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Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal
Wat is algemene taalwetenschap?
Als iemand voor het eerst over algemene taalwetenschap hoort, is zijn reactie
steevast: maar welke talen leer je dan? Dat is niet zo vreemd; algemene
taalwetenschap is een vrij onbekend vakgebied dat pas sinds 30 jaar in zijn
moderne gedaante bestaat. Bovendien heeft de algemene taalwetenschap een
aantal eigenschappen die een breuk vormen met opvattingen in het traditionele
taalonderwijs.
Ten eerste is algemene taalwetenschap op het eerste gezicht van minder
direct nut dan andere elementen in het taalonderwijs. Zaken als spellingseducatie
en het leren schrijven van een sollicitatiebrief zijn in de maatschappij van veel
directer nut dan de zaken die de moderne taalkunde aan de orde stelt. Het is ook
geenszins de bedoeling dat de algemene taalwetenschap de plaats hiervan zou
innemen. De moderne taalkunde zou sowieso geen andere elementen uit het
onderwijs moeten vervangen; zij beoogt veel eerder een aanvulling te zijn op het
grammatica-onderwijs.
In de tweede plaats is er een duidelijk verschil in de doelstelling van het
klassieke onderwijssysteem en van de moderne taalkunde. Nog altijd is het
taalonderwijs erop gericht regels te doceren, m.a.w. voorschriften te geven. Dat er
aan zaken als spelling en veel onderdelen van de grammatica slechts afspraken ten
grondslag liggen, wordt nauwelijks beseft. Toch is dat het geval en het is blijkbaar
ook wat men wil. Taalgebruikers hebben een sterke behoefte aan voorschriften, aan
regels die bepalen wat wel en niet 'mag'. De algemene taalwetenschap, echter, heeft
een heel ander uitgangspunt. Zij wil niets voorschrijven. Zij wil juist beschrijven.
Een modern-taalkundige heeft dus niets met spelling te maken of met net en 'fout'
taalgebruik.
Tenslotte breekt de algemene taalwetenschap met een aantal diepgewortelde
tradities in de grammatica. Hoewel het meeste daarvan intact blijft, worden er toch
een aantal van oudsher aanwezige bestanddelen flink gewijzigd. Zo ontkent zij het
verschil tussen bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden in de taalkundige
ontleding, iets waar leraren Nederlands al eeuwenlang op hameren. Dat de
argumenten hier goed zijn, neemt niet weg dat de weerstand bij leraren groot is om
een dergelijke nieuwigheid door te voeren.
Waarom dan toch algemene taalwetenschap? Er zijn hierop eigenlijk twee
antwoorden mogelijk. Allereerst is er wel degelijk een practisch nut. Enige kennis
van de moderne taalkunde is al een grote hulp bij het begrijpen en aanleren van
vreemde talen, maar ook bij het begrijpen van de eigen taal. Kijk bijvoorbeeld eens
naar de zinnen in (1) en (2) hieronder en probeer vervolgens een verklaring te
vinden voor het feit dat de a-zinnen 'goed' zijn en de b-zinnen 'fout'. Probeer ook
maar eens je antwoord zodanig te formuleren dat het een buitenlander die geen
woord Nederlands spreekt, duidelijk wordt.
1a. GOED: Jan beveelt Piet te lopen.
1b. FOUT: Jan beveelt Piet lopen.
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2a. GOED: Jan ziet Piet lopen.
2b. FOUT: Jan ziet Piet te lopen.
Het vinden van een antwoord heeft je waarschijnlijk de nodige moeite gekost, als je
er al uit bent gekomen. Waarschijnlijk heb je uitgevonden dat het werkwoord
bevelen niet gevolgd kan worden door een onbepaalde wijs zonder te en dat dat bij
zien juist de enige mogelijkheid is. Alle kans dat je hier nooit eerder over nagedacht
hebt. Er zijn dus blijkbaar twee soorten werkwoorden, nl. die van het type bevelen
en die van het type zien. Dat is een regel die je ergens in je hoofd moet hebben. Je
past hem tenminste zonder fouten te maken toe en je weet ook zonder dat dat
aangegeven wordt welke zinnen in (1) en (2) goed of fout zijn. Toch is het erg
moeilijk zo'n regel te formuleren. Nog een voorbeeld.
3a. GOED: Gijs belooft Marie zich te scheren.
3b. FOUT: Gijs vraagt Marie zich te scheren.
Probeer de regel voor het verschil tussen (3a) en (3b) maar eens te formuleren. In
(3a) slaat zich op Gijs en in (3b) op Marie, waardoor de zin een heel vreemde
betekenis krijgt. Het antwoord hierop ligt weer in de werkwoorden, dat is duidelijk.
Daarmee is natuurlijk nog geen antwoord gevonden. Het is met de traditionele
grammatica heel moeilijk om hier een juiste oplossing te vinden. Toch weet je
precies waarnaar zich in de beide zinnen verwijst.
Taal bestaat dus uit allerlei regeltjes die niet overtreden mogen worden. We
beheersen ze allemaal, maar vreemd genoeg kunnen we ze maar moeilijk
formuleren. Nog een voorbeeld van zo'n regeltje is het volgende:
Heb je je wel eens afgevraagd waarom wij de neiging hebben woorden als
wesp en psycholoog te verbasteren tot weps en spycholoog? Laten we de beide
woorden eens goed bekijken. We zien dan dat -sp op het einde van een woord door
ons wel wordt veranderd in -ps, maar niet andersom. We zeggen wel weps voor
wesp, maar niet rusp voor rups. Aan het begin van een woord is precies het
tegenovergestelde het geval. We verbasteren psycholoog wel tot spycholoog, maar
spiegel niet tot psiegel. Blijkbaar ligt op het einde van een woord -ps ons lekkerder
in de mond dan -sp en is het aan het begin precies omgekeerd.
Hiermee komen we al een eind in de goede richting, maar helemaal zijn we
er nog niet. We kunnen bijvoorbeeld prima wepsje zeggen. Hier verandert -sp in -ps
middenin een woord. We zitten hier echter wel op het einde van een lettergreep.
Daarin moeten we dan ook de verklaring zoeken.
Een lettergreep heeft in het Nederlands de volgende opbouw: een klinker
met zowel links als rechts maximaal drie medeklinkers. Dat is al een regel. Maar
niet elke combinatie van medeklinkers is juist. De combinatie fgd is bijvoorbeeld
onmogelijk. Een combinatie als spr- kan alleen aan het begin van een woord
voorkomen. Er zijn lijsten gemaakt waarin wordt aangegeven welke
medeklinkercombinaties wanneer kunnen voorkomen en wat blijkt? Heel vaak
kwam het voor dat als een bepaalde combinatie alleen aan het einde van een
lettergreep kon staan, zijn spiegelbeeld alleen aan het begin van een lettergreep
voorkwam en vice versa. Aan het begin van een woord heb je dus spr- en aan het
einde van een woord -rps. Dat klopt precies. Spreeuw, sproeien en spruitje zijn heel
normaal, net als corps en dorps. Rpseeuw en cospr zijn echter ondenkbaar. Dat
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geldt niet alleen voor bestaande woorden, maar ook voor fantasiewoorden.
Kinderen en schrijvers die namen verzinnen voor niet-bestaande dingen of
personen, kunnen die heel goed spruft en knoerps noemen, maar geen enkele
Nederlander zal het in zijn hoofd halen namen als rpsuft en knoespr te gebruiken.
Zelfs versprekingen houden zich aan die regel. Uit (4) blijkt dat je bij een
verspreking best de laatste medeklinkers van een lettergreep kan verwisselen met
de beginmedeklinkers van een andere, maar dat rps- nooit het begin van een
lettergreep zal vormen en -spr nooit het einde.
4a. GOED: Jan eet een bakje soep.
4b. MOGELIJKE VERSPREKING: Jan eet een basje koep.
4c. GOED: Jan eet een bakje spruiten.
4d. ONMOGELIJK: Jan eet een basprje kuiten.
Hoe past nu ons weps/spycholoog-verhaal hier in? Wel, als volgt. Medeklinkers
hebben in het Nederlands blijkbaar een verschillende voorkeur om dicht bij het
midden van de lettergreep, de klinker dus, te staan. Zo staat een -r graag heel dicht
bij de klinker. Er kan in een Nederlands lettergreep eigenlijk nooit een klank
tussen een r en de klinker staan. In andere talen is dat geen enkel probleem. Het
Russisch heeft namen als Pjotr en Pietr. Wij kunnen die alleen maar uitspreken
door een stomme e in te voegen, dus Pjotter en Pieter.
Deze regel leidt ertoe dat we links van de klinker clusters van medeklinkers
krijgen die rechts van de klinker in spiegelbeeld staan. Nu staat de p liever bij de
klinker in de buurt dan de s. Hierdoor hebben wij wel spiegel en rups, maar geen
psiegel en rusp. Bij buitenlandse woorden als psycholoog en bij een kleine groep
oude woorden wordt deze regel overtreden. Als we zorgvuldig spreken, is ons brein
in staat die overtreding bewust te begaan, maar zodra we wat minder formeel of
minder geconcentreerd gaan praten, grijpt het brein in en zorgt dat wij de regels
van de taal weer volgen. Dan zitten we opeens met spychologen die met hun gepsen
de wepsen verjagen.
Met behulp van deze regel kan zelfs een buitenlander die nog nooit een
woord Nederlands heeft gehoord nu voorspellen dat msurf en smatr geen
Nederlandse woorden kunnen zijn, maar dat bijvoorbeeld smurf, smart en smurt
dat best kunnen zijn. Al heeft dat laatste natuurlijk geen betekenis, een Nederlander zou het bij een verspreking best kunnen uiten.
Op een soortgelijke manier kun je regels afleiden voor andere talen. Zo is het
onzinwoord fstrietr is het Russisch best mogelijk, al betekent het niets, maar is
jlieter onmogelijk, al komen de afzonderlijke klanken in die taal toch allemaal voor.
Ook als we een vreemde taal leren, blijven de regels van onze taal gelden,
tenzij we ze heel bewust leren negeren. Maar daarvoor moeten we er ons eerst van
bewust zijn. Een voorbeeld dicht bij huis is het volgende:
Stel, we leren Engels. Nu kunnen wij zonder enige moeite de klanken b en d
uitspreken, maar er is in onze taal een regel die zegt: bepaalde stemhebbende
klanken op het einde van een woord worden stemloos. Dat betekent dat klanken als
b en d, waarbij de stembanden worden gebruikt, achteraan een woord als p en t,
waarbij de stembanden stil liggen. Die regel bestaat in het Engels niet, maar dat
hebben wij niet in de gaten. Hij zit zo sterk in ons brein verankerd dat we niet op
ons gehoor afgaan, maar op die ingebouwde regel. We zullen dan ook Bop tegen Bob
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zeggen, hetgeen hij helemaal niet erg vind als hij ook een Nederlander is. Maar de
Engelse of Amerikaanse Bob kan boos uitvallen dat zijn naam met een b en niet
met een p wordt uitgesproken. De arme Nederlander zit echter zo aan de regels van
zijn taal vast dat hij Bobs opmerking zal verstaan als: `Ik heet geen Bop, maar
Bop!' Helemaal erg wordt het bij Bud, die het bepaald niet kan waarderen als
iemand hem But noemt, 'kont' dus. Het omgekeerde geldt weer voor Bob en Bud als
ze onze taal leren. Engelse oren zijn niet goed in staat onze oe van onze uu te
onderscheiden. Zo kan een argeloze Engelsman dus heel rustig vertellen dat hij
elke maand netjes de hoer betaalt.
Samengevat: taal bestaat uit regeltjes, heel veel regeltjes. Veel van die
regeltjes zijn specifiek voor een bepaalde taal, maar een aantal vinden we in alle
talen van de wereld terug. Dat is vreemd. Er zijn blijkbaar regels die bij het
verschijnsel 'taal' in zijn algemeenheid horen. Sommige daarvan zijn op het eerste
gezicht volkomen willekeurig. Zo is er een regel dat het lijdend voorwerp in een
bijzin in een gewone zin niet voor het onderwerp kan komen, tenzij het werkwoord
voor het onderwerp staat. Van de zinnen in (5a-d) komt een letterlijke vertaling dus
wel vaak voor in een of andere taal, maar (5e-f) zijn zeldzaam en komen alleen voor
in zinnen die een beetje vreemd klinken of waarin woorden sterk beklemtoond zijn.
5a. Jan ziet dat Kees haar slaat. (Nederlands)
5b. Jan ziet dat Kees slaat haar. (Engels)
5c. Jan ziet dat slaat haar Kees. (Malagasi)
5d. Jan ziet dat slaat Kees haar. (Welsh)
5e. Jan ziet dat haar Kees slaat. (..?)
5f. Jan ziet dat haar slaat Kees. (..?)
Nog een voorbeeld; als in een taal congruentie bestaat van het werkwoord met het
onderwerp en er tegelijk een ontkenning in dat werkwoord is opgenomen, dan
wordt eerst de congruentie met het onderwerp eraan vastgeplakt en vervolgens pas
de ontkenning. De ontkenning kan dus nooit dichter op de stam staan dan de
congruentie. Dit is zichtbaar in het Engels. In (6) staat de -es van does die ontstaat
door congruentie met John dichter bij de stam dan de n't van de ontkenning.
6. John doesn't like astronauts.
Dit zie je in alle talen, de ontkenning staat altijd verder van de stam van het
werkwoord af dan de congruentie met het onderwerp. Er zijn ook talen waarin het
werkwoord ook nog eens met het lijdend voorwerp congrueert. De volgorde van
aanhechting is dan: eerst congruentie met lijdend voorwerp, dan congruentie met
onderwerp. Dit toont bijvoorbeeld het Quechua, een taal die in Zuid-Amerika wordt
gesproken.
7. Maryaka ñukata juya- waMaria
mij
bemint lijd.vw
'Maria bemint mij'

n.
ond.

Het woord juyawan bestaat uit een stam juya die wordt gevolgd door wa, dat de
congruentie met het lijdend voorwerp aangeeft, en n dat de congruentie met het
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onderwerp aangeeft. Talen waarin dit is omgedraaid bestaan niet. Een letterlijke
vertaling van (8a) komt dus wel voor, een van (8b) niet.
8a. Jan bekijk-en-t de mensen.
8b. Jan bekijk-t-en de mensen.
Waar komen deze overeenkomsten vandaan? Met die vraag houden taalkundigen
zich al meer dan honderd jaar bezig. Een van de bekendste theorieën is de zgn.
monogenesetheorie (monogenese = één afstamming). Deze theorie heeft nu niet veel
aanhangers meer, maar in de vorige eeuw was hij bijzonder in trek. Men ging er
vanuit dat alle talen van de wereld afstammen van één oertaal. Dat idee was niet
zo gek. Men wist al lang dat bijvoorbeeld het Frans, Spaans en Italiaans alledrie
van het Latijn afstamden. Ook van het Nederlands, Duits en Engels vermoedde
men dat er een gemeenschappelijke voorouder was, het Westgermaans, dat op zijn
beurt weer verwant was met de voorouder van de Scandinavische talen. Nu
ontdekte men dat er een aantal regels bestonden waarlangs je van Latijnse
woorden Germaanse woorden kon maken. Een van die regels was dat Latijnse
woorden die met een k-klank begonnen, in de Germaanse talen een h hadden. In
(10) staan daarvan een paar voorbeelden. Bedenk wel, het gaat hier om de
uitspraak, de spelling dateert van veel later en heeft hier niets mee te maken.
10. Sp. kasa - Ned. huis, Eng. haus, Du. haus
Lat. kapot - Ned. hooft, Eng. hed, Du. haupt
Lat. kanis - Ned. hont, Eng. haund, Du. hoent
Fr. keur - Ned. hart, Eng. hart, Du. herts
Er waren heel veel uitzonderingen, maar het ging toch vaak genoeg op om te
vermoeden dat ook de Latijnse en Germaanse talen verwant moesten zijn. De
gemeenschappelijke voorouder van deze twee taalgroepen en ook nog van het Slavisch, werd *Indo-Europees genoemd. Het sterretje geeft aan dat er geen enkel
direct bewijs is dat deze taal ooit heeft bestaan, maar dat het bestaan ervan is
gededuceerd uit taalvergelijking.
Als dit idee nog verder wordt doorgevoerd, dan is het logisch aan te nemen
dat de verschillende overeenkomsten in talen het gevolg zijn van erfenis, dus dat ze
te verklaren zijn uit het karakter van een gezamenlijke voorouder.
Er zijn dus blijkbaar regels die voor alle talen van de wereld gelden. Daarvoor heeft
men geprobeerd een verklaring te vinden. Een belangrijke stroming in de 19e eeuw
was die van de monogenese (Grieks voor: 1 afstamming). De aanhangers daarvan
dachten dat de overeenkomsten tussen talen waren geërfd van 1 oertaal, waaruit
alle talen van de wereld zijn ontstaan. Inderdaad kan men veel overeenkomsten
tussen de Europese talen daarop terugvoeren. Het Nederlands en het Duits
bijvoorbeeld, zijn allebei ontstaan doordat sprekers van het West-Germaans op een
gegeven moment op verschillende plaatsen zijn gaan wonen, waardoor hun talen
langzaam uit elkaar groeiden. Daarvoor was er al iets dergelijks gebeurd met de
sprekers van het Germaans, de taal waaruit het West-Germaans en het NoordGermaans zijn ontstaan. Uit het Noord-Germaans zijn vervolgens de
Skandinavische talen ontstaan. William Jones ontdekte dat ook het Germaans
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weer een voorganger heeft, het Indo-Europees. Uit deze taal is niet alleen het
Germaans ontstaan, maar ook het Latijn en het Slavisch (waaruit o.a. het Russisch
en het Pools zijn ontstaan). Het schema hieronder verduidelijkt dit nog eens:
INDO-EUROPEES: GERMAANS: West:Nederlands
Duits
Engels
Fries
Noord:Zweeds
Deens
Noors
IJslands
LATIJN
Frans
Spaans
Italiaans
Portugees
Roemeens
SLAVISCH: West:Russisch
Oost:Pools
Zuid:Bulgaars
Servo-Kroatisch
KELTISCH Iers
Schots
Welsh
Bretons
BALTISCH Lets
Litauws
HELLEENS Grieks
INDO-IRAANS Indisch:Sanskriet
Hindi
Bengaals
Iraans: Perzisch
Koerdisch
Ossetisch
Inderdaad zijn er bepaalde kenmerken die typisch zijn voor de Indo-Europese
familie. Er zijn echter nooit aanwijzingen gevonden voor bijvoorbeeld een
gemeenschappelijke vooroudertaal van het Indo-Europees en het Japans of de
Amerikaanse Indianentalen. De monogenesetheorie heeft tegenwoordig dan ook
weinig aanhangers meer.
De moderne algemene taalwetenschap
De jaren vijftig en zestig van deze eeuw vormden het begin van een nieuwe
stroming in de algemene taalwetenschap. De aanzet daartoe werd gegeven door de
Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. Zijn theorieën zijn de basis van de
moderne taalkunde. De volgende hoofdstukken van dit boek geven een beeld van
deze Chomskiaanse taalkunde.
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De idee achter deze moderne taalkunde is dat alle mensen van nature in staat zijn
een taal te leren. Ze hebben m.a.w. een aangeboren taalvermogen. Iedereen
leert als kind de taal die in zijn omgeving wordt gesproken. Die taal wordt de
moedertaal genoemd. Het maakt daarbij niet uit of je ouders vroeger dezelfde taal
hebben geleerd als jij. Een kind van Vietnameessprekende ouders dat in Nederland
door Nederlandssprekende mensen wordt opgevoed, leert geen Vietnamees, maar
Nederlands. Het is onmogelijk je daartegen te verzetten, het aanleren van je
moedertaal overkomt je gewoon. Taalkundigen spreken daarom ook liever niet van
leren, maar van verwerven. Het is trouwens heel goed mogelijk om meer dan één
moedertaal te verwerven. Een kind dat voortdurend verschillende talen om zich
heen hoort, zal deze allemaal perfekt gaan spreken. Op veel plaatsen in de wereld
is dat zelfs heel normaal.
Het feit dat iedereen dus hetzelfde aangeboren taalvermogen heeft, is in de
Chomskiaanse theorie de oorzaak van een groot aantal overeenkomsten tussen
talen. Vanuit dit gezichtspunt zijn zelfs heel veel nieuwe overeenkomsten gevonden
tussen talen die op het eerste gezicht niet zo duidelijk zijn. Het geheel aan regels
dat voor elke taal geldt, noemen we de universele grammatica (UG).
Een belangrijke aanwijzing voor de juistheid van Chomsky's theorie heeft men
gevonden door het onderzoeken van moedertaalverwerving bij kinderen. Die gaat
heel snel. Als een kind ongeveer 1 jaar oud is, spreekt het zijn eerste woordje, als
het 6 jaar is, beheerst het de volledige grammatica van zijn moedertaal of
moedertalen. Dat wordt verklaard met behulp van de parameter-theorie. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat het verwerven van je moedertaal te maken heeft met
het maken van een aantal keuzes. Die keuzes worden parameters genoemd. Hoe
die parameters er precies uit zien, is niet bekend. Wel veronderstelt men dat er per
parameter een groot aantal beslissingen worden genomen. Een voorbeeld:
In bepaalde talen mag het onderwerp van een zin worden weggelaten. Het Russisch
is zo'n taal. Zin (11a) is een goede Russische zin, maar (11b) ook.
11a
11b

Ja idu v Rossiju.
ik ga naar Rusland
Ik ga naar Rusland
Idu v Rossiju
ga naar Rusland
Ik ga naar Rusland

Het Russisch heeft bovendien als eigenschap dat het werkwoord voor alle personen
een andere uitgang heeft. In het Nederlands is dat niet het geval. De 2e en 3e
persoon enkelvoud hebben doorgaans dezelfde vorm, net als de 1e, 2e en 3e persoon
meervoud. Dit wordt gedemonstreerd in (12).
12

Ik wandel
Jij wandelt
Hij wandelt
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Wij wandelen
Jullie wandelen
Zij wandelen
Het Nederlands heeft ook niet de mogelijkheid het onderwerp weg te laten:
13a GOED: Ik ga naar Rusland.
13b FOUT: Ga naar Rusland.
(13b) met dezelfde betekenis als (13a) is niet mogelijk.
Opvallend is dat het Fries het onderwerp do ('jij') kunt weglaten, maar andere
onderwerpen niet:
14 GOED:

Giest nei Ruslân ta.
gaat naar Rusland toe
Jij gaat naar Rusland.

De persoonsvorm heeft in deze zin de opvallende uitgang -st. Het blijkt dat de
mogelijkheid om het onderwerp weg te laten en het hebben van veel verschillende
werkwoordsuitgangen samengaan. Dat deze twee dingen samengaan, is iets dat bij
elk kind in zijn hoofd zit. Dat betekent dat je een taal heel snel kunt leren. Als je
eenmaal doorhebt dat je moedertaal voor elke persoon een andere werkwoordsvorm
heeft, dan hoef je niet ook nog eens te ontdekken dat het onderwerp weggelaten
mag worden. En andersom: als je ontdekt dat jouw moedertaal dezelfde uitgang
voor het werkwoord gebruikt in verschillende gevallen, dan weet je direct dat het
onderwerp niet mag worden weggelaten.
Bij het verwerven van zijn moederta(a)l(en) probeert een kind van alles voordat het
definitief een parameter set. Zo zal het in eerste instantie alle woordvolgorden uit
(5a-d) gebruiken. Op een gegeven moment krijgt het kind in de gaten welke volgorde bij zijn moedertaal hoort en zal hij die volgorde kiezen. Geen enkel kind
probeert echter de volgorden in (5e-f), aangezien de UG deze niet toestaat. Het is
enigszins te vergelijken met het bewegen van de hand. Een kind krijgt langzaam in
de gaten hoe hij zijn vingers op een bepaalde manier moet bewegen. Hij hoeft
echter niet te leren dat hij zijn vingers niet naar buiten toe kan buigen. Dat is
fysiek onmogelijk. Iets dergelijks geldt ook voor de woordvolgorden in (5e-f).
Verwerving daarvan wordt door de UG niet toegestaan.
De mogelijkheid van je hersenen om een taal te verwerven duurt helaas maar kort.
Als je vier tot vijf jaar oud bent en nog nooit aan taal bent blootgesteld, is het al
bijna onmogelijk ooit nog een taal te verwerven. Na
het 12e jaar (de zogenaamde
kritieke leeftijd) is het sowieso onmogelijk nog een taal te verwerven. Wie nu nog
een taal wil beheersen, zal die moeten leren, niet meer als moedertaal, maar als
zgn. tweede taal (T2). Dit gaat veel en veel moeizamer dan moedertaalverwerving
en de kans dat het ooit perfect gaat, is uiterst klein. Dat weet iedereen die op de
middelbare school vreemde talen moet leren. Je weet zelf dat je die nooit zo zult
leren beheersen als het Nederlands. Taalkundigen zeggen dat je 'geen toegang
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meer hebt tot de UG'. Je kunt geen gebruik meer maken van het zo handige
parametersysteem. Zenuwartsen vermoeden dat dit verband houdt met het feit de
hersenen zich op een gegeven moment gaan specialiseren. Hierbij komt het taalgedeelte terecht in de linkerhersenhelft, terwijl het voorheen was verspreid over de
gehele hersenen. Dit verschijnsel wordt lateralisatie genoemd (lett.: naar de
zijkant gaan).
Een tragisch voorbeeld van iemand die niet op tijd aan taal werd blootgesteld, is
het Amerikaanse meisje Genie. Zij werd tot haar 12e jaar door haar vader
opgesloten, zonder enig contact met de buitenwereld. Er werd nooit tegen haar
gesproken. Toen ze in de jaren zeventig eindelijk werd ontdekt, was ze de kritieke
leeftijd al gepasseerd. Men heeft vervolgens geprobeerd haar Engels te leren, maar
ze kwam niet verder dan heel korte zinnetjes. Het lukte haar nauwelijks iets van
de Engelse grammatica te leren. De razendsnelle ontwikkeling die te zien is bij
kinderen tussen een en zes jaar oud, bleef bij Genie achterwege.
Men heeft de parametertheorie in de praktijk getest. Het bleek dat de hierboven
beschreven parameter, die men door taaltypologie en redeneren heeft ontdekt,
inderdaad bestaat. Engelse onderzoekers hebben een volwassen man, meneer C.,
ontdekt die in een enorm tempo een groot aantal talen kon leren. Op de een of
andere manier heeft er bij C. geen lateralisatie plaatsgevonden, waardoor hij de
toegang tot de UG, en dus tot de parameters, niet heeft verloren. Men heeft hem
daarom in contact gebracht met sprekers van het Berber, een taal met een zeer
diverse werkwoordsvervoeging en de mogelijkheid om het onderwerp weg te laten.
Er werd goed op gelet dat deze sprekers in geen enkele zin het onderwerp
weglieten. Toch ging C. op een gegeven moment zinnen gebruiken zonder
onderwerp. Hij had zijn parameter dus geset op basis van de werkwoordsuitgangen.
Ook op het terrein van de creolistiek zijn er aanwijzingen voor Chomsky's theorie
gevonden. De creolistiek is tak van de taalkunde die zich bezighoudt met pidgin- en
creooltalen. Een pidgintaal is een taal die niemands moedertaal is. Deze talen
ontstonden vooral op de plantages in Amerika. Daar werkten slaven die van overal
over de wereld kwamen en elkaars taal niet spraken. De plantagehouders spraken
doorgaans een Europese taal, zoals Engels, Spaans of Nederlands. De slaven
ontwikkelden langzamerhand een onderlinge taal, waarvan de woorden vooral
afkomstig waren uit die Europese taal, aangezien ze die noodgedwongen toch een
beetje moesten kunnen verstaan. De manier waarop twee sprekers een pidgintaal
spreken, verschilt veel. De sprekers ervan gebruiken doorgaans een vereenvoudigde
variant van de grammatica van hun eigen moedertaal. Hun kinderen verwerven de
pidgintaal echter als hún moedertaal. Wat de volwassen sprekers niet lukte, nl. om
er een min of meer eenvormige taal van te maken, lukt de kinderen zonder moeite.
Zij passen die automatisch zo aan dat hij aan de regels van de UG voldoet. Terwijl
hun ouders alleen maar vrij eenvoudige zinnen kunnen maken zonder duidelijke
grammatica, maken de kinderen wel goedlopende volzinnen, met een grammatica
die maar weinig lijkt op de grammatica van de moedertaal van hun ouders. De taal
die dan ontstaan is, noemen we een creooltaal. Het in Suriname gesproken
Sranan is een voorbeeld van een creooltaal.
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Toepassingen van de moderne taalwetenschap
Het belangrijkste kenmerk van de moderne taalwetenschap is dat die ons probeert
inzicht te geven in taal. Ze probeert een antwoord te geven op de vraag waarom
voor een taal bepaalde regels gelden. Als je dat begrijpt, kan dat een hulp geven bij
het taalonderwijs op school.
De moderne taalwetenschap heeft ook een psychologische kant. De UG is iets
typisch voor de menselijke hersenen. Door UG-onderzoek komen we dus ook meer
te weten over de werking van ons brein.
Zelfs de medische wereld maakt gebruik van de taalkunde. Vooral beschadigde
taalsystemen worden onderzocht. Door een ongeluk of een hersenbloeding kunnen
delen van de hersenen worden beschadigd die mede-verantwoordelijk zijn voor de
verwerking en productie van taal. Dergelijke taalstoornissen worden samengevat
onder de naam afasie. Voor de behandeling van afasie is het uiteraard erg
belangrijk te weten hoe het taalsysteem eigenlijk werkt. Andersom kunnen
taalkundigen weer veel leren van het bestuderen van afasiepatiënten.
In de computerwereld is ook een aantal decennia gebruik gemaakt van de moderne
taalkunde, bijvoorbeeld om vertaalsoftware te maken die goed lopende zinnen
produceert. Het bleek dat taal voor de computer toch te ingewikkeld was en
moderne vertaalprogramma's werken op een andere mannier.
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TAALBESCHRIJVINGSNIVEAUS
De taalbeschrijvingsniveaus gaan in op de taal als systeem vanuit specifieke invalshoeken.
De fonologie is gericht op het klanksysteem van een taal, de morfologie op de regels voor de
woordvorming en de syntaxis op de regels voor zinsbouw en de semantiek op de leer van de
betekenis. De pragmatiek richt zich op het gebruik van de taal.
FONOLOGIE
"Ditseilizombrambaar." Om te lezen wat hier gezegd wordt, valt niet mee. Toch wordt de zin Dit
zeil is onbrandbaar uitgesproken en treedt er geen communicatiestoornis op. We denken
klanken te horen die we in feite helemaal niet horen en hetzelfde geldt voor spreken. Er zit dus
verschil in wat zich aan woordbeelden in ons hoofd afspeelt en wat we concreet uitspreken. Het
woordje in stellen we ons voor als eindigend op een n. Toch spreken we respectievelijk een m
of ng uit in in Parijs en in Keulen, ook al hebben we dat zelf niet in de gaten. Met de vraag hoe
woorden uit klanken zijn opgebouwd en waardoor verschillen ontstaan tussen denken en doen
houdt de fonologie zich bezig.
Dat klanken tijdens het uitspreken veranderen, komt door de omgeving. De z van zeil wordt een
s door de t die ervoor staat. De eerste m in ombrambaar ontstaat onder invloed van de erop
volgende b; de tweede m door het wegvallen van de t-klank en het daaruit voortvloeiende
directe contact tussen n en b van -baar. De aanpassing van klanken aan hun omgeving
noemen we assimilatie. In ons hoofd liggen de woorden opgeslagen in hun ongeassimileerde
vorm.
De klanken waarmee een taal zijn woorden vormt, heten fonemen. Een foneem is het kleinste
betekenisonderscheidende taalelement. De voorraad fonemen waaruit het Nederlands put
verschilt sterk van die van het Frans en nog meer van die van het Russisch. Het Duits staat
weer dichter bij onze tongval. Fonemen bepalen de muzikale kleur van een taal. Door het grote
aantal klinkers in woorden is het Italiaans bijvoorbeeld een goed zingbare taal. Daarom
bedienen opera's zich zo vaak van Italiaanse teksten. Het Deens lijkt daar minder geschikt voor.
Als we zeggen dat we fonemen gebruiken om woorden te maken, bedoelen we dat we aan het
foneem de eis stellen dat hij niet zonder misverstand door een ander foneem vervangbaar is.
Zo worden er in het Nederlands twee r'en gesproken: een achter in de keel ( keel-r) en een voor
in de mond (tong-r). Toch levert de uitspraak van het woord rat met resp. tong-r en keel-r geen
twee verschillende woorden op. Dus die twee r'en zijn geen aparte fonemen maar
foneemvarianten. Om de foneemvoorraad vast te stellen gebruikt men dan ook steeds
woordparen die maar in een klankaspect van elkaar verschillen: pad-bad, zaai-saai, val-vaal,
wind-vind, enz. Levert dat betekenisverschil op, dan hebben we te maken met twee fonemen.
Zulke paren heten minimale paren.
Spraakklanken worden verdeeld in klinkers en medeklinkers. De klinkers worden onderverdeeld
in korte en lange (a-aa, o-oo, enz.) of in geronde en ongeronde klinkers (o-e, u-i, enz.). De
medeklinkers worden verdeeld in plofklanken (p, t, k, b, d), wrijfklanken (f, s, ch, v, z, g) en
nasalen (n, m, ng). Er zijn ook tweeklanken en in sommige talen drieklanken.
Het alfabetisch schrift is gebaseerd op het fonologische principe: correspondentie van klank
en letter. In veel talen is er géén volledige correspondentie tussen klank en letter (anders
gezegd: het alfabet niet altijd de voldoende precieze tekens heeft voor de uitgesproken klank),
heeft men een (internationaal) fonetisch alfabet ontworpen. Vooral voor het vreemdetalenonderwijs is het fonetisch schrift een onmisbaar ingrediënt voor een ondubbelzinnige
uitspraak.
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MORFOLOGIE
Als een hond "Woef" zegt, kan hij daarmee reageren op de postbode, een blikje Frolic, een
naaldhak op zijn poot, een impopulaire soortgenoot, een omhoog gehouden koekje of wat dan
ook. Hij had ook kunnen reageren met "Wafwoef", "Wafwafwoef" of "Woefwafwoef", "Wroef",
het maakt niet uit. Met een bepaalde blaf is niet een bepaalde boodschap verbonden en met
een combinatie van blaffen maakt hij geen complexe mededeling over de stand van vlooien of
de matige kwaliteit van hondenbrokken van na de Tweede Wereldoorlog.
De woorden die een mens uitspreekt zijn echter wel degelijk verbonden met vaste
betekenissen. Over de betekenis van de woorden winterjas, ketting, shampoo, stotteren,
bergachtig, overgevoeligheid bestaat overeenstemming tussen de leden van een
taalgemeenschap, zodat het uitspreken ervan doorgaans leidt tot succesvolle communicatie,
doordat we ons dezelfde zaken erbij voorstellen.
Een ander kenmerk van woorden is, dat ze vaak opgebouwd zijn uit kleinere deeltjes die samen
de betekenis van het woord als geheel verantwoorden. Woorden kunnen intern gestructureerd
of geleed zijn. Het woord winterjas is opgebouwd uit de woorden winter en jas, bergachtig uit
berg en -achtig en overgevoeligheid uit over-, ge-, voel, -ig en -heid. Zulke woorddeeltjes heten
morfemen. De wetenschap die zich met de opbouw van morfemen tot gelede woorden bezighoudt is de morfologie.
Morfemen zijn de kleinste bouwstenen van een woord die bijdragen tot de totale betekenis.
Morfemen bevatten op hun beurt zelf dus geen morfemen meer. Neem het woord
vluchtelingetjes. Vluchteling is geen morfeem, want dit woord kan nog worden uiteengerafeld tot
de twee morfemen vlucht en -eling. Het restant -etjes is evenmin een morfeem want je kunt het
nog verdelen in de morfemen voor verkleining -etje en meervoud -s. Verwar ook morfemen niet
met lettergrepen. Het woord olifant heeft drie lettergrepen (o-li-fant), maar is maar een morfeem,
omdat er geen woorddeeltje is aan te wijzen dat bijdraagt tot de betekenis.
Morfemen kunnen als zelfstandig woord voorkomen (kip, vader, spreeuw, eventueel) of als
onzelfstandig woorddeel (ver-, be-, ont-, -loos, -erd, -heid), dat altijd aan een ander woord moet
vastzitten. We spreken dan respectievelijk van vrije en gebonden morfemen. Een gebonden
morfeem is een voorvoegsel of een achtervoegsel.
Gelede woorden die bestaan uit twee vrije morfemen (of 2 gelede woorden) noemen we
samenstellingen (handkus, waterdicht, knoopsgatenmachine). Gelede woorden die bestaan uit
een vrij morfeem (of geleed woord) plus een gebonden morfeem noemen we een afleiding
(rellerig, verzwakken, ruimtelijk, onvriendelijkheid)
N.B. de dubbele l in rellerig staat er vanwege de spelling en is geen deel van een morfeem.
Morfologisch moet je rellerig dus als volgt splitsen: rel + erig.
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SYNTAXIS
Als je de woorden van een taal kent, dan weet je nog niet voldoende om er begrijpelijke
mededelingen van te maken. In iedere taal bestaat er een soort verkeersreglement voor de
voorrang van woorden: welke woorden mogen voor welke andere woorden staan en welke
woorden vormen met elkaar een groepje? Als de woorden volgens reglement zijn gegroepeerd
en een min of meer afgesloten gedachte eenheid vormen, noemen we dat een zin. De zinnen
hieronder zonder sterretje zijn opgebouwd volgens dat reglement, de zinnen met sterretje niet.
We spre¬ken van grammaticale en ongrammaticale zinnen:
1. Nynke was de verjaardag van Els vergeten.
2.*Nynke was vergeten de verjaardag van Els.
3. De verjaardag van Els was Nynke vergeten.
4.*dat de verjaardag van Els Nynke was vergeten.
5. Was Nynke de verjaardag van Els vergeten?
6.*De verjaardag was Nynke van Els vergeten.
7.*dat Nynke was de verjaardag van Els vergeten.
8. dat Nynke de verjaardag van Els was vergeten.
9. dat Nynke de verjaardag van Els vergeten was.
Aan zin 6 kun je ook zien dat de verjaardag van Els een groep¬je is. Syntaxis houdt zich met de
opbouw van zinnen bezig.
Er is meer over zinsbouw te zeggen dan woordvolgorde en groepsvor¬ming. In zinnen kunnen
we zinsdelen (woorden of woordgroepjes) aanwijzen die een bepaalde rol of functie vervullen.
Er is maar een beperkt aantal functies mogelijk, maar telkens zien we deze functies in totaal
verschillende zinnen terugkeren: onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp,
bijwoordelijke bepaling, enz. Zo is in onderstaande zinnen steeds sprake van een zinsdeel dat
de rol van meewer¬kend voorwerp vervult:
10. De oppasser gaf de slang een dooie rat.
11. Mij hebben ze niets verteld.
12. We stuurden de oppas van onze poes een kaartje.
13. Die antieke klok was het hebberige zusje toegezegd.
De syntaxis onderscheidt verder allerlei zinstypes naar bouw: hoofdzinnen (Arnold tekende
doodshoofden op het behang) en bijzinnen (dat Arnold doodshoofden op het behang tekende).
Ook onderscheid naar doel is mogelijk:
1. mededelende zinnen:
Drie kilometer verderop is een benzinestati¬on.
2. vraagzinnen:
Hebben jullie al gegeten?
Wat hebben jullie gegeten?
3. gebiedende zinnen:
Kom hier!
Bel de politie!
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SEMANTIEK
De betekenis van een zin als
De dochter van de koningin gaat Psychologie studeren aan de Universiteit van Alkmaar.
is nogal problematisch. De woorden zijn immers stuk voor stuk bestaande Nederlandse
woorden met een ondubbelzinnige betekenis, die we eventueel in een woordenboek kunnen
opzoeken. Maar de koningin heeft geen dochter en Alkmaar geen universiteit. We kunnen ook
zeggen dat de dochter van de koningin en de Universiteit van Alkmaar verwijzingsloos zijn of
geen referent hebben. Woorden en woordgroepen hebben blijkbaar niet alleen een
woordenboekbetekenis, maar ook een referentiële betekenis, die samenhangt met verwijzing
naar de werkelijkheid. Woordenboekbetekenis wordt ook wel conceptuele betekenis
genoemd, omdat we van die betekenissen een concept hebben gevormd in onze hersenen.
Semantiek houdt zich met de betekenis van woorden en zinnen bezig in de breedste zin.
De conceptuele betekenis van woorden ligt min of meer vast, de referentiële betekenis
verandert met elke nieuwe situatie in de werkelijkheid. Daarnaast is ook een onvaste
associatieve betekenis die aan woorden kleeft. Zo associëren veel mensen het woord braaf
met iets negatiefs en moedig met iets positiefs, het woord paperclip met saaiheid, het woord
filmster met glamour, het woord vogelspin met angst en ga zo maar door. Zulke
associatieve betekenissen verschillen van persoon tot persoon en hangen samen met vroegere
ervaringen met dat woord. Water zal voor Sahelbewoners geassocieerd worden met leven,
maar bij de oudere generatie Zeeuwen met dood. Deze associatieve betekenissen worden
connotaties genoemd.
Sommige woorden hebben meer dan een conceptuele betekenis: bal, stal, klinker, sloot, bank,
licht, loper, kust, enz. Zulke woorden noemen we homoniemen. Je kunt er homonieme zinnen
door krijgen:
Waar stal je die fiets?
De Marokkanen struikelden over de lange klinkers.
Ook door de structuur kunnen zinnen homoniem worden:
Het meisje dat Wim kuste, studeert Rechten.
Er zijn ook woorden die dezelfde betekenis hebben: dokter-arts, kim-horizon, oma-grootmoeder,
handtekening-paraaf. Deze woorden zijn synoniemen van elkaar. Daarbij is er wel vaak verschil in stilistische betekenis. Vergelijk: lunchen-schaften, handen-poten, gooien-pleuren,
leuk-amusant, enz.
Ook zinnen die verschillen in bouw kunnen synoniem zijn:
De trombonist bestelde een cola met rum.
Door de trombonist werd een cola met rum besteld.
Woorden met tegengestelde betekenissen heten antoniemen: armrijk, levend-dood, lang-kort,
blij-droevig, vrij-gebonden, enz.
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PRAGMATIEK
In een restaurant ziet een man een paar tafeltjes verder een vrouw met wie hij graag een
liefdesaffaire zou beginnen. Hij overweegt koortsachtig een aantal alternatieve openingszinnen
om haar aan te spreken. "Kom je hier vaker?", "Heb je een vuurtje voor me?", "Menukaarten
zijn de poëzie van de maag", "Wat een shit dag vandaag!". (Natuurlijk is de laatste variant de
meest succesvolle.) Wat hier taalkundig interessant is, dat ondanks de grote inhoudelijke verschillen alle zinnen hetzelfde doel beogen: ik wil dichter bij jou komen.
Met taal zeggen we vaak letterlijk hele andere dingen dan we bedoelen. Toch weet de 'goeie
verstaander' onmiddellijk wat de achterliggende bedoeling is. Als iemand zegt: "Het is kwart
over negen." dan kan hij daarmee bedoelen:
a) Je bent een kwartier te laat. Dat neem ik je kwalijk.
b) Dit is mijn antwoord op je vraag: Hoe laat is het?
c) We moeten opschieten, want de trein vertrekt zo.
d) Nu zal Hans Bea het wel verteld hebben. enz. enz.
Soms zijn de letterlijke inhoud en de bedoeling regelrecht met elkaar in tegenspraak: "Let maar
niet op me als ik huil!"
Pragmatiek houdt zich bezig met de systematiek in gesprekken vooral t.a.v. de verhouding
tussen wat gezegd wordt en wat bedoeld wordt.
Wat we bedoelen met een zin kunnen we ook letterlijk onder woorden brengen met een
bepaald werkwoord (kolom links). Maar het kan ook zonder zo'n werkwoord (kolom rechts)
Ik beloof Kees te helpen.
Ik weiger Kees te helpen.
Ik ontken te frauderen.
Ik garandeer dat die auto geen
gebreken heeft.
Ik dring erop aan dat je een
beetje opschiet.

Ik help Kees wel even.
Kees help ik niet.
Ik fraudeer niet.
Die auto heeft geen
gebreken.
Schiet een beetje op!

Beloven, weigeren, ontkennen, garanderen, aandringen zijn werkwoorden die de bedoeling van
je uiting expliciet weergeven. Ze worden performatieve werkwoorden genoemd.
Gesprekken volgen een eigen logica die lang niet altijd samenvalt met de letterlijke inhoud van
de uitgesproken zinnen. Pragmatiek probeert daar helderheid in te brengen.

16

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/afasie-taalstoornis-nahersenbeschadiging/

Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging
Auteur: Esther Ruigendijk | 10 mei 2007
Afasie is een taalstoornis die het gevolg is van een hersenbeschadiging. Hierbij
kunnen verschillende taalproblemen op treden, zoals het verwisselen van klanken,
taalbegripsproblemen of woordvindingsmoeilijkheden. Hieronder worden een aantal
symptomen en de meest voorkomende soorten afasie besproken.
Het overkomt iedereen wel eens: je bent iets aan het vertellen en plotseling kun je
niet meer op een bepaald woord komen. Heel vervelend. Of wat ook voorkomt: je
zegt per ongeluk een ander woord dan je eigenlijk wilde zeggen… Bekende
verschijnselen, al hebben de meeste mensen er niet vaak last van. Dat is anders
voor mensen met afasie, die gebruiken soms in elke zin een ander woord dan ze
eigenlijk bedoelen, of ze moeten voortdurend naar woorden zoeken. Ook kan het
voorkomen dat ze moeite hebben om te begrijpen wat andere mensen zeggen of dat
ze niet meer goed kunt lezen en schrijven.
Onzinwoorden
Afasie is het gevolg van een beschadiging aan de hersenen door bijvoorbeeld een
hersenbloeding of een herseninfarct, ook wel een beroerte genoemd (in het Engels stroke;
de officiële term is CVA, voor Cerebro Vasculair Accident: een ongeluk in een bloedvat van
de hersenen). Of iemand door een hersenbeschadiging afasie krijgt en hoe ernstig die afasie
is, hangt af van de plaats en de ernst van de beschadiging.
Een hersenbeschadiging kan tot verschillende taalproblemen leiden. Hierboven werden al de
woordvindingsproblemen, taalbegripsproblemen en fouten met woorden (ook
wel: parafasieën, uit het Grieks: para=ernaast en fasie=spreken) genoemd. Ook kunnen
problemen met de grammatica ontstaan, zodat iemand in een soort telegramstijl praat.
Mensen met een heel ernstige vorm van afasie kunnen soms helemaal niet meer spreken, of
kunnen alleen onzinwoorden zeggen, zoals ‘hoedi’ of ‘pom’. De taalproblemen of symptomen
die bij afasie optreden, zijn bij ieder mens anders. Maar omdat bepaalde symptomen vaak
tegelijkertijd voorkomen, onderscheiden we toch een aantal soorten afasie. De bekendste
zijn afasie van Broca en afasie van Wernicke, genoemd naar twee neurologen uit de 19e
eeuw.

Broca en Wernicke
Paul Broca legde een verband tussen een beschadiging aan de hersenen en problemen in
de taalproductie. Hij beschreef een patiënt, Monsieur Tan (die zo genoemd werd, omdat hij
bijna alleen nog maar ‘tan tan’ kon zeggen), die volgens Broca nog goed begreep wat tegen
hem gezegd werd, maar die niet meer goed kon spreken. Na het overlijden van Monsieur
Tan, onderzocht Broca zijn hersenen en vond een grote beschadiging aan de voorzijde van
de linker hersenhelft. Later is een deel van dit gebied naar Broca genoemd. Carl Wernicke
werd onder andere bekend, omdat hij een relatie legde tussen taalbegripsproblemen en een
beschadiging in een meer naar achteren gelegen gedeelte van de linker hersenhelft.
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Mensen met afasie van Broca hebben vooral problemen met taalproductie. Zij praten met
grote moeite en in korte fragmentarische zinnen, waarbij ze vooral inhoudswoorden
gebruiken (zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden). Woorden met vooral
een grammaticale functie, zoals lidwoorden of voornaamwoorden, laten ze vaak weg. De
werkwoorden die ze gebruiken, zijn vaak onvervoegd, of hebben de vorm van een voltooid
deelwoord. Vaak zijn er ook problemen bij het begrijpen van complexere zinnen, zoals
passieve zinnen (bijvoorbeeld ‘Kim wordt door Peter gekust’, waarbij het probleem is om te
bepalen wie nu precies wie kust).
De verschillende problemen die optreden bij de taalproductie van mensen met afasie van
Broca worden vaak samengevat onder de noemer ‘agrammatisme’. Die term is misleidend,
want hij suggereert dat deze mensen helemaal geen grammatica meer hebben. Dit is in het
verleden wel eens gedacht, maar tegenwoordig denken onderzoekers dat de grammatica
nog wel aanwezig is, maar dat deze niet meer helemaal bruikbaar is. De hersenen kunnen
dan geen grammaticaal complete zinnen meer maken, waardoor iemand terugvalt op een
soort telegramstijl.

Ripamide
Mensen met een afasie van Wernicke hebben vooral problemen met het begrijpen van taal.
Als je ze 4 afbeeldingen voorlegt, met daarop bijvoorbeeld een geit, paard, koe en een
schaap en je vraagt ze het schaap aan te wijzen, dan kan het gebeuren dat ze de geit
aanwijzen, of het paard. Dat betekent overigens niet dat ze het woord ‘schaap’ kwijt zijn. Een
dag later wijzen ze het misschien wel goed aan, maar verwarren ze bijvoorbeeld ‘trein’ en
‘bus’.
Ook in de taalproductie maken mensen met een afasie van Wernicke vaak fouten, al is deze
wel vloeiend. Soms maken ze dezelfde soort woordverwisselingen als bij het begrijpen. Dat
noemen we dan een semantische parafasie, dat wil zeggen dat in plaats van het bedoelde
woord een ander woord met een zekere betekenisverwantschap gebruikt wordt ( ‘bus’ in
plaats van ‘trein’). Ook verwisselen deze mensen vaak klanken of ze laten klanken weg. Dat
noemen we dan een fonologische parafasie, een fout op klankniveau ( ‘ripamide’ in plaats
van ‘piramide’). Het kan ook zijn dat er zoveel klanken worden verwisseld dat het bedoelde
woord helemaal niet meer te herkennen is.
Bij afasie van Wernicke is de grammatica ook niet altijd correct, maar anders dan bij afasie
van Broca zijn zinnen juist lang en ingewikkeld, soms zelfs zo dat niet goed te bepalen is
waar de ene zin begint en de andere ophoudt (dat noemen we zinsverstrengeling).
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Het gebied van Broca in de linker frontaalkwab en het gebied van Wernicke in de linker
temporaalkwab.

Leeg taalgebruik
Er zijn nog meer vormen van afasie, die minder bekend zijn. Conductie-afasie bijvoorbeeld,
waarbij vooral problemen met het nazeggen van woorden optreden. Mensen met conductieafasie spreken over het algemeen vloeiend en in grammaticaal correcte zinnen, maar maken
veel fouten met klanken. Ze zijn zich erg van deze fouten bewust en proberen deze ook te
verbeteren, wat niet altijd lukt.
Bij amnestische afasie vallen vooral de ernstige woordvindingsmoeilijkheden op. Soms
maken mensen met deze vorm van afasie ook fouten met de woorden die ze produceren, of
ze blijven hangen op zoek naar het juiste woord dat soms op het puntje van hun tong lijkt te
liggen. Sommige mensen gebruiken in plaats van de gezochte woorden, woorden met een
meer algemene betekenis, zoals ‘doen’, ‘ding’, of nog vager ‘hoe heet dat’ en ‘u weet wel’.
Als iemand dat vaak doet, dan spreken we van ‘leeg taalgebruik’. Het taalgebruik klinkt dan
misschien nog wel vloeiend en het is ook grammaticaal, maar op deze manier wordt
natuurlijk erg weinig informatie overgedragen.

Stereotype
Een andere en zeer ernstige vorm van afasie is globale afasie, die relatief vaak voorkomt.
Mensen met globale afasie hebben zowel met het begrijpen als met het produceren van taal
grote problemen. Vaak blijft de taalproductie beperkt tot een paar losse woorden, of een paar
zogenaamde stereotype uitdrukkingen, zoals ‘goeiemorgen’, ‘hoe gaat het’ en ‘ik weet niet’.
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Tenslotte zijn er veel mensen met afasie die niet in een van de verschillende vakjes te
stoppen zijn. Bij de vaststelling van afasie, onderzoekt de logopedist daarom eerst de
verschillende symptomen, voordat hij tot behandeling overgaat.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar afasie. Dat is nodig voor een beter begrip van de
taalstoornissen en de mogelijkheid tot behandeling ervan. Daarnaast zijn veel
taalwetenschappers geïnteresseerd in afasie, omdat de taalstoornis ons een kijkje geeft in
het menselijke taalsysteem en de relatie tussen taal en de hersenen.
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Spraak en schrift in de hersenen
Auteur: Nienke van Atteveldt | 3 april 2008
Met behulp van een hersenscan zijn hersengebieden gevonden die een koppeling leggen
tussen het zien van een letter en het horen van de bijbehorende klank. Nu kan onderzocht
gaan worden hoe dit hersengebied zich ontwikkelt bij kinderen die leren lezen of bij kinderen
die daar juist moeite mee hebben omdat ze dyslexie hebben.
Onze hersenen verenigen doorgaans moeiteloos wat we zien met wat we horen. Dit kunstje
is belangrijk om goed te leren lezen: letters moeten dan namelijk gekoppeld worden aan
spraakklanken. Recent neuroimaging-onderzoek bracht aan het licht waar en hoe onze
hersenen letters en spraakklanken verenigen. Dit biedt basis voor vervolgonderzoek naar de
ontwikkeling van letter-klankkoppelingen tijdens het leren lezen, en of deze anders verloopt
bij kinderen met dyslexie.
De hersenen van kinderen die leren lezen zijn nog volop in ontwikkeling.
Onze zintuigen lijken losse apparaten die onafhankelijk van elkaar hun werk doen. We zien
met onze ogen, horen met onze oren en ruiken met onze neus. Ook in de hersenen lijkt de
verschillende informatie in aparte gebieden verwerkt te worden. Maar uiteindelijk wordt alles
wat we registreren toch weer aan elkaar gekoppeld: alleen dán nemen we alles in de
omgeving als één kloppend geheel waar.
Stel je maar eens voor: je staat met iemand te praten in een disco. De muziek staat zo hard
dat je elkaar nauwelijks kunt verstaan. Toch kan je de ander best goed volgen, zolang je
maar naar zijn of haar pratende mond kijkt! Net zoals deze samenkomst van spraak en
gezichtsinformatie, verenigen onze hersenen spraak met schrift tijdens het lezen. Maar hoe
dit precies werkt is nog nauwelijks onderzocht.
Missing link
Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen, terwijl dat niet ligt aan hun
intelligentie. Er zijn vele biologische oorzaken geopperd om dyslexie te verklaren, maar op
dit moment wordt een fonologisch tekort als kernprobleem gezien. Kort uitgelegd betekent dit
dat dyslectici een neurale afwijking hebben in de verwerking van de klankstructuur van
spraak. Direct bewijs voor hoe een fonologisch tekort tot een leesprobleem leidt ontbreekt
echter nog. Letter-klankkoppelingen zouden de “missing link” kunnen zijn: door de
verstoorde fonologische verwerking is het wellicht moeilijker om letter-klankkoppelingen te
leren, en ze vervolgens te gebruiken tijdens lezen.
De vereniging van letters en klanken in de hersenen
Waar en hoe worden letter-klankkoppelingen eigenlijk gelegd in de hersenen? En gaat dit
inderdaad mis in dyslexie? De eerste vraag hebben we recentelijk onderzocht met
hersenscans (functional magnetic resonance imaging of fMRI, zie onderstaand kader) van
goedlezende studenten. Vervolgens gaan we onderzoeken hoe de koppelingen ontwikkelen
tijdens leesonderwijs, en of deze afwijkend verloopt in dyslexie.
Het levende brein bestuderen fMRI is een techniek om hersenactiviteit te meten.
Proefpersonen worden in een fMRI scanner gelegd en krijgen plaatjes te zien, geluiden te
horen, of moeten een bepaald taakje uitvoeren. De hersenactiviteit tijdens het kijken,
luisteren of de handeling wordt vervolgens op anatomische hersenbeelden van dezelfde
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proefpersoon geprojecteerd. Zo kunnen we in het levende brein zien welke hersengebieden
betrokken zijn bij een bepaalde hersenfunctie.
We lieten onze proefpersonen in de fMRI-scanner zowel kloppende (b.v. letter “a” en klank
/a/) als niet-kloppende (letter “e” en klank /a/) letter-klankcombinaties zien en horen, alsook
letters en klanken afzonderlijk. Vervolgens konden we vaststellen welke hersengebieden
verschillende activiteit vertoonden voor de kloppende en niet-kloppende paren. Daarnaast
hebben we ook gezocht naar hersengebieden die actiever waren bij letter-klankparen dan bij
de afzonderlijke letters en klanken. Dit wijst namelijk op vereniging: neuronen in zo’n
hersengebied reageren sterker op de combinatie dan op de stimuli afzonderlijk. In de
onderstaande afbeelding zie je een overzichtje van de betrokken hersengebieden.
We vonden dat een gedeelte van de hersenschors die betrokken is bij de verwerking van
spraak en geluid (het planum temporale of PT, zie bovenstaande figuur) hogere activiteit
vertoonde voor kloppende dan voor niet-kloppende letter-klankparen. Dit gebied was echter
niét actief wanneer de proefpersonen alleen naar letters keken. Terwijl letters dus wél de
verwerking van spraakklanken beïnvloedden in de letter-klankcombinaties: kloppende letters
leidden tot een verhoogde activiteit, niet-kloppende letters tot een verzwakte activiteit.
Een ander interessant effect vonden we in de superieure temporale sulcus (STS, de
hersengroef bovenin de temporaalkwab, zie bovenstaande figuur): deze reageerde sterker
op de letter-klankparen dan op de afzonderlijke letters en klanken. In tegenstelling tot het PT
was de STS wél actief zowel tijdens het kijken naar letters als tijdens het luisteren naar
klanken.
Dit wijst erop dat de STS letters en klanken verenigt. De STS stelt vast of de letter en klank
bij elkaar horen of niet, en stuurt deze informatie vervolgens terug naar het PT. Als de letter
en de klank bij elkaar horen wordt de verwerking van spraakklanken in het PT versterkt, als
ze niet bij elkaar horen wordt de activiteit in het PT juist afgezwakt. In de volgende figuur
staan de resultaten samengevat.
Implicaties voor leren lezen en dyslexie
De fMRI patronen die gevonden zijn in de auditieve hersenschors (PT) en STS van
goedlezende volwassenen dienen als sjabloon in ons vervolgonderzoek naar leren lezen en
dyslexie: we kunnen nu namelijk uitzoeken wanneer de activatiepatronen in de hersenen van
schoolgaande kinderen vergelijkbaar worden met die van volwassenen. Dit toont aan op
welke leeftijd letter-klankkoppelingen volledig ontwikkeld zijn en welk netwerk van
hersengebieden betrokken is in het leerproces.
Op dit moment is het onderzoek naar letter-klankkoppelingen als “missing link” in dyslexie in
volle gang. Vertonen dyslectici afwijkende hersenprocessen tijdens letter-klankintegratie?
Onze eerste hersenscans lichten vast een tipje van de sluier op: kinderen met dyslexie lijken
veel kleinere gebieden in de auditieve hersenschors en de STS te activeren dan goede
lezers. Dit wijst erop dat het letter-klankmechanisme inderdaad niet goed ontwikkeld is bij
kinderen met dyslexie.
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Dyslexie,
verschillende
oorzaken in
verschillende
landen?
Auteur: Nienke van Atteveldt | 30 augustus 2002

Tussen landen waar een andere taal wordt gesproken,
verschilt het aantal mensen met dyslexie behoorlijk.
Dyslexie is een leesprobleem, dat te maken heeft met het
leren koppelen van leestekens en spraakklanken. Het
verschil tussen de sprekers van verschillende talen hangt
hiermee samen: hoe eenduidiger de koppeling van klank en
leesteken, hoe minder dyslectici. Wetenschappelijk
hersenonderzoek legde de algemene biologische oorzaak
achter dyslexie bloot.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de biologische oorsprong van dyslexie;
oftewel naar wat er mis gaat in de hersenen van personen met deze aandoening. De
grote uitdaging van het onderzoek is dat we met behulp van kennis over de
oorzaken, het probleem wellicht op jonge leeftijd te kunnen vaststellen en
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aanpakken. Het wordt dan misschien mogelijk om kinderen op jonge leeftijd al
speciale lessen te geven waarmee de taalontwikkeling als het ware de goede kant
op gestuurd kan worden. Uit zulk onderzoek is gebleken dat dyslexie meer
voorkomt in Engeland dan in Italië. Zou de biologische oorzaak van dyslexie dan
ook verschillend zijn in deze landen?

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een specifieke lees- en spellingsstoornis. De aandoening heeft niets te
maken met intelligentie, maar geeft specifiek problemen met lezen, spellen, en
schrijven. Verder is het leesprobleem niet te verklaren in termen van slecht
onderwijs of een slechte motivatie. Mensen met dyslexie hebben een
leesvaardigheidsniveau dat (veel) lager is dan je op basis van leeftijd en IQ zou
verwachten.
Er zijn twee vormen van dyslexie te onderscheiden. Ten eerste
de ontwikkelingsdyslexie. Hierbij ontwikkelt de leesvaardigheid, als gevolg van een
mankement in de hersenontwikkeling, niet vlekkeloos. Wat er precies misgaat in de
hersenen van dyslectische kinderen is nog niet helemaal duidelijk.
Ten tweede is er een verkregen vorm van dyslexie. Dit betreft de situatie waarbij op
latere leeftijd leesproblemen ontstaan. De hersenen (en daarmee de
leesvaardigheid) zijn wel normaal ontwikkeld, maar lopen beschadiging op. Zo’n
hersenbeschadiging wordt een laesie genoemd en kan ontstaan door bijvoorbeeld een
verkeersongeluk of een hersenbloeding.
Het verschil tussen de twee vormen van dyslexie zit hem dus in de oorzaak. Bij de
verkregen vorm ontwikkelen de hersenen (en de taalvaardigheid) normaal, maar
ontstaat er later een beschadiging. De oorzaak van ontwikkelingsdyslexie ligt in de
hersenontwikkeling zelf.
Dit artikel gaat over ontwikkelingsdyslexie en over het opmerkelijke fenomeen dat
deze aandoening niet overal evenveel voorkomt. In Engelstalige landen
bijvoorbeeld, zijn er in verhouding meer dyslectische kinderen dan in Italië. Om er
achter te komen hoe dit mogelijk is, (welke verschillen tussen de talen van invloed
zijn op het voorkomen van dyslexie) is het belangrijk om eerst te kijken naar de
geschiedenis van geschreven en gesproken taal.
Omdat dit artikel alleen de ontwikkelingsvorm van dyslexie behandelt, wordt met
‘dyslexie’ automatisch ontwikkelingsdyslexie bedoeld.

De geschiedenis van gesproken en geschreven taal
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Gesproken taal is veel ouder dan geschreven taal. Gesproken taal is namelijk op
een natuurlijke wijze geëvolueerd. Men schat dat spreken ongeveer
honderdduizend jaar oud is, terwijl schrijven pas zo’n vijfduizend jaar bestaat. En
sindsdien heeft het nog een tijd geduurd voordat lezen en schrijven gemeengoed
werd, in het begin werden deze vaardigheden alleen door priesters en monniken
beheerst.
Het ‘leeftijdsverschil’ tussen gesproken en geschreven taal is erg belangrijk.
Gesproken taal heeft zich, doordat het zoveel ouder is, veel langzamer en
natuurlijker kunnen ontwikkelen. Het is een evolutionair ontwikkelde
hersenfunctie, die onze soort hielp te overleven. Het menselijk brein is genetisch zo
gevormd, dat wij een boodschap verbaal kunnen uiten ( spreken), spraak kunnen
begrijpen ( luisteren, of spraakwaarneming), en ook verbaal kunnen denken.
Geschreven taal daarentegen, is een culturele inventie. Het schrift heeft zich sneller
ontwikkeld dan onze hersenen: het is geen genetische eigenschap. Het is dus
eigenlijk verbazingwekkend dat we zo goed bleken te zijn in het leren onthouden
van al die op zichzelf betekenisloze tekentjes, de letters. We kunnen ze niet alleen
onthouden, we zijn ook in staat om ze moeiteloos om te zetten in betekenisvolle
woorden en zinnen. Dat is best verrassend, aangezien onze hersenen niet
evolutionair gevormd zijn om dit te doen, in tegenstelling tot de gesproken taal.
Het zojuist besproken verschil tussen gesproken en geschreven taal is een verschil
in fylogenetische ontwikkeling (zie het intermezzo voor uitleg). Een dergelijk verschil
komt ook tot uiting in de individuele (taal-) ontwikkeling bij mensen. Ook
wel ontogenetische ontwikkeling genoemd. Gesproken taal wordt namelijk vanaf de
geboorte geleerd, dit leerproces is automatisch en snel. Vanwege het automatisme
is er geen instructie nodig: baby’s leren praten, door simpelweg te luisteren. Het
aanleren van geschreven taal – dat wil zeggen lezen, schrijven en spellen – is niet
zo’n eenvoudige klus. Hiervoor is intensief onderwijs noodzakelijk. Tegen de tijd
dat kinderen leren lezen, beheersen zij de gesproken taal al. Kortom, ook in de
ontwikkeling van het individu (de ontogenese) is de gesproken taal eerder
aanwezig.
Fylogenetische ontwikkeling is de (evolutionaire) ontwikkeling van een soort, in dit
geval de mens. Dit woord is afgeleid van de Griekse woorden ‘fylum’ en ‘genesis’.
Fylum betekent stam of hoofdafdeling van het dierenrijk, en genesis betekent
ontstaan of wording.
Met ontogenetische ontwikkeling wordt de ontwikkeling van een individu bedoeld,
vanaf het moment van bevruchting tot het overlijden. Dit woord komt ook uit het
Grieks, ‘onta’ betekent de zijnde of bestaande dingen.
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Het schrift is uitgevonden om gesproken taal te representeren in een minder
vluchtige vorm. In alfabetische schriften komen letters overeen met losse
spraakklanken, zoals dat in het Nederlands, Engels of Italiaans gebeurt. Alfabetisch
wordt daarom ook wel fonetisch genoemd (naar fonetiek, dat klankleer betekent).
In de linguïstiek (taalkunde) heten letters ook wel grafemen, en de losse
spraakklanken fonemen.
Er zijn ook andere soorten geschrift, waarin visuele symbolen geen losse
spraakklanken, maar hele woorden of zelfs meerdere woorden weergeven, zoals in
het Chinees of Japans. Dit soort schriften worden logografische of pictografische
schriften genoemd. Japan gebruikt zelfs beide soorten, het oude pictografische
schrift (Kanji) en een nieuwer fonetisch schrift (Kana), omdat dit gemakkelijker te
leren is (respectievelijk twee- tot vierduizend tekens en 46 tekens!).

Verschillen tussen talen
Talen met alfabetische schriften verschillen onderling in hoe goed de afzonderlijke
letters overeenkomen met de afzonderlijke klanken. In een ideaal schrift zouden er
precies evenveel letters bestaan als klanken. Dan zou er voor elke klank één letter
bestaan en kon je nooit in de war raken over hoe je een uitgesproken woord schrijft,
of hoe je een woord uitspreekt dat je leest. Helaas is dit lang niet in elke taal het
geval. In het Nederlands bijvoorbeeld, bestaat de klank die je zowel met de letter
‘g’ alsook met de lettercombinatie ‘ch’ kunt schrijven.
Omgekeerd zijn er ook voorbeelden te bedenken van letters die verschillende
klanken voorstellen. De letter ‘c’ bijvoorbeeld, moet soms uitgesproken worden
als (“cent”) en soms als (“conducteur”). En de letter ‘a’ wordt soms kort
uitgesproken en dan weer lang, afhankelijke van de rest van het woord (“kat,
kater”). Om gek van te worden toch?
Maar we mogen ons nog gelukkig prijzen. De Engelsen en Amerikanen hebben het
nog veel moeilijker. De Engelse taal is het meest inconsistent in de koppeling
tussen letters en klanken. Waarschijnlijk zul je dit wel gemerkt hebben, tijdens het
leren van nieuwe Engelse woorden. Als de leraar ze niet eerst uitspreekt, heb je
geen idee hoe je ze zegt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de uitspraak van de
lettercombinatie in de woorden ‘through’, ‘rough’ en ‘thorough’. Of aan de
uitspraak van ‘laughter’, die verandert als je er een voor plaatst (‘slaughter’). Geen
touw aan vast te knopen dus. Er zijn ook talen die een schrift hebben dat wel
perfect overeenkomt met de klanken. Voorbeelden van deze talen zijn Fins,
Italiaans en Turks.
Orthografie is een wetenschappelijk woord voor spellingsleer. Italiaans heeft een
zogenaamde oppervlakkige orthografie: er is een zeer consistente koppeling van letter en
26

klank. Het Engels wordt vanwege zijn inconsistente klank-letter-koppeling,
een diepe orthografie genoemd. Het Nederlands zit er zo’n beetje tussenin. Het is
opvallend dat in landen met diepere orthografieën méér kinderen dyslectisch zijn,
dan in landen met oppervlakkigere orthografieën. Om dit te kunnen verklaren
moeten we eerst wat meer te weten komen over hoe kinderen leren lezen.

Leren lezen: het koppelen van letters aan klanken
Het leren lezen gebeurt in verschillende fasen. De eerste (visuele fase) bestaat uit
het gokken naar de betekenis van geschreven woorden, op basis van visueel
geheugen en aanwijzingen zoals woordlengte en beginletters. Daarna volgt de fase
waarin het lezen een stuk systematischer gaat. Het kind leert dan de koppeling
tussen letters en klanken, oftewel het alfabet (alfabetische fase). Het wordt
mogelijk om niet eerder gelezen woorden uit te spreken, eenvoudigweg door alle
letters om te zetten in klanken en deze aan elkaar te rijgen tot een woord. Deze taak
is het eenvoudigst als alle letters maar op één manier kunnen worden uitgesproken.
In de laatste fase is het lezen volledig geautomatiseerd.
Dyslectische kinderen blijken het meest moeite te hebben met de overgang van de
visuele fase (de kennis dat een woord dat eruitziet als BOOM als “boom” moet
worden uitgesproken) naar de alfabetische fase (de klank-letter-koppeling). Het
lijkt erop dat ze die koppeling, en het gebruik ervan tijdens lezen, maar moeilijk
onder de knie krijgen. Dit gegeven kan de verklaring zijn voor het verschil in het
voorkomen van dyslexie onder verschillende talen. Want als het probleem ligt bij
het aanleren van de koppeling tussen letters en klanken (oftewel
de grafemenen fonemen), dan wordt dit versterkt als deze ook nog eens zeer inconsistent
zijn, zoals in het Engels.

Het brein van Italiaanse, Franse en Engelse dyslectici
Een internationale groep wetenschappers heeft geprobeerd om uit te vinden of de
hersenen van dyslectici uit verschillende landen anders functioneren. Onder de
wetenschappers waren vier Italianen (Paulesu, Fazio, Cappa en Cossu), drie
Fransen (Démonet, Chanoine en Habib), en drie Engelsen (McCrory, Frith en
Frith). Uit elk land werd een groep dyslectische personen geselecteerd, én ter
controle een groep normaal lezende personen. Zoals we al eerder zagen, heeft het
Italiaans een volledig oppervlakkige orthografie en het Engels juist een diepe. Het
Frans ligt er tussenin. We hebben ook al gezien dat er in Engeland veel meer
dyslexie voorkomt dan in Italië. Deze gegevens maakten de gekozen groep
proefpersonen erg geschikt voor het onderzoek!
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Met een zogenaamde PET-scanner (Positron Emission Tomography; afbeelding 1)
kunnen driedimensionale foto’s worden gemaakt van de hersenen, waardoor het
mogelijk is om ín de hersenen te kijken. Het hele speciale aan de PET-scanner is
dat deze geen beelden maakt van hoe het brein er werkelijk uitziet, maar van de
hersen activiteit.
Het werkt als volgt: aangezien actieve hersengebieden meer zuurstof nodig hebben
om de zenuwcellen te kunnen laten werken, is in deze gebieden meer bloed nodig.
De toegenomen bloedtoevoer is precies wat je kan meten met PET. Indirect meet je
zo dus hoe hard zenuwcellen werken (oftewel hoe actief ze zijn) in verschillende
delen van de hersenen.
De proefpersonen werden in de scanner gelegd en moesten daar bepaalde leestaken
uitvoeren. De onderzoekers konden toen de hersengebieden lokaliseren die gebruikt
worden tijdens lezen. Ook kon onderzocht worden in welke mate de gebieden
geactiveerd waren, of ze heel erg actief waren of maar een beetje. In de hersenen
van de controlegroep bleek een gebied in de temporale kwab van de linker
hersenhelft actief te zijn tijdens lezen. Dit is het gebied van de hersenen direct
achter de slaap/oren (zie voor meer informatie over hersenanatomie:
www.neuropat.dote.hu/ ). Het opvallende was dat alle dyslectische proefpersonen,
dus zowel de Italiaanse, de Franse, en de Engelse, sterk verminderde activiteit
vertoonden in ditzelfde gebied.
De conclusie van dit onderzoek is dat dyslexie binnen alle talen dezelfde
biologische oorzaak heeft. De aandoening komt alleen minder vaak voor in landen
waar een taal wordt gesproken die een oppervlakkige orthografie heeft. Het lezen is
in die taal namelijk gemakkelijker, door de hoge consistentie tussen klanken en
letters. Alle dyslectische kinderen starten hun geschreven-taalontwikkeling dus met
dezelfde verstoring in de hersenen, maar de Italiaanse kunnen uiteindelijk toch
beter lezen dan de Engelse. Dit gegeven toont nog eens duidelijk hoe geschreven
taal een functie is, die we aanleren tijdens onze individuele ontwikkeling zonder dat
onze hersenen hieraan volledig zijn aangepast.
Al met al lijkt het er op dat voorlopig de beste remedie tegen dyslexie een
verhuizing naar Italië is, om daar te leren lezen! Helaas zal dit niet door de
verzekering worden vergoed…
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https://www.nemokennislink.nl/publicaties/dyslexie-is-meer-dan-een-taalprobleem/

Dyslexie is meer
dan een
taalprobleem
Auteur: Erica Renckens | 25 juni 2009

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en
schrijven. Maar er zijn meer symptomen, zo blijkt uit
Twents onderzoek. Dyslectici hebben ook problemen met
hun motoriek. De oorzaak lijkt daarmee te liggen een
algemeen probleem in het automatiseren van vaardigheden.
Uit onderzoek van de Twentse promovendus Elian de Kleine blijkt dat dyslexie
meer is dan alleen een probleem met lezen en schrijven. Dyslectici hebben ook
moeite met het plannen van bewegingen. Ze voeren een reeks van opeenvolgende
bewegingen langzamer uit dan mensen die geen dyslexie hebben. De Kleine ziet
een zelfde onderliggend probleem in het automatiseren van vaardigheden.

Bewegingen aanleren
Het maken van een reeks kleine bewegingen achter elkaar, zoals veters strikken,
vioolspelen en schrijven, noem je een bewegingssequentie. Als je zo’n nieuwe
vaardigheid als vioolspelen net leert, maak je alle bewegingen nog heel bewust.
Maar als je lang genoeg oefent gaat de bewegingssequentie automatisch, als in één
beweging zonder er echt bij na te denken. Elian de Kleine onderzocht hoe je zo’n
bewegingssequentie aanleert. Als onderdeel van haar onderzoek, onderzocht zij ook
of hier verschillen in waren tussen dyslectici en niet-dyslectici.
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Methode
Voor haar experiment onderzocht De Kleine 19 dyslectici en 21 niet-dyslectici. De
proefpersonen moesten een simpele sequentiële beweging uitvoeren. Ze kregen op
een computerscherm vier vierkanten te zien, die correspondeerden met vier toetsen
op een toetsenbord. Bij het oplichten van een vierkant moest de proefpersoon zo
snel mogelijk de bijbehorende toets indrukken. De onderzoekster mat hierbij de
reactietijd. De proefpersonen met dyslexie deden significant langer over deze taak
dan mensen zonder dyslexie.
De taak die de deelnemers uitvoerden is vrij simpel, maar De Kleine verwacht dat
de resultaten generaliseerbaar zijn voor meer complexere taken. Het toont volgens
haar aan dat dyslectici niet alleen moeite hebben met het automatiseren van lees- en
schrijfvaardigheden. Dyslexie is een bredere stoornis waarbij mensen problemen
hebben met het aanleren van sequenties in het algemeen.
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WOORDENLIJST AMSTERDAMSE KINDEREN
DEELPROJECT ‘WOORDENSCHAT’ – TAALPROJECT UVA-RUG

Folkert Kuiken & Sarah Droge

Mei 2010

Universiteit van Amsterdam
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VOORWOORD
Het rapport ‘Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. Deelproject ‘Woordenschat’ – Taalproject
UvA-RUG’ is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. In het ‘Taalproject UvA-RUG’ zijn vier
deelprojecten uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit
Groningen. Ieder op eigen wijze, hebben de vier deelprojecten een bijdrage geleverd aan het
realiseren van een betere taal- en leesvaardigheid van leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs. In het huidige rapport wordt het deelproject ‘Woordenschat’ beschreven. Het doel van

dit deelproject was het vervaardigen van woordenlijsten voor de groepen 3 tot en met 8 van
het primair onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van de WAK: Woordenlijst
Amsterdamse Kinderen. In dit rapport worden de zes ontwikkelde woordenlijsten van de
WAK en de daarbij behorende verantwoording gepresenteerd.
Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de WAK.
In het bijzonder danken wij de Amsterdamse basisscholen en hun leerkrachten die de eerste
versies van de woordenlijsten hebben beoordeeld. Ook dient een woord van dank uit te gaan
naar de verschillende uitgeverijen die zonder aarzeling hun taal- en zaakmethoden ter
beschikking hebben gesteld. Tevens bedanken wij Rob Schoonen en Anne Vermeer voor hun
zeer bruikbare adviezen.

Amsterdam, mei 2010
Folkert Kuiken en Sarah Droge
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1.1

Achtergrond

Voor een succesvolle schoolloopbaan en voor het vinden van werk is een goede taalvaardigheid
een wezenlijke voorwaarde. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat goede lezers een grotere kans
hebben op succes in hun leven en werk dan slechte lezers (National Endowment for the Arts
2007). Met de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen is het er de laatste jaren niet beter op
geworden. Internationaal vergelijkende onderzoeken laten zien dat hun leesvaardigheid is gedaald
ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt zowel uit het PIRLS-onderzoek waarin voor het
basisonderwijs in 2006 een achterstand in leesvaardigheid wordt geconstateerd in vergelijking met
2001 (Mullis et al. 2007), als uit het PISA-onderzoek dat in 2006 eveneens een daling wat betreft
lezen laat zien voor het voortgezet onderwijs in vergelijking met 2003 (Knecht-van Eekelen et al.
2007).
Het rapport van de Commissie Meijerink is een poging om de neerwaartse beweging in het taalen rekenonderwijs een halt toe te roepen (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
2008). Dit rapport is zowel door het veld als door beleidsmakers goed ontvangen, met als gevolg
dat er onder meer is besloten enkele pilots van start te laten gaan om de door de Expertgroep
voorgestelde maatregelen te vertalen naar de praktijk (Ministerie van OCW 2008). In een
intentieverklaring uit mei 2008 is door Amsterdam aangegeven dat er in deze stad behoefte
bestaat om te komen tot een op de doorlopende leerlijnen gebaseerd onderwijsaanbod (Kuiken
2008). De gedachte hierachter is dat onvoldoende consistentie en een gebrek aan continuïteit
zowel binnen als tussen verschillende onderwijsvormen tot overlap of leemtes in het
onderwijsaanbod leiden, met als gevolg een mogelijke vertraging in de schoolloopbaan van
leerlingen. Binnen de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs en het voortgezet
onderwijs heeft Amsterdam het onderwerp doorlopende leerlijnen uitgeroepen tot speerpunt van
taalbeleid.
1.2

Taalproject UvA-RUG

In 2009 is het taalproject van de UvA-RUG van start gegaan. Dit project is gericht op de
vergroting van de taal- c.q. leesvaardigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
en bestaat uit vier deelprojecten. Deze vier deelprojecten leveren ieder op eigen wijze een bijdrage
aan een betere taal- en leesvaardigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
•

Het eerste deelproject ‘Woordenschat’ is gericht op vergroting van de woordenschat bij
leerlingen in het primair onderwijs, vanuit de gedachte dat een grote woordenschat een
belangrijke voorwaarde vormt voor een goede taal- en leesvaardigheid.
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•

Het tweede deelproject ‘Diawoord’ sluit hierop aan. In dit deelproject wordt een diagnostische
woordenschattoets ontwikkeld, aan de hand waarvan woordenschat-problemen in de laatste
twee jaren van het primair onderwijs (groep 7 en 8) en in de eerste twee jaren van het
voortgezet onderwijs kunnen worden opgespoord en geremedieerd. ‘Diawoord’ loopt daarmee
parallel aan het leerlingvolgsysteem betreffende tekstbegrip, ‘Diatekst’ genaamd, dat
ontwikkeld is voor leerlingen van groep 7 in het po tot en met leerjaar 3 van het vo.

•

Het derde deelproject ‘Taalportfolio’ is gericht op verbetering van de warme overdracht
tussen po en vo. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitaal portfolio, waarvan ook
Diataal onderdeel uitmaakt.

•

In het vierde en laatste deelproject ‘Lezen buiten schooltijd’ zal worden nagegaan wat de
meest effectieve manieren zijn om niet-professionals in te zetten bij het stimuleren van de
leesvaardigheid van leerlingen buiten schooltijd.

1.3

Deelproject ‘Woordenschat’

De omvang van de woordenschat vormt een cruciaal onderdeel van iemands taalvaardigheid.
Woorden vormen de basisingrediënten van zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid.
Tekstbegrip is voor een groot deel afhankelijk van iemands woordkennis. De omvang van de
woordenschat van zowel allochtone als autochtone achterstandsleerlingen laat in grote mate te
wensen over. Het is daarom van groot belang om de ontwikkeling van de woordenschat zoveel
mogelijk te stimuleren.
In 2009 is de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) gepresenteerd, waarin een
basiswoordenschat voor leerlingen in groep 1 en groep 2 wordt vastgesteld (Mulder e.a. 2009).
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat leerlingen bij binnenkomst in groep 3 over minstens 20003000 woorden moeten beschikken om op een zinvolle manier te kunnen beginnen met technisch
lezen, overigens mag bij sommige leerlingen worden verondersteld dat hun receptieve
woordenschat op dat moment wel het dubbele bedraagt. Aan het begin van de brugklas worden
leerlingen geacht over een vocabulaire van minstens 15.000 woorden te beschikken (Sanders
1990). Het diagnostisch instrument Diataal (Hacquebord e.a. 2006) kan daarbij een belangrijke
rol vervullen als graadmeter van de omvang van de woordenschat aan het eind van de basisschool.
Maar wat gebeurt er tussen groep 3 en groep 8? Om de kloof te overbruggen tussen de
woordenschat waarmee leerlingen in groep 3 binnenkomen en die waarmee ze in groep 8
uitstromen, moeten leerlingen zes jaar lang jaarlijks minstens 1500 nieuwe woorden leren. Maar
welke woorden zijn dat? In dit deelproject zijn voor onder-, midden en bovenbouw woordenlijsten
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ontwikkeld aan de hand waarvan leerkrachten kunnen vaststellen welke woorden zij in een
bepaalde fase van het basisonderwijs het beste kunnen aanleren en over welke woorden de
leerlingen op een bepaald moment dienen te beschikken. De woordenlijsten kunnen dan ook
gezien worden als hulpmiddel, ‘checklisten’, voor de leerkracht. Hierbij is gebruik gemaakt van
de woordenlijst van Schrooten & Vermeer (1994). Deze lijst vormt een goede basis voor het
vaststellen van minimumdoelen, maar doordat deze destijds voor leerkrachten niet erg
gebruiksvriendelijk is gepresenteerd is het daar nooit van gekomen. In dit deelproject is deze lijst,
aangevuld met recente gegevens, nu juist wel in een gebruiksvriendelijk format geplaatst.
Daarnaast is er een verantwoording vervaardigd waarmee de leerkracht de lijsten ook
daadwerkelijk kan inzetten in zijn/haar dagelijkse lespraktijk.

2

VERANTWOORDING

2.1

Waarom is de WAK ontwikkeld?

De Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK) is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. In 2007 heeft het ministerie de Expertgroep
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen in het leven geroepen. De Expertgroep kreeg de
opdracht het ministerie te informeren over wat leerlingen op verschillende niveaus in hun
schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Hiertoe heeft de
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Expertgroep een referentiekader ingesteld, waarin de basiskennis en basisvaardigheden zijn
verwoord voor leerlingen in het primair tot hoger onderwijs. Om de aanbevelingen van de
Expertgroep zo goed mogelijk op te volgen en te vertalen naar de praktijk, zijn er diverse
projecten van start gegaan. De Pilot Doorlopende Leerlijnen, het taalproject van de
Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, maakt hier onderdeel van uit.
Binnen deze Pilot zijn zes woordenlijsten ontwikkeld voor de groepen 3 tot en met 8 van het
primair onderwijs. Het project is gestart vanuit de gedachte dat een grote woordenschat een
van de belangrijkste voorwaarden vormt voor een goede taal- en leesvaardigheid.
De ontwikkelde woordenlijsten hebben een vergroting van de woordenschat bij leerlingen in
het primair onderwijs tot doel. Voor de leerlingen in de groepen 1 en 2 van het primair
onderwijs is in 2009 de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) vervaardigd (Mulder
e.a. 2009). Deze lijst bevat respectievelijk 2000 en 3000 woorden, het minimumaantal

woorden dat leerlingen aan het begin van groep 3 tot hun beschikking moeten hebben om een
zinvolle start met technisch lezen te kunnen maken. Daarnaast is er voor de leerlingen in het
voortgezet onderwijs de Streefwoordenlijst voor de basisvorming 2007 beschikbaar
(Hacqebord e.a. 2007). Deze lijst bestaat uit ruim 14.000 woorden, de meest voorkomende
woorden in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. De WAK is gericht op het
dichten van het gat tussen groep 3 en de start van het voortgezet onderwijs. De woordenlijsten
kunnen als basis dienen voor de inhoud van het woordenschatonderwijs. Daarnaast is er
sprake van een doorlopende leerlijn woordenschat van groep 1 tot en met de start van het
voortgezet onderwijs.
2.2

Hoe is de WAK samengesteld?

Een woordenlijst dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om gebruikt te kunnen
woorden binnen het woordenschatonderwijs. De belangrijkste voorwaarden zijn: de lijst moet
passen bij de doelgroep, de verzameling woorden, oftewel het ‘corpus’, dient voldoende groot
te zijn en de woorden moeten verzameld worden uit verschillende onderwerpen en situaties,
oftewel ‘domeinen’ (o.a. Hazenberg en Hulstijn 1992; Schrooten en Vermeer 1994; Van de
Guchte en Vermeer 2003).
In 1994 is een dergelijke woordenlijst, bestaande uit 15.000 voor leerlingen in het primair
onderwijs, vervaardigd door Schrooten en Vermeer: ‘Woorden in het basisonderwijs: 15.000
woorden aangeboden aan leerlingen’. In deze lijst wordt naast de ‘frequentie’ van ieder
woord ook het ‘geometrisch gemiddelde’ vermeld. Deze maten zijn van groot belang in het
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samenstellen van een woordenlijst. De frequentie van een bepaald woord geeft weer hoe vaak
dat woord voorkomt in de geraadpleegde domeinen. Het geometrisch gemiddelde is een
samengestelde maat die zowel de frequentie als de spreiding van een woord over
verschillende de domeinen weergeeft, dus hoe vaak en in hoeveel verschillende domeinen het
betreffende woord voorkomt.
Destijds werd de lijst van Schrooten en Vermeer (1994) minder bruikbaar geacht voor gebruik
in de dagelijkse lespraktijk. Om deze lijst nieuw leven in te blazen, zijn middels een
conversietabel van Van de Guchte en Vermeer (2003) een groot aantal woorden geselecteerd
die als basis dienen voor de WAK (bijlage 1). Daarnaast zijn als recente update woorden
geselecteerd uit taal- en zaakvakmethoden die worden gebruikt in het primair onderwijs. In
totaal hebben vijf uitgeverijen samen acht taalmethoden en negen zaakvakmethoden ter
beschikking gesteld voor de totstandkoming van de WAK (schema 1).

Uitgever
Bekadidact
Malmberg

Taalmethode
Taalleesland
Taalactief
Taaljournaal

Noordhoff
ThiemeMeulenhoff

Taal op maat
Taalverhaal Taal Taalverhaal
Spelling

Zwijssen

Zin in Taal
Taal in Beeld

Zaakvakmethode
--Naut
Meander
Brandaan
--Speurtocht
Natuniek
De Blauwe Planeet
De trek
Land in zicht
In vogelvlucht

Schema 1: Overzicht van uitgeverijen en methodes.

Omdat de WAK een hulpmiddel is voor leerkrachten, is aan leerkrachten van Amsterdamse
basisscholen gevraagd de woordenlijsten te beoordelen en suggesties te geven voor
aanvulling. Daarnaast is aan de leerkrachten gevraagd om aan te geven in welke groep veel
voorkomende taal- en rekentermen gekend moeten worden. In totaal hebben acht basisscholen
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meegewerkt aan het project (schema 2). Het oordeel van de leerkrachten is als zeer waardevol
ervaren en de suggesties hebben ertoe bijgedragen dat de WAK een woordenlijst is geworden
waarin ook onderwerpen een plaats hebben gekregen die in de huidige tijd een rol spelen. Zo
gaven de leerkrachten aan dat ook onderwerpen uit het jeugdjournaal en schooltv een plaats
moesten krijgen binnen de WAK, zoals bijvoorbeeld het milieu. Hierdoor is een innovatieve
woordenlijst voor het primair onderwijs ontstaan. De WAK helpt de leerkracht kleur te geven
aan het woordenschatonderwijs én maakt de leerling mondiger in een samenleving die
voortdurend aan verandering onderhevig is.
Basisschool
Avonturijn
Linnaeusschool
De Ark
Louise de Coligny
OBS Slootermeer
Insulinde
De Horizon
2e Daltonschool
Schema 2: Overzicht van Basisscholen die hebben meegewerkt aan het project.

2.3

Uit hoeveel woorden bestaat de WAK?

In totaal worden er in de WAK 10.000 woorden aangeboden. Deze 10.000 woorden zijn
verspreid over zes jaargroepen. Het aantal woorden dat wordt aangeboden per groep verschilt
(schema 3). De woorden nemen toe naarmate de leerlingen in een hogere groep komen. Er is
gekozen voor 10.000 woorden omdat een leerling aan het eind van de basisschool minimaal
dient te beschikken over 15.000 woorden. Dit aantal woorden heeft een leerling minimaal
nodig om een goede start te kunnen maken in het voortgezet onderwijs. De BAK biedt in
totaal 3000 woorden aan en de WAK 10.000 woorden. Daarnaast mag zeker verwacht worden
dat een leerling incidenteel minstens 2000 woorden verwerft, die niet direct aangeboden
worden op de basisschool.
De 10.000 woorden worden verspreid over zes jaargroepen aangeboden in zes woordenlijsten.
Iedere lijst bestaat uit een aantal thema’s (bijlage 2) die in de meeste gevallen in iedere
jaargroep terugkomen, zoals de thema’s ‘school’, ‘lastige woorden’ en ‘natuur’. Een aantal
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thema’s bestaat uit een grote verzameling woorden. Er is bewust voor gekozen om deze
woorden niet verder in te delen in kleinere subthema’s. De reden hiervoor is dat veel woorden
binnen verschillende thema’s passen. De plaatsing van een woord binnen een bepaald thema
is dan ook in zekere zin arbitrair. Een nog verdere opdeling van de woorden zou dit alleen
maar versterken. Daarnaast mag van de leerkracht verwacht worden dat hij/zij over voldoende
vaardigheden beschikt om de woorden in kleinere woordgroepen, zogenoemde
‘woordclusters’, in te delen. Op deze manier kan de leerkracht zelfstandig woorden uit de
WAK inpassen in zijn/haar lesprogramma. De woorden in de WAK zijn zo geselecteerd dat
alle woorden binnen een thema, geplaatst kunnen worden in kleinere woordclusters.
Er is voor gekozen om bij ieder zelfstandig naamwoord in de WAK het bijbehorende
lidwoord te vermelden. Daarnaast wordt van alle werkwoorden naast de infinitief ook de
verleden tijd en het voltooid deelwoord gegeven. Ieder woord in de WAK is als één woord
geteld. Ook de werkwoorden (vb. ‘delen – deelde – gedeeld’), de collocaties (vb. ‘op smaak
brengen’), de vaste combinaties (vb. ‘ontlenen aan’) en het figuurlijk taalgebruik (vb. ‘je oren
spitsen’) zijn geteld als zijnde één woord. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen. Ten eerste
zijn onregelmatige meervouden apart geteld, bijvoorbeeld: decennium en decennia zijn als
twee woorden gerekend. Ten tweede zijn mannelijke en vrouwelijke vormen apart geteld,
bijvoorbeeld: deelnemer en deelneemster zijn geteld als twee woorden. Ten derde zijn van een
onregelmatig werkwoord de drie vormen apart geteld, bijvoorbeeld: schenken, schonk en
geschonken zijn als drie woorden gerekend. Hiervoor is gekozen omdat dergelijke vormen
vaak in eerste instantie, wanneer de regel nog niet verworven is, geleerd worden als een
woord op zich. Zo worden woorden en woordvormen die vaak voorkomen in het aanbod, het
eerst verworven. Kinderen leren bijvoorbeeld als snel onregelmatige, maar zeer frequent
voorkomende vormen als: ‘ging’ en ‘kinderen’, zonder de woordvormingsregels te kennen
(Vermeer, 2005).
Groep

Aantal woorden

Groep 3

1275

Groep 4

1445

Groep 5

1525

Groep 6

1890

Groep 7

1925

Groep 8

1940
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Totaal

10.000

Schema 3: Aantal woorden per groep.

In sommige gevallen komt een woord twee of meer keer voor in de WAK. Dit komt doordat
woorden meerdere betekenissen kunnen hebben. Het is belangrijk dat de leerkracht de
betekenis van de woorden koppelt aan het thema waarin het woord geplaatst is. Bijvoorbeeld:
het woord ‘de bui’ komt zowel in groep 3 als in groep 5 voor. In groep 3 staat ‘de bui’ in het
thema ‘natuur’ en heeft daarom te maken met het weer. In groep 5 vinden we ‘de bui’ terug in
het thema ‘gedrag en gevoelens’ en heeft dus te maken met gedrag. Ook komt het voor dat er
woorden in de WAK staan die tevens voorkomen in de BAK. In de meeste gevallen gaat het
hier om woorden met meerdere betekenissen. Bijvoorbeeld: in de BAK vinden we het woord
‘lucht’ onder het thema ‘seizoenen en weer’ en in de WAK komt ‘de lucht’ voor in groep 3 in
het thema ‘eten en drinken’ in de betekenis van ‘geur’. In een enkel geval wordt er een woord
uit de BAK nogmaals aangeboden in de WAK. De reden hiervoor is dat het betreffende
woord een belangrijke functie vervult binnen het thema waarin het woord staat. Bijvoorbeeld:
het woord ‘hemel’ vinden we zowel terug in de BAK als in de WAK, waar ‘de hemel’
voorkomt in groep 6 binnen het thema ‘geloof’ en fungeert als het tegengestelde, oftewel het
antoniem, van ‘de hel’.
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2.4

Past de WAK in de dagelijkse lespraktijk?

Taal is een zaak van alle vakken en wordt de hele dag aangeboden (Verhallen en Van Beek
2004). Leerlingen dienen daarom over een goede woordenschat te beschikken. De laatste
jaren is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het hebben van een voldoende grote
woordenschat is op het schoolsucces van leerlingen. Een leerling dient aan het eind van de
basisschool over minimaal 15.000 woorden te beschikken om een goede start te kunnen
maken in het voortgezet onderwijs (Verhoeven en Vermeer 1992, Schrooten en Vermeer
1994; Sanders 1990). De WAK ondersteunt de leerkracht in het behalen van deze belangrijke
en moeilijke opgave. Het corpus van de WAK biedt de leerkracht een enorme keuze aan
woorden en onderwerpen die in de wereld van zes tot twaalfjarige kinderen van belang zijn.
De leerkracht kan de WAK gebruiken in zijn of haar dagelijkse lespraktijk. Wanneer
bijvoorbeeld woorden uit de methode worden behandeld, kan de leerkracht de WAK
gebruiken om extra bijpassende woorden aan te bieden. De WAK bevat frequente woorden
(vb. ‘de pagina’ en ‘het afval’), schooltaalwoorden (vb. ‘de schaal’ en ‘de periode’),
vakspecifieke woorden (vb. ‘de beuk’ en ‘de kringloop’), maar ook lastige woorden waar
leerlingen doorgaans veel moeite mee hebben (vb. ‘immers’ en ‘vanwege’) en figuurlijk
taalgebruik (vb. ‘je ogen de kost geven’ en ‘de proef op de som nemen’). Gezegd moet
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worden dat de WAK geen alles voorschrijvende lijst betreft. Ongetwijfeld zullen er woorden
in voorkomen waarvan de één denkt ‘dat vind ik een nuttig woord’ en waarvan de ander denkt
‘dat vind ik geen nuttig woord’. Ook zal het voorkomen dat een leerkracht woorden mist in de
lijst. Dit alles is bijna niet te voorkomen. De WAK dient gezien te worden als een
ondersteuning binnen het woordenschatonderwijs en kan goed gebruikt worden naast een
methode.

3

WOORDENSCHAT

3.1

Hoeveel woorden kent een basisschoolleerling gemiddeld?

Kinderen verschillen van elkaar wat betreft de omvang van hun woordenschat. Dit heeft onder
andere te maken met de thuissituatie van het kind. Kinderen verwerven in het algemeen de
meeste woorden door de dagelijkse ervaring met gesproken en geschreven taal; oftewel op
een impliciete manier. Voordat het kind kan lezen, vindt deze verwerving met name plaats
door de interactie met volwassenen in de directe omgeving van het kind. Wanneer het kind
begint met lezen, worden de nieuw verworven woorden opgeslagen bij de reeds aanwezige
kennis. Vanaf het moment dat het kind naar school gaat vindt de woordenschatverwerving
ook op een expliciete manier plaats. Denk bijvoorbeeld aan de moeilijke woorden uit een
zaakvaktekst waar de leerkracht de nadruk op legt in de klas (o.a. Verhallen en Verhallen
1994; Vernooy 2003; Kuiken en Vermeer 2005).
Geschat wordt dat een Nederlandstalige kleuter van vier jaar beschikt over een receptieve
woordenschat van rond de 3000 woorden. Op zesjarige leeftijd, heeft het kind er ongeveer
1500 woorden bijgeleerd. Wanneer begonnen wordt met lezen en het onderwijs in de
kennisgebieden toeneemt, zien we dat de woordenschat een spurt maakt. Op tienjarige leeftijd
beschikt het kind over ongeveer 11.000 woorden en aan het eind van de basisschool is dit
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aantal toegenomen tot 15 á 17.000 woorden (Verhoeven en Vermeer 1992). Deze aantallen
liggen anders voor anderstalige leerlingen.
Anderstalige kinderen die pas intensief met de Nederlandse taal te maken krijgen wanneer zij
starten met hun schoolcarrière, hebben ten opzichte van hun Nederlandstalige klasgenootjes
een grote achterstand. Deze taalachterstand komt vaak het duidelijkst tot uitdrukking in hun
geringe Nederlandse woordenschat. Gedurende de basisschooltijd lijken de verschillen tussen
de Nederlandstalige en anderstalige leerlingen eerder toe dan af te nemen. Als nietNederlandstalige leerlingen met ongeveer zes jaar leren lezen, is hun woordenschat in het
Nederlands in veel gevallen kleiner dan die van Nederlandstalige kleuters (o.a. Kienstra 2003;
Appel en Vermeer 2004). Tegen de tijd dat de zaakvakteksten aan bod komen, kent een groot
deel van de niet-Nederlandstalige leerlingen slechts de helft van het aantal woorden van hun
eentalige klasgenoten. Vanaf het moment dat de leerlingen goed (technisch) kunnen lezen,
neemt bij zowel de eentaligen als bij de tweetaligen de woordenschat enorm toe, maar de
verschillen blijven te groot (schema 4). Voor de productieve woordenschat geldt ongeveer
hetzelfde als voor de receptieve woordenschat: de tweetalige allochtone kinderen hebben een
aanzienlijke achterstand op hun eentalige autochtone medeleerlingen. Dit geldt met name
voor tweetalige kinderen die van mediterrane afkomst zijn. De Surinaamse kinderen zitten
gemiddeld tussen de eentalige- en tweetalige kinderen in (Kienstra 2003).
De (geschatte) omvang van de receptieve Nederlandse woordenschat van
Nederlandse en anderstalige kinderen in het basisonderwijs

Leeftijd

Eentalige Nederlandse

Tweetalige Mediterrane

kinderen

kinderen

Vierjarigen

3000

1000

Vijfjarigen

3800

1800

Zesjarigen

4500

2600

Zevenjarigen

5200

3400

Achtjarigen

6000

4200

Negenjarigen

8500

5000

Tienjarigen

11000

6000

Elfjarigen

14000

8000

Twaalfjarigen

17000

10000

Bron: Verhoeven en Vermeer 1992; Vermeer 2005.
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Schema 4: De (geschatte) omvang van de receptieve Nederlandse woordenschat van Nederlandse en anderstalige kinderen in
het basisonderwijs.

3.2

Wat maakt het verwerven van woorden zo lastig?

De vraag wat het verwerven van woorden lastig maakt, is niet eenduidig te beantwoorden. Uit
onderzoek is gebleken dat in iedere taal de variatie in de frequentie van woorden een
wetmatige verdeling kent. Hierin komen de 3 à 4000 meest frequente woorden heel veel voor
en de daarop volgende woorden komen relatief heel weinig voor. Dit houdt in dat het leren
van de eerste paar duizend woorden over het algemeen weinig problemen oplevert, omdat
deze woorden vaak en in veel verschillende situaties aangeboden worden. Het verwerven van
de overige woorden is vaak een lastigere taak want deze komen minder vaak en in minder
verschillende contexten voor (Appel en Vermeer 2004).
Daarnaast wordt de leerlast van een woord mede bepaald door het doel waarvoor het woord
geleerd wordt. Moet een leerling het woord alleen kunnen begrijpen (receptief/passief) of is
het de bedoeling dat de leerling het woord ook zelf kan inzetten wanneer dat nodig is
(productief/actief)? Het is gemakkelijker een woordvorm en bijpassende betekenis te
herkennen, dan het woord te kunnen toepassen op een geschikt moment (Kienstra 2003).
Woordkennis omvat een groot aantal facetten: de vorm van het woord, de betekenis van het
woord en het gebruik van het woord (schema 5). Met de kennis over de vorm van het woord
kunnen leerlingen bijvoorbeeld nieuwe woorden uit dezelfde woordfamilie begrijpen of
woorden maken door het toepassen van vervoegingen of verbuigingen. Ook kennis over de
betekenis van woorden is van belang, omdat verschillende soorten woorden verschillende
betekenisaspecten aanduiden. Tenslotte moeten leerlingen ook kennis hebben over het
gebruik van woorden (Nation 1990). De leerlast van een woord wordt tevens bepaald door de
mate van voorkennis van de leerling en de context waarin het woord geleerd wordt. Daarom is
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het van groot belang dat de woorden niet geïsoleerd van elkaar worden aangeboden, maar
altijd in combinatie met elkaar en in een betekenisvolle context (Verhallen 2005).

Het kennen van een woord
Vorm
Gesproken vorm
Geschreven vorm

receptief

Hoe klinkt het woord?

productief

Hoe wordt het woord uitgesproken?

receptief

Hoe ziet het woord eruit?

productief

Hoe wordt het woord geschreven en gespeld?

receptief

In welk patroon treedt het woord op?

Positie
Grammaticale patronen

productief

In welk patroon moeten we het woord
gebruiken?

Collocaties

receptief

Welke woorden of type woorden kunnen
verwacht worden voor of achter het woord?

productief

Welke woorden of welk type woorden moeten we
gebruiken bij dit woord?

Functie
Frequentie
Toepasbaarheid

receptief

Hoe gangbaar is het woord?

productief

Hoe vaak moet het woord gebruikt worden?

receptief

Waar verwachten we dit woord tegen te komen?

productief

Waar kan dit woord gebruikt worden?

Betekenis
Concept

receptief
productief

Wat betekent het woord?

Welk woord moet gebruikt worden om deze
betekenis te uiten?

Associaties

receptief

Aan welke andere woorden denken we bij dit
woord?

productief

Welke andere woorden kunnen we gebruiken in
plaats van dit woord?

Bron: Nation 1990.
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Schema 5: Het kennen van een woord.

3.3

Hoe kunnen woorden worden aangeboden aan de leerlingen?

Woorden kunnen op verschillende manieren worden aangeboden aan de leerlingen. Dit blijkt
ook uit de vele verschillende didactieken en methoden die beschikbaar zijn. Er kan dan ook
niet één zaligmakende woordenschatdidactiek benoemd worden. Wel kan opgemekt worden
dat de deskundigen uit het onderwijsveld het gezamenlijk eens lijken te zijn over het belang
van ‘herhaling’. Woorden die slechts één keer worden behandeld, zullen vrijwel zeker weer
zeer snel vergeten worden door de leerlingen. Een woord moet vele malen herhaald worden in
verschillende contexten. Het leren van woorden is namelijk een cumulatief proces, waarbij de
woordkennis steeds wordt uitgebreid, verdiept en verstevigd. Over de mate van herhaling
wordt verschillend gedacht. Afhankelijk van de context en moeilijkheidsgraad wordt vijf tot
zestien keer herhalen genoemd als voorwaarde voor verwerving. In het algemeen wordt ervan
uitgegaan dat een woord gemiddeld genomen zeven keer herhaald dient worden, wil het
verankerd raken in het geheugen van de leerling. Herhaling betekent in dit verband dat een
leerling daadwerkelijk moet kunnen oefenen met de woorden (o.a. Nation 1994; Verhallen en
Verhallen 1994; Bossers 1996; Kuiken en Vermeer 2005).
Een welbekende woordenschatdidactiek is de ‘Viertakt’ (Verhallen en Van den Nulft 2002).
De auteurs achter deze didactiek hebben de belangrijkste bevindingen uit de literatuur
gebundeld tot een goed toepasbare didactiek voor in de klas. De Viertakt bestaat uit vier
stappen die hieronder kort worden besproken.
•

De eerste stap bestaat uit het ‘voorbewerken’. In deze stap gaat het om het introduceren
van de woorden en hun betekenissen. Tijdens het voorbewerken worden de leerlingen
voorbereid op het onderwerp en betrokken bij de context waarin de woorden naar voren
komen. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar aanknopingspunten in het
woordenschatnetwerk van de kinderen. Zo kunnen de nieuw te leren woorden gekoppeld
worden aan ervaringen en aan de andere woorden die de leerlingen al kennen. De fase van
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het voorbewerken hoeft niet lang te duren. Indien de woorden in een duidelijke context
staan, kan al vrij snel worden overgaan tot het uitleggen van de betekenis van de woorden.
•

De tweede stap betreft het ‘semantiseren’. Tijdens het semantiseren worden de
woordbetekenissen verduidelijkt in een context. De tijd die wordt besteed aan het
semantiseren kan variëren van één tot vijf minuten. Dit is afhankelijk van het aantal
uitbreidingswoorden en de snelheid waarmee de leerkracht de betekenisaspecten kan
belichten. Vervolgens is het noodzakelijk dat de leerlingen aan het woord komen. Samen
met de leerkracht moeten de leerlingen eigen betekenisverbindingen gaan leggen en
verkennen bij het betreffende woord. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld
gebruik te maken van een zogenaamd ‘woordweb’, waarbij gebruik kan worden gemaakt
van afbeeldingen of korte contextzinnen. In een woordweb worden er
betekenisverbindingen met andere woorden gelegd die zichtbaar worden gemaakt door
middel van getrokken lijnen tussen de woorden (bijlage 3).

•

De derde stap is het ‘consolideren’, oftewel het herhalen en inoefenen van de woorden en
hun betekenissen. Tijdens het consolideren is het belangrijk dat de leerlingen de nieuwe
woorden eerst receptief goed aanleren en daarna een langzame overgang maken naar het
productief leren van de woorden. Het consolideren kan over een langere tijd uitgespreid
worden. Er zijn veel manieren bekend waarop de woorden ingeoefend kunnen worden
(bijlage 4).

•

De vierde stap betreft het ‘controleren’. In deze laatste stap is het de bedoeling dat wordt
nagegaan of het woord en de behandelde betekenissen verworven zijn. Het controleren
kan op verschillende manieren plaatsvinden. Vaak zal de leerkracht reeds tijdens de fase
van het consolideren ongemerkt controleren of de leerlingen de woorden en
betekenisinhouden hebben verworven. Hierbij is het van belang dat ook op de langere
termijn wordt gecontroleerd wat er aan kennis is blijven hangen.

In de praktijk lopen de verschillende fasen van de Viertakt bijna altijd in elkaar over en
worden de woorden niet één voor één en los van elkaar behandeld, maar in een cluster. In
deze woordclusters dienen de betekenisverbanden helder te worden gemaakt. Door gebruik te
maken van woordclusters kan er een versnelling in de woordenschatuitbreiding worden
bereikt: in plaats van één woord, worden drie of vier nieuwe woorden aangeleerd die
onderling nauw verbonden zijn.
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3.4

Zijn strategieën bruikbaar binnen het woordenschatonderwijs?

Strategieën zijn bewuste plannen van aanpak waarmee een leerling taaltaken tot een goed
einde kan brengen. Het doel is dat de leerling leert een aantal strategieën bewust in te zetten,
die uiteindelijk zodanig ingeslepen raken dat ze geleidelijk aan spontaan en moeiteloos
worden ingezet. Enkele voorbeelden van strategieën zijn: werkwijzen om voor onbekende
woorden een betekenis te vinden, werkwijzen om voorkennis te activeren en werkwijzen om
verbanden in een tekst te vinden (Van den Branden e.a. 2004).
Wat betreft de woordenschatverwerving heeft de leerkracht naast het direct aanbieden van
woorden ook de taak de leerlingen handvatten te geven waarmee zijzelf nieuwe woorden
kunnen verwerven. Deze handvatten worden wel ‘woordleerstrategieën’ genoemd.
Woordleerstrategieën zijn nuttig omdat leerlingen deze in veel verschillende situaties kunnen
gebruiken bij het uitbreiden van hun woordenschat, zowel binnen als buiten de klas. In
(school)teksten en dan met name in de zaakvakteksten, komen vaak woorden voor waarvan de
leerlingen de betekenis niet direct weten. Het is belangrijk dat een leerling dan weet hoe
hij/zij dit probleem kan oplossen, zonder te stoppen met lezen of vast te lopen. In de literatuur
kunnen een groot aantal strategieën gevonden worden (bijlage 5). De drie belangrijkste
vaardigheden die onder woordenschatvaardigheid vallen zijn (o.a. Nation 1990; Bossers 1996;
Huizinga en Robbe 2007):
1. De betekenis afleiden uit de context.
2. De betekenis afleiden uit de woordvorm.
3. Het gebruikmaken van een woordenboek.
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3.5

Wat maakt de zaakvakken zo moeilijk?

Het Nederlands is de voertaal bij alle vakken op de basisscholen in Nederland. Dit betekent
dat niet alleen het leren van de Nederlandse taal belangrijk is, maar ook het leren in de
Nederlandse taal van belang is. Bij de introductie van de zaakvakken in groep 5 en vooral in
groep 6, moeten de leerlingen voldoende taalvaardig zijn om de kennis en informatie te
verwerven die wordt aangeboden. Typische kenmerken van
schooltaal zijn (o.a. Verhallen en Van Beek 2004; Litjens 2005; Paus e.a. 2006):
-

Moeilijke woorden: de basiswoordenschat van de leerlingen is ontoereikend om het
nieuwe aanbod van woorden in de zaakvakteksten goed te kunnen begrijpen.

-

Lange zinnen en een ingewikkelde tekstopbouw: de teksten in de zaakvakmethoden
zijn lastig door moeilijke zinnen, door een ingewikkelde structuur en door veel
informatie in elke zin.

-

Geen tot weinig contextuele ondersteuning: er is weinig contextuele ondersteuning in
de vorm van plaatjes, foto’s, concreet materiaal of in de vorm van het oproepen van
eerdere ervaringen of gebeurtenissen.

-

De kennis van de wereld van veel leerlingen schiet in grote mate te kort: als je van een
bepaald onderwerp weinig of niets afweet, wordt het moeilijk om te begrijpen waar
een tekst over dat onderwerp over gaat.

-

Het mondelinge taalaanbod van de leerkracht die de betreffende taak toelicht of
uitlegt, is vaak lastig: de leerlingen begrijpen de uitleg van de leerkracht en/of van de
methode niet met als resultaat dat de les als ‘moeilijk en saai’ wordt ervaren.

Dit zijn dan ook de redenen waarom veel taalzwakkere leerlingen struikelen bij de
zaakvakken. Zij zijn nog niet taalvaardig genoeg om de zaakvakinhouden te begrijpen en te
verwerven. De grootste problemen binnen de zaakvakken zijn: moeilijke woorden, steeds
meer geschreven taal en weinig tot geen voorkennis van het betreffende onderwerp. In
geschreven teksten worden veel meer verschillende woorden gebruikt dan in het mondelinge
taalgebruik. Voor het kunnen begrijpen van zaakvakteksten moeten de leerlingen daarom over
een grote receptieve woordenschat beschikken. Daarbij gaat het om ‘alledaagse’ woorden,
abstracte woorden, vaktaalwoorden in zaakvakken en om vaste uitdrukkingen en collocaties.
Denk aan woorden als: ‘behoefte’, ‘onderdeel’, ‘periode’, ‘uitbreiden’ en ‘ontstaan’. Op het
eerste gezicht lijken deze woorden geen probleem, maar dergelijke laag frequente woorden
zijn vaak onbekend bij de leerlingen. Ook woorden die veel zeggen over de betekenis van een
zin zijn vaak niet goed genoeg bekend bij de leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan
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woorden als: ‘inmiddels’, ‘naarmate’, ‘slechts’, ‘tevens’ en ‘behoorlijk’, maar ook aan
uitdrukkingen zoals: ‘op de hoogte blijven’, figuurlijk gebruikte woorden als: ‘hij draaft door’
en woorden met meer dan een betekenis, bijvoorbeeld: ‘schaal’ en ‘ruimte’ (o.a. Haest en
Vermeer 2005; Litjens 2005; Paus e.a. 2006).

3.6

Is er een verhouding tussen woordenschat en lezen?

Er blijkt een directe relatie te bestaan tussen het hebben van een geringe of goede
woordenschat en de mate van leesvaardigheid van de leerling. Woordenschat blijkt van groot
belang voor het begrijpend lezen te zijn. Een geringe woordenschat lijdt tot
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vermijdingsgedrag bij lezen. Kinderen die goed kunnen lezen en een goede woordenschat
hebben, lezen over het algemeen meer en leren daardoor meer nieuwe woorden en beter lezen.
Kinderen met een geringe woordenschat daarentegen hebben moeite met lezen en lezen dan
ook minder. Met als gevolg dat zij minder nieuwe woorden tegenkomen en achterblijven wat
betreft hun leesvaardigheid. Dit wordt ook wel het zogenaamde ‘Matteüseffect’ genoemd
(Vernooy 2006,2008).
Het begrip ‘tekstdekking’ speelt een belangrijke rol in het wel of niet begrijpen van een tekst.
Bij een tekstdekking van 80% wordt de tekst slecht begrepen, zelfs de strekking van de tekst
blijft onduidelijk voor de leerling. Bij 85% tekstdekking is er sprake van ‘globaal begrip’, bij
90% is er sprake van ‘redelijk begrip’ en pas bij 95% tekstdekking kan een leerling de tekst
goed begrijpen én wordt er nog enige cognitieve inspanning verwacht. Dit houdt in dat
wanneer er meer dan 5 nieuwe woorden per 100 woorden in een tekst voorkomen, de tekst in
principe ongeschikt is voor het bevorderen van de leesvaardigheid. Dat betekent dat uitgaande
van een minimum van 95% tekstdekking, een woordenschat van minimaal 5000 woorden is
vereist voor het probleemloos lezen van authentieke alledaagse teksten (Appel en Vermeer
2004; Bossers 1996).
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Tweetaligheid bij kleuters in Friesland.
Ytsma, J.
Delft: Eburon, 1999
p. 497-508
in: In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde
Sociolinguïstische Conferentie.
Vraagstelling
De achtergrond van dit onderzoek is de sterk gewijzigde taalsituatie in
Friesland waarbij steeds minder kinderen thuis Fries spreken.
In dit onderzoek is nagegaan hoe de tweetaligheid van Friese
plattelandskinderen, zowel Nederlandstalige als Friestalige, er uitziet. Er is
onderzocht hoe kleuters scoren voor toetsen Nederlands en Fries, aan het
begin en het eind van één schooljaar. Is er een uitgebalanceerde
tweetaligheid of is er dominantie van één taal? Hoe ontwikkelen de talen
zich in de loop van één schooljaar?
De resultaten zijn vergeleken met eerder onderzoek bij Friese kleuters, bij
Papiamentotalige kleuters en met de Nederlandse normgroep van de Toets
Tweetaligheid.
Conclusies
Friestalige kleuters scoren aan het begin van het schooljaar beter dan
Nederlandstaligen voor woordenschat en zinsvorming Fries.
Nederlandstalige kleuters scoren enkel voor woordenschat Nederlands
hoger dan Friestalige kleuters. Friestalige kleuters scoren in verhouding
hoger voor Nederlandse woordenschat en zinsvorming dan
Nederlandstalige kleuters voor Fries. Dat wijst erop dat Friestalige kleuters
in sterkere mate tweetalig zijn. Bij Nederlandstalige kleuters is er een
duidelijke dominantie van het Nederlands.
Alle kleuters gaan vooruit op de verschillende toetsonderdelen na één
schooljaar. De Friestalige kleuters gaan zowel voor Fries als Nederlands
sterk vooruit, terwijl de Nederlandstalige kleuters vooral voor Nederlands
sterk vooruitgaan.
Uit een vergelijking met onderzoek van enkele decennia geleden blijkt dat
Friestalige kleuters nu veel hoger scoren voor woordenschat Nederlands. Ze
scoren op beide meetmomenten gemiddeld hoger dan Papiamentutalige
leeftijdgenoten. In vergelijking met de Nederlandse normgroep van de
Toets Tweetaligheid, scoren de Friestalige kleuters voor Nederlands
gemiddeld tot hoog.
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Tweetalig opgroeien in Friesland
Tekst: Leo Mudde
Anders dan vaak wordt gedacht, hebben Friestalige kinderen geen moeite
met het leren van het Nederlands als ‘tweede taal’. Als er al sprake is van
een taalachterstand, dan liggen daar andere factoren aan ten grondslag.
Het is een hardnekkig misverstand dat kinderen in gebieden waar veel
dialect wordt gesproken, opgroeien met een taalachterstand die later
alleen met veel moeite is goed te maken. Nog niet zo heel lang geleden
suggereerden onderzoeken dat het spreken van een dialect een
ongunstige invloed heeft op schoolprestaties.
De laatste jaren lijken andere factoren veel bepalender te zijn. De
sociaaleconomische achtergrond van jonge kinderen bijvoorbeeld, de
houding van leerkrachten ten opzichte van dialectsprekers, of het verschil
tussen de thuistaal en de schooltaal.

Positief
Rond 2005 kantelden de inzichten. Toen bleek dat de Friese achtergrond
van kinderen geen invloed had op de prestaties op het gebied van het
Nederlands. Sterker nog, een meertalige opvoeding zou juist positief
uitwerken op de taalvaardigheid.
Er is voor kinderen die van huis uit een dialect of allochtone taal goed
ontwikkelen, geen belemmering om vervolgens op school het Nederlands
te verwerven, schrijft de Taalunie op haar website.
Taalachterstand, of het voorkomen daarvan, houdt gemeenten flink bezig.
Zo is er op 26 oktober in Drachten een rondetafelconferentie over
taalachterstand in Noord-Nederland. Daar is, volgens de organiserende
VNG, taal een specifiek probleem. ‘Stimuleren van een levendige
spraak/taalomgeving thuis en op school is daarom van groot belang.’
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Jelske Dijkstra promoveerde in 2013 op onderzoek naar de rol van
taalaanbod bij de verwerving van de minderheidstaal Fries en de
meerderheidstaal Nederlands bij peuters in Friesland. Haar conclusie:
kinderen die met het Fries opgroeien, lopen niet de kans dat ze daardoor
de Nederlandse taal minder goed kunnen leren.
Dijkstra: ‘Ik heb gedurende anderhalf jaar op drie momenten gekeken
naar de taalontwikkeling van peuters. De ontwikkeling van de passieve
woordenschat, het aantal woorden dat kinderen begrijpen, was hetzelfde
als bij kinderen waar thuis Nederlands wordt gesproken. De ontwikkeling
van de actieve woordenschat, de woorden die ze ook echt gebruiken,
bleef wel iets achter bij kinderen die met twee talen opgroeien, maar dat
verschil is aan het eind van groep 5 al verdwenen.’
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Hoe je kind talig op te voeden? Beïnvloedt het Limburgs de
uitspraak van het Nederlands of niet?
Geplaatst op 17 april 2018 08:26 door Marc van Oostendorp

Door Romy Roumans
Een regionaal accent, anders dan het randstedelijk accent, wordt vaak als iets
negatiefs en afwijkends beschouwd. Onderzoek van Grondelaers, van Hout en Steegs
(2010) naar de attitude tegenover het Limburgse accent toont aan dat mensen uit
heel Nederland het Limburgs accent beoordelen als monotoon, koud en het zien als
een minderwaardig accent. Ouders in Limburg lijken daarom bang te zijn voor een
mogelijk negatief effect en het stigma dat rondom het Limburgse accent hangt, zoals
uit de volgende advertentie blijkt in De Limburger:
Per februari 2004 zoeken wij voor onze baby en incidenteel voor onze zoontjes van 4
en 7 jaar een lieve OPPAS aan huis. Wij vragen om gemiddeld 20 uur/week een
helpende hand maar gezien onze werkzaamheden zal dat soms om wat minder en
soms om wat meer uren per week gaan. Onze voorkeur gaat uit naar een oppas die
geen dialect spreekt
(Kroon & Vallen, 2004).
Kinderen zouden volgens veel mensen de standaardtaal, het Nederlands, moeten
leren zonder regionale accenten. Limburgse ouders denken vaak dat wanneer ze hun
kinderen uitsluitend in het Nederlands opvoeden een regionaal accent voorkomen
kan worden. Maar kun je dit accent wel voorkomen wanneer je zelf ook Nederlands
spreekt met een Limburgs accent (al dan niet naast het Limburgs)? Voorgaande
literatuur hierover zegt namelijk dat de sprekers in je omgeving een accent bepalen,
dus vroeg ik mij af in hoeverre het hebben van een Limburgs accent van ouders de
uitspraak van het Nederlands van hun kind beïnvloedt en in hoeverre ouders een
accent kunnen voorkomen? Vanwege de literatuur verwacht ik dat het opvoeden van
een Limburgs kind in enkel en alleen het Nederlands toch zal leiden tot het hebben
van een regionaal accent in het Nederlands.
Om mijn vraag te beantwoorden analyseerde ik spraakopnames van 104 Limburgse
kinderen uit een eerdere studie van Cornips, van den Heuij, Francot en Blom (2015).
In die studie voerden zij een woordtaak uit waarbinnen de 104 kinderen woorden
moesten uitspreken aan de hand van plaatjes. 56 opnames zijn van tweetalige
kinderen, die Limburgs of Limburgs en Nederlands spreken en 41 opnames zijn van
eentalige kinderen, die alleen het Nederlands spreken (gemiddeld 6 jaar en 7
maanden oud).
Binnen de analyse onderzocht ik de ‘g’ klank, omdat juist deze klank typerend is voor
het Nederlands met Limburgs accent en met het standaard Nederlands verschilt. De
Limburgse dialecten kennen een ‘zachte g’ [ɣ] (stemhebbende velare fricatief), terwijl
het standaard Nederlands zich typeert door een ‘harde g’ [χ] (stemloze uvulare
fricatief). Ik onderzocht welke van deze twee varianten van de ‘g’ de kinderen
uitspraken binnen een vijftal woorden met een ‘g-klank’ aan het begin van een woord
of lettergreep in de woorden
‘vogeltje, glijbaan, handschoen, regenboog en kruiwagen’.
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De positie van de ‘g’ in deze woorden maakt het mogelijk dat de ‘g-klank’ op
bovenstaande twee manieren uitgesproken kan worden, namelijk als de ‘harde g’ of
de ‘zachte ‘g’.
Akoestische analyses met het programma Praat wijzen uit dat slechts drie van de 104
kinderen alle woorden met een ‘harde g’ uitspreken, terwijl de overigen de ‘zachte g’
lieten horen. De drie kinderen met een ‘harde g’ hebben allen ouders uit de Randstad
die naar Limburg voor hun werk zijn verhuisd en worden opgevoed in enkel het
Nederlands. De overige 45 eentalige kinderen hebben Limburgse ouders en worden
ook in het Nederlands opgevoed, maar gebruiken allemaal een ‘zachte g’. Ook alle 54
tweetalige kinderen gebruiken de ‘zachte g’.
Vervolgens toonde een statistische analyse (Pearson Chi-Square test) aan dat tweeen eentaligen de twee ‘g-klanken’ in dezelfde verhouding gebruiken (Tabel 1). Dit
betekent dat de eentalige Limburgse kinderen, enkel en alleen opgevoed met het
Nederlands, niet vaker de ‘harde g’ gebruiken dan hun tweetalige leeftijdsgenoten.
Klank

Totaal
zachte
g [ɣ]

Exacte
aantal
Eentalige
kinderen

44

4

48

91,7%

8,3%

100,0%

54

2

56

96,4%

3,6%

100,0%

98

6

104

94,2%

5,8%

100,0%

Percentage
Exacte
aantal

Tweetalige
kinderen

harde
g [χ]

Percentage
Exacte
aantal

Totaal
Percentage
Tabel: Gebruik van de twee g-klanken binnen eentalige en tweetalige kinderen
uitgedrukt in exacte aantallen en percentages.
Mijn conclusie luidt daarom dat het niet uitmaakt of je als Limburgse ouder je kind
met alleen het Nederlands opvoedt of met het Limburgs (en het Nederlands), want de
kans is zeer hoog dat je kind je eigen regionale Limburgse accent als ouder en het
accent van zijn/haar omgeving overneemt en dus alsnog Nederlands met een
Limburgs accent zal spreken.
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Methoden om een vreemde taal te leren
Henk Wolf
Zoals bijna iedereen in Nederland heb je op school vast les gehad in een aantal vreemde talen. De ene
taal beheers je beter dan de andere en je hebt ongetwijfeld een oordeel over de doeltreffendheid van
die lessen, over de docent, de leermaterialen en je eigen inzet. Had je misschien op een andere manier
meer geleerd? En heb je er als aankomend talendocent wel eens over nagedacht wat je je leerlingen
straks wilt gaan bijbrengen en hoe?
Dit lijken je misschien erg logische vragen. Toch worden ze vaak niet gesteld. Veel leraren laten de
inhoud van hun lessen bepalen door de schrijvers van het leerboek dat ze gebruiken, inplaats van dat
ze het boek toepassen waar dat volgens hen noodzakelijk is. Nou is dat geen ramp als het ‘volgen van
het boek’ een gegarandeerde formule voor succes is. Maar in de praktijk is dat vaak anders.
WAT IS TAAL?
Dat mensen in het onderwijs zichzelf zulke vragen als hierboven weinig stellen, is ook niet zo
bijzonder. Het zijn namelijk geen eenvoudige vragen. Laten we de uitspraak 'Ik wil dat mijn
leerlingen taal X beheersen’ eens wat beter bekijken (vul voor taal X je favoriete taal in). We moeten
ons dan eerst eens afvragen wat taal X eigenlijk is. Je hebt gezien dat je een taal op verschillende
niveaus van zijn grammatica kunt bestuderen. Zo heeft elke taal eigen fonologische regels, eigen
morfologische regels, eigen syntactische, pragmatische en semantische regels. Bovendien heeft een
taal zijn eigen woordenschat en idiomatische uitdrukkingen. Als leraar zul je je in ieder geval moeten
afvragen welke regels en woorden de leerling moet beheersen.
- Es ist kaus

Dear sir,

- In deze

Dear sir!

- Es is kalt in

baussen!

My husband focks

huis woont

My husband

mij moeder.

der Garten.

sheeps and now

breads sheep and

has he heard that

- Watte?

now he has heard

- Äh, wie bitte?

you

that you

- Da hast du
recht!

Afbeelding: wanneer beheers je een taal?

Tot in de 18e eeuw was het Latijn vrijwel de enige vreemde taal die op Europese scholen werd
onderwezen. Het Latijn was in de 18e en 19e eeuw voor de gewone man alleen in de katholieke kerk
te horen. De taal was een taal voor wetenschappers geworden. Die idealiseerden het Latijn, als zou de
grammatica van die taal superieur zijn aan de grammatica's van de moderne talen. Het doel van de
Latijnse lessen was grondige kennis van vooral morfologische en syntactische regels, en daarnaast van
de Latijnse woordenschat. De studenten lazen een voor een de beschrijvingen van een groot aantal van
die morfologische en syntactische regels, of de docent legde die regels uit. Bij elke regel maakten ze
op papier oefeningen. Verder leerden ze rijtjes woorden uit hun hoofd en lazen ze klassieke teksten.
Aandacht voor de mondelinge vaardigheden 'verstaan' en 'spreken' was er nauwelijks.
Toen er in het Europa van de 18e eeuw langzamerhand belangstelling ontstond voor kennis van de
moderne vreemde talen, begonnen scholen deze ook te onderwijzen. Zulke vragen als wij hierboven
over doel en vorm van talenonderwijs hebben gesteld, vrijwel dode taal Latijn. Deze manier van
lesgeven, die ook vandaag de dag nog erg veel wordt toegepast, noemen we de grammaticavertaalmethode.
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De grammatica-vertaalmethode
Doel:
het kunnen lezen van literatuur in de doeltaal, of het leren en
kunnen toepassen van grammaticale regels om het verstand te
trainen.
Bestudeerde niveaus van de grammatica:
morfologie en syntaxis
Getrainde vaardigheden:
hoofdzakelijk lezen en schrijven
Bestudeerde woordenschat:
woorden en uitdrukkingen die toevallig voorkomen in teksten die om
hun literaire belang of als illustratie van een grammaticaal probleem
worden gebruikt
Voertaal tijdens de les:
hoofdzakelijk de landstaal
Taken van de docent:
regels uitleggen, oefeningen corrigeren
Taken van de leerling:
teksten lezen, regels en woorden uit het hoofd leren en zich erin
oefenen deze in vertaal- en invuloefeningen te kunnen gebruiken
Type lesmateriaal:
grammaticale uitleg, het aanbieden van woordenschat, leesteksten
en oefeningen om regels en woorden te leren gebruiken
Activiteiten:
De lessen bestaan grotendeels uit het leren van morfologische en
syntactische regels, die de leerling leert toepassen door het zo
precies mogelijk vertalen van losse zinnen. Dat de vertaling van
een zin kan afhangen van de rest van de tekst waarin hij staat,
wordt genegeerd. Een juiste toepassing van de regels op papier is
erg belangrijk, mondelinge vaardigheden spelen maar een beperkte
rol.
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Afbeeldingen: spraakkunsten, lijsten van
onregelmatige werkwoorden en woordenboeken
zijn typische materialen die bij de traditionele
grammatica-vertaalmethode worden gebruikt.
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Afbeeldingen: twee voorbeelden van leerboeken die typisch passen bij de grammaticavertaalmethode.

WAT IS BEHEERSING?
We keren nu terug naar onze uitspraak 'Ik wil dat mijn leerlingen taal X beheersen'. Zonet hebben
we ons afgevraagd wat we nu eigenlijk bedoelen met het woordje taal in die uitspraak. Nu is de beurt
aan het woordje beheersen. Kun jij van jezelf zeggen dat je het Nederlands beheerst? En het Fries? En
het Duits? Het Engels, het Frans, het Turks, het Latijn, het Afrikaans? Voordat je een dergelijke vraag
met ja of nee kunt beantwoorden, moet je eerst uitleggen wat je onder beheersen verstaat.
Laten we als voorbeeld eens kijken naar de grammatica-vertaalmethode. Typisch voor die methode is
dat er van leerlingen vooral schriftelijke vaardigheden worden verwacht: in productieve zin is dat de
vaardigheid schrijven en in receptieve zin is dat de vaardigheid lezen. Bij het schrijven gaat het in het
bijzonder om het vertalen van de landstaal naar de doeltaal. En bij dat vertalen gaat het soms weer om
losse zinnen. Lezen was de tweede vaardigheid die leerlingen met de grammatica-vertaalmethode
wordt bijgebracht, en bij dat lezen gaat het vooral weer om literaire en zakelijke teksten. Kan een
leerling losse zinnen grammaticaal correct in de doeltaal vertalen en literaire en zakelijke teksten
zonder al te veel moeite lezen, dan zal een docent die de grammatica-vertaalmethode toepast tevreden
zijn en zeggen dat zijn leerling de doeltaal beheerst.
Maar er zijn natuurlijk meer vaardigheden te bedenken dan alleen lezen en schrijven. We
onderscheiden vier basisvaardigheden, die je als volgt in een schema kunt zetten:
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productief

receptief

↓

↓

schriftelijk →

schrijven

lezen

mondeling →

spreken

verstaan

Het verontachtzamen van de mondelinge vaardigheden spreken (productief) en verstaan (receptief) in
het onderwijs werd in de tweede helft van de 19e eeuw steeds meer gekritiseerd. Een aantal vreemdetalendocenten in Parijs ergerde zich er bijzonder aan dat leerlingen met de bestaande lesmethoden
geen goede uitspraak van de doeltaal ontwikkelden. Zij richtten in 1886 een vereniging op die meer
aandacht voor uitspraak in het talenonderwijs bepleitte. Deze vereniging werd na een aantal
naamswijzigingen in de eerste jaren van haar bestaan uiteindelijk de Association Phonétique
Internationale genoemd. Zij bestaat nog steeds en is tegenwoordig vooral bekend vanwege het door
haar ontworpen fonetisch alfabet. Langzamerhand kwamen steeds meer docenten tot de overtuiging
dat je pas kunt zeggen dat een leerlingen een taal beheersen als die leerlingen ook beschikken over
mondelinge vaardigheden, zoals een goede uitspraak, het vermogen aan bepaalde typen gesprekken
deel te nemen of de mogelijkheid een mondeling betoog te houden.
In de 19e eeuw kregen taalkundigen steeds meer belangstelling voor niet-Europese talen. Zij
interesseerden zich vooral voor het grammaticale systeem en de woordenschat en probeerden hierover
zoveel mogelijk te weten te komen. Omdat ze daarvoor vaak terade moesten gaan bij sprekers van die
talen die geen Europese taal beheersten, hadden zij geen andere keus dan zelf de taal te leren spreken
die zij bestudeerden. Leerboeken voor bijvoorbeeld de indianentalen van Amerika bestonden er niet of
nauwelijks, dus moesten ze in de leer bij de sprekers van die talen. Omdat ze een doel hadden: het
beschrijven van de grammatica en de woordenschat van de taal, en omdat ze die taal redelijk moesten
kunnen spreken om informatie van de sprekers ervan te winnen, konden ze het zich niet veroorloven
lang te doen over het zich eigen maken van de taal. Ze waren daarom zeer gemotiveerd om de taal te
leren spreken en besteedden veel tijd daaraan. Dat bleek succesvol. Deze taalkundigen leerden in korte
tijd de doeltaal spreken, zodat ze hun informaten verdergaande vragen konden stellen.
Toen Duitsland en Japan in 1941 de oorlog verklaarden aan de Verenigde Staten, ontstond bij de
strijdkrachten van dat land een plotselinge behoefte aan een groot aantal sprekers van Duits, Japans en
andere talen van volkeren die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren. Omdat het veel
taalkundige onderzoekers lukte in korte tijd een taal goed te leren spreken, belastte de Amerikaanse
overheid de universiteiten met het geven van onderwijs in vreemde talen aan haar militairen. Dat ging
op een intensieve en vooral mondelinge manier, zoals de onderzoekers dat gewend waren. Na de
oorlog werd deze methode langzamerhand verfijnd. In zijn moderne vorm noemen we hem de audiolinguale methode.
De audio-linguale methode
Doel:
het snel goed kunnen spreken en verstaan van de
doeltaal
Bestudeerde niveaus van de grammatica:
alle
Getrainde vaardigheden:
hoofdzakelijk verstaan en spreken
Bestudeerde woordenschat:
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praktische woordenschat, woorden die toevallig
voorkomen in de oefeningen
Voertaal tijdens de les:
hoofdzakelijk de doeltaal
Taken van de docent:
het aanbieden en sturen van mondelinge
oefeningen
Taken van de leerling:
het veelvuldig mondeling herhalen en aanvullen van
voorgezegde zinnen
Type lesmateriaal:
audio-visueel materiaal dat oefenzinnen aanbiedt
Activiteiten:
Tijdens de lessen biedt de docent zelf of door
middel van geluidsopnames zinnen aan waarin de
te leren grammaticale constructies voorkomen. De
leerling herhaalt deze zinnen of verandert ze in
opdracht van de docent. Vooral in het begin wordt
er weinig gebruik gemaakt van de schriftelijke
vaardigheden. Pas als de leerling de taal op een
bepaald niveau spreekt, wordt hij geconfronteerd
met de doeltaal in geschreven vorm. Herhaling is de
voornaamste oefening. Verder speelt beloning een
grote rol: de docent prijst de leerling als hij een
oefening goed maakt. Een goede uitspraak is erg
belangrijk. De methode is in het reguliere onderwijs
niet zo populair omdat hij een grote tijdsinvestering
en een sterke motivatie van de leerlingen benodigt.

Yn it skaad fan de tsjerke ... yn it skaad
fan de tsjerke sette er de auto del ...
sette er de auto del
Yn it kafee ... yn it kafee siet in
gendarme ... siet in gendarme mei in
boer te praten ... mei in boer te praten
Hy koe se net ... hy koe se net, mar de
patroan ... mar de patroan wie deselde
... wie deselde
He parked the car in the shade of the church
In the café a gendarme was talking with a
farmer
He did not know them, but the host was the
same
Afbeelding: fragment uit het boek Bûter, brea
en griene tsiis, dat met een aantal
geluidscassettes een grotendeels audiolinguaal zelfstudiepakket Fries vormt.
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Afbeelding: voorbeelden van audio-linguale oefeningen

WAAR DIENT TAAL VOOR?
Niet alleen over het begrip 'beheersing van een taal' begonnen kritische talendocenten op een nieuwe
manier te denken, ook de wezenlijke functie van taal werd onderwerp van discussie. Over de functie
van het Latijn was nooit op grote schaal gediscussieerd. Het Latijn werd beschouwd als een ongewoon
mooi bouwsel van ingewikkelde grammaticale regels. Die focus op de schoonheid van de grammatica
vinden we nog steeds in het talenonderwijs. Taal is dan een puzzel, of een wetenschappelijk vraagstuk
of een kunstwerk - in ieder geval een grammaticaal bouwsel waarvan het de moeite waard is om de
bouwprincipes ervan te leren. Van wie zo tegen taal aankijkt, zeggen we dat hij een structurele kijk
op taal heeft. De grammatica-vertaalmethode en de audio-linguale methode voor taalleren worden
typisch toegepast door docenten met een structurele kijk op de doeltaal.
In de 19e eeuw won de visie terrein dat taal niet alleen een bouwsel van mooie, ingewikkelde regels is,
maar toch vooral ook een instrument om ideeën aan andere mensen over te brengen. We noemen dit de
functionele kijk op taal. Een docent die op die manier naar taal kijkt, is toleranter ten opzichte van
grammaticale fouten dan een docent die taal vooral als een grammaticaal bouwsel beschouwt. Hij of
zij zal ook kritischer zijn ten opzichte van de woordenschat die leerlingen verwerven: woorden en
idioom moeten een communicatief doel dienen, en een student moet leren om z'n gedachten in een
veelvoud aan situaties mondeling en schriftelijk te verwoorden.
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Een docent die een functionele kijk op taal huldigt, ziet taal als een instrument waarvan hij de werking
moet bijbrengen aan individuen - zijn leerlingen. Dat instrument heeft een functie: het overdragen van
een boodschap van de spreker op de luisteraar. In de twintigste
eeuw groeide het besef dat taal meer functies heeft dan alleen het
overbrengen van betekenis. Taal vervult ook sociale functies. Uit
dat besef ontstond wat wij de interactionele kijk op taal noemen.
Een docent met een interactionele bril naar taal kijkt, is niet
tevreden als leerlingen in hun schrift of tijdens een mondelinge
beurt hun gedachten kunnen uiten. Deze docent verwacht dat
leerlingen met anderen een gesprek of een briefwisseling kunnen
onderhouden in de doeltaal, waarin zij in staat zijn adequaat op
elkaar te reageren, te improviseren, spontaan nieuwe onderwerpen
aan te snijden en samen een communicatiestijl in de doeltaal te
vinden die voor alle deelnemers aan de interactie prettig is.
HOE MAAK JE JE EEN VREEMDE TAAL EIGEN?
Tot in de 20e eeuw vroegen docenten zich zelden af hoe iemand
die een taal niet beheerst en die wel wil gaan beheersen het best te
werk kan gaan. In de vorige les heb je gelezen dat daar
tegenwoordig verschillende ideeën over bestaan. We zullen er nog
eens een paar onder elkaar zetten en bekijken hoe ze in moderne
onderwijsvormen zijn verwerkt:

Afbeelding: de 'Wat & Hoe'taalgidsjes zijn bij uitstek
bedoeld voor mensen met een
functionele kijk op de doeltaal.

1. Cognitivisten
Docenten die intensief gebruik maken van een grammatica-vertaalmethode gaan ervan uit dat je je taal
eigen maakt met behulp van je cognitief vermogen (zeg maar: je intelligentie). Je leert regeltjes en als
je die juist kunt toepassen, dan beheers je naar het idee van deze docenten de doeltaal. We noemen
aanhangers van dit idee cognitivisten.
2. Behavioristen
Het idee achter de audio-linguale methode is dat de hierboven genoemde regeltjes voor de leerder een
automatisme moeten worden. Alleen met je verstand leren heeft volgens de aanhangers van dat idee
niet zo veel zin, net zo min als je een auto kunt leren rijden door de handleiding ervan te lezen. Je
moet proberen, proberen, proberen, net zolang tot je niet meer hoeft na te denken bij wat je doet. We
zeggen dat het toepassen van taalregels een gedragspatroon is geworden. We noemen deze school
daarom naar het Engelse woord voor gedrag (behaviour) het behaviorisme.
3. Innatisme
Een derde idee over hoe je je een nieuwe taal het best kunt eigen maken is: laat me maar luisteren naar
en lezen in teksten op mijn niveau, dan leer ik die taal vanzelf wel. Dat is het idee van Stephen
Krashen, die je in de vorige les bent tegengekomen. Je weet misschien nog dat Krashen gelooft dat je
taalregeltjes niet moeiteloos kunt toepassen als je ze expliciet hebt geleerd. Het lukt in veel gevallen
nog wel om zulke expliciet geleerde regels op schrift toe te passen, maar wil je ze in een gesprek
toepassen, dan ontbreekt de tijd om erover na te denken. Je aangeboren taalvermogen stelt je volgens
Krashen in staat onbewust de regels te verwerven. Dat gebeurt als je veel in contact komt met de
doeltaal. Dit idee noemen we het innatisme, naar het Engelse woord innate ('aangeboren').
We hebben tot nu toe twee methoden besproken om leerlingen een taal bij te brengen: de
cognitivistische grammatica-vertaalmethode en de behavioristische audio-linguale methode. Daar
komt nu als derde de natuurlijke methode bij, een methode die is gebaseerd op het innatisme.
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Afbeelding boven: typisch voor de natuurlijke methode is dat de docent de leerlingen vraagt een
plaatje te beschrijven in de doeltaal.

Je moet
taalregels niet
leren, je moet
ze verwerven!

Afbeelding rechts: Stephen Krashen
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De natuurlijke methode
Doel:
het snel begrijpelijk kunnen spreken en schrijven, en het redeljk kunnen verstaan en lezen van de
doeltaal
Bestudeerde niveaus van de grammatica:
weinig studie van grammatica
Getrainde vaardigheden:
spreken, verstaan, schrijven, lezen
Bestudeerde woordenschat:
in het begin woorden en zinnen die direct betrekking hebben op het leslokaal en wat zich daarin
bevindt, later een uitgebreidere woordenschat
Voertaal tijdens de les:
de doeltaal
Taken van de docent:
het aanbieden van spraak en teksten, het aansturen van communicatie tussen de leerlingen, het
enthousiasmeren van de leerlingen voor de lessen
Taken van de leerling:
in het begin vooral luisteren, daarna stapje-voor-stapje deelnemen aan steeds ingewikkelder
converstaties, het lezen en schrijven van teksten
Type lesmateriaal:
allerlei voorwerpen waarover kan worden gepraat, leesteksten uit de praktijk
Activiteiten:
In het begin concentreert de docent zich erop de leerlingen vertrouwd te maken met woorden en
eenvoudige zinnen, waarvan de betekenis direct duidelijk is, bijvoorbeeld doordat de docent dingen
aanwijst en ze benoemt. Langzamerhand probeert hij de leerlingen in kleine conversaties te
betrekken. Hij legt echter geen druk op ze. Veel oefeningen zijn van het type Total Physical
Response: de docent geeft instructies in de doeltaal en de leerling voert die uit. Door een gezellige
en informele sfeer te scheppen probeert hij leerlingen ertoe te bewegen uit eigen beweging de
doeltaal meer te gaan gebruiken. In termen van Krashen: de docent probeert te voorkomen dat de
leerling een affectief filter optrekt. Alle aangeboden tekst (spraak en schrift) moet iets nieuws
bevatten, maar niet ontmoedigend veel (niveau i + 1 in termen van Krashen). In uitzonderlijke
gevallen geeft de docent wat uitleg in de taal van de leerlingen, maar hij beperkt die uitleg tot een
minimum omdat expliciet geleerde regels doorgaans niet kunnen worden toegepast tijdens het
spreken (de monitor-hypothese). Anders dan bij de audio-linguale methode worden incorrecte
uitingen gestimuleerd, omdat fouten volgens Krashen horen bij het taalverwervingsproces. Krashen
zelf wordt wel gekritiseerd omdat hij zijn kijk op taal nooit duidelijk heeft verwoord. Docenten die
kiezen voor de natuurlijke methode, hebben echter doorgaans een interactionele kijk op taal.

De natuurlijke methode wordt vooral toegepast bij beginnende leerders. Docenten die de methode
toepassen, stellen doorgaans bescheiden maar wel communicatieve doelen. Is de leerling wat
gevorderd, dan zal hij behoefte krijgen aan uitdagender vormen van onderwijs. Een methode die de
docent dan kan kiezen, is samenwerkend leren. Die lijkt sterk op de natuurlijke methode, maar bij
samenwerkend leren is de rol van de docent meer die van begeleider van groepsopdrachten waarin het
verwerken en produceren van taal een rol speelt. Zo kunnen de leerlingen elkaar in de doeltaal
interviewen, elkaar brieven schrijven, gezamenlijk een krant maken of opdrachten voor elkaar
bedenken. Soms kan het erg motiverend werken als leerlingen in groepjes gedurende een aantal lessen
aan een taak werken die leidt tot een product waarop ze trots kunnen zijn, bijvoorbeeld een toneelstuk
of een Internetsite. Die lesmethode, een variant op samenwerkend leren, noemen we taakonderwijs.
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INTEGRATIE
Hiervoor hebben we nu in totaal vijf methoden besproken om leerlingen een vreemde taal bij te
brengen: de grammatica-vertaalmethode, de audio-linguale methode, de natuurlijke methode,
samenwerkend leren en taakonderwijs. Het zijn alle vijf methoden die goed toepasbaar zijn in het
klassikaal onderwijs zoals we dat in Nederland kennen. Ze passen bij een werkelijkheid waarin een
vaste groep leerlingen elke week een aantal uur bij een vakdocent in een apart lokaal komt om daar
hun taalvaardigheid te vergroten. Er zijn ook andere vormen van onderwijs, die geen duidelijk
afgebakende taallessen of -methoden hebben, maar waarbij taal is geïntegreerd in iets anders.
Competentiegestuurd onderwijs is een goed voorbeeld van zo'n alternatieve onderwijsvorm. Zulk
onderwijs is erop gericht mensen te trainen voor specifieke taken of situaties. Zo wordt een student bij
de afdeling talen van de NHL er anno 2007 op getraind binnen vier jaar talendocent te zijn. Daarvoor
heeft hij of zij bepaalde competenties nodig. Neem een competentie als 'vakinhoudelijk competent
zijn'. Wil een talendocent als autoriteit op zijn vakgebied overkomen, dan zal hij in alle voorkomende
lessituaties de vreemde taal en het Nederlands foutloos moeten kunnen spellen. Wil hij 'didactisch
competent' zijn, dan moet hij in staat zijn vragen van leerlingen te beantwoorden in voor hen
begrijpelijk Nederlands en soms ook Fries. Voorstanders van zulk competentiegestuurd onderwijs
hebben typisch een functionele en vaak ook een interactionele kijk op taal. Taalbeheersing is een
voorwaarde voor het competent zijn voor een bepaalde taak.
Hoe gaat nu competentiegestuurd onderwijs idealiter in zijn werk? De leerling wordt als toekijker of
als stagiair of in simulaties langzamerhand vertrouwd gemaakt met de functie die hij wil gaan
vervullen. Hij evalueert met de docent met korte tussenpozen zijn functioneren en gezamenlijk
bepalen ze waaraan de leerling nog moet werken, wil hij uiteindelijk competent worden voor de
begeerde functie. De leerling en de docent bekijken samen hoe de leerling de ontbrekende kennis en
vaardigheden kan opdoen. Anders dan bij de eerder genoemde vijf methoden heeft
competentiegestuurd onderwijs geen talige doelen, maar competentiedoelen waarvoor een bepaalde
vorm van taalbeheersing een vereiste is. Oefening in praktijksituaties zou een basis voor het
taalverwerven moeten zijn. Verder biedt competentiegestuurd onderwijs in zijn zuivere vorm weinig
ondersteuning, de leerling moet zelf uitzoeken hoe hij het makkelijkst tot voldoende taalbeheersing
komt. Dat is echter theorie. In de praktijk roosteren ook scholen met 'competentiegestuurd' onderwijs
veelal gewoon standaard-taalcursussen bij vakdocenten in.
Scholen kunnen er ook toe besluiten helemaal geen doelen te stellen en elke leerling ertoe te
stimuleren zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Aanhangers van het concept meervoudige
intelligentie denken op die manier. Ze willen dat docenten onderzoeken waarin leerlingen sterk zijn,
en dat dan met taal interessanter maken, waardoor bij de leerlingen meer interesse voor taal ontstaat.
Als een leerling bijvoorbeeld muzikaal is, kan de leerkracht voor die leerling mooie songteksten
uitzoeken en die met hem zingen. Is een leerling erg sociaal, dan kan de docent die leerling betrekken
in groepspelletjes over taal. Is een leerling wiskundig sterk, dan kan de docent voor die leerling
puzzels maken waarin rekenvaardigheid met taalvaardigheid wordt gecombineerd.
In de bovenstaande twee vormen van onderwijs is taalbeheersing deel van wat anders - respectievelijk
deel van een competentie en deel van een opdracht. Een school kan nog op een derde manier streven
naar doeltaalbeheersing zonder de taal als aparte lessenreeks aan te bieden. Dat is door de doeltaal als
voertaal tijdens lessen te gebruiken. Er zijn in Nederland voorbeelden van scholen waarop docenten
naast het Nederlands ook het Duits, Fries of Engels spreken en schrijven in de klas. Dat zijn lang niet
alleen de talendocenten, docenten geven bijvoorbeeld ook lessen aardrijkskunde of biologie in de
doeltaal. In Friesland bestaan zelfs basisscholen waarop maar liefst drie talen naast elkaar als voertaal
worden gebruikt: Fries, Nederlands en Engels. Dit blijkt een bijzonder effectieve methode om
leerlingen mondeling en schriftelijk vaardig te maken in verschillende talen. We noemen deze vorm
van lesgeven meertalig onderwijs. Meertalig onderwijs is in Nederland een relatief nieuw
verschijnsel, maar in andere delen van de wereld is het al veel langer populair. Ook scholen waarbij
docenten uitsluitend de doeltaal en niet de landstaal gebruiken komen voor. Zo zijn er in Engelstalig
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Canada scholen waar de voertaal Frans is, in het noorden van Duitsland zijn er scholen waar Deens de
voertaal is en in Italië scholen waar het Sloveens voertaal is. Hoewel de landstaal niet als voertaal
wordt gebruikt, blijkt dat de leerlingen die taal toch op een hoog niveau beheersen, terwijl ze er een
tweede taal op een hoog niveau naast leren spreken.

Afbeelding:
op deze school in
Risum, in de
Duitse provincie
Noord-Friesland,
worden Duits,
Deens en Fries
als voertaal
gebruikt

Afbeelding: ook dicht bij huis is drietalig onderwijs in opmars
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Op meertalige scholen wordt de vreemde taal soms eerst een tijd als vak onderwezen en pas daarna als
voertaal bij een deel van de vakken geïntroduceerd, maar de doeltaal kan ook meteen als voertaal
worden gebruikt. Wanneer studenten met weinig of geen kennis van de doeltaal van het begin af aan
alleen in de doeltaal worden benaderd, dan spreken we van onderdompelingsonderwijs. Zulk
onderdompelingsonderwijs vraagt in het begin erg veel van de leerling, maar dat betaalt zich later
terug in de vorm van een goede beheersing van de doeltaal, zoals blijkt uit onder andere onderzoeken
op Franstalige onderdompelingsscholen in Engelstalig Canada. Ook de Deenstalige scholen in NoordDuitsland gebruiken dit model. Leerlingen worden doorgaans al op de kleuterschool met het Deens
vertrouwd gemaakt en volgen daarna hun hele schoolloopbaan hoofdzakelijk Deenstalige lessen. Hun
niveau van taalbeheersing is daarna zo hoog dat ze zonder verdere taalcursussen te hoeven volgen in
het nabije Denemarken verder kunnen leren of studeren.
Meertalig onderwijs en onderdompelingsonderwijs kunnen heel goed worden beschouwd als een
variant op de natuurlijke methode. Net als bij samenwerkend leren of bij taakonderwijs raakt de
leerling door met andere zaken dan taal bezig te zijn langzamerhand vertrouwd met de doeltaal en
wordt hij zelf gestimuleerd om die in de dagelijkse praktijk op een natuurlijke manier te gebruiken.
ALTERNATIEVE METHODEN
We hebben nu een heleboel verschillende leermethoden besproken. Het zijn allemaal methoden die op
grote schaal werden of worden gebruikt. Er zijn echter kleine aantallen docenten die op sterk
afwijkende manieren een vreemde taal onderwijzen. Hieronder volgen twee voorbeelden:
Neurolinguïstisch programmeren
Als je een aanhanger van 'neurolinguïstisch programmeren' vraagt hoe je je het best een taal eigen kunt
maken, zal blijken dat hij geen cognitivist, behaviorist of innatist is. Het idee achter neurolinguïstisch
programmeren is dat je kunt leren door nieuwe kennis te koppelen aan zintuiglijke waarnemingen. Zo
kan de docent het verschil tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd uitleggen door de leerlingen op te
dragen om zich voor te stellen dat ze nu een koekje aan het eten zijn, en de smaak die ze in hun mond
krijgen te vergelijken met de smaak die in hun mond krijgen als ze zich voorstellen dat ze een week
geleden een koekje hebben gegeten.
Suggestopedie
Deze methode is bedacht door de psycholoog Georgi Losanow. Suggestopeden kunnen allerlei
varianten op de natuurlijke methode toepassen. Typisch voor dit type onderwijs is dat de leerlingen
door middel van klassieke muziek en rituelen in een toestand worden gebracht waarin ze meer
openstaan voor het leren van iets nieuws. Tijdens de lessen zitten of liggen de leerlingen veelal met
hun ogen dicht te luisteren.
DE PRAKTIJK
In deze les en de vorige zijn we verschillende vragen tegengekomen. Die kunnen we nog wel eens op
een rijtje zetten.
Visie op taal
Wat is taal? Wat is beheersing van een taal? Waar dient taal voor?
Visie op taalverwerving
Hoe maak je je een vreemde taal eigen? Welke omstandigheden zijn bevorderlijk voor
taalverwerving?
Op die vragen hebben allerlei mensen antwoorden gegeven, en die antwoorden zijn soms erg
verschillend, zoals je hebt gezien. Ook jij zult er een voorlopig antwoord op moeten formuleren als je
gaat lesgeven. Het zijn namelijk die antwoorden die bepalen hoe jij je lessen gaat invullen. Stel dat
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voor jou taal vooral syntaxis en woordenschat is. Dan zul jij een goede uitspraak niet zo snel als
leerdoel stellen. Of stel dat taal in jouw ogen vooral dient om betekenis over te dragen. Dan zul je
misschien vinden dat je je doel hebt bereikt als leerlingen uitspraken doen zoals in de vijf hokjes op de
eerste pagina van dit artikel. Nou, je hebt voor jezelf een voorlopig antwoord op de bovenstaande
vragen gegeven. Dan kom je bij het maken van een opzet voor je lesmethode. Je moet je dan afvragen
wat je precies wilt bereiken in je lessen en hoe je dat gaat doen. Daarbij zijn al die zaken belangrijk die
je in de zwarte blokjes bent tegengekomen. Bekijk ze nog maar eens:
Ontwerp van de methode
a. Doel
b. Inhoud: grammatica, vaardigheden, woordenschat
c. Voertaal tijdens de lessen
d. Taken van de docent
e. Taken van de leerling
f. Type lesmateriaal
g. Activiteiten
Werkwijze
En dan komt de praktijk. Nu moet je je methode vorm gaan geven. Hoe die eruit gaat zien, is van
allerlei praktische zaken afhankelijk, zoals de beschikbare tijd, ruimte, financiële mogelijkheden en
hulpmiddelen. Als je dat weet, kun je je lessen gaan plannen. Je kunt je dan gaan afvragen hoe je je
doel les voor les kunt bereiken, en voor elke les een eigen lesdoel formuleren. Je kunt je daarna gaan
afvragen wat jij en je leerlingen in elk van die lessen gaan doen, welk materiaal jullie gebruiken en op
welke manier enzovoorts.
VRAGEN EN OPDRACHTEN
1. In dit artikel zijn drie veelgebruikte methoden uitgebreid beschreven in een zwart blokje. Bekijk of
je er elementen in herkent uit de taallessen die je zelf op school hebt gehad.
2. In het begin van het artikel staat het doel van taaldocenten centraal: 'Ik wil dat mijn leerlingen taal
X beheersen'. Stel je nu eens voor dat je zelf een methode mag samenstellen voor een groep havoleerlingen die jouw favoriete taal gaan leren. Hoe zou jij dan de termen 'taal' en 'beheersen' invullen?
Heb je daarmee een realistisch doel voor ogen, denk je?
3. Kijk nog eens onder het kopje 'Wat is beheersing?' Je vindt daar de vier basisvaardigheden. Om
beter aan te kunnen geven in hoeverre je elk van die basisvaardigheden onder de knie hebt, heeft de
Raad van Europa een handig hulpmiddel gemaakt, het 'Europees referentiekader voor taalvaardigheid'.
Zoek dit eens op het Internet op en ga voor alle vier de basisvaardigheden na op welk niveau je zit met
je favoriete vreemde taal.
4. De vraag 'Hoe maak je je een vreemde taal eigen?' wordt door cognitivisten, behavioristen en
innatisten op heel verschillende manieren beantwoord. Tot welk van de drie genoemde richtingen zou
je jezelf op dit moment rekenen en waarom?
5. In het artikel worden in totaal elf methoden genoemd om leerlingen een taal bij te brengen: vijf
reguliere methoden, vier geïntegreerde methoden en twee alternatieve methoden. Geef van elke
methode aan of je hem als talendocent zou willen toepassen of niet.
6. Stel dat je volgend jaar een tijd in Spanje mag studeren. Je moet dan in een jaar tijd voldoende
Spaans beheersen om daar aan de lessen te kunnen deelnemen. Hoe zou je dat aanpakken?
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http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html

Woordvorming
Algemene inleiding

[ 12·1·1 ]

Woordvormingsprocédés
1

Het woordbestand van een taal kan door middel van bepaalde procédés worden
uitgebreid. Zo kan op basis van het adjectief geel door toevoeging van -achtig een
nieuw adjectief geelachtig worden gevormd. Met hetzelfde morfeem kan men van
een substantief, bijv. lelie, een adjectief maken: lelieachtig. Dit eerste type
woordvormingsprocédé noemt men afleiding. Uitgaand van een bepaald woord, dat
men dan het grondwoord kan noemen, vormt men nieuwe woorden door er gebonden
morfemen, dat wil zeggen morfemen die niet zelfstandig kunnen voorkomen, aan toe
te voegen. Deze morfemen noemt menTOEVOEGSELS of affixen. Wordt zo'n
morfeem vooraan toegevoegd, dan heet het een voorvoegsel of een prefix. Een
gebonden morfeem dat achter een grondwoord komt, is een achtervoegsel of een
suffix. Treden binnen een woord zowel een of meer achtervoegsels als een of meer
uitgangen op, dan gaan achtervoegsels in de regel aan uitgangen vooraf. Dat wil
zeggen dat een afgeleid woord als geelachtignog een uitgang, bijv. een buigingse kan krijgen (geelachtige), maar dat omgekeerd een verbogen woord geen
achtervoegsel meer kan krijgen.
Een bijzonder geval doet zich voor ten aanzien van de zogenaamde
klasseverhuizing of conversie (vergelijk
). Dit verschijnsel behandelen wij
als afleiding zonder toevoegsel. Op die manier kunnen we stellen dat van het
substantief vierkant het adjectief vierkant afgeleid kan worden, of omgekeerd. Beide
woorden vertonen de eigen grammaticale kenmerken van de woordsoort waar ze
respectievelijk toe behoren. Het substantief kan bijvoorbeeld een meervoudsvorm
( een vierkant - twee vierkanten) en een verkleinwoordvorm ( een vierkantje) krijgen,
het adjectief kan verbogen worden ( een vierkante doos ).
Het tweede type dat bij de woordvorming onderscheiden wordt, is de
samenstelling. Men spreekt vanSAMENSTELLING wanneer een nieuw woord
gevormd wordt door samenvoeging van twee of meer (grond)woorden. Een
voorbeeld hiervan is melkfles, dat gevormd is op basis van de ook los voorkomende
woorden melk en fles.
Een derde type ten slotte, waarvan het niet duidelijk is of het een zelfstandige
categorie is of een bijzonder geval van één van de voorgaande, is
de SAMENSTELLENDE AFLEIDING of de afleiding door samenstelling. Hiermee
worden vormingen aangeduid als viervoeter, veertigurig en wijdbeens. Hier worden
ze beschreven als afleidingen door middel van een achtervoegsel van een mogelijke,
maar niet bestaande of alleen met een andere betekenis dan in de samenstellende
afleiding bestaande, samenstelling. De gegeven voorbeelden zijn dan opgebouwd op
een manier die als volgt weergegeven kan worden: [[vier + voet] + er],
[[veertig + uur] + ig], [[wijd + been] + s ]. Voor meer voorbeelden zie men onder
andere

2

.

Bij het beschrijven van de woordvormingsprocédés wordt steeds uitgegaan van het
resultaat, dat wil zeggen dat beschreven wordt hoe het woordbestand van
substantieven, adjectieven, enzovoort op basis van andere, reeds bestaande, woorden
aangevuld kan worden. Een andere denkbare werkwijze zou zijn om bijvoorbeeld bij
het substantief te vermelden hoe men uit een substantief met een bepaald hulpmiddel
een adjectief, een werkwoord, enzovoort kan vormen.
Toepassing van verschillende procédés kan tot één en hetzelfde resultaat leiden.
Omgekeerd geredeneerd: het is niet altijd duidelijk volgens welk procédé een woord
opgebouwd is, wat het grondwoord ervan is. Daarom zijn af en toe bepaalde

73

voorbeelden meer dan eens opgenomen.
Verder impliceert het noemen van een bepaald procédé niet dat alle woorden die
er als vormingen volgens dit procédé uitzien, synchroon beschouwd ook op die
manier gevormd zijn. Zo is slordig geen adjectivische afleiding van slord,
is meisje geen verkleinwoord van meis en betekent het werkwoordherhalen niet
'opnieuw halen'.
De paragrafen over de woordvorming zijn in eerste instantie opgebouwd volgens
formele criteria (afleiding; afleiding door middel van een voorvoegsel, enzovoorts).
Waar dat wenselijk leek en mogelijk was, zijn binnen die indeling bij de afleidingen
de toevoegsels naar de betekenis gegroepeerd (bijv. bij de substantieven:
achtervoegsels waarmee men vrouwelijke persoonsnamen kan afleiden). In andere
gevallen is bij de behandeling de alfabetische volgorde aangehouden.
Er wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de vorming van werkwoorden (

),

substantieven ( ), adjectieven ( ) en bijwoorden ( ). De telwoorden kennen
weliswaar één soort samenstelling (bijna alle telwoorden boven de twaalf zijn
samengesteld) en - afgezien van enkele zogenaamde verkleinwoordvormen - één
soort afleiding (alle rangtelwoorden), maar om praktische redenen is deze vorming in
het hoofdstuk over de telwoorden opgenomen
), zoals dat meestal gedaan
wordt.
Uiteraard wordt in dit hoofdstuk over woordvorming naar een representatief
overzicht gestreefd, wat echter geen volledigheid insluit. Productiviteit is een
belangrijk criterium voor opname, voorts de herkenbaarheid van veel vormingen als
afleiding doordat er reeksen van evident samenhangende formaties aan te wijzen
zijn

.

Productiviteit

[ 12·1·2 ]

1

Niet alle woordsoorten kennen de mogelijkheid om hun woordbestand uit te
breiden. Woordsoorten die uit een vast aantal leden bestaan, vormen gesloten
woordklassen. Tot de gesloten woordklassen behoren de lidwoorden, de
voornaamwoorden, de voorzetsels en de voegwoorden. De leden van deze
woordklassen kunnen allemaal opgenomen worden in een woordenboek.
Daartegenover staan woordsoorten waarvan het aantal leden in principe niet
telbaar is. Dergelijke woordsoorten vormen open woordklassen. Het aantal leden
ervan kan nooit volledig opgesomd worden.
Heel wat woorden die tot de open woordklassen behoren, vertonen een
systematische samenhang tussen vorm en betekenis. Ze zijn volgens een
bepaald morfologisch procédé opgebouwd. Als een taalgebruiker op grond van
een hem bekend morfologisch procédé (bijv. substantief + achtig = adjectief met
de betekenis 'x') een in principe niet telbaar aantal woorden met een
overeenkomstige samenhang aan een bestaande reeks kan toevoegen, noemen
we dat procédé PRODUCTIEF. In alle andere gevallen wordt een procédé niet
productief genoemd. (Ook het gebonden morfeem in kwestie of de verzameling
zelf noemen we al dan niet productief.) Productiviteit kan betrekking hebben op
een hele klasse (bijv. alle werkwoorden) of op een deelklasse (bijv. de
overgankelijke werkwoorden). Gewoonlijk verbindt men aan het begrip
productiviteit de eis van onopzettelijkheid. Los van enige context of situatie is het
echter niet mogelijk een scherpe grens te trekken tussen spontane nieuwvorming
en opzettelijke toepassing van een bepaald procédé (bijv. in een cursiefje in een
krant of weekblad, of in een cabaret- of reclametekst).

2

In de paragrafen over de woordvorming wordt in de eerste plaats aandacht
besteed aan productieve procédés. Omdat het vermogen tot uitbreiding van
reeksen woorden door middel van een procédé niet altijd even groot is, zal
daarbij geprobeerd worden om zo mogelijk en bij voldoende duidelijkheid
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beperkingen op de productiviteit aan te geven. Die beperkingen op de
productiviteit kunnen van uiteenlopende aard zijn.
Allereerst zijn er absolute beperkingen te noemen, die van fonologische,
morfologische of semantische aard kunnen zijn. Een beperking die fonologisch
is, vinden we in de onmogelijkheid om het achtervoegsel-erig aan te wenden na
een grondwoord dat eindigt op een lettergreep met een toonloze klinker. Zo
komen regen-erig of babbel-erig niet voor, maar
wel regenachtig en babbelachtig. Een typisch morfologische beperking zien we
bij werkwoordsstammen waarvan het eerste deel een voorvoegsel is: deze
verdragen geen nieuw voorvoegsel ge-, zodat ge-verzend en ge-bereken niet
licht voorkomen, maar wel verzending en berekening. Een voorbeeld van een
beperking van semantische aard ten slotte vinden we in het normaliter niet
voorkomen van het voorvoegsel ge- vóór onovergankelijke werkwoorden die een
onwillekeurige handeling of een dito proces uitdrukken als grondwoord: gesterf, ge-bloei, ge-schijn zijn normaliter uitgesloten .
Naast deze absolute beperkingen zijn er ook relatieve beperkingen te
noemen. Deze zijn veelal van stilistische aard: afleidingen van werkwoorden met
het productieve achtervoegsel -ing liggen minder voor de hand naarmate het
basiswerkwoord een platte of vulgaire gevoelswaarde
heeft: kotsing en boering zijn op grond hiervan zeker ongewoon te noemen, wat
niet geldt voor vomering en oprisping.
En ten slotte zijn er remmingen op de productiviteit doordat een mogelijke
afleiding geblokkeerd wordt door een reeds bestaand woord: vluchting komt niet
voor doordat vlucht al bestaat, steler komt niet voor doordat het Nederlands het
woord dief al kent.
3

In de beschrijving worden ook reeksen woorden vermeld die weliswaar niet zijn
opgebouwd overeenkomstig een productief procédé, maar waarvan de bouw
niettemin doorzichtig is. Het komt namelijk herhaaldelijk voor dat een bepaald
type woordvorming als niet meer productief beschouwd wordt, maar wel voor een
aantal zeer frequent voorkomende woorden heeft gezorgd. Zo kent het
Nederlands substantivische afleidingen van adjectieven door middel van het
achtervoegsel -te: dikte, diepte, zwaarteenzovoorts. Hoewel uitbreiding van deze
categorie niet of nauwelijks plaatsvindt (men kan hoogstens denken aan
betrekkelijk recente nieuwvormingen als gekte of goedkoopte), is de bouw van
deze substantieven dermate doorzichtig, dat opname bij de substantivische
afleidingen niet achterwege kan blijven. Een ander voorbeeld vormen de
adjectieven met het achtervoegsel -zaam, die eveneens als een samenhangende
groep van formaties herkenbaar zijn. Anderzijds worden improductieve procédés
met een geringe uitbreiding (bijv. mannelijke persoonsnamen op air: miljardair, diamantair en nog enkele) onbesproken gelaten.
Alleen bij voldoende duidelijke gevallen wordt een procédé of een morfeem
productief, c.q. niet productief genoemd; in andere gevallen wordt daarover geen
uitspraak gedaan.
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