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Nederlandse samenvatting 

 

Wereldwijd is het aantal zeer jonge leerders van vreemde talen, met name van het Engels sterk 

toegenomen. China kent waarschijnlijk het grootste aantal zeer jonge EFL (English as a Foreign 

Language) leerlingen: in Chinese particuliere taalinstituten alleen zijn er naar schatting meer dan 

210 miljoen kinderen die cursussen Engels volgen (Li, 2013). Ondanks de enorme aantallen is er 

weinig kennis over deze zeer jonge leerlingen in China (Zhou & McBride-Chang, 2011). Daarom is 

het belangrijk dat ouders/opvoeders en overheden meer kennis hebben over de factoren die van 

invloed zijn op leerresultaten van de kinderen. Dit is de algemene doelstelling van het huidige 

proefschrift. 

Om dit doel te bereiken, zijn inzichten gebruikt uit studies over jonge leerders  in natuurlijke 

settings, omdat deze leerlingen qua cognitieve ontwikkeling vergelijkbaar zijn met de kinderen in 

dit proefschrift. Het cruciale verschil tussen deze twee groepen is hun L2 leeromgevingen: Een kind 

dat Engels leert in een situatie waar deze taaal in de omgeving wordt gesproken  krijgt veel meer 

Engelse input en gebruikt de taal meer dan hun tegenhangers in educatieve settings (Muñoz, 2008). 

De discrepantie tussen de omgevingen kan uiteindelijk leiden tot verschillende 

ontwikkelingstrajecten wat betreft het 2e taal. 

Individuele verschillen in EFL ontwikkeling zijn onderzocht op zowel groep niveau en 

individueel niveau. In het kader van het huidige onderzoek zijn twee groepsstudies uitgevoerd om 

de de cognitieve en omgevingsfactoren te detecteren die de taalontwikkeling van deze zeer jonge 

EFL leerlingen beinvloeden. Daarnaast zijn twee case studies werden uitgevoerd om de individuele 

variatie in leergedrag op groeps- en individueel niveau vast te stellen. Twee groepsstudies werden 

uitgevoerd om de beste cognitieve en omgevingsvoorspellers voor de taalvaardigheid van de 

leerlingen te vinden. Er zijn twee case studies werden uitgevoerd om de variatie in leergedrag in de 

klas op inter-individueel en intra-individueel niveau te onderzoeken. Hieronder worden korte 

samenvattingen van de hoofdstukken in deze dissertatie gegeven. 

Hoofdstuk 1 behandelt de achtergrond van het taalonderwijs aan zeer jonge leerders wereldwijd 

en in China in het bijzonder. Usage based theory en Dynamische Systeem Theorie, twee theorieën 
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die in het huidige proefschrift een belangrijke rol spelen, worden kort geïntroduceerd. Vervolgens 

worden de onderzoeksvragen en relevante analytische methoden worden beschreven. Het eerste 

hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van het proefschrift. 

In hoofdstuk 2 wordt een cross-sectionele studie over de impact van de interne en externe 

factoren op zeer jonge EFL leerlingen in een instructie-setting beschreven. 71 leerlingen jonge EFL 

leerders in China namen deel aan de studie. Hun leeftijd aan het begin van het leren van Engels was 

tussen 2,0 tot 5,6 jaar (gemiddeld 3,9 jaar) en hun contact met het Engels varieerde 8-42 maanden 

(gemiddeld 19,5 maanden). Hun receptieve woordenschat, productieve woordenschat, grammatica 

en receptieve taalvaardigheid werden als afhankelijke variabelen genomen; De onafhankelijke 

variabelen waren: leeftijd bij aanvang van het onderwijs, korte-termijn geheugen, non-verbale 

intelligentie, Engels input kwantitartief en kwalitatief, gebruik van het Engels, en kennis Engels van 

moeder.Uit de multiple regressieanalyzes, waarin werd gecontroleerd met Bayes factor 

vergelijkingen bleek dat de totale school input en Engels thuis via de media de belangrijkste 

voorspellers waren  voor alle de aspecten van het Engels taalvaardigheid, waarbij elk aspect 

verschillende aanvullende voorspellers had. De voorspellende kracht van de modellen werd 

onderzocht door cross-validation. Zowel interne factoren (bijvoorbeeld beginleeftijd) als externe 

factoren (bijvoorbeeld Engels input) spelen een rol, maar in tegenstelling tot vergelijkbare studies 

(Paradis, 2011) gericht op situaties waarin de doeltaal de taal van de omgeving is, verklaarden 

externe factoren meer variantie in onderwijssituaties dan interne factoren. De resultaten impliceren 

dat deze factoren een groetere rol moeten spelen in het onderwijs aan deze kinderen. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met enkele suggesties voor vervolg onderzoek. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een longitudinale studie naar de rol van  interne en externe factoren bij 

de vocabulaire ontwikkeling in het Engels. Zowel woordenschatbreedte en -diepte zijn onderzocht. 

De Engels woordenschat ontwikkeling van 43 jonge EFL leerlingen (leeftijd 3,2-6,2 jaar) in China 

werd gevolgd gedurende zeven maanden. De kinderen werden tweemaal getest op Engels 

receptieve, productieve, paradigmatische en syntagmatische woordenschat kennis. De ontwikkeling 

van hun Engels vocabulaire kennis werd voorspeld met behulp van een reeks van interne factoren 

(bijvoorbeeld fonologische korte termijn geheugen) en externe factoren (bijvoorbeeld Engels ingang 

hoeveelheid). Alle vier aspecten van de woordenschat kennis nemen aanzienlijk toe in de zeven 

maanden tussen de metingen. Een verkennende mixed-effects regressie-analyse toonde aan dat 

gebruik Engels, samen met de aanvangsleeftijd van het Engelse onderwijs leeftijd, de groei 

significant beinvloedden. Oudere kinderen profiteerden meer van het gebruik van Engels om hun 

Engels vocabulaire te verbeteren. De hoeveelheid input op school bleek een positieve invloed 
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hebben op de ontwikkeling van de Engelse syntagmatische kennis. Chinese paradigmatische kennis 

beïnvloedt de groei van Engels paradigmatische en syntagmatische kennis. Deze bevindingen geven 

aan dat 1) in ieder geval in een vroeg stadium, externe factoren een belangrijke rol spelen in de 

ontwikkeling van de Engelse woordenschat. en 2) de overdracht van de concepten van L1 naar L2 

wellicht meer van belang is voor L2 woordenschat diepte dan voor L2 woordenschat breedte, en 

deze conceptuele transfer naar de vreemde taal is zelfs bij leerlingen van drie jaar oud al relevant. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een meervoudige case study over leergedrag van jonge EFL leerlingen 

in de klas. Clarke's (1999) bevindingen over de fasen en variaties van de Engelse taal ontwikkeling 

van jonge tweede taalleerders in een Chinese EFL setting werden vergeleken met onze eigen data 

gericht op de volgende vragen 1) Welk verbaal en non-verbaal gedrag kan worden waargenomen in 

de Chinese kleuters in een Engelse onderwijssituatie? 2) Welke verschillen worden waargenomen 

tussen  kinderen in dergelijke onderwijssituaties? 3) In hoeverre kan de waargenomen variatie 

worden verklaard op basis van het temperament van de kinderen? Vier drie-jarige EFL leerlingen in 

China werden op video en audio opgenomen in de klas gedurende vijf maanden. Hun taalgebruik in 

de klas werd getranscribeerd met CLAN en geanalyseerd met SPSS. Informatie over hun 

temperament werd verstrekt door de ouders door het invullen van een vragenlijst en geanalyseerd 

met de software MentalList. Het bleek dat tijdens de eerste vijf maanden, het Engels leergedrag van 

de vier Chinese kleuters zich ontwikkelt op basis van non-verbale reacties, zoals non-verbale 

herhalingen en verbale reacties, zoals reacties in het Engels, grotendeels in overeenstemming  met 

de eerste twee fasen zoals beschreven door Clarke (1999). De kinderen varieerden in termen van de 

tijd voor ze begonnen te spreken in de mondelinge fase, de aard van de interactie met docenten en 

collega's, en in leerstijl. Temperament kenmerken, zoals flexibiliteit en stemming, bleken 

gerelateerd aan verschillen in ontwikkeling. Een hoger niveau van aanpassing, een hoger niveau van 

activiteit, meer initiële reacties en een positieve stemming bleken samen te hangen met meer 

verbale en non-verbale herhalingen en reacties. Een geringere activiteit en minder initiële reacties 

bleken gerelateerd met minder verbale en non-verbale productie. Tot slot, lijkt een negatieve 

stemming en een hogere drempel van responsiviteit te hebben geleid tot een verkeerde interpretatie 

van de behoeften van het kind door de leerkracht en dit had een negatief effect op motivatie en 

incidenteel leren van dat kind. De originaliteit van deze studie is de bestudering van temperament in 

de ontwikkeling van een kind in een vreemde taal en het gebruik ervan om verschillen in leergedrag 

van het kind te verklaren. Gegevens over temperamenskenmerken kunnen leerkrachten in 

staatstellen om sneller en beter vertrouwd te raken met de jonge leerlingen, waardoor hun onderwijs 

verbetert. 
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Hoofdstuk 5 beschrijft een case studie gericht op een drie jaar oude EFL leerling  en diens 

gedragsontwikkeling in de klas. De coördinatie en het ontwikkelingspatroon van verschillende 

aspecten van taalleren zijn onderzocht. De activiteiten van het kind zijn op video opgenomen in de 

klas gedurende  een half jaar, en zijn leergedrag is gecodeerd met behulp van MediaCoder en met 

(Cross) repetition quantification Analyse en Monte Carlo analyses onderzocht vanuit een van 

Dynamic System Theory perspectief. Een belangrijke coördinatie relatie is gevonden tussen verbaal 

en non-verbaal gedrag van het kind, wat wijst op een nauwe relatie tussen lichaamstaal en verbale 

productie gedurende vroeg Engels leren in de klas. Zoalsls Goldin-Meadow (2014) betoogt, kan 

lichaamstaal de communicatie aanzienlijk vergemakkelijken als het kind een beperkte vaardigheid 

in een taal heeft. Dit argument zou ook ten grondslag liggen aan de bevindingen over vroeg 

taalleren verkregen in deze studie. De coördinatie tussen het verbale en non-verbale gedrag bleek 

ook minder rigide na verloop van tijd, wat suggereert het kind een betere aanpassing aan de 

leeromgeving en een betere beheersing van het Engels had. Zowel herhaling en niet-herhaling 

vertoonde specifieke ontwikkelingspatronen, en die met betrekking tot niet-herhaling waren meer 

voorspelbaar. De resultaten impliceren de differentiële invloed van interne en externe factoren op 

verschillen in leergedrag. Leergedrag gedreven door interne factoren lijkt stabieler dan leergedrag 

bepaald door externe factoren (bijvoorbeeld herhalingen op basis van uitspraken van leraren voor 

kinderen). Echter, het is noodzakelijk dat de huidige resultaten worden bevestigd op basis van een 

grotere steekproef. 

Het proefschrift wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de resultaten van de vier 

onderzoeken worden besproken en een poging wordt gedaan om de twee algemene 

onderzoeksvragen uit het inleidende hoofdstuk te beantwoorden. De beperkingen van de studies, 

samen met de gevolgen voor vroege EFL programma's worden besproken, en er worden 

aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek dat zich richt op de efficiëntie, evenwichtigheid 

en educatieve continuïteit van de vroege FL onderwijs. 

Dit proefschrift draagt bij aan ons inzicht in zeer jonge EFL leerlingen in China. De resultaten 

tonen aan dat externe factoren (of omgevingsfactoren) een cruciale rol  spelen in de vroege 

vreemde-taal ontwikkeling. Engelse input en gebruik moet voldoende zijn, anders zijn de voordelen 

van vroege vreemde-talenonderwijs beperkt. Dit strookt met Usage-based opvattingen over 

taalverwerving die ervan uitgaan dat taal wordt geconstrueerd door gebruik (Ellis & Cadierno, 

2009). De hoeveelheid en kwaliteit van de input bepalen de frequentie en prototypicality van de 

beoogde talige realisaties en speelt daarom een cruciale rol in de ontwikkeling van de vroege taal 

(Smiskova-Gustafsson, 2013). Meer studies gericht op de kwalificaties van de leraar en hoe hij/zij 
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Engels materialen gebruikt  zijn nodig omdat ze twee belangrijke bronnen van het Engelse input 

zijn voor zeer jonge EFL leerlingen in de huidige studie, en dit kan ook het geval zijn in andere 

vroege taal-leer contexten. 

 De case studies tonen de rijke variatie in termen van het Engels leergedrag in de klas op 

interpersoonlijke en intrapersoonlijke niveaus. Deze bevindingen zijn in tegenspraak met de 

wijdverbreide misvatting dat jonge kinderen identiek zijn en er geen reden zou zijn om de 

verschillen tussen kinderen te onderzoeken. Dynamische Systeem Theorie blijkt een krachtige 

leidraad voor het verkennen van de wisselende en complexe ontwikkelingspatronen van de 

kinderen. Meer kennis over verschillen tussen kinderen, zoals aan hun temperament gerelateerde 

karaktertrekken, kan leerkrachten in staat stellen de ontwikkeling in de tijd van individuele leerling 

beter te volgen. Onderzoek naar zeer jonge taalleerders trekt steeds meer aandacht, en toekomstig 

onderzoek moet bijzondere aandacht besteden aan de efficiëntie, gelijkheid en educatieve-

continuïteit van ELL programma. Een goede controle van deze drie factoren kan zeer jonge 

taalleerders in staat stellen om meer te profiteren van deze educatieve ervaring. 
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