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Elma Blom 

Current issues and (heated) debates: What we can learn from 

studying bilingual children in the Netherlands 

 

Keynote, 10.00– 10.40 

lokaal D101 

 

 

Bilingualism, and particular childhood bilingualism, is surrounded by worries, but in the last decades the 

enriching aspects of growing up in a bilingual environment have received more attention. In this 

presentation, I reflect on current issues and the sometimes heated debates on childhood bilingualism, 

demonstrating how bilingualism may influence the language and cognitive development of children. 

Examples from research that I conducted the last five years together with colleagues on different groups of 

bilingual children in the Netherlands point to heterogeneity and confounding effects, emphasizing the need 

for subtle argumentation and conclusions. 
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Frank van Meurs 

The evaluation of Dutch-accented English of lecturers in higher 

education 

 

Keynote, 13.45-14.25 

lokaal D101 

 
The increase in non-native English (NNE) instructors involved in English-medium instruction (EMI) in higher 

education has led to growing concerns about the evaluation of lecturers’ NNE accents. A potentially 

important consideration that has largely been unexplored thus far is the impact of lecturers’ accent strength 

on students. In this presentation, we present two studies into the impact of different degrees of Dutch 

accentedness.  

The purpose of the first study was to investigate how Dutch and German students evaluate Dutch and 

German lecturers with moderate and slight non-native English accents in terms of speaker competence and 

likeability, teaching quality and intelligibility. In an experiment, 293 Dutch students and 274 German 

students evaluated fragments recorded by moderately-accented, slightly-accented Dutch and German 

speakers and native English speakers. Findings showed that, generally, lecturers with moderate non-native 

English accents were evaluated less positively whereas lecturers with slight non-native English accents 

were evaluated similarly to lecturers with native English accents. The Dutch moderately-accented speakers 

were evaluated more positively than the German moderately-accented speakers. 

The purpose of the second study was to investigate the effect of Dutch accent strength on Dutch students, 

in relation to students’ educational background and language sensitivity. In an experiment, 183 Dutch 

science and humanities students evaluated two fragments of a lecture in English with different degrees of 

accentedness, moderate, slight and native. The moderately accented speakers were evaluated as less 

competent, less confident and less qualified teachers than the slightly accented and native instructors. 

There was no effect of accent strength on perceptions of comprehensibility and intelligibility. Humanities 

students rated speakers higher on dependability and likeability than science students. Students that scored 

high on language sensitivity rated the speakers higher on competence, likeability and intelligibility. 

Language sensitivity was shown to be a predictor of perceptions of likeability and intelligibility. In 

conclusion, degree of accentedness in English, study background and language sensitivity affect NNE 

listeners’ attitudinal evaluations. Findings from both studies indicate that it is advisable for non-native 

English lecturers involved in EMI to engage in English pronunciation training to minimize features of a 

strong non-native accent.  
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Doris Abitzsch en Ewout van der Knaap 

Extensief lezen in het vreemdetalenonderwijs Duits 

Presentatie 

 

Ronde 1, 10.45– 11.10 

lokaal D106 

 

 

Zoals internationale studies laten zien, is de leesvaardigheid van leerlingen in Europa onvoldoende. Dit 

heeft aan de ene kant gevolgen voor de algemene prestaties van de individuele leerling en aan de andere 

kant ook voor de taalvaardigheid in de vreemde talen. (OECD 2013, 2016) 

Het ERASMUS+-project Lehrkompetenzentwicklung für Extensiven Leseunterricht (LEELU) zet op deze 

ontoereikende leesvaardigheid in en wil op deze manier een bijdrage leveren aan de verhoging van de 

lees- en taalvaardigheid van leerlingen in Duits als vreemde taal. Het project houdt zich o.a. bezig met de 

ontwikkeling van een onderwijsconcept voor extensief lezen in klas 4 van het voortgezet onderwijs dat 

vanaf het schooljaar 2017/2018 zeven maanden op negen scholen in Italië, Hongarije en Nederland wordt 

geïmplementeerd. Hiervoor zijn o.a. een didactisch concept ontwikkeld en leesmateriaal geselecteerd. Het 

concept komt voort uit recente onderzoeksresultaten (o.a. Krashen 2004, 2011) en stoelt op de door 

Day/Bamford (2002) geformuleerde tien principes voor extensief lezen. Bij de selectie van het leesmateriaal 

is rekening gehouden met de verschillende taalniveaus van de leerlingen in de deelnemende landen, maar 

werd ook gelet op het literaire niveau van het materiaal en een gevarieerde keuze van onderwerpen en 

genres. 

In deze presentatie zullen we ingaan op het didactische concept en de theoretische achtergronden. 

Daarnaast laten we zien hoe het leesmateriaal is geselecteerd en welke criteria we daarbij hebben 

gehanteerd. Verder zullen we kort ingaan op het centrale onderzoeksdesign met betrekking tot het 

leesprogramma. Hiervoor zullen we nader op de methodiek ingaan waarmee we de effecten van het 

programma op de taalvaardigheid, motivatie, attitude en autonomie willen meten. 

In het tweede deel (discussie) willen we ingaan op de voorbereiding en begeleiding van de uitvoerende 

docenten Duits voor en tijdens de implementatie. Aan de hand van het gebruikte opleidings-

/nascholingsmodel willen we eerste indrukken en vraagstellingen met de deelnemers discussiëren. 

Meer informatie over LEELU: http://www.leelu.eu 

 

 

Bronnen 

Day, R. / Bamford, J. (2002): Top ten principles for teaching extensive reading. In: Reading in a Foreign 

Language, 14(2), 136-141. 

Krashen, S. (2004): The power of reading. Insights from the research (2th ed.). Portsmouth: Heinemann; 

Westport: Libraries Unlimited. 

Krashen, S. (2011): Free voluntary reading. Santa Barbara: Libraries Unlimited 

OECD (2013): PISA 2012 Results: Excellence through Equity (Volume II): Giving Every Student the Chance 

to Succeed, OECD Publishing, Paris. Online: http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-

excellence-through-equity-volume-ii_9789264201132-en 

OECD (2016): PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, OECD Publishing, Paris. 

Online: http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en 

 

  

http://www.leelu.eu/
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-excellence-through-equity-volume-ii_9789264201132-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-excellence-through-equity-volume-ii_9789264201132-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en
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Serife Aydinoglu, Herma Vinke en René van der Beek  

Differentiatie op niveau: Examenteksten 
Poster 

 

Examenresultaten zijn voor elke school belangrijk en door de onderlinge verschillen tussen leerlingen 

binnen een klas is differentiatie een must. Door rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen en 

het onderwijs daarop aan te passen zouden betere resultaten bereikt kunnen worden. Het ministerie van 

Onderwijs benadrukt zelfs, dat de docent rekening moet houden met het niveau van de leerling (Berben & 

van Teeseling, 2015, blz 12). Dit uitgangspunt wordt in dit onderzoek aan het thema leesvaardigheid 

gekoppeld, omdat bij de moderne vreemde talen het eindcijfer voor de helft door leesvaardigheid wordt 

bepaald. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de resultaten van examenteksten verbeteren, indien 

examenteksten op het eigen niveau van de leerling aangeboden worden. 

 

Het onderzoek onder 124 leerlingen vond plaats op 3 scholen: het Eemsdeltacollege uit Appingedam, het 

Greijdanus uit Hardenberg en het RSG Slingerbos te Harderwijk. Er is één experimentele en één 

controlegroep gevormd met leerlingen van de drie deelnemende scholen. Door middel van een nulmeting 

wordt het beginniveau van de leerlingen vastgesteld en worden de leerlingen van de experimentele groep in 

3 niveaugroepen ingedeeld. Ook John Hattie (2008) gaat bij differentiatie uit van drie niveaugroepen. Dit 

indelen gebeurt ook bij de controlegroep. In tegenstelling tot de experimentele groep weten deze leerlingen 

uit de controlegroep hun eigen niveau niet. Tijdens de interventieperiode leest de experimentele groep niet 

alleen examenteksten op het eigen niveau, maar ook examenteksten op het hoger gelegen niveau 

(plusniveau), zodat de ontwikkeling op het eigen niveau en het plusniveau gemeten kan worden. Leerlingen 

uit de controlegroep daarentegen lezen examenteksten, die niet aansluiten bij het eigen niveau. 

 

Na een vergelijking tussen experimentele en controlegroep is een relatieve vooruitgang bij beide groepen te 

zien. 

Opvallend is echter dat de leerlingen van de experimentele groep een positieve ontwikkeling laten zien op 

het plusniveau. Dit is vooral te zien bij zwakke en middelmatige lezers. De sterke lezers laten geen groei 

zien. Uit interviews blijkt bovendien dat leerlingen gemotiveerder zijn, wanneer ze het eigen niveau en het 

eigen plusniveau weten. Leerlingen moeten dus weten op welk niveau ze zich bevinden en naar welk 

niveau ze moeten groeien. 

 

 

 

Bronnen 

Berben, M. & Teeseling, M., van. (2015). Differentiëren is te leren. Omgaan met verschillen in het 

voortgezet onderwijs. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies. 

 Hattie, J. (2008). Visible Learning. Londen: Taylor & Francis Ltd.  
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Eline van Batenburg, Ron Oostdam, Amos van Gelderen, Nivja de Jong en Ruben Fukkink 

Effecten van taalgerichte en interactiegerichte didactiek op de 

motivatie voor gespreksvaardigheid Engels. 
Presentatie 

Ronde 2, 11.40– 12.05, 

lokaal D1.01 

 

 

Het is voor MVT docenten niet eenvoudig om de gespreksvaardigheid van leerlingen te ontwikkelen. Het is 

een complexe vaardigheid, die steunt op zowel taalkennis, het vermogen die taalkennis in te zetten, en het 

gebruik van strategieën om onverwachte communicatieproblemen tijdens het gesprek het hoofd te bieden. 

Er kan tijdens een gesprek veel misgaan. Om deze reden is het al een even grote uitdaging voor docenten 

om leerlingen te motiveren voor het voeren van gesprekken. 

In het kader van promotieonderzoek gericht op het ontwikkelen van de gespreksvaardigheid Engels van 

Vmbo Basis-Kader leerlingen, is dan ook nagegaan hoe verschillende didactische aanpakken de motivatie 

voor gespreksvaardigheid ondersteunen, en in welke mate groei in motivatie een voorspeller is voor deze 

gespreksvaardigheid. Het merendeel van de gangbare lesmethodes hanteert op dit vlak een taalgerichte 

aanpak, waarbij instructie en oefening zich richten op het aanleren van nieuwe taalstructuren, en waarbij 

geleide spreektaken worden ingezet om beheersing van deze taalstructuren zichtbaar te maken. Sommige 

methodes (bv. Stepping Stones) bieden daarnaast ook informatieklooftaken, bedoeld om spontane en 

onvoorspelbare interactie tussen leerlingen op gang te brengen. Zelden wordt in de methodes aandacht 

besteed aan het aanleren van interactiestrategieën, die leerlingen zouden kunnen inzetten wanneer zij 

communicatieproblemen ervaren tijdens dergelijke onvoorspelbare interacties. 

In een gerandomiseerd experiment met 147 Vmbo Basis-Kader leerlingen, evalueerden we het effect van 

drie nieuw ontwikkelde lesprogramma’s die zich op bovengenoemde punten (instructie en taaktype) van 

elkaar onderscheidden. Leerlingen vulden voor en na deelname aan het lesprogramma 

motivatievragenlijsten in, waarin zij op een schaal van 1-5 hun spreekbereidheid, spreekplezier en 

zelfvertrouwen scoorden. Multiniveau analyse van deze voor-en nametingen liet zien dat het combineren 

van informatieklooftaken met het aanleren van interactiestrategieën een positief effect heeft op de 

ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Spreekplezier en spreekbereidheid bleven in alle lesprogramma’s 

nagenoeg onveranderd en onderling vergelijkbaar. Regressie-analyse liet zien dat alleen groei in 

zelfvertrouwen positief bijdraagt aan de gespreksvaardigheid. Dit effect werd alleen gevonden bij een 

interactietaak die afgestemd was op de trainingscontext, maar niet bij een transfertaak, gesitueerd in een 

andere interactiecontext. 

 

Deze uitkomsten bieden MVT docenten mogelijk houvast bij het ontwikkelen van onderwijs dat het 

zelfvertrouwen van hun leerlingen ten goede komt. Tijdens de presentatie wordt nader ingegaan op het 

ontwerp van de oefentaken, de analyses en betekenis van de resultaten voor de beroepspraktijk. 
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Jan Berenst, Maaike Hajer en Jantien Smit (e.a.) 

Leraren gewenst die inspelen op nieuwkomers in de klas en ruimte 

maken voor nieuwe talenten 
Presentatie en discussie 

 

Rondes 2 en 3,  11.40 – 12.05, lokaal D107  

12.10- 12.35, Bistro 

 
In 2015 en 2016 was de toestroom van vluchtelingen met name door de oorlog in het Midden Oosten 

plotseling extreem groot. Dat gaf niet alleen voor de opvang maar ook voor het onderwijs meteen geweldige 

problemen. In het voortgezet onderwijs bestond weliswaar nog de structuur van de ISK’s waar leerlingen 

van 12-18 werden opgevangen, en voor de eerste opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd bestonden 

er nog een aantal AZC-scholen. Maar zeker in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs was de kennis 

die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was opgebouwd met betrekking tot onderwijs aan leerlingen 

voor wie het Nederlands een nieuwe taal is, nagenoeg verdwenen in de scholen. 

In die situatie hebben een aantal taallectoren begin 2016 het initiatief genomen om opnieuw aandacht te 

vragen voor een adequate opvang van nieuwkomers in het reguliere onderwijs (Lectoreninitiatief 

Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) – zie ook www.taallectoren.nl). In opdracht van de 

PO-Raad en het Ministerie van OCW is daartoe een brochure geschreven ten behoeve van het 

basisonderwijs, die elementaire kennis rondom taalverwerving, tweede-taaldidactiek en taal en leren bevat 

en waarin eerste suggesties met betrekking tot de organisatie van goed onderwijs aan nieuwkomers zijn 

gegeven. 

We vinden het namelijk zorgelijk dat bij veel leraren die met nieuwkomers worden geconfronteerd, inzichten 

om te focussen op de functie en de betekenis van taal in plaats van op de vorm, en inzichten in het belang 

van scaffolding en de integratie van deelvaardigheden blijken te ontbreken (Gibbons 2014). Te vaak treffen 

we situaties aan waarin alle nadruk wordt gelegd op bijvoorbeeld het leren van de juiste lidwoorden, terwijl 

noties als DAT en CAT dan onbekende begrippen zijn en er geen verbinding wordt gelegd tussen de 

mondelinge vaardigheden en het lezen en schrijven van de leerlingen. In de brochure, “Ruimte voor Nieuwe 

Talenten’’ (LPTN 2017), die in april j.l. op alle scholen voor basisonderwijs is verspreid, is dan ook met 

name aandacht besteed aan het belang van het functionele kader voor de taalontwikkeling van de 

nieuwkomers en de rol van de moedertaal daarbij. 

Hoewel nascholing ook een taak van de Hogescholen is, zou vooral ook in de primaire lerarenopleiding 

aandacht voor het onderwijs aan nieuwkomers (in het p.o. en v.o.) moeten komen. Daarbij hoort die 

aandacht voor nieuwkomers (en voor meertalige leerlingen in het algemeen) zich overigens niet te 

beperken tot de taallessen (in het p.o.) en de lessen Nederlands (in het v.o.), maar zou die vooral ook in de 

andere lessen en bij de andere vakken zichtbaar moeten worden. In de presentatie zullen we dat laatste 

punt uitvoerig toelichten en schetsen welke consequenties dit zou moeten hebben voor de 

lerarenopleidingen (voor p.o. en v.o.). Daarbij zullen we ook bespreken hoe de moedertaal van de 

nieuwkomer -zeker in de eerste fase – veel meer ruimte moet en kan krijgen in de leeractiviteiten in de klas 

en hoe toekomstige leraren daarop zouden moeten worden voorbereid. 

Er worden nu –vanuit de LPTN- voorbereidingen getroffen om nieuwe (na)scholingsmodules te ontwikkelen 

in combinatie met een kadertraining voor opleiders en begeleiders. Daarbij zal op deelonderwerpen gericht 

wetenschappelijke expertise worden ingezet en zullen materialen worden ontwikkeld met feedback uit de 

praktijk. We zouden het toejuichen als daarbij vanuit de Anela actief zou worden meegewerkt aan het 

opbouwen van een duurzame verbinding tussen wetenschap, opleidingen en praktijk! 

In de Discussie –met naar verwachting meerdere participerende LPTN-leden, wetenschappers en docenten 

en studenten uit de lerarenopleidingen-  zullen we , in het verlengde van de presentatie, met name drie 

punten bespreken:  

a.  Wat betekent de huidige situatie in de scholen voor de relatie tussen de (toegepaste) taalwetenschap en 

opleidingen?  Hoe zou die versterkt kunnen worden? 

b. Hoe zouden de lerarenopleidingen (voor b.o. en voor v.o.) al hun studenten op het spoor van 

‘’taalontwikkelend leren’’ kunnen zetten en daarbij expliciet aandacht voor de positie van nieuwkomers 

kunnen creëren?   

http://www.taallectoren.nl/
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c.  Hoe zouden de taalcoördinatoren in het b.o. en de leraren Nederlands in het v.o. beter voorbereid 

kunnen worden op hun specifieke rol om met collega’s in de school een taalbeleid te ontwikkelen waarin 

de verantwoordelijkheid voor de optimale ontwikkeling van de nieuwkomers als een gezamenlijke 

taakstelling wordt gezien en behandeld ? 

 

 

Bronnen 

Gibbons, P. (2014), Scaffolding language, scaffolding learning. Teaching second language learners in the 

mainstream classroom. Heinemann. 

LPTN (2017), Ruimte voor nieuwe talenten. Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool.  PO-Raad/ 

Ministerie van OC&W. ( te downloaden via: www.taallectoren.nl) 

 

  

http://www.taallectoren.nl/
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Catherine van Beuningen, Soerja Bakboord, Sjoerd van Berkel, Iris de Haas, Peter Hendriks, 

Fatima Khamkham, Pepijn van der Kooij, Susanne Meijer, Joost Visser, Lisette van Zanten 

Formatieve evaluatie in de schrijfles: een lesson study 
Poster 

 

Pitch: vanaf 12.35 in de centrale hal 

 

Formatieve evaluatie (‘toetsen om te leren’) staat momenteel volop in de belangstelling (bv. Platform 

2032, 2016), maar wordt in de onderwijspraktijk nog te weinig gebruikt (SLO, 2014). Dat is jammer, 

omdat formatieve evaluatie zowel docenten als leerlingen inzicht biedt in het leerproces en daarmee 

leeropbrengsten verhoogt (bv. Van der Kleij, Vermeulen, Eggen, & Veldkamp, 2013). Volgens Van 

Silfhout (2016) zouden docenten best vaker formatief willen toetsen; ze missen echter houvast in hun 

keuze van concrete formatieve strategieën en technieken. Vanuit dit vertrekpunt hebben studenten 

van de lerarenopleiding Nederlands in het kader van hun LiO-praktijkonderzoek een ‘lesson study’ 

uitgevoerd waarin zij onderzochten hoe de formatieve strategieën feed-up, feedback en feed-forward 

effectief ingezet kunnen worden in een schrijfles. 

 

Een lesson study is een van oorsprong Japanse benadering om te werken aan 

docentprofessionalisering. Op basis van deze methode kunnen docenten, in samenwerking met 

elkaar, onderzoeken hoe ze leerstof op effectieve wijze aan hun leerlingen kunnen overbrengen. Op 

basis van een praktijkvraag, ontwerpen de betrokken docenten samen een les die het hart vormt van 

de lessonstudycyclus. Daarna onderzoeken zij (o.a. met behulp van observaties en interviews) in 

hoeverre de ontworpen les bij leerlingen de gewenste leeropbrengsten oplevert. 

 

In deze presentatie worden de ervaringen met en resultaten van de lesson study naar effectieve 

formatieve strategieën in de schrijfles gepresenteerd. 

 

 

Bronnen 

Platform Onderwijs2032. (2016). Ons onderwijs2032: Eindadvies. Den Haag: Bureau Platform 

Onderwijs2032. 

SLO (2014). Curriculum monitor. Enschede: SLO. 

Van der Kleij, F., Vermeulen. J., Eggen, T., & Veldkamp, B. (2013). Leren van toetsen: een cyclisch 

proces. Arnhem: Cito. 

Van Silfhout, G. (2016). Formatief toetsen van schrijfvaardigheid in de les Nederlands: Toets om te 

leren: taalvaardigheid op een hoger niveau! Examens: Tijdschrift voor de toetspraktijk 13(1), 5-10. 
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Liza van den Bosch, Eliane Segers en Ludo Verhoeven  

Voorspellers van begrijpend lezen bij beginnend lezers met 

verschillende taalachtergronden 
Presentatie 

Ronde 5, 15.00 – 15.25 

Lokaal D1.06 

 

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, zowel op school als daarbuiten. Al in de onderbouw 

van de basisschool, waar leren lezen centraal staat, is er een grote variatie te zien in de begrijpend 

leesprestaties van kinderen. Maar welke factoren bepalen of een kind wel of niet goed is in begrijpend 

lezen? Woordenschat staat bekend als één van de belangrijkste factoren in dat opzicht (Perfetti, 

2007), maar er zijn ook andere talige en cognitieve factoren van belang. Ook de taalachtergrond van 

een kind blijkt van invloed te zijn; kinderen met een andere moedertaal dan de instructietaal op school 

presteren over het algemeen aanzienlijk lager op begrijpend lezen dan hun eentalige klasgenoten 

(Melby-Lervåg & Lervåg, 2014). In de huidige studie werd onderzocht welke factoren een rol spelen bij 

het begrijpend lezen en of de invloed van deze factoren varieert voor kinderen die laag presteren t.o.v. 

kinderen die hoog presteren op begrijpend lezen. 

Methode. De onderzoeksgroep bestond uit 160 beginnende lezers uit groep 4 (7-8 jaar) die niet alleen 

variëren in begrijpend leesprestaties, maar ook in taalachtergrond én Nederlandse taalvaardigheid. De 

helft zijn eentalige Nederlandse kinderen (T1) en de andere helft zijn tweetalige Turks-Nederlandse 

kinderen (T2). Regressie analyses zijn uitgevoerd met decoderen, woordenschat, grammaticale 

kennis, werkgeheugen en taalachtergrond als predictoren voor begrijpend lezen. D.m.v. quantile 

regression analyses is onderzocht of de invloed van deze predictoren verschilt voor uiteenlopende 

niveaus van begrijpend lezen. 

Resultaten. Decoderen en grammaticale kennis bleken unieke voorspellers te zijn voor alle niveaus 

van begrijpend lezen, terwijl woordenschat en werkgeheugen alleen van invloed waren bij 

respectievelijk een laag en hoog niveau van begrijpend lezen. Taalachtergrond bleek geen unieke 

voorspeller bovenop de invloed van deze talige en cognitieve factoren. 

Discussie. Afhankelijk van het niveau van begrijpend lezen, kunnen verschillende factoren van belang 

zijn bij beginnende lezers. De verschillen in begrijpend leesprestaties van T1 en T2 kinderen bleken 

geheel verklaard te kunnen worden door verschillen in Nederlandse taalvaardigheid. Om begrijpend 

leesproblemen bij beginnende lezers te signaleren en remediëren, dient er in het onderwijs gefocust te 

worden op de (Nederlandse) taalvaardigheid van kinderen. 

 

Bronnen 

Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A. (2014). Reading comprehension and its underlying 

components in second language learners: A meta-analysis of studies comparing first 

and second-language learners. Psychological Bulletin, 140, 409-433 

Perfetti, C. (2007). Reading ability: Lexical quality to comprehension. Scientific Studies of 

Reading, 11, 357-383. 
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Evelyn Bosma, Wilbert Heeringa, Eric Hoekstra, Arjen Versloot en Elma Blom  

De relatie tussen het verbale werkgeheugen en de verwerving van 

cognaatregels 
Poster 

 

Nauw verwante talen zoals het Fries en het Nederlands delen cognaatregels. Een voorbeeld hiervan 

is het Friese -ân [ɔ:n] en het Nederlandse -and [ɑnt], zoals in de cognaatparen hân [hɔ:n] - hand [hɑnt] 

en lân [lɔ:n] - land [lɑnt]. Recent onderzoek suggereert dat tweetalige kinderen deze regels leren als 

ze ouder worden (Bosma et al., 2016) 

 

Eerder onderzoek laat zien dat de verwerving van grammatica, maar niet de verwerving van 

woordenschat, ondersteund wordt door het verbale werkgeheugen (Engel de Abreu et al., 2012; 

Verhagen & Leseman, 2016). Dit suggereert dat het verbale werkgeheugen een belangrijke rol speelt 

in de verwerving van regelmatigheden in taal. Om deze hypothese te testen hebben we onderzocht of 

het verbale werkgeheugen ook een rol speelt in de verwerving van cognaatregels. 

 

Gedurende drie opeenvolgende jaren hebben we 120 Fries-Nederlandse tweetalige kinderen tussen 

de 5 en 8 jaar getest op verbaal werkgeheugen en Friese receptieve woordenschat. De 

woordenschattaak bevatte vier cognaatcategorieën: (1) identieke cognaten, (2) niet-identieke 

cognaten met een regel, (3) niet-identieke cognaten zonder regel, en (4) niet-cognaten. 

 

De resultaten laten zien dat het verbale werkgeheugen een significant sterker effect heeft op 

cognaatcategorie (2) dan op de drie andere cognaatcategorieën. Dit bevestigt de hypothese dat het 

verbale werkgeheugen gerelateerd is aan de verwerving van cognaatregels en meer in het algemeen 

laat het zien dat het verbale werkgeheugen een rol speelt bij de verwerving van regelmatigheden in 

taal. 

 

Bronnen 
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Docenten Engels over taalbewustzijn: Spanningen tussen uitdagingen 

en mogelijkheden 
Presentatie 

 
Ronde 1, 10.45 – 11.10 

Lokaal D1.08 

 

 

 

In het vreemdetalenonderwijs is veel aandacht voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden, maar minder 

voor de analytische en (cross-)linguïstische aspecten van taal en bijbehorende denkvaardigheden. Het 

gevolg is dat leerlingen moeite hebben met reflecteren op taal en taalgebruik, maar ook dat docenten 

weinig handvatten hebben voor het stimuleren van deze (taal)vaardigheden. Een benadering waarin meer 

aandacht is voor de ontwikkeling van taalbewustzijn zou kunnen bijdragen aan de vakinhoudelijke 

verdieping van het mvt-onderwijs. 

Taalbewustzijn kan kennis over taal verbinden met taalvaardigheden en daarmee hogere-orde denken 

binnen de talenvakken stimuleren. Taalbewustzijn sluit op die manier aan bij de vraag naar uitdagender, 

creatiever en toekomstgericht talenonderwijs (Regieorgaan Geesteswetenschappen, 2014; Tammenga-

Helmantel & Le Bruyn, 2016). Taalbewustzijn kan worden gedefinieerd als ‘the explicit knowledge about 

language, and conscious perception and sensitivity in language learning, language teaching, and language 

use’ (Association for Language Awareness, 2012). Met taalbewustzijn doen leerlingen kennis op over taal, 

en ontwikkelen ze inzicht in het taalsysteem en (hun eigen) taalgebruik. 

Dit onderzoek beschrijft een kwalitatieve interviewstudie (Merriam, 1988; Miles, Huberman, & Saldaña, 

2013), waarin bovenbouwdocenten Engels zijn gevraagd naar hun opvattingen over taalbewustzijn, hoe zij 

taalbewustzijn voor zich zien in het curriculum en welke uitdagingen en mogelijkheden zij verwachten bij het 

inzetten van zo’n benadering. 

Resultaten laten aanzienlijke variabiliteit zien tussen docenten wanneer het gaat om hun opvattingen over 

taalbewustzijn, de associaties die zij hierbij hebben en de manier waarop taalbewustzijn tot uiting kan 

komen in het mvt-onderwijs. Ook laten de resultaten spanningen zien in de opvattingen van docenten, 

bijvoorbeeld in hun ideeën over taalbewustzijn in relatie tot het curriculum, het leren van leerlingen en de 

samenwerking met andere taaldocenten. Sommige docenten ervoeren deze aspecten als mogelijkheden 

voor taalbewustzijn, terwijl anderen dit zagen als belemmeringen. Deze variabiliteit is iets om rekening mee 

te houden wanneer taalbewustzijn een rol krijgt in het mvt-onderwijs. 

 

 

Bronnen 
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Ramcharan, Evi Salimans, Sanne Schooten, Sarah Smedes, Lex Tavenier, Alexandra Vrolijk, Bastienne 

Weusten en Dagmar de Wit 

 

The aspect hypothesis revisited 
Poster 

 

 

The literature on the L2 acquisition of tense systems has consistently argued that learners are sensitive to 

lexical aspect in the beginning stages of their acquisition (Andersen, 1986; Bardovi-Harlig 1998; González 

2003; Domínguez et al., 2013). We question this sensitivity by showing how the narrative past tense use of 

the majority of our B2 learners of French does not pattern strongly with any aspectual typology, despite the 

fact that the target use of French tenses in past narratives strongly correlates with the durative/terminative 

distinction. We account for the individual L2 grammars of B2 learners by appealing to L1 transfer in two 

different guises. Our L2 data are based on a Dutch-French translation experiment with 12 monolingual and 

2 bilingual students of French at Utrecht University. 
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Alexandra Corda, Margreet van Aken, Wander Lowie, Lieneke Ritzema, Louise Taylor 

Gespreksvaardigheid Engels toetsen aan het eind van de basisschool 
Presentatie 

 

Ronde 2, 11.40 – 12.05 

Lokaal D1.06 
 

Een consortium van RUG (penvoerder), CITO en HvA voert in 2018 in opdracht van de inspectie op een 

steekproef van 100 basisscholen de periodieke peiling Engels in het basisonderwijs uit. De peiling wordt 

iedere 6 jaar georganiseerd en voor het eerst wordt gespreksvaardigheid (interactie) gemeten. Gesproken 

interactie geeft een meer representatief beeld van de werkelijke spreekvaardigheid van de leerling dan 

bijvoorbeeld een voorbereide monoloog. De literatuur over tweede-taalverwerving laat een overtuigend 

verband zien tussen gesproken interactie en taalverwerving, waarbij interactie een leidend principe is in de 

verwerving van woordenschat en taalproductie (Long, 1996; Mackey, 1999). Daarnaast zijn mondelinge 

vaardigheden belangrijk in het curriculum Engelse in het basisonderwijs. 

In de peiling is een bepaalde systematiek ontwikkeld, waarbij een testleider na een korte instructie een 

tweetal leerlingen een gesprekstaak met elkaar laat uitvoeren. Omdat er verondersteld wordt dat er grote 

taalvaardigheidsverschillen zijn tussen leerlingen, beschikt de testleider over een taak op A1-A2 niveau en 

een taak op A2-B1 niveau. Vanwege de logistieke randvoorwaarden is er maximaal een kwartier 

beschikbaar voor instructie en taak. De gesprekken worden gefilmd en op een later tijdstip beoordeeld. 

Voor de beoordeling van de gespreksvaardigheid van iedere individuele leerling wordt gebruik gemaakt van 

een ‘rubric’. In deze rubric zijn tekstkenmerken verwerkt zoals beschreven in Taalprofielen (2015). Voor elk 

van de twee bovengenoemde taken wordt een rubric opgesteld, waarbij voor tekstkenmerken behorend bij 

een bepaald niveau holistisch wordt vastgesteld of de leerling wel/niet op dat niveau presteert. Op basis 

van de niveau-toekenningen per tekstkenmerk wordt na een standaardsetting een ERK-niveau toegekend. 

In deze presentatie met discussie lichten we de taken, de beoordelingsprocedure en het theoretisch kader 

toe, gaan we kort in op de ervaringen in de pilotfase en vervolgens bespreken we met de aanwezigen de 

implicaties voor de lespraktijk. In hoeverre is deze systematiek en beoordelingskader van toepassing op 

formatief en summatief toetsen van gespreksvaardigheid in het primair onderwijs en in de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs? Wat vraagt dit van de leerkracht? Kan deze systematiek het toetsen van 

interactie in de klas verbeteren en aantrekkelijker maken voor docenten? 
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Liz Dale 

English teachers in bilingual streams: in search of identity and focus 
Presentation 

 

Ronde 3, 12.10 – 12.35 

Zaal D1.01 

 

 

In CLIL contexts in the Netherlands, learners use the target language meaningfully in subject lessons 

parallel to English classes and English teachers are expected to co-operate with subject teacher 

colleagues. What does this mean for content and language in English lessons and for English teachers’ 

pedagogical and collaborative practices? For example, it has been suggested that Teachers of English in 

Bilingual streams (TEBs) may need to use different language teaching methodologies to mainstream 

English teachers. Coyle, Hood and Marsh (2010) suggest “the language needed in CLIL settings does not 

necessarily follow the same grammatical progression one would find in a language-learning setting.”(Coyle 

et al, 2010: 35) and that this has consequences for language teachers’ approaches to planning for CLIL 

learners; “It is not built on a grammatical model where progression focuses on a gradation of grammatical 

concepts, but incorporates grammatical progression from different perspectives.” (2010: 59) 

To explore the challenges facing TEBs, Dale, Oostdam and Verspoor (2017) reviewed the literature on 

language teachers in various forms of bilingual education. They found the literature referred to a wide 

variety and range of types and aspects of language, types of content, theories informing LTs’ pedagogical 

practices and issues for LTs’ collaborative practices. Even though there were no one-fits-all approaches to 

be found, a framework of possible choices to be made emerged. The framework presents a landscape for 

TEBs in four quadrants, based on the literature. 

This presentation will discuss this framework in the light of a subsequent qualitative study exploring 

idealisations of TEBs’ pedagogical and collaborative practices in the Netherlands. Focus group discussions 

were held with stakeholders in bilingual streams. These included members of quality assurance panels 

responsible for certification of bilingual schools, practising TEBs and subject teachers. On the basis of 

inductive and deductive analysis of the focus group transcripts, we will discuss the extent to which 

stakeholders’ ideals for TEBs reflect the literature. 
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Abdel el Majidi, Rick de Graaff en Daniel Janssen 

Debate: an innovative teaching tool facilitative of effective FL learning 
Presentation 

 

Ronde 4, 14.30 – 14.55 

Lokaal D1.01 

 

Motivating students to learn a foreign language (FL) is a huge challenge that teachers grapple with. Regular 

FL courses are not always inspirational for students and often fail to address the language skills that 

students need to fare well in academic and workplace settings. In my presentation I will discuss a new form 

of second language teaching, using debates as a primary tool. 

There is an increasing body of research that claims that debates hold the promise of motivating students 

and involving them in an effective learning process. Various studies report that the students who participate 

in debates, credit them as attractive and instructive (e.g., el Majidi, de Graaff & Janssen, 2015). Debate is 

an effective pedagogical tool that can integrate different skills. A well-balanced debate task design involves 

speaking, critical reading through researching the topics of debate, critical listening to each team’s opposing 

arguments, and writing as debaters take notes and prepare argumentative speeches. Because of these 

qualities, debates hold the potential of enhancing debaters’ language proficiency. In PhD research I will test 

this potential through conducting a number of experiments. 

 

In this presentation, I will provide an accessible debate task design that explains the mechanics of the 

debate activity. Then, I will present the findings of a study (el Majidi et. al, submitted) that attempted to 

answer these questions by eliciting students’ perceptions of the effect of debate on the language areas of 

speaking, reading, writing, listening, vocabulary and grammar. The study was conducted in a secondary 

school in Rotterdam and involved 134 students (seven classes) who debated in 10 sessions. The findings 

which were based on a questionnaire and interviews revealed that the participants hold a positive attitude 

towards debate and correlate debate participation with an improvement in all language areas being 

investigated. The study also revealed that there is a significant correlation between attitudes and perceived 

effects on language skills, and between the debate marks and average marks for English. 
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Kristina Goodnight, Oliver Greiner, Karin Haan, Irene de Kleijn, Tobey Nelson, Charline Rouffet, 

Rick de Graaff 

Vakdidactiek in de mvt-praktijk: implementatie en validering van een 

observatie-instrument 
Presentatie en discussie 

 

Rondes 2 en 3, 11.40 – 12.35  uur 

D1.08 

 

Vakdidactiek vormt een essentieel onderdeel van de competenties van een leraar. Dat is zichtbaar in de 

competentiebeschrijvingen van de Onderwijscoöperatie en in de landelijke kennisbasissen voor de hbo 

lerarenopleidingen. Onderzoek naar Pedagogical Content Knowlegde (Schulman, 1986) laat zien hoe 

vakdidactiek de brug vormt tussen vakinhoudelijke kennis, kennis over vakspecifieke leerprocessen, kennis 

van het schoolvakcurriculum en het functioneren van een vakdocent in de praktijk. 

Hbo- en wo-lerarenopleidingen in Nederland kennen leerlijnen vakdidactiek, met opdrachten die deels in de 

stagepraktijk worden uitgevoerd. In veel gevallen lijkt de samenhang (alignment in termen van Biggs, 1996) 

tussen vakdidactiek in de opleiding en de stagepraktijk echter maar beperkt uitgewerkt. In onze context van 

de Hogeschool Utrecht worden vakdidactische competenties in de stagepraktijk meestal niet begeleid en 

beoordeeld door vakdidactici, maar door werkplekbegeleiders en niet-vakspecifieke instituutsopleiders. 

Bovendien is er weinig afstemming tussen werkplekbegeleiders op school en vakdidactici op de opleiding. 

Beschikbare observatie- en beoordelingsinstrumenten zijn pedagogisch en algemeen-didactisch van aard, 

maar besteden geen aandacht aan de specifieke competenties van docenten mvt. 

Om vakdidactische principes uit de opleiding zichtbaar en evalueerbaar te maken in de mvt-praktijk, heeft 

een team van vakdidactici mvt van de HU een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld. Principes 

van mvt-vakidactisch handelen (gebaseerd op o.a. Bimmel et al., 2008; Brandl, 2008; Long, 2009; 

Westhoff, 2008) en aansluitend bij de landelijke kennisbasis) zijn vertaald in observeerbare criteria. Met 

behulp van dit instrument is onderzocht of studenten (docenten in opleiding) in staat zijn om vakdidactische 

schoolpraktijken te kunnen inventariseren en evalueren, en om vervolgens een koppeling te maken tussen 

de leerlijn vakdidactiek in de opleiding en het vakdidactisch handelen in de schoolpraktijk. 

Tijdens deze workshop lichten we de ontwikkeling, onderbouwing en toepassing van het observatie-

instrument toe. Vervolgens presenteren we de resultaten van een pilot, waarin twintig studenten het 

instrument hebben gebruikt om vakdocenten in hun eigen schoolpraktijk mee te observeren. In het tweede 

deel van de workshop bespreken we met de deelnemers de mogelijkheden en behoeften om het instrument 

breder in te zetten. Aan de ene kant voor feedback en beoordeling van studenten, zowel door 

werkplekbegeleiders (vakdocenten) als door vakdidactici en (generieke) instituutsopleiders. Aan de andere 

kant ook voor vakdidactisch onderzoek, om overeenkomsten en verschillen te inventariseren tussen 

opleidingsprogramma en schoolpraktijk, tussen beginnende en ervaren docenten, en tussen vakdidactische 

opvattingen en vakdidactisch handelen. Basis voor deze discussie vormt een actieonderzoeksprogramma, 

waarin vakdidactisch opleiders en onderzoekers en studenten van verschillende hbo- en wo-

lerarenopleidingen kunnen participeren. 
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Karijn Helsloot & Conny Boendermaker 

SJOES, taalonderzoekend leren in de basisschool 

Poster  

 

Taalsensibilisering, functioneel veeltalig leren, hoe doe je dat? Tien jaar geleden is SJOES gemaakt voor 

de onderbouw van het reguliere basisonderwijs om leerlingen bewust te maken van hun eigen 

meertaligheid, en om de aanwezige thuistalen in een klas tot leven te brengen. Na beperkt gebruik in de 

naschoolse opvang, is het materiaal afgelopen voorjaar in twee nieuwkomersklassen ingezet. Dit schooljaar 

rolt het via internationalisering en vvto, het Montessori-basisonderwijs in.  

SJOES heeft het heel goed gedaan in de twee nieuwkomersklassen. De leerkrachten stonden versteld van 

de betrokkenheid en het enthousiasme dat de leerlingen lieten zien. De groep met oudere leerlingen, van 9-

12 jaar, wist niet van stoppen: de aanvankelijke 8 lessen verdubbelden zich. Nadenken over taal, woorden 

vergelijken, luisteren naar andere uitspraken, je verplaatsen in iemand met een andere taal, je eigen taal 

mogen gebruiken en laten horen: het blijken sleutels te zijn naar leermotivatie en onderlinge betrokkenheid. 

En kennis en gebruik van het Nederlands schieten omhoog. 

De PO-raad adviseert om in meertalige klassen meer aandacht te besteden aan de moedertalen van 

leerlingen. Het materiaal ‘SJOES’ biedt handvatten. Dit ‘taalonderzoekend leren’ ondersteunt het leren van 

het Nederlands en leidt tot grote betrokkenheid van leerlingen op de leerstof en elkaar, zoals bleek in een 

pilot in twee nieuwkomersklassen. 
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Guusje Jol en Wyke Stommel 

Neutrale reacties: Een dilemma voor de politie in getuigenverhoren 

met kinderen 
Presentatie 

Ronde 6, 15.45 - 16.10 

Lokaal D1.06 

 

 

Politiemedewerkers die kinderen als getuige horen worden getraind om objectief en neutraal te reageren op 

wat het kind zegt. Politiemedewerkers moeten vermijden mee te gaan met het verhaal van het kind, omdat 

dat verhaal  juist onderwerp van onderzoek is. Een relevante vraag is welk effect dat heeft op het 

gesprekspraktijk. Tijdens onze presentatie betogen we dat neutraal ogende reacties interactioneel niet 

neutraal zijn en een dilemma veroorzaken voor de politie. 

 

We baseren dit op een conversatieanalytische studie van fragmenten uit 30 politieverhoren met kind-

getuigen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. De focus ligt op sequenties waarin kinderen hun eigen rol bij het 

voorval verantwoorden, zonder dat de verhoorder verantwoording heeft uitgelokt met een vraag. Kinderen 

benadrukken bijvoorbeeld uit zichzelf dat ze zich verzet hebben tegen de verdachte. Binnen deze 

sequenties richten we ons op hoe verhoorders reageren op zulke verantwoordingen door het kind. 

 

Het dilemma voor de politieagent is het duidelijkst als kinderen zichzelf veroordelen of juist positief 

beoordelen. In die gevallen is tegenspraak of juist bevestiging relevant. Echter, politieagenten reageren 

vaak met stiltes, ‘oké’, ‘hmhm’, herhaling van het antwoord of een volgende vraag. Dit voldoet aan de 

voorschriften voor zulke verhoren, maar de agenten vermijden zo de relevant gemaakte instemming en 

tegenspraak. 

Er is ook een dilemma voor de agent als kinderen benadrukken dat ze zich verzet hebben of juist een reden 

geven waarom ze dat niet konden. Daarmee laten kinderen daarmee zien dat ze zich oriënteren op een 

impliciete norm dat verzet nodig was. Een dergelijke norm legt de verantwoordelijkheid deels bij het kind 

neer. Door reacties als ‘oké’, ‘hmhm’ en dergelijke voldoen agenten aan de voorschriften neutraal te doen. 

Ze zouden echter ook de impliciete norm kunnen problematiseren. Bijvoorbeeld: ‘Het is hoe dan ook niet 

jouw schuld.’ Doordat de agenten ogenschijnlijk neutraal reageren, blijven kinderen in onzekerheid over de 

houding van de politieagent. 

 

Kinderen behandelen neutrale reacties in veel gevallen niet als problematisch: ze gaan bijvoorbeeld verder 

met hun antwoord of vertelling. Sommige kinderen blijven echter benadrukken dat ze zich verzet hebben of 

dat ze de verdachte te slim af zijn geweest. Hiermee jagen ze een andere uptake, zoals een bevestiging of 

juist geruststelling na en behandelen dus de neutraal ogende reactie als onvoldoende. Deze bevindingen 

werpen een nieuw licht op neutraliteit in politieverhoren omdat duidelijk wordt dat het streven naar 

neutraliteit onbedoelde bijeffecten heeft. 
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Nel de Jong, Lisa Snakkers, Laura Frederiks, en Marloes Veelbehr 

De relatie tussen woordenschatomvang en lezen en schrijven op 

niveau A2, B1 en B2: Richting nieuwe richtlijnen 
Presentatie 

Ronde 3, 12.10 – 12.35 

Lokaal D1.06 

 

 

 

Woordkennis hangt samen met taalvaardigheid, maar er is nog weinig bekend over de precieze relatie 

tussen woordenschatomvang en de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK). Richtlijnen van 

Bossers (2015) voor het Nederlands als tweede taal zijn gebaseerd op verschillende onderzoeken die de 

benodigde woordenschat op uiteenlopende manieren vaststelden. Systematischer onderzoek door Milton & 

Alexiou (2009) voor onder andere het Engels en Grieks is niet zonder meer generaliseerbaar naar het 

Nederlands en maakte geen gebruik van onafhankelijke niveautoetsen. 

Dit onderzoek heeft als doel op systematische wijze vast te stellen wat de relatie is tussen het aantal 

gekende woordfamilies en verschillende ERK-niveaus, voor zowel receptieve als productieve 

woordenschat. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de Woordenschattoets Nederlands (WTN; Dolmans, 

2014). Deze Nederlandstalige variant van de Vocabulary Size Test (Nation & Beglar, 2007) toetst de kennis 

van de betekenis van woordfamilies uit de zeven hoogste frequentiebanden van het Corpus Gesproken 

Nederlands. Voor productieve woordenschat is de WTN-productief gebruikt (Frederiks, 2016). Het 

taalvaardigheidsniveau voor lezen en schrijven is vastgesteld met de NT2-niveautoetsen op niveau A2 en 

B1, het Inburgeringsexamen (A2) en het Staatsexamen NT2 Programma II (B2). Deelnemers waren ruim 

180 jongere en volwassen NT2-leerders. 

Voorlopige resultaten laten zien dat er, ondanks de te verwachten grote spreiding in de scores op de WTN-

toetsen, toch ondergrenzen vastgesteld lijken te kunnen worden aan woordenschatomvang die nodig is 

voor het behalen van lees- en schrijftoetsen op verschillende ERK-niveaus. Dit is een eerste stap richting 

nieuwe richtlijnen voor de receptieve en productieve woordenschatomvang op A2, B1 en B2. 

In de discussie bespreken we de wenselijkheid van het vaststellen van de benodigde woordenschatomvang 

voor ERK-niveaus en het nut van woordenschatomvangtoetsen voor zowel onderwijs als onderzoek. 
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Monica Koster, Renske Brouwer en Huub van den Bergh 

Beoordelen van schrijfvaardigheid: hoe dan? 
Presentatie en discussie 

 

Rondes 4 en 5,  14.30 - 14.55  uur in D107 

14.55 -  15.25 uur in Bistro 

 

In het eerste deel van de bijdrage wordt ingegaan op de beoordelingsproblematiek bij 

schrijfvaardigheid: 

 

Het beoordelen van schrijfproducten is niet simpelweg een kwestie van goed of fout en wordt door 

docenten vaak als lastig en tijdrovend ervaren. De communicatieve effectiviteit van een tekst wordt 

bepaald door verschillende factoren: inhoud, organisatie en structuur, taalgebruik en stijl, en 

taalverzorging. Docenten verschillen in welke onderdelen zij belangrijk vinden en hoe zij kijken naar 

de schrijfproducten van hun leerlingen en kunnen enorm verschillen in hun beoordeling als wordt 

gevraagd om een oordeel te geven over de tekst als geheel (Diederich, French, & Carlton, 1961; 

Wesdorp, 1981). Een oplossing hiervoor is om analytische schema’s te gebruiken waarin elk 

deelaspect gescoord moet worden. Een analytische beoordelingsprocedure verhoogt de 

betrouwbaarheid van de oordelen, maar lijkt ten koste te gaan van de validiteit: het is lastig om op 

basis van analytische scores iets te zeggen over de kwaliteit van de tekst als geheel. Een ander groot 

nadeel van analytisch beoordelen is dat het tijdrovend is, omdat iedere tekst meerdere malen gelezen 

moet worden. Wij hebben de betrouwbaarheid en validiteit van een nieuwe beoordelingsprocedure 

onderzocht: een beoordelingsschaal met ankerteksten (Bouwer & Koster, 2016). De schaal bestaat uit 

vijf teksten die oplopen in kwaliteit van heel slecht tot heel goed, met bij elke tekst een korte 

toelichting waarom een tekst geplaatst is op deze plek op de schaal. Uit ons onderzoek bleek dat 

verschillen tussen beoordelaars kleiner zijn als de tekst holistisch beoordelen met beoordelingsschaal 

dan zonder beoordelingsschaal en dat de toename in betrouwbaarheid niet ten koste gaat van de 

validiteit, in tegenstelling tot analytisch beoordelen. Verder bleek uit ons onderzoek dat het niet nodig 

is om voor iedere schrijftaak een nieuwe schaal te ontwikkelen. Het is echter wel raadzaam om 

beoordelingsschalen te ontwikkelen voor verschillende genres. 
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Wander Lowie 

Taalonderwijs en onderzoek 
Presentatie en discussie 

 

Rondes 6 en7,  15.45 – 16.10, lokaal D1.08  

16.10 – 16.40, Bistro 

 

 
Slechts een bescheiden deel van het onderzoek binnen de toegepaste taalwetenschap heeft een 

rechtstreekse band met de dagelijkse praktijk van onderwijs in de moderne vreemde talen. In de meeste 

gevallen is de afstand tussen onderzoek en onderwijs aanzienlijk, zelfs voor vakdidaktisch onderzoek. Eén 

van de maatregelen die door het ministerie van onderwijs is genomen om het talenonderwijs verder te 

optimalieren is de instelling van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT). Het 

Meesterschapsteam MVT stelt zich ten doel een impuls te geven aan de versterking van de vakdidactiek 

door deze afstand tussen onderwijs en onderzoek te verkleinen. Enerzijds door de uitkomsten van 

onderzoek beter te delen met docenten, en anderzijds door de docenten te stimuleren zelf onderzoek uit te 

voeren om de lespraktijk te ondersteunen. 

Hierbij is het belangrijk dat de focus op uitgezette strategieën en activiteiten breed wordt gedeeld door 

onderzoekers binnen de toegepaste taalwetenschap, maar ook door opleiders en docenten. Om dit proces 

te ondersteunen zal in deze workshop na een inleiding van thema’s die een rol spelen in taalonderwijs en -

onderzoek een discussie worden gevoerd aan de hand van een beperkt aantal stellingen over deze 

thema’s, waarin de expertise van alle deelnemers kan worden gedeeld. De uitkomst van de discussie zal 

worden ingezet. 
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Tessa Mearns en Rick de Graaff  

Measuring motivation in Dutch bilingual education: work in progress 
Poster 

 

 

Motivation is notoriously difficult to measure. One of the reasons for this it that motivation is bound to 

individual learner differences and to the broader learning context on classroom, school, societal and cultural 

levels (Ushioda, 2013). While the emergence of the L2 Motivational Self System (Dörnyei, 2009) in the past 

decade has led to a surge in the development of motivation questionnaires, many of these tools have been 

designed and tested in contexts that are culturally and linguistically distanced from the Netherlands. This 

distance increases further where the Dutch research context is bilingual education, in which learners are 

taught English not only through EFL lessons, but via Content & Language Integrated Learning in subject 

lessons. Previous research (Mearns, 2015; Mearns & de Graaff, submitted; Mearns, de Graaff, & Coyle, 

submitted) has suggested that learners in Dutch bilingual education are inherently different to their 

counterparts in mainstream education. Constructing a motivation questionnaire to fit this context is therefore 

no easy task. 

In the initial phase of this study, an online questionnaire aimed at gaining an impression of the factors 

contributing to existing motivation for English was completed by learners in their first, third and fifth years of 

general secondary or pre-university bilingual (Dutch-English) education at 30 schools nationwide. The 

questionnaire was based on an instrument validated by Papi and Abdollahzadeh (2012) with Iranian EFL 

learners but tailored to the specific context of bilingual education in the Netherlands. In this talk, the design, 

pilot study and tentative results of the questionnaire will be presented and discussed. 
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Sabine Muench en Oliver Wrede  

Woordfrequentie in Havo-Examen-Teksten 
Poster 

 

Dit onderzoek maakt deel uit van de Master opleiding docent Duits voor de NHL in Groningen. In deze 

scriptie wordt de theoretische en praktische basis van woordfrequentie in het Havo-Examen-idioom 

onderzocht en omschreven. Woordenschatuitbreiding speelt ten opzichte van het Cito-Eindexamen een 

belangrijke rol in het Moderne-Vreemde-Talen (MVT)-Onderwijs en daarom ook in de Vreemde taal Duits 

(Deutsch als Fremdsprache (DaF). In het begin zorgt een duidelijke omschrijving van de problematiek, die 

zowel docenten van het MVT-Onderwijs maar ook de leerlingen zelfs tegen komen tijdens het aanleren van 

een uitgebreid woordenschat, voor een beter kijk op het dilemma van MVT- docenten en – leerlingen 

waarin zij terecht komen. Verder leidt dit tot de hypothese dat het leren van een door de auteurs van dit 

onderzoek opgestelde woordenlijst van relevante en frequente woorden net zo efficiënt is als het leren van 

een woordenlijst vanuit een Examen-Idioom-Trainer. 

Ter bevestiging van de hypothese wordt in een kwantitatief en experimenteel onderzoek met 40 leerlingen 5 

VWO berekent welke functie en betekenis frequente woordenlijsten in het DaF-onderwijs zouden kunnen 

hebben. De lezer krijgt inzicht in het onderwerp corpus linguïstiek en hoezo semantiek hier een minder 

belangrijke rol speelt. Verder wordt duidelijk waarom het opstellen van relevante en efficiënte 

woordenlijsten bij het verwerven van een Vreemde taal belangrijk is en  hoezo de term gebruikersvriendelijk 

ten opzichte hiervan een nieuwe insteek zou moeten zijn. 

Aan de hand van corpus linguïstische data’s wordt een woordenlijst opgesteld met gebruikersvriendelijke 

woorden zowel vanuit een corpus bestaand uit Havo-Examen (experimentele groep) als ook vanuit de 

Havo-Examen-Trainer (conventionele groep) die voor betere resultaten bij het maken van Cito-Havo-

Examen zal leiden. In het vervolg van het onderzoek wordt aan hand van een nulmeting, een interventie en 

een eindmeting het onderzoek uitgevoerd. 

De analyse en presentatie van de resultaten laat zien dat beide groepen naar uitoefening van de interventie 

hun resultaten hebben verbeterd maar dat de experimentele groep hun resultaten duidelijk heeft verbeterd 

ten opzichte van de conventionele groep. Dit bevestigt de hypothese van de auteurs van dit onderzoek 

maar laat ook zien welke functie en meerwaarde corpus linguïstiek in het MVT-Onderwijs heeft en zou 

moeten hebben. Gebruikersvriendelijke woordenlijsten en het opstellen hiervan zijn e toekomst voor het 

uitbreiden van een doelgerecht woordenschat in het MVT en verdient meer aandacht zowel in het onderwijs 

als in de onderzoekspraktijk. 
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Marinella Orioni  

De meertalige leerling 

Presentatie en discussie 

Rondes 4 en 5, 14.30 – 15.25 uur 

Lokaal D1.07 

 

 

De globalisering heeft structurele veranderingen in onze huidige samenleving gebracht die zowel in 

de privésfeer als op beleidsniveau hun weerklank vinden. De meertalige leerling is hiervan 

ongetwijfeld het meest tastbare product en in alle opzichten een onvermijdelijke factor van onze 

internationale toekomst. Heden blijven meertalige leerlingen nog altijd moeilijk definieerbaar vanuit 

de heersende eentalige opvattingen, richtlijnen en verwachtingspatronen. 

 

Het onderwijs heeft in toenemende mate met meertalige leerlingen te maken. In plaats van dit als 

bezwaarlijk te zien, kan zij hier haar voordeel uit trekken. Het is daarom nodig om de meertalige 

leerling te doorgronden. Hoe ziet hun meertalige brein eruit? Hoe werkt meertalige taalverwerving en 

taalmixen? Hoe zit het met hun taalvaardigheid en woordenschat? Wat zijn de verschillen tussen 

meertaligen en eentaligen en tussen meertaligen onderling? Wat zijn hun overeenkomsten? Welke 

rol speelt hun multiculturele identiteit? Hoe zit het met meertalige leerlingen in het tweetalig 

onderwijs? Welke invloed heeft de status van een taal op iemands meertaligheid en op zijn positie op 

school en in de samenleving? 

 

Het doel van het boek 'Het meertalige kind, de nieuwe spil van onze samenleving' is om 

professionals uit te leggen hoe meertalige kinderen/leerlingen in elkaar zitten. Het beantwoordt 

bovenstaande vragen en geeft professionals tips en houvast. De antwoorden rusten op 

wetenschappelijke bevindingen, veldonderzoek, praktijkervaringen en gesprekken met deskundigen. 

 

In het eerste deel van de presentatie 'De meertalige leerling' wil ik de deelnemers kennis laten 

maken met de meertalige leerling. Hoewel velen hem denken te kennen, wijst onderzoek uit dat het 

tegendeel het geval is. De discussie in het tweede deel wil ik voeren rondom enkele stellingen: 

-       Meertaligheid zou een verplicht vak moeten zijn op lerarenopleidingen; 

-       Leraren kunnen positief gebruik maken van de meertaligheid van leerlingen; 

-       Het gebruik van de thuistaal in de klas kan nuttig en positief zijn voor de meertalige leerling. 
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Leslie Piggott, Rick de Graaff, Mara van der Ploeg, Manouk Bakermans en  Huimin Ke, 

First Meaning then Form. A Longitudinal Study on the Effects of 

Delaying the Explicit Focus on Form for Young Adolescent L2 Learners. 
Minisymposium 

 

Rondes 5, 6 en 7, 15.00 – 16.40 uur 

Lokaal D1.01 

 

Leslie Piggott 

Introduction  
In foreign language learning the choice between an implicit or explicit teaching approach is a controversial 

interface. So far, with a large body of studies and meta-analyses, there seems to be a consensus that 

explicit instruction is significantly more effective for language development than implicit instruction  (De 

Graaff & Housen, 2009; Goo & Rebuschat, 2015; Spada & Tomita, 2010)  . In foreign language classrooms 

explicit instruction is usually applied to grammatical features by providing meta-linguistic information on 

grammatical structures. Despite the large number of studies confirming the effectiveness of an explicit 

approach in language teaching, the amount of explicit grammar instruction in classrooms is questionable, 

especially for young adolescent learners. A claim made about many previous studies on this issue, is that 

the outcomes might be biased towards an explicit approach. For instance by, age of participants, exposure 

time in conditions, type of response measure or duration of intervention (DeKeyser, 2013; Ellis, 2006; 

Lambert & Kormos, 2014; Larsen-Freeman, 2015) . The following studies in this mini symposium deal with 

different aspects of language proficiency using data collected in a study that attempted to take these biases 

into account. 

 

The data used in the following studies is part of a PhD research (Piggott, 2016) in which 470 Dutch students 

were observed in the English language classroom during their first two years of secondary education. The 

students were divided in two cohorts; an intervention group (implicit instruction) and a control group (explicit 

instruction). The main distinction between the two is that the intervention group did not receive any meta-

linguistic information on grammatical features during two successive school years. The findings from the 

following studies provide insights into understanding the longitudinal impact of these types of instruction on 

L2 development. 

 
Huimin Ke 

The effectiveness of explicit and implicit instruction on L2 writing  
The present study probes into the long-term effectiveness of explicit and implicit types of instruction on L2 

written proficiency. 115 Dutch secondary school VWO educational level students learning English as an L2 

participated in the study and accordingly formed control (N = 55, explicit instruction) and intervention (N = 

60, implicit instruction) groups. Effectiveness was operationalized as unconstrained writing performance 

measured by means of a timed writing task at the end of the observational period. The written texts were 

collected and transcribed; subsequently, the performance was analysed on both syntactic and lexical 

dimensions using unbiased holistic rating and specific CAF measurements. The results revealed that 

explicit and implicit instruction was equally effective in terms of global performance and complexity. Both 

groups performed equally on accuracy measures concerning contextual verb use, however the types of 

errors were different per group. The control group outperformed the intervention group on accuracy 

concerning verb form. Implicit instruction was found to be more effective in promoting L2 writing fluency. 

 

Mara van der Ploeg 

The effectiveness of explicit and implicit instruction on Fluency in L2 writing  

The present study focuses on written fluency and to what extent the development of written chunks differs 

in students with and without grammar instruction. As chunks have been found to contribute to fluent speech 

(amongst others Perera, 2001), the use of chunks was chosen as a way to operationalize fluency in writing. 
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150 students from the control group (explicit instruction) and 150 students from the intervention group 

(implicit instruction) were randomly selected from all educational levels from Piggott’s study. Each student 

wrote two texts which totals to 300 texts per group and 600 texts total. Using a Visual Basic for Applications 

(VBA) script the chunks were collected from these texts and the chunk ratio was calculated (number of 

chunks relative to the number of words). Finally, a mixed effects regression analysis was conducted to 

compare both groups with each other while controlling for other potentially influencing variables such as 

out-of-school contact with English, motivation and attitude, proficiency in the L1 and knowledge of English. 

The analysis is currently in progress and the results will be shown during the presentation. 

 

Manouk Bakermans 

The effectiveness of explicit and implicit instruction on oral fluency.  
One of the main arguments of supporters of an implicit meaning-focused teaching approach is that explicit 

knowledge of grammar rules will impede on the communicative flow. The present study investigates the 

differences in oral fluency between two groups of students at the end of their first year of secondary school 

(N=320): a control group (explicit instruction) and an intervention group (implicit instruction). In line with the 

arguments raised by supporters of meaning-focused education, it was expected that the group that had not 

received grammar instruction would outperform the group that had. The students were subjected to a 

picture-elicited narrative task. The audios were transcribed in CLAN and fluency measures were calculated 

by use of PRAAT and CLAN. Three different fluency variables (1. average number of words; 2. average 

length of silent pause; 3. breakdown and repair fluency) were gathered of each participant and t-tests were 

conducted to compare the two groups on each variable. For the first two variables, no significant differences 

were found. However, for breakdown and repair fluency it was found that the group that had received 

grammar instruction (the control group) significantly outperformed the group that had not. It was concluded 

that the omission of grammar instruction did not positively affect oral fluency. 

 

Rick de Graaff 

Discussion  
The mini symposium will be concluded by a discussion on the challenges and the added value of MA thesis 

research projects related to a PhD research project 
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Henriette Raudszus, Eliane Segers en Ludo Verhoeven 

Kwaliteit van situatiemodellen voorspelt begrijpend lezen bij één- en 

tweetalige leerlingen 

Presentatie 

 
Ronde 4, 14.30 – 14.55  

Lokaal D1.06 

 

 

Begrijpend lezen is een cruciale vaardigheid voor schoolsucces en maatschappelijke participatie. 

Leerlingen die de schooltaal als tweede taal spreken ervaren ondanks goede technisch leesvaardigheden 

veel problemen met begrijpend lezen (Melby-Lervåg & Lervåg, 2014). Eerder onderzoek heeft uitgewezen 

dat een kleinere woordenschat in de doeltaal één van de redenen is voor achterblijvende begrijpend 

leesprestaties (Lervåg & Aukrust, 2010), maar in hoeverre hogere-orde-vaardigheden een rol spelen bij 

begrijpend leesproblemen van meertalige leerlingen, is onvoldoende onderzocht. 

Om een tekst te begrijpen, moet informatie van verschillende plekken in de tekst samen met bestaande 

achtergrondkennis worden geïntegreerd tot een coherent situatiemodel (Kintsch, 2005). Het opbouwen van 

een situatiemodel wordt bemoeilijkt door cognitieve belasting (Verhoeven, Schnotz, & Paas, 2009). Het is 

mogelijk dat lagere taalvaardigheid in de doeltaal – en hierdoor grotere cognitieve belasting tijdens het 

lezen – de kwaliteit van het opgebouwde situatiemodel kan verminderen, wat op zijn beurt begrijpend 

leesprestaties verlaagt. Het meten van situatiemodellen is lastig, omdat er geen directe toegang mogelijk is 

tot de kennisrepresentatie van leerlingen. Een veelbelovende methode om de kwaliteit van situatiemodellen 

te meten is echter het in kaart brengen van relatie-oordelen (relationship judgements) en het hieruit 

berekenen van een kennisnetwerken (Clariana & Wallace, 2009). 

In de huidige studie hebben wij 76 ééntalige en 102 tweetalige leerlingen na het lezen van een 

zaakvaktekst laten beoordelen hoe gerelateerd zij centrale concepten uit de tekst vonden. Hiervoor konden 

leerlingen op een scherm termen die meer bij elkaar hoorden, dichter bij elkaar plaatsen, en termen die 

minder met elkaar te maken hadden, verder uit elkaar. De afstanden tussen termen zijn met behulp van een 

pathfinder-algoritme omgezet naar kennisnetwerken en vergeleken met het gemiddelde netwerk van tien 

leesexperts. De mate van overeenkomst tussen het kindnetwerk en het expertnetwerk geeft een indicatie 

van de kwaliteit van het situatiemodel (Fesel, Segers, Clariana, & Verhoeven, 2015). Om de bijdrage van 

situatiemodelkwaliteit aan begrijpend lezen te onderzoeken, is er bij alle participanten ook een batterij van 

cognitieve en talige tests afgenomen. 

Eéntalige en tweetalige leerlingen bleken niet te verschillen in de gemiddelde kwaliteit van hun 

situatiemodellen. Situatiemodel-kwaliteit voorspelde wel begrijpend lezen bovenop diverse cognitieve en 

talige voorspellers. Het effect van situatiemodelkwaliteit op begrijpend lezen verschilde niet tussen één- en 

tweetalige leerlingen. Het opbouwen van een goed situatiemodel is dus van belang voor begrijpend lezen, 

voor zowel één- als tweetalige leerlingen. Verder onderzoek zal zich richten op kwalitatieve aspecten van 

de situatiemodellen, de voorspellende waarde daarvan op begrijpend lezen, en mogelijke verschillen hierin 

tussen één- en tweetalige leerlingen. 
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Alex Riemersma en Reitze Jonkman  

Opbouw evaluatiesysteem voor Fries in basis- en voortgezet onderwijs 
Presentatie 

 
Ronde 1, 10.45 – 11.10, lokaal D101 

 

 

De Inspectie van het Onderwijs constateerde in haar eindrapport over het onderwijs in het Fries (2010) een 

groot tekort aan valide, gestandaardiseerde en genormeerde meetinstrumenten voor de leeropbrengsten 

voor het Fries.  De NHL hogeschool (lectoraten Taalgebruik & Leren, Fries en Meertaligheid) heeft samen 

met partners in het veld en een aantal scholen met een tweejarig project “Grip” (2014-2016) gedeeltelijk 

voorzien in deze behoefte. De geleverde toetsen en observatie-instrumenten vormen één geheel voor 

groep 5-8 van het basisonderwijs en klas 1-2 van het voortgezet onderwijs. De opzet en uitwerking zijn 

innovatief. De scholen zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de visie-ontwikkeling, het ontwerpen, het 

uitproberen en het bijstellen van de instrumenten. Door alles digitaal aan te bieden en de resultaten digitaal 

te verwerken, krijgen de leerlingen meteen inzicht in hun vorderingen en wordt tegemoet gekomen aan het 

vaak gehoorde bezwaar van de extra werkdruk van de leraren. De scholen kunnen vrij snel en gemakkelijk 

inzicht krijgen in de ontwikkeling van de individuele leerling en het niveau van de groepen. Deze niveaus 

zijn gerelateerd aan het ERK, gedifferentieerd voor moedertaalsprekers van het Fries en voor tweede-

taalleerders. Twee meetinstrumenten laten wij zien.  

1. De Frisiatoets (60 items in meerkeuzevorm) kan in de vorm van een QuickScan gemakkelijk en 

snel inzicht bieden in het beginniveau van de leerling. In totaal 3.000 leerlingen per cohort nemen 

hieraan deel. 

2. De toetsen begrijpend lezen voor Fries zijn door enkele duizenden leerlingen van groep 6, 7 en 8 

van de 80 drietalige scholen en alle scholen voor voortgezet onderwijs de Frisiatoets gemaakt.   

Een panel van vijf nationaal erkende toetsdeskundigen heeft de kwaliteit van de verschillende toets- en 

observatie-instrumenten  goed bevonden. Aandachtspunten zijn: de praktische bruikbaarheid van het 

toetsinstrument voor formatieve feedback; het markeren van de verschillende items naar type micro-, meso- 

en macro-tekstniveau. Algemeen discussiepunt is de relatie tussen noodzakelijke taalkennis en gewenste 

taalbeheersing.  

De opbrengsten van het project “Grip” zijn bemoedigend en geven inspiratie voor de verdere uitbouw voor 

een nieuw project met de titel “Wille en wolle, kinne en kenne” (2017 -2020). 

 

  



30 
 

Anélaconferentie, 22 september 2017, abstracts 

 

Philipp von Samson-Himmelstjerna 

Measuring literacy skills of first year teacher students 
Presentation 

 

Ronde 5, 15.00 – 15.25 

Lokaal D108 

 

 

Since a couple of years reading and writing skills of students seem to get worse and not to cover the 

academic demands. However, this has not been verified by any empirical research yet. In 2011, the Center 

of Teachers’ Education at the University of Duisburg-Essen was commissioned by the Federal Ministery of 

Education and Research to develop, test and evaluate a language assessment in order to trace students’ 

writing and reading skills. As a result, SkaLa (Sprachkompetenz angehender Lehramtsstudierender) was 

introduced. SkaLa is an online language assessment that aims to measure (academic) literacy skills of first 

year students. Since 2015 it is obligatory for all teacher students at the University of Duisburg-Essen. 

SkaLa consists of two sub-assessments: 

1. A C-test which is a modification of the former cloze-test. 

C-tests are most common in foreign-language-placement tests. The design of the C-test developed for 

SkaLa has been modified and changed from the commonly used method of deleting the last half of a word 

towards eliminating the first part of a word. Thus, the SkaLa-C-test focuses mainly on lexical knowledge and 

complex text skills. The blanks in the texts of the C-test only allow a definite amount of correct answers and 

are rated by 1 or 0. Every single text can be seen as one complex item. 

2.  A combined reading and writing exercise which requests (a) to summarize an article and (b) to discuss 

at least one of the arguments in the given text. 

The texts submitted by the students are rated according to different dimensions such as grammar, spelling, 

style, language use, and content. Every dimension contains a number of variables like grammatical 

correctness, syntactical structures, or precise content variables according to the stimulus text. 

 

In the presentation the chances and challenges of SkaLa will be discussed. Leading questions are 

-       Which language skills are precisely measured? 

-       Is it – in consequence of the assessment results – possible to trace lacks of literacy skills and to state 

requirements of the improvement of these skills? 

-       Can we furthermore categorize groups of first year students who need more support than others? 
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With English as the lingua franca in today’s western society, the popularity of Dutch-English bilingual 

education increases vastly in the Netherlands. Bilingual education or CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) entails a different approach of second language (henceforth L2) learning: at school, 

the L2 is learned in an immersion environment, which results in more L2 input and L2 use, and CLIL is also 

characterized by pedagogical choices such as a focus on implicit learning (Rutgers and Evens, 2015). 

The changed L2 status in bilingual education has consequences for foreign language learning in general. 

Several studies found a positive effect of bilingualism on learning a third language (Cenoz and Valencia, 

1994), also when it concerns bilingualism in a school immersion context (Sanz, 2000; Stadt et al. 2016). 

Furthermore, studies pointed out the positive effect of an increased L2 input/L2 exposure and L2 frequency 

of use (Hammarberg, 2001) and related to these factors, L2 proficiency (Jaensch, 2009) in third language 

acquisition (henceforth L3A). 

Like Hammarberg (2001), Stadt et al. (2016) showed that L2 input/L2 exposure influences the role of L2 in 

L3A. However, it might be the case that it is not L2 input but rather L2 proficiency that is at play. Therefore, 

for this paper, we looked at the role of proficiency in L2 in L3 acquisition. Our subjects were 1st and 3rd 

year Dutch students learning English as an L2 in a CLIL-context, with French as their L3. We investigated 

the correlation between proficiency in English and (negative) transfer of English verb placement into French 

sentences. We used a grammaticality judgment task and a gap-filling task. We show that proficiency in 

English does not make its influence on L3 acquisition stronger, suggesting that the L2 input is more 

important than L2 proficiency when it comes to L2 effects in L3A. 
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Niet alleen ervaren talendocenten maar ook leraren in opleiding (LIO’s) worstelen met het 

doeltaalgebruik in hun lessen. In deze presentatie bespreken we de resultaten van twee longitudinale 

studies onder LIO’s aan de lerarenopleiding van de RUG. Het betreft hierbij de ontwikkeling van zowel 

doeltaalgebruik als ook de opvattingen over de wenselijkheid van doeltaalinzet in de eigen lessen en 

de factoren die hun doeltaalgebruik beïnvloeden. In de eerste studie volgen we 18 LIO’s van 

verschillende moderne vreemde talen gedurende het opleidingsjaar. Zowel in doeltaalgebruik als 

wenselijkheid zien we een stijgende lijn. De LIO’s geven daarbij aan dat vooral externe factoren, zoals 

de taalvaardigheid van de leerlingen maar ook het (doel)taalbeleid binnen de school het eigen 

doeltaalgebruik remmen. De tweede studie zoomt in op drie LIO’s Engels die tweeënhalf jaar lang 

gevolgd zijn. Deze case studies laten zien dat de LIO’s zich in de tijd verschillend ontwikkelen, waarbij 

enquêtes, een schriftelijke reflectieopdracht en drie lesbezoeken worden gebruikt. We zien dat het 

doeltaalgebruik in de onderbouw vaak wat toeneemt en in de bovenbouw stabiel blijft. De 

wenselijkheid volgt in de regel de ontwikkeling van het doeltaalgebruik. Opvallend is dat het algehele 

doeltaalgebruik over tijd afneemt, met name op het laatste meetmoment, een jaar na afstuderen. 

Verschillende interne en vooral ook weer externe factoren bepalen het doeltaalgebruik van deze drie 

LIO’s, waarbij twee van de drie studenten aangeven dat – op verschillende momenten ‒ de opleiding 

hun inzet van de doeltaal in de les beïnvloed heeft. 
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Deze taalkundig-antropologische studie onderzoekt talige en sociale praktijken onder middelbare 

school-leerlingen in de leeftijd 14-16 op een VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) in 

Limburg. Het onderzoek analyseert hoe deze adolescenten zichzelf en anderen identificeren door 

middel van taal en andere semiotische hulpmiddelen, in een context van globalisering en 

translokalisatie, die bovendien getekend wordt door groeiende ongelijkheid. Deze jongeren bevinden 

zich in een meervoudig gemarginaliseerde positie in de maatschappij: als inwoners van een perifere 

regio binnen de nationale context, als leerlingen van een gestigmatiseerd type onderwijs, en in veel 

gevallen als (tweede generatie) immigranten, en/of als dialectsprekers. Zij ondervinden ook dagelijks 

de consequenties van de versnelde stromen van mensen, informatie, goederen, talen, en culturen, 

die geassocieerd worden met globalisering. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe 

ongelijkheid en globalisering samenkomen en vorm nemen in de levens van deze leerlingen, en te 

zien hoe zij zelf omgaan met hun potentieel complexe positionering in de samenleving. 

   In de presentatie zal ik ingaan op de resultaten van vijf maanden etnografisch veldwerk met dertig 

leerlingen van één middelbare school. Bevonden is dat de expliciete identificatie van jongeren zich 

vooral richt op hun afkomst: zij benadrukken hun (bijvoorbeeld) Turkse, Marokkaanse, of zelfs 

“buitenlandse” achtergrond. Deze identificatie praktijken komen over als zeer essentialistisch en 

mogelijk verdelend. Ik zal dit in context plaatsen en duiden met behulp van sociaal-

wetenschappelijke literatuur over identiteit en boundary making (Bucholtz & Hall, 2004; Wimmer, 

2013). Bovendien zal ik beargumenteren dat, ondanks hun essentialiserende expliciete identificatie-

praktijken, deze jongeren ook dagelijks (meer impliciete) sociale en talige praktijken laten zien die 

erop wijzen dat de sociale scheidingslijnen poreuzer zijn dan dat ze op het eerste gezicht lijken. 

Leerlingen gebruiken veelvuldig ‘elkaars’ taal, zijn bevriend met elkaar, en voelen zich naast Turks of 

Marokkaans óók Nederlands en Limburgs. 

 

 

Bronnen 

Bucholtz, M., & Hall, K. (2004). Language and Identity. In A. Duranti (Ed.), A Companion to Linguistic  

Anthropology (pp. 369–394). Malden, MA: Blackwell Publishing. 

Wimmer, A. (2013). Ethnic Boundary Making. Institutions, Power, Networks. Oxford: Oxford University 

Press. 

 

 

 

  



34 
 

Anélaconferentie, 22 september 2017, abstracts 

 

 

Wilma van der Westen 

Cijfers en gezichten. Een (super)diverse taalachtergrond in het hoger 

onderwijs 
Presentatie 

Ronde 3, 12.10 – 12.35 

Lokaal D1.07 

 

De toenemende (super)diversiteit (Versovec 2007) weerspiegelt zich in het hoger onderwijs en raakt de 

taalachtergrond van de studentenpopulatie: voor steeds meer studenten is de instructietaal niet de 

moedertaal, maar cijfers hierover ontbreken. Bij inschrijving worden alleen indirecte factoren geregistreerd: 

geboorteland, nationaliteit, vooropleiding en soms etniciteit (CBS-definitie). Er valt te verwachten dat de 

toenemende intertalige en intratalige diversiteit om andere antwoorden in het hoger onderwijs vraagt dan 

een ‘taalbeleid type1’, een test en het wegwerken van deficiënties (Daems & Van der Westen 2008; 

Rooijackers & Van der Westen 2009).  

Uit het nog lopende onderzoek ‘De student taalcompetent’ worden cijfers gepresenteerd van een aantal 

dimensies van de taalachtergrond van studenten: (1) de taal of talen waarin studenten opgroeiden, (2) de 

taal of talen waarin zij onderwijs hebben genoten, (3) de dominante taal, (4) de taal die zij dagelijks het 

meeste spreken en (5) de taal die met vrienden gesproken wordt. De onderzoekspopulatie bestaat uit 

studenten van zes hbo-bacheloropleidingen (sector Techniek en Informatica) van twee hbo-instellingen en 

zijn verkregen via een vragenlijst.  

Vervolgens wordt van enkele studenten de meertalige taalachtergrond uitgelicht (kleinschalige casestudies 

op basis van semigestructureerde interviews). Dit kwalitatieve deel toont de taal(beleids)barrières en de 

manier waarop deze studenten deze het hoofd bieden of trachten te bieden. Duidelijk wordt dat het hoger 

onderwijs nog geen adequaat, fair en duurzaam antwoord heeft op deze nieuwe situatie. 

Dit onderzoek poogt de variabelen te vinden om de (meer)taligheid van studenten in kaart te brengen, voor 

zover die relevant is voor het onderwijs. De vraag is dan: welke informatie is nodig, waarom of waarvoor en 

op welke wijze kan die verzameld worden?  
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De meerwaarde van streektaal voor het taalonderwijs 
Presentatie en discussie 
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Naast het Fries zijn ook het Limburgs en het Nedersaksisch in Nederland erkende regionale talen. Maar: in 

het onderwijs is de positie van het Nedersaksisch en het Limburgs niet te vergelijken met die van het Fries. 

Waar het Fries voer- en doeltaal is in basis- en middelbaar onderwijs in de provincie Friesland, hebben het 

Nedersaksisch en het Limburgs een marginale positie in het onderwijs. 

Tegelijkertijd weten we uit Vlaams onderzoek steeds meer over de meerwaarde van het inzetten van een 

meertalige achtergrond voor het taalonderwijs. In deze bijdrage wordt kennis op dit vlak geëxtrapoleerd 

naar autochtone thuistalen. Ook bijvoorbeeld het Nedersaksisch kan als hefboom voor het leren 

functioneren. 

Een voorbeeld: circa 15% van de basisschoolleerlingen in Nederland groeit op in een omgeving waarin een 

Nedersaksisch regiolect gesproken wordt. Met name fonologische kenmerken van het Nedersaksisch zijn 

nog volop aanwezig in deze regiolecten. Een van de fonologische kenmerken is de uitspraak van de ij uit 

het Standaardnederlands als ie (IPA: /i/). Hierdoor kunnen leerlingen in het Nedersaksische taalgebied de 

regel “Hoor je in de streektaal een ie, dan schrijf je een ij” (de ie-ij-regel) gebruiken. In de workshop wordt 

nieuw onderzoek naar het gebruik van deze regel in het basisonderwijs gepresenteerd, waarin is gekeken 

in hoeverre zowel bestaande leermiddelen als docenten werkzaam in het Nedersaksisch taalgebied deze 

regel gebruiken om leerlingen te scaffolden bij het spellen van woorden met ei en ij. 

Op basis hiervan is het advies aan docenten (in opleiding) en lerarenopleiders om aandacht te besteden 

aan de meerwaarde van streektaal voor het taalonderwijs, bijvoorbeeld – maar zeker niet alleen - op het 

vlak van de ie-ij-regel. Alleen: hoe geef je als leraar handen en voeten aan deze vorm van 

streektaalonderwijs? En hoe zorg je dat dit meerwaarde heeft voor je taalonderwijs in brede zin? In deze 

workshop ontdek je hoe dit kan. Je gaat zelf aan de slag met lexicale, fonologische, morfologische en 

syntactische kenmerken van streektalen én hoe je hiermee betekenisvol taalonderwijs vormgeeft. 

Deze workshop, een aanrader voor docenten en lerarenopleiders met interesse in taalbeschouwing en 

taalvariatie, wordt gegeven door de projectleider streektaalonderwijs in Overijssel, waar naast het 

Nederlands ook regionale varianten van het Nedersaksisch gesproken worden. Hoewel veel voorbeelden in 

deze workshop dus gebaseerd zullen zijn op het Nedersaksisch, zijn de werkvormen en didactieken zeker 

ook bruikbaar voor andere streektalen. Na de workshop is voldoende ruimte voor discussie over de positie 

van streektalen in het onderwijs. 


