemde taal beïnvloedt
de moedertaal alleen bij zeer intensieve input
(Schmid, 2009; Gürel, 2004). De Belgische
leerlingen spraken alleen Frans en waren niet
tweetalig. De FLE-leerders (n = 45) waren
Nederlandstalige leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep als de FLM-sprekers. Deze deelnemers waren 5-vwoleerlingen die op een middelbare school in de regio Rotterdam zaten en
schrijfvaardigheid op niveau B1/B2 beheersten. De FLM-sprekers hadden een vergelijkbaar opleidingsniveau als de FLE-leerders.
De deelnemers van beide groepen moesten
aangeven of zij gediagnosticeerd (blijkend
uit een officiële verklaring) waren voor een
taalstoornis zoals dyslexie. Leerlingen die
gediagnosticeerd waren, werden in de dataanalyse niet meegenomen. Iedere deelnemer
heeft geschreven toestemming voor deelna-
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Om te controleren of de deelnemers in
staat waren om de invultaak goed uit te voeren, waren er 40 testzinnen aan de taak toegevoegd. Deze zinnen betroffen andere grammaticale elementen dan geslachtsmarkering,
zoals betrekkelijke voornaamwoorden, en
zijn niet meegenomen in de data-analyse.
Vier onafhankelijke FLM-sprekers hebben
alle zinnen gecontroleerd op eventuele ambiguïteit in betekenis. In de voorbeelden 1 – 4

Alle zinnen hadden ongeveer dezelfde
lengte in woorden om de hoeveelheid energie
die nodig is om de zin in het brein te verwerken, constant te houden. Tevens waren alle
bijvoeglijke naamwoorden en voltooide deelwoorden hoogfrequente woorden, volgens
een frequentielijst voor het Frans (zie Brunet,
2014), omdat de frequentie van woorden een
effect heeft op de geschreven correctheid
(Dąbrowska, 2008).

1. attributief - bijvoeglijk naamwoord – geslachtsmarkering hoorbaar
Il
pensait
que
la
grand__ chienne
Hij
dacht
dat
de
grote
hond
						était
restée
						was
gebleven

dans
in

le
de

hall.
hal.

‘Hij dacht dat de grote hond in de hal was gebleven’

2 attributief – bijvoeglijk naamwoord – geslachtsmarkering niet hoorbaar
Elle
était
la
seul__
actrice
qui
voulait
Zij
was
de
enige
actrice
die
wilde

venir.
komen.

‘Zij was de enige actrice die wilde komen’

3 attributief – voltooid deelwoord – geslachtsmarkering niet hoorbaar
La
note
reçu__
est
à
payer
en
De
rekening ontvangen is
te
betalen
binnen

huit
acht

jours.
dagen.

Data-analyse
Per type grammaticale constructie en per
deelnemer is het percentage van correct
toegepaste geslachtsmarkering berekend.
Alle correctheidspercentages van de deelnemers zijn in SPSS ingevoerd. Vervolgens
is een mixed ANOVA uitgevoerd om significante verschillen tussen de verschillende
typen constructies en tussen de twee groepen taalgebruikers te tonen. In deze analyse waren er drie onafhankelijke variabelen:
Woordsoort, Grammaticale Complexiteit en
Hoorbaarheid. Elke onafhankelijke variabele bevatte twee levels: bijvoeglijke naamwoorden vs. voltooide deelwoorden voor
Woordsoort, attributieve vs. predicatieve constructies voor Grammaticale Complexiteit, en
hoorbare vs. niet-hoorbare geslachtsmarkering voor Hoorbaarheid. De afhankelijke variabele was het percentage correct toegepaste
geslachtsmarkering per type constructie. De
tussen-proefpersonenfactor was de groep
van FLM-sprekers vs. FLE-leerders. Voor alle
statistische analyses was het α significantieniveau 0,05.

in figuur 1 is een selectie zinnen getoond uit
de taak. De Nederlandse vertaling is voor dit
artikel toegevoegd.
Afnameprocedure
De studie is bij beide testpopulaties uitgevoerd in een klaslokaal, onder supervisie van
een docent. Per populatie zaten alle leerlingen in hetzelfde lokaal voor een eigen computerscherm. Nadat er ingelogd was, verschenen de testitems gedurende vijftien seconden
los van elkaar op het scherm. De leerling
moest vervolgens uit vier antwoordmogelijkheden (nl. mannelijk enkelvoud grand, vrouwelijk enkelvoud grande, mannelijk meervoud
grands, vrouwelijk meervoud grandes) de correcte geslachtsmarkering bij het bijvoeglijke
naamwoord of voltooide deelwoord zetten.1
In figuur 2 is een screenshot van een testitem
weergegeven.
De reden voor het feit dat in de antwoordmogelijkheden ook getalsmarkering (en niet
alleen geslachtsmarkering) is getoond, is
dat deze als afleiders fungeren. Bij alleen
een keuze tussen mannelijke of vrouwelijke
geslachtsmarkering is er namelijk 50% kans
op een correct antwoord. Na vijftig zinnen
verscheen er gedurende een minuut een grappig plaatje of filmpje als ontspanning. Alle
zinnen van de invultaak werden per leerling
in een andere volgorde gepresenteerd om een
mogelijk effect van vermoeidheid op de testresultaten te voorkomen.

Resultaten
Beschrijvende data
In tabel 1 is een overzicht van de resultaten
per type constructie en per populatie taalgebruikers weergegeven. Hierin worden de

‘De ontvangen rekening moet binnen acht dagen worden betaald’
Grâce à ce congélateur la glace reste froid_ à l’intérieur
4 predicatief – voltooid deelwoord – geslachtsmarkering hoorbaar
Sa
femme
est
mort__
il y a
quelques années.
Zijn
vrouw
is
overleden geleden enkele
jaren.
‘Zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden’

froid
froide
froids
froides

Figuur 1. Een viertal zinnen uit de invultaak om de correctheid van het toepassen van geslachtsmarkering in beide groepen te meten
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Figuur 2. Screenshot testitem
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markering vaker correct toegepast dan bij
voltooide deelwoorden. Overigens was er ook
een significant effect voor de Groep (F(1, 83)
= 85,32; p < 0,001; ω2 = 0,51): FLM-sprekers
pasten de geslachtsmarkering beter toe dan
FLE-leerders. Echter, voor Hoorbaarheid is
geen significant effect gevonden (F(1, 83) =
1,82; p = 0,181; ω2 = 0,02).

gemiddelde percentages van correct geselecteerde geslachtsmarkering per type grammaticale constructie weergegeven. Tevens wordt
in tabel 1 ook de standaarddeviatie weergegeven om een beeld te geven van de consistentie
van de data bij de betreffende grammaticale
constructie.
Hoofdeffecten
De mixed ANOVA toont dat er een hoofdeffect
voor Grammaticale Complexiteit is (F(1, 83) =
31,83; p < 0,001; ω2 = 0,28). Een contrastanalyse laat zien dat woorden in een attributieve
positie vaker correcte geslachtsmarkering
bevatten dan die in een predicatieve positie.
Er was ook een hoofdeffect voor Woordsoort
(F(1, 83) = 70,06; p < 0,001; ω2 = 0,46): bij
bijvoeglijke naamwoorden wordt geslachts-

Tweeweginteracties
Een tweeweginteractie tussen Grammaticale
Complexiteit en Groep werd gevonden (F(1,
83) = 27,33; p < 0,001; ω2 = 0,25). Deze
interactie houdt in dat geslachtsmarkering
bij attributieve en predicatieve woorden beter
wordt toegepast door FLM-sprekers dan FLEleerders. Ook was er een tweeweginteractie tussen Woordsoort en Groep (F(1, 83) =

FLM-sprekers
(n=40)

FLE-leerders
(n=45)

Testconditie

Type constructie

Gemiddelde

sd

Gemiddelde

sd

Attributief, bn,
hoorbaar

La grande chienne

98,63

2,77

94,22

4,12

Attributief, bn,
niet-hoorbaar

La seule actrice

98,00

3,89

88,89

9,23

Attributief, vd,
hoorbaar

La lettre écrite

95,50

5,16

80,78

11,38

Attributief, vd,
niet-hoorbaar

La note reçue

99,13

2,23

78,33

15,56

Predicatief, bn,
hoorbaar

La chienne est
grande

99,13

2,97

81,22

11,24

Predicatief, bn,
niet-hoorbaar

La femme est seule

96,88

4,19

83,89

13,00

Predicatief, vd,
hoorbaar

La lettre est écrite

95,25

4,52

72,56

19,88

Predicatief, vd,
niet-hoorbaar

La note est reçue

99,00

2,82

78,33

14,96

Tabel 1. Gemiddeldes en standaarddeviaties (sd) van correctheidspercentages per type constructie en groep taalgebruikers.
Bn = bijvoeglijk naamwoord, vd = voltooid deelwoord
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47,62; p < 0,001; ω2 = 0,36) die aangeeft dat
zowel bijvoeglijke naamwoorden als voltooide deelwoorden beter verbogen worden door
FLM-sprekers dan door FLE-leerders. Een
interessantere interactie is gevonden tussen
Grammaticale Complexiteit en Woordsoort
(F(1, 83) = 6,96; p = 0,010; ω2 = 0,08). Deze
interactie toont dat geslachtsmarkering bij
attributieve bijvoeglijke naamwoorden beter
wordt toegepast dan bij zowel predicatieve als
attributieve voltooide deelwoorden. Tevens
worden attributieve voltooide deelwoorden
beter verbogen dan predicatieve voltooide
deelwoorden en worden predicatieve bijvoeglijke naamwoorden beter verbogen dan predicatieve voltooide deelwoorden. De factor
Hoorbaarheid is overigens wel zichtbaar in
een tweeweginteractie met Grammaticale
Complexiteit (F(1, 83) = 15,57; p < 0,001; ω2

kers. Bovendien maken FLM-sprekers in attributieve contexten meer fouten met hoorbare
geslachtsmarkering dan met niet-hoorbare,
terwijl FLE-leerders juist meer fouten maken
met niet-hoorbare in attributieve contexten.

Discussie en conclusie
De resultaten van dit experiment laten zien
dat de correctheid van geslachtsmarkering
in geschreven Frans beïnvloed wordt door de
woordsoort (bijvoeglijk naamwoord of voltooid deelwoord) en de grammaticale complexiteit (attributieve of predicatieve context). Wat betreft de woordsoort worden er
bij zowel FLM-sprekers als FLE-leerders minder foutieve geslachtsmarkeringen toegepast
bij bijvoeglijke naamwoorden dan bij voltooide deelwoorden. Tevens worden er minder
fouten gemaakt in attributieve contexten dan
in predicatieve. Deze bevindingen bevestigen hypothese 1 en 2. Hypothese 3, over de
mogelijke invloed van de hoorbaarheid van
geslachtsmarkering op het correct toepassen van deze soort inflectie, kan niet volledig bevestigd worden. De resultaten tonen
namelijk geen effect voor hoorbaarheid.
Echter, de invloed van het wel vs. niet horen
van geslachtsmarkering op het toepassen
hiervan is alleen bij specifieke woordsoorten
(nl. bijvoeglijke naamwoorden en voltooide
deelwoorden) en grammaticale contexten
(nl. attributieve en predicatieve contexten)
zichtbaar. De reden voor deze interessante
bevinding kan gerelateerd worden aan de
wijze van lesgeven. Nederlandstalige leerlingen krijgen over het algemeen expliciete
uitleg over de grammatica en het verschil in
uitspraak tussen verbogen woorden als vert
vs. verte (groen) (Van der Heiden, 2019). De
expliciete uitleg over attributieve bijvoeglijke
naamwoorden kan deze groep taalgebruikers
meer bewust maken van de uitspraak van
inflecties in deze specifieke context (Saito,

= 0,16). Deze interactie toont dat in beide
groepen taalgebruikers hoorbare geslachtsmarkering vaker correct wordt toegepast dan
niet-hoorbare. Echter, dat is alleen zichtbaar
in attributieve posities. In predicatieve posities is het tegenovergestelde zichtbaar: niethoorbare geslachtsmarkering wordt vaker
correct toegepast dan hoorbare. Ook laten de
data een interactie zien tussen Woordsoort en
Hoorbaarheid (F(1, 83) = 13,12; p = 0,001; ω2
= 0,14): er worden minder foutieve geslachtsmarkeringen toegepast in hoorbare markering bij bijvoeglijke naamwoorden dan in
niet-hoorbare. Het tegenovergestelde is
gevonden bij voltooide deelwoorden: niethoorbare geslachtsmarkering wordt vaker
correct toegepast dan hoorbare.
Drieweginteracties
De resultaten tonen ook een drieweginteractie tussen Grammaticale Complexiteit,
Hoorbaarheid en Groep (F(1, 83) = 22,56;
p < 0,001; ω2 = 0,21). Deze interactie laat
zien dat in predicatieve posities niet-hoorbare geslachtsmarkering beter wordt toegepast
dan hoorbare, in beide groepen taalgebrui-
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2011). Dat kan verklaren waarom deze populatie tweedetaalleerders in attributieve contexten met hoorbare inflecties minder fouten
maakt dan FLM-sprekers. Het resultaat dat
hoorbare geslachtsmarkering in bijvoeglijke
naamwoorden voor meer correcte inflecties
zorgt dan in voltooide deelwoorden, kan verklaard worden door het feit dat bijvoeglijke
naamwoorden vaker voorkomen in gesproken taal dan voltooid deelwoorden (Lonsdale,
& Le Bras, 2009). Daardoor zouden zowel
FLM-sprekers als FLE-leerders dit type woord
ook vaker in het taalonderwijs tegenkomen
en zich bewuster zijn van de uitspraak van
inflecties bij bijvoeglijke naamwoorden dan
bij voltooid deelwoorden (zie vergelijkbaar
effect van frequentie in Dąbrowska, 2008).
Overigens valt op te merken dat de resultaten van dit onderzoek een zeer positief beeld
tonen als het gaat om het beheersen van
geslachtsmarkering in het Frans. Zowel de
FLM- als de FLE-leerders behalen een hoog
gemiddelde. Echter, bij de FLE-leerders is de
standaarddeviatie relatief groot. Dat betekent
dat de participanten onderling van elkaar
verschillen wat betreft de resultaten die zij
hebben gehaald bij de testitems. Dat zou
verklaard kunnen worden door grammaticale
aanleg of cognitieve factoren zoals het werkgeheugen (zie bv. Bergsleithner, 2010).

tervaardigheid (Mecartty, 2000), spreekvaardigheid (Saito, Trofimovich, & Isaacs, 2016)
en schrijfvaardigheid (Chenoweth & Hayes,
2001). Vanuit dit oogpunt is het aan te bevelen dat grammaticaonderwijs in goede balans
met communicatief onderwijs is. De onderzoeksresultaten van deze studie geven concrete inzichten in welke factoren de correctheid van geslachtsmarkering beïnvloeden.
Op basis van dit onderzoek doen we de volgende twee suggesties voor vervolgonderzoek
en geven we adviezen voor talenonderwijs.
Ten eerste zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op de vraag of een expliciete
focus op de uitspraak van inflecties in beide
groepen taalgebruikers ervoor kan zorgen
dat hoorbare uitgangen vaker correct toegepast worden. Daarbij is het wel van belang
te weten dat dit verschilt per type grammaticale constructie en per woordsoort. Tevens
levert deze bevinding interessante vragen
voor vervolgonderzoek op naar het effect van
doeltaal-voertaal op schrijfvaardigheid in het
moderne vreemdetalenonderwijs. Bij doeltaal-voertaal wordt namelijk veel gesproken
input geleverd. De vraag is dan welke effecten
de intensieve gesproken input op schrijfvaardigheid heeft.
Ten tweede zou vervolgonderzoek zich
kunnen richten op de vraag of een hogere frequentie waarmee leerlingen geconfronteerd
worden met inflecties in bepaalde woordsoorten, ervoor kan zorgen dat er minder
fouten gemaakt worden.
Met betrekking tot het talenonderwijs
adviseren we ervoor te zorgen dat grammaticaoefeningen voor zowel moedertaalsprekers als tweedetaalleerders oefenzinnen
met oplopende lengte bevatten. Dat betekent
dat oefenzinnen met attributieve bijvoeglijke naamwoorden als eerste aangeboden
moeten worden en daarna pas predicatieve.
Vervolgens dient de focus pas gelegd te worden op geschreven inflecties van voltooide
deelwoorden. Daarnaast is het bij beide groe-

Relevantie voor het talenonderwijs
Het aanleren van zuiver grammaticale elementen, zoals geslachtsmarkering, neemt in
het communicatieve karakter van het huidige
taalonderwijs een minder prominente rol in
dan vroeger. Echter, de rol van grammaticale
kennis binnen de taalvaardigheden wordt
onderschat. Uit recente psycholinguïstische
studies blijkt namelijk dat in een tweede
taal grammaticale kennis, naast vocabulairekennis, zeer belangrijk is voor leesvaardigheid (Zhang, 2012; Grabe, 2009), luis-
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pen taalgebruikers van belang om specifieke
aandacht te hebben voor niet-hoorbare inflecties in attributieve bijvoeglijke naamwoorden
en voltooide deelwoorden, omdat in deze
categorieën niet-hoorbare geslachtsmarkering vaker incorrect wordt toegepast dan
hoorbare. Deze adviezen zijn zowel relevant
voor talendocenten als ontwikkelaars van
leergangen.
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Noot
1. Zoals hierboven vermeld, richt deze studie
zich op geschreven taalproductie. Het toepassen van de correcte geslachtsmarkering
uit vier opties lijkt in eerste instantie niet
op geschreven taalproductie, maar eerder
op het identificeren van geslachtsmarkering. Echter, het identificeren van woorden is niet hetzelfde als het produceren
ervan. Identificatie is een cognitief verwerkingsproces (zie bijv. Amenta & Crepaldi,
2012), terwijl productie een toepassingsproces is. Vanuit het oogpunt dat bij het
toepassingsproces de grammaticale regel
van geslachtsmarkering toegepast dient te
worden (net als bij taalproductie) om tot
de correcte inflectie te komen, is dit eerder
vergelijkbaar met productie dan met verwerking.
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En de volgende boost gaat naar ...
Over onderzoek naar effectieve leeractiviteiten voor het
schrijfonderwijs in havo 4

Kees de Glopper
Op 6 mei 2019 verdedigde Klaske Elving-Heida
aan de Universiteit Utrecht met succes haar proefschrift Effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4. Daarin doet zij verslag van
een tweeledige hoofdstudie, twee voorstudies en
een verklaringsstudie, alle gericht op de effectiviteit van Booster: een totaalinstructieprogramma
schrijven waarin strategie-instructie, peer-interactie en observerend leren in een digitale leeromgeving zijn ingebed. In deze bespreking beschouw ik
de context, de aanleiding en de opzet en resultaten
van het belangwekkende onderzoek van ElvingHeida. Daarbij plaats ik het in antieke en actuele didactische tradities en discussies. Ik richt mij
vooral op de hoofdstudie die Elving-Heida heeft
uitgevoerd. Ook ga ik in op de ideeën voor vervolgonderzoek die Elving-Heida naar voren brengt.
Welke aspecten van het schrijfonderwijs verdienen
de volgende boost? Dat is de vraag waarmee deze
bijdrage afsluit.

len, Schrijven, Teruglezen, Evalueren en
Redigeren) door twee docenten Nederlands,
onder wie Elving-Heida, in drie klassen van
een school. De pilot laat zien dat de digitale mix effectief is. In het tweede deel van de
hoofdstudie is Booster daarom, na aanpassing op basis van de tijdens de pilot opgedane
ervaringen, op grotere schaal op zijn effectiviteit beproefd in 12 klassen op vier verschillende scholen.
De kwaliteit van de teksten die leerlingen
na het volgen van Booster schrijven is significant meer verbeterd dan die van de teksten
van leerlingen die regulier schrijfonderwijs
volgen. Deze meeropbrengst is niet van korte
duur. De leerlingen weten de winst die zij
na het volgen van Booster hebben geboekt
na drie maanden regulier onderwijs vast te
houden.
Op self-efficacy beliefs van leerlingen heeft
Booster, tegen de verwachting van de onderzoeker in, geen effect. Ook onverwacht,
maar welkom, is dat Booster een matigende
invloed uitoefent op de neiging van leerlingen tot het (al te) vlot produceren van tekst.
Verder vindt er tijdens Boosterlessen meer
individuele interactie plaats tussen docenten en leerlingen dan het geval is tijdens
reguliere lessen.

Het eerste deel van de hoofdstudie van
het proefschrift van Elving-Heida (2019)
betreft een pilot van Booster (acroniem voor
Brainstormen, Ordenen, Opbouw bepa-

22

23

