
 

 

 

Resultaten taalonderzoek groepen 1 en 2 De Vlint: Voornaamwoorden 

 

In november hebben 48 kinderen uit verschillende groepen 1 en 2 van De Vlint meegewerkt aan 

een taalonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek had betrekking op het 

begrip van voornaamwoorden, en is onderdeel van een groter onderzoeksproject naar de 

ontwikkeling van taalbegrip. Graag vertellen wij u iets meer over dit onderzoek en de resultaten 

ervan.  

 

Onze vraag. In ons onderzoek hebben we gekeken of kinderen rekening houden met de 

verschillen in betekenis tussen zinnen zoals De olifant slaat hem en De olifant slaat zichzelf. De 

eerste zin betekent dat de olifant iemand anders slaat en niet zichzelf. De tweede zin betekent 

juist dat de olifant zichzelf slaat en niet iemand anders. Een volwassene maakt onderscheid tussen 

deze twee zinnen. Kinderen doen dat in veel mindere mate, en onze vraag was of dat onderscheid 

afhangt van het soort werkwoord in de zin.  

  
Het onderzoek. De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben individueel meegedaan aan het 

onderzoek, waarbij we gebruik maakten van een laptop. Op die laptop lieten we de kinderen 

plaatjes zien met twee dieren. De kinderen kregen tegelijkertijd een zin te horen en moesten dan 

aangeven of de zin klopte bij het plaatje, of niet.  

 

De resultaten. Uit onze resultaten blijkt dat zelfs 5-jarige kinderen zinnen zoals De olifant slaat 

hem nog steeds anders begrijpen dan volwassenen. Ze vinden dat de olifant in deze zin ook heel 

goed zichzelf kan slaan. Verder vonden we dat kinderen iets vaker fouten maken bij 

werkwoorden zoals ‘wassen’ dan bij werkwoorden zoals ‘slaan’. De reden is dat de eerste groep 

werkwoorden vaker wordt gebruikt om een handeling te beschrijven die iemand uitvoert bij 

zichzelf.  

 
Bedankt! We willen graag de kinderen, leerkrachten en ouders van De Vlint hartelijk bedanken 

voor hun medewerking aan ons onderzoek. We hebben het bezoek aan de school als erg leuk en 

gezellig ervaren. Mocht u vragen of opmerkingen over ons onderzoek hebben, dan kunt u altijd 

contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Saskia van den Akker  

Prof. dr. Petra Hendriks  

Email: s.c.e.van.den.akker@rug.nl; Tel. 06-41476154 

 


