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Nederlandse samenvatting 
 
 
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de grammaticale 
problemen van Nederlandse kinderen met een specifieke taalstoornis (Specific 
Language Impairment - SLI). 
 
In het inleidende hoofdstuk worden de onderzoeksvragen gesteld. Die hebben 
betrekking op twee terreinen waarop kinderen met een grammaticaal type SLI 
problemen ondervinden of zouden kunnen ondervinden, te weten 
werkwoordsvervoeging en argumentstructuur. Argumentstructuur is de constellatie 
van zinsdelen die bij een werkwoord behoort.  
De problemen met werkwoordsvervoeging zijn dikwijls beschreven, maar nog niet 
voor het Nederlands. In deze studie worden de symptomen geprofileerd zoals ze in 
deze taal voorkomen. Dat kinderen met SLI ook moeite hebben met het leren van de 
zinsdelen die het werkwoord vergezellen, wordt niet unaniem aangenomen. Deze 
problemen worden eveneens verkend in dit boek. De twee hoofdkwesties in het 
onderzoek worden ook met elkaar in verband gebracht. In dat verband wordt de vraag 
gesteld of beide symptomen samengaan dan wel apart voorkomen.  
 
In hoofdstuk 2 wordt de geschiedenis van het onderzoek naar SLI in vogelvlucht 
beschreven. Deze taalstoornis heeft aandacht gekregen vanuit diverse disciplines. Ze 
hebben elk hun eigen invalshoek en zoeken de verklaring voor het ontstaan van SLI op 
verschillende niveaus. Vanuit een medisch model is gezocht naar organische oorzaken 
voor de stoornis. Die zijn lastig te vinden bij een stoornis die globaal gedefinieerd 
wordt als een taalachterstand waarvoor geen oorzaak kan worden vastgesteld. 
Niettemin is er voortgang in de zoektocht: genetische studies en onderzoek naar 
hersenanatomie en -fysiologie leveren steeds duidelijker aanwijzingen op voor een 
organische basis van SLI. Een tweede benadering gaat ervan uit dat taal afhangt van 
onderliggende functies die kunnen dysfunctioneren en zo de taalstoornis 
bewerkstelligen - functies als auditieve-prikkelverwerking en korte-termijngeheugen. 
Ook dit onderzoek werpt steeds meer vruchten af. Tenslotte is er de 
onderzoekshypothese dat het taalsysteem zelf niet intact is. Deze taalkundige aanname 
heeft vooral het laatste decennium school gemaakt. SLI heeft diverse vormen - in dit 
hoofdstuk wordt ook ingegaan op de classificatie van subtypen - maar het 
grammaticale subtype, waarbij kinderen  met name de syntaxis en morfologie slecht 
beheersen (en daarnaast vaak ook fonologische problemen hebben) staat het meest in 
de aandacht. De taalkundige theorievorming concentreert zich op deze groep. In de 
taalkundige theorieën over SLI die in dit hoofdstuk worden aangehaald staat één 
overheersende vraag centraal: hoe hangen de morfosyntactische symptomen van 
(grammaticale) SLI samen en hoe zijn ze taalkundig te verklaren? 
 
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. Er wordt ook uitgelegd hoe 
de overlap tussen de symptomen in argumentstructuur en werkwoordsvorming 
daadwerkelijk wordt onderzocht.  
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Er participeerden 35 taalgestoorde kinderen in het onderzoek. Bij onderzoek naar SLI 
is een belangrijke kwestie,  met wat voor kinderen de taalgestoorde kinderen het best 
vergeleken kunnen worden. Veelal wordt gekozen voor een jongere controlegroep 
omdat die meer het niveau van de taalgestoorde kinderen benadert. Voor de 
vervoegingstaak in deze studie is gekozen voor twee vergelijkingsgroepen: 
leeftijdgenoten en een willekeurige groep kinderen van gemiddeld twee jaar jonger. 
Voor het onderdeel argumentstructuur was produktieve woordenschat het 
matchingscriterium. 
De data binnen dit onderzoek werden uitgelokt op twee manieren. Flectiegegevens 
werden verzameld door middel van een korte animatiefilm. De kinderen bekeken de 
film en moesten vervolgens het verhaal navertellen. Daartoe werd het filmverhaal 
opgedeeld in 16 korte fragmenten. De data die de argumentstructuur betroffen, werden 
uitgelokt door aan de kinderen gefilmde handelingen te laten zien die ze moesten 
benoemen. Het werkwoord zelf werd voorgezegd, zodat het kind er de complementen 
slechts aan toe hoefde te voegen.    
 
Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het eerste hoofdonderdeel van het onderzoek: de 
werkwoordsvervoeging. De werkwoordsvormen in de navertelde verhaaltjes werden 
geanalyseerd op markering van de werkwoordstijd en de congruentie met het 
onderwerp van de zin. Het bleek dat de taalgestoorde kinderen een aantal kernfouten 
maakten: 
- het vervoegingsmorfeem wordt weggelaten (de stamvorm resteert), maar het 
werkwoord staat wel op de (correcte) tweede plaats in de zin; 
- een enkelvoudige werkwoordsvorm wordt gerealiseerd terwijl het onderwerp van de 
zin meervoudig is; 
- het werkwoord blijft onvervoegd aan het eind van de uiting staan; 
- terwijl een tijdsbepaling de handeling in het verleden situeert wordt geen verleden-
tijdsmorfeem aan het werkwoord gehecht of er wordt een tegenwoordige-tijdsvorm 
gebruikt. 
Deze fouten blijken de produktie van Nederlandse kinderen met SLI te karakteriseren. 
Hoewel de taalgestoorde kinderen veel fouten maken, produceren ze ook correcte 
vormen en er bestaan grote verschillen tussen kinderen onderling. Inconsistente 
produktie en variabiliteit zijn vertrouwde gegevens binnen het onderzoek naar SLI. 
 
In hoofdstuk 5 worden de taalkundige theorieën uit het tweede hoofdstuk toegepast op 
de resultaten uit hoofdstuk 4.  
Sommige van de bevindingen vallen goed te rijmen met de theorieën, andere vormen 
tegenbewijs voor een of meer verklaringen. Zo is een van de verklaringen dat kinderen 
gemakkelijk elementen weglaten die in hun oppervlakkige kenmerken weinig 
opvallend zijn. In strijd daarmee is het feit dat Nederlandse kinderen een morfeem ter 
grootte van een lettergreep (-en) vervangen door een enkele medeklinker (-t). Dit is 
vaak het geval als een enkelvoudsvorm in de plaats komt van een meervoudsvorm. 
Een andere theorie houdt in dat taalgestoorde kinderen geen regels voor de 
woordvorming kunnen leren. Deze hypothese wordt weersproken doordat de kinderen 
soms overgeneralisaties gebruiken (loopte) die er juist op wijzen dat ze voor zichzelf 
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een regel hebben gevormd (zo’n vorm kan immers niet afgeleid zijn uit het 
taalaanbod). 
De conclusie van het hoofdstuk is dat de verklaring voor de grammaticale problemen 
tweeërlei is. De complexiteit van de congruentierelatie (voor persoon, getal) met het 
zinsonderwerp vraagt veel van het taallerende kind. Dat geldt ook voor andere finesses 
van de morfosyntaxis. Daarnaast stellen de grammaticale morfemen hoge eisen aan de 
taalverwerking: een morfeem als -t is lastig waar te nemen en in de klankproduktie valt 
het dikwijls weg door een fonologisch vereenvoudigingsproces. In een valide 
verklaring van morfosyntactische problemen moeten dan ook taalverwerking en 
grammaticale kennis  beide betrokken worden. 
 
Hoofdstuk 6 presenteert een inleiding op het tweede hoofdthema van deze studie: de 
argumentstructuur van het werkwoord. Dit onderwerp staat de laatste jaren sterk in de 
belangstelling. Het werkwoord zelf krijgt een steeds prominenter plaats binnen de 
linguïstiek. De zinsdelen rond het werkwoord zijn een projectie van de handeling die 
het werkwoord uitdrukt. Daardoor hangt de zinsstructuur sterk af van het werkwoord. 
De handeling ‘geven’ vraagt om een ontvanger en om een object dat de handeling 
ondergaat (het gegevene). In de zinsbouw vinden we deze rollen terug als, bij 
voorbeeld, een meewerkend voorwerp en een lijdend voorwerp. Als we dezelfde 
handeling verwoorden in een passieve zin (met ‘worden’) blijft de handelingsstructuur 
ongewijzigd, maar verandert de syntactische structuur. Daarnaast vinden andersoortige 
wisselingen plaats in de structuur rond het werkwoord, de zogenaamde alternanties. 
Naast de bal rolt bestaat voor dezelfde handeling het alternatief  zij rolt de bal. Naast 
hij laadt de blokken in de auto bestaat hij laadt de auto vol met blokken.  
In hoofdstuk 6 wordt het taalverwervingsonderzoek naar argumentstructuur - inclusief 
de alternanties - geïntroduceerd. Een belangrijke vraag is hoe het kind bij het leren van 
de taal uitvindt welke werkwoorden een alternantie toelaten en welke niet. Er zijn 
immers werkwoorden die een zelfde handeling uitdrukken maar toch verschillen in 
syntactische privileges. Zo laat het werkwoord ‘vallen’ niet een structuur toe als zij 
valt de beer, terwijl de structuur van de handeling niet anders is dan bij het voorbeeld 
met ‘rollen’. Uit het taalaanbod kan het kind slechts afleiden wat toegestaan is in de 
taal. Fouten kan het slechts op grond van die ‘positieve’ evidentie afleren. 
Op het gebied van SLI is ook enig onderzoek gedaan naar argumentstructuur. Dat 
betreft de alternanties en ook de produktie van verplichte complementen van het 
werkwoord. Daarnaast is er een onderzoekstraditie die de nadruk legt op de voorkeur 
van taalgestoorde kinderen voor een beperkte set werkwoorden die vaak voorkomen 
en naar betekenis weinig specifiek zijn (doen, gaan). Een dergelijke voorkeur zou ook 
een beperking inhouden van de set argumentstructuren die een kind verwerft. Deze 
onderzoeksstromingen worden alle in dit hoofdstuk besproken.  
 
In hoofdstuk 7 vindt een eerste verkenning plaats van de wijze waarop taalgestoorde 
kinderen werkwoorden complementeren. Een bestaande verzameling spontane-taaldata 
werd gebruikt (ontleend aan onderzoek van Bol en Kuiken uit 1988). Het bleek dat de 
taalgestoorde kinderen groepsgewijs eenvoudiger argumentstructuren bij het 
werkwoord produceerden dan kinderen zonder taalprobleem. Ze drukten minder vaak 
twee argumenten uit na het werkwoord en produceerden meer werkwoorden die geen 
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enkel argument bij zich hadden. Ook de variatie in het werkwoordgebruik werd 
gepeild, met behulp van een type-tokenratio. De set werkwoorden die de taalgestoorde 
kinderen produceerden bleek, bij die maat, even divers als die van de normale 
kinderen.  
 
Hoofdstuk 8 bevat de resultaten van het experiment waarin argumentstructuur werd 
onderzocht. Bij de vertoning op videofilm van de handeling werd het werkwoord 
voorgezegd. De taak bestond in het toevoegen van de argumenten aan het werkwoord. 
De eerder genoemde alternanties werden nadrukkelijk uitgelokt door twee versies in 
beeld te brengen. Zo werden de constructies de auto beweegt en hij beweegt de auto in 
beeld gebracht door de handelende persoon niet te tonen (voor de eerste zin) of juist in 
beeld te brengen (om de tweede zin uit te lokken). Bij enkele werkwoorden die geen 
alternantie toelaten, werden eveneens twee versies vertoond, om na te gaan of het kind 
zou kiezen voor een overgeneralisatie van de alternantie (zij valt de beer). Een ander 
constructietype dat werd uitgelokt betreft een zin als hij schudt de bal uit de boom. Het 
resultaat van de hier uitgedrukte handeling is dat de bal uit de boom valt. Niettemin 
wordt de bal niet aangeraakt. De handeling is daarmee indirect en de keuze van het 
lijdend voorwerp is daardoor ongebruikelijk: meestal drukt het lijdend voorwerp juist 
datgene uit dat direct de handeling ondergaat.  
De alternanties werden slechts in geringe mate uitgelokt - de aantallen waren, ook bij 
de controlegroep, laag. De taalgestoorde kinderen produceerden minder alternanties 
dan de controlegroep. Overgeneralisaties kwamen bijna niet voor.  
Bij nadere inspectie van de werkwoordscomplementen viel op, evenals in hoofdstuk 7, 
dat de taalgestoorde kinderen een eenvoudiger argumentstructuur uitdrukten. In hun 
uitingen werden minder zinsdelen gevonden: de verschillen met de controlegroep 
waren het opvallendst voor de structuren met twee argumenten na het werkwoord. 
Bovendien was de structuur van de zinsdelen zelf ook eenvoudiger. In het eerder 
genoemde voorbeeld met ‘schudden’ gaf de taalgestoorde groep de voorkeur aan een 
voornaamwoordelijk bijwoord (eruit) of een partikel (weg) boven een voorzetselgroep 
(uit de boom).    
In dit hoofdstuk wordt ook de vraag gesteld of problemen met argumentstructuur bij 
taalgestoorde kinderen samengaan met vervoegingsproblemen. Deze vraag kan 
bevestigend worden beantwoord: beide symptomen kwamen voor bij dezelfde 
kinderen. Daarmee blijken voor grammaticale SLI op twee terreinen symptomen te 
bestaan. Dat draagt bij aan de overtuiging dat argumentstructuur toegevoegd moet 
worden aan de beschrijving van grammaticale stoornissen bij kinderen. 
 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 de kwestie van de diversiteit opgepakt. Met behulp van 
een meer doelgerichte methode werd onderzocht of taalgestoorde kinderen inderdaad 
een voorkeur hebben voor werkwoorden die semantisch weinig informatief zijn en die 
breed ingezet kunnen worden. Opnieuw werden videofragmenten vertoond. Nu werd 
het werkwoord echter niet voorgezegd. Het kind werd immers gevraagd de handeling 
zelf te benoemen. De handelingen konden meer en minder zorgvuldig worden 
benoemd. Voor elk specifiek werkwoord was een niet-specifiek alternatief 
voorhanden. Zo werden diverse wijzen van ‘gaan’ bevraagd, zoals ‘huppelen’. De 
taalgestoorde kinderen weken in drie aspecten af van de controlegroep. Ze gebruikten 
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meer niet-specifieke werkwoorden en kozen minder vaak voor een specifiek 
werkwoordslabel. Daarnaast kozen ze vaker een foutief werkwoord (een werkwoord 
dat ook specifiek was maar niet paste bij de handeling). Er bleek ook een verband te 
bestaan met de argumentstructuur van het werkwoord. Wanneer taalgestoorde 
kinderen wél kozen voor een specifiek werkwoord, was verhoudingsgewijs de 
argumentstructuur minder complex (ze gebruikten vaker twee zinsdelen bij een niet-
specifiek werkwoord dan bij een specifiek werkwoord).   
 
Concluderend wordt vastgesteld dat de symptomen van SLI in het Nederlands op een 
aantal punten niet verklaard worden door de bestaande theorieën. Op die punten 
vragen de theorieën om herziening. Een theorie over SLI moet immers ruimte bieden 
aan de gevolgen die de stoornis heeft binnen iedere willekeurige taal. Andersom wordt 
de dikwijls gehoorde gedachte dat SLI geen ‘universeel kenmerk’ heeft door deze 
studie ondersteund.  
Voor de omschrijving van grammaticale SLI geldt dat argumentstructuur een plaats 
moet krijgen in het profiel van de stoornis, naast de morfosyntactische problemen. 
Voor diagnostiek en therapie geldt dat twee relaties uitermate belangrijk blijken voor 
SLI bij Nederlandse kinderen. De werkwoordsvorm hangt nauw samen met de plaats 
in de zin en de eigenschappen van het onderwerp. Het werkwoord zelf bepaalt via zijn 
argumenten een belangrijk deel van de zinsstructuur. Didactisch betekent dit, dat het 
werkwoord bij voorkeur in de zinscontext moet worden aangeboden.    
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