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Samenvatting in het Nederlands

Op het gebied van tweedetaalverwerving binnen de toegepaste taalkunde hebben 
onderzoekers zich toegelegd op het vinden van de meest effectieve manier om 
de L2-prestaties in de klas te verbeteren. Het debat gaat vooral om de vraag welke 
soort instructie effectiever is: expliciete instructie, die zich richt op communica-
tieve vaardigheden met expliciete uitleg van taalregels, of impliciete instructie, die 
zich richt op communicatieve vaardigheden met veel frequente, authentieke input 
zonder focus op regels.

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit van expliciete versus impliciete 
instructie. We hebben twee onderwijsprogramma’s vergeleken: één overwegend 
expliciet (met de leergangen Grandes Lignes en D’accord) en één overwegend impliciet 
(met de AIM-methodiek). We hebben de ontwikkeling van 229 leerlingen tijdens 
het leren van Frans in de onderbouw gevolgd. De studenten worden vergeleken op 
zowel hun spreek- als schrijfvaardigheid. Op basis van de principes van de Dynamic 
Usage-based theory, legden we de processen uit die te maken hebben met het leren van 
een taal met een impliciete methode met een hoge input.

We hebben drie gerelateerde onderzoeken uitgevoerd om onze onderzoeks-
vragen te beantwoorden. De eerste studie betrof de analyse van de volledige data-
set (n = 229) en maakte gebruik van twee mixed-effects-modellen om te bepalen 
welk programma effectiever was. De tweede studie analyseerde de spreekvaar-
digheid van een subset van deelnemers uit twee verschillende klassen (n=41), 
geselecteerd op vergelijkbaar niveau en de hoeveelheid blootstelling aan L2. We 
hebben de effecten van elk programma vergeleken op het gebied van fluency, 
grammatica en vocabulaire. De derde studie behelsde de analyse van de schri-
jfvaardigheid van dezelfde klassen (n=43) om de effecten van elk programma op 
complexiteitsmetingen te vergelijken.

De eerste studie toonde aan dat een overwegend impliciet programma effec-
tiever was dan een overwegend expliciet programma in de ontwikkeling van de 
spreek- en schrijfvaardigheid na één, twee en drie jaar instructie. De conclusie was 
dat het impliciete programma, dat zich in het begin vooral richtte op mondelinge 
vaardigheden en de grootste blootstelling aan de L2 bood, binnen één jaar een 
betere ontwikkeling van de spreek- en schrijfvaardigheid teweeg bracht en deze 
voorsprong gedurende de volgende twee jaar handhaafde.
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De tweede studie was een gedetailleerde analyse van de spreekvaardigheid 
van een subset van onze deelnemers (n=41), die vergelijkbaar waren in termen van 
hoeveelheid L2-blootstelling en scholastisch niveau. Dit onderzoek toonde aan dat 
de deelnemers met het impliciete programma hoger scoorden op fluency, gram-
maticale complexiteit en L2-gebruik. Beide programma’s bleken echter vergelijk-
bare effecten te hebben op gevuld-pauze-gebruik, grammaticale nauwkeurigheid 
en vocabulaire. Beide programma’s lieten ook vergelijkbare effecten zien op het 
gebied van grammatica (behalve voor het gebruik van de tegenwoordige tijd, 
die correcter werd gebruikt door de impliciete groep), woordenschat en gevulde 
pauzes.

De derde studie onderzocht dezelfde subgroep van deelnemers, maar deze 
keer werd de schrijfvaardigheid van de leerlingen bestudeerd. De analyse liet zien 
dat de impliciete groep beter scoorde dan de expliciete groep voor de meeste types 
van complexiteit. Lexicale complexiteitsmetingen, lexicale diversificatie (Guiraud) 
en lexicale verfijning (gemiddelde woordlengte) vormden een uitzondering op dit 
patroon, aangezien beide groepen hier vergelijkbaar op scoorden. 

De algemene conclusie van dit proefschrift is dat een overwegend impliciet 
programma - zoals AIM-  dat voldoende L2-blootstelling, routines en kansen voor 
gebruik door L2 biedt vanaf de aanvang van het acquisitieproces, effectiever is dan 
expliciete programma’s.
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