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Samenvatting 

De invloed van het Nederlands (T1) en het Engels 

(T2) op het leren van een derde taal: het effect van 

onderwijs, taalontwikkeling en taalcombinaties 
 

Beïnvloedt Engels als tweede taal (T2) het leren van andere vreemde talen 

op de middelbare school? Dat is de hoofdvraag van dit proefschrift waarin is 

onderzocht in hoeverre het Engels naast de moedertaal Nederlands (T1) 

wordt gebruikt bij het leren van de derde talen Frans (T3) en Duits (T3). Het 

proefschrift bestaat uit zes verschillende studies waarin deze invloed van het 

Nederlands en het Engels is onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in twee 

verschillende onderwijscontexten, namelijk in Nederlands/Engels tweetalig 

onderwijs en in regulier vwo-onderwijs en de leerlingen zijn getest in de 

eerste vier jaar van de middelbare school. Op deze manier kon worden 

onderzocht in hoeverre de invloed van het Nederlands en het Engels afhangt 

van de hoeveelheid blootstelling aan het Engels in de dagelijkse 

schoolcontext en in hoeverre deze invloed verschilt in opeenvolgende 

taalontwikkelingsstadia. Ook is de invloed van het Engels op de twee 

verschillende doeltalen (Frans en Duits) onderzocht. 

Het derdetaalverwervingsonderzoek (T3-onderzoek) is een vrij 

nieuw onderzoeksgebied. In de afgelopen jaren zijn er verschillende T3-

onderzoeken uitgevoerd om meer te weten te komen over invloed van de 

T1/T2 op het leren van een T3. T3-studies laten tegenstrijdige resultaten 

zien, wat duidt op een vrij complex onderzoeksgebied. Er zijn onderzoeken 

die wijzen op een voorkeur voor transfer uit de T1 (bijvoorbeeld Hermas, 

2010) of de T2 (bijvoorbeeld Bardel & Falk, 2007). Andere onderzoeken 

hebben laten zien dat zowel de T1 als de T2 de belangrijkste achtergrondtaal 

kan zijn, en dat T1/T2 transfer (gebruik van de T1 of de T2) afhangt van 

typologische overeenkomsten tussen achtergrondtaal (de T1/T2) en doeltaal 

(de T3) (bijvoorbeeld Rothman, 2015) of van structurele overeenkomsten 

tussen achtergrondtaal en doeltaal (bijvoorbeeld Mykhaylyk et al., 2015). 

Bovendien tonen verschillende onderzoeken aan dat andere factoren ook een 

rol kunnen spelen, zoals het niveau dat de taalleerder heeft in de T2/T3, 

hoeveel de taalleerder blootgesteld wordt aan de T2 (T2-input) en in welk 
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stadium van ontwikkeling de vreemde taalleerder zich bevindt (bijvoorbeeld 

Hammarberg, 2009; Jaensch, 2009a, 2009b; Pajak et al., 2016). In dit 

proefschrift hebben wij de invloed van T2-input, T2-niveau en T2-

ontwikkeling onderzocht op de rol van zowel de T1 als de T2 in het leren 

van een T3. Daarnaast hebben we ook het effect van taalcombinaties 

onderzocht op de invloed van de T1 en de T2 bij het leren van een T3. 

Dit T3-verwervingsonderzoek is uitgevoerd met behulp van twee 

verschillende syntactische constructies waarin de achtergrondtaal (het 

Nederlands of het Engels) en de doeltaal (het Frans of het Duits) van elkaar 

verschillen. We hebben onderzocht in hoeverre leerlingen de Nederlandse 

XVSO-woordvolgorde (T1) en de Engelse Adv-V-woordvolgorde (T2) – 

twee woordvolgordes die niet voorkomen in het Frans – accepteren en 

produceren in het Frans (T3). Invloed van het Engels op het Duits is ook 

onderzocht met de Adv-V-woordvolgorde. In alle experimenten in dit 

proefschrift zijn deze constructies constant gehouden om het effect van de 

onderwijscontext, de ontwikkeling en de taalcombinaties te onderzoeken. 

Hieronder vatten wij de verschillende hoofdstukken kort samen.  

Hoofdstuk 1 is de introductie van het proefschrift. In dit hoofdstuk 

worden de drie verschillende perspectieven beschreven van waaruit we naar 

transfer hebben gekeken: het educatieve perspectief, het 

ontwikkelingsperspectief en het cross-linguïstische perspectief. Het 

educatieve perspectief betreft het effect van het type onderwijs op de rol van 

het Nederlands (T1) en het Engels (T2) bij het leren van het Frans (T3). 

Vanuit het ontwikkelingsperspectief is T3-verwerving onderzocht in 

verschillende ontwikkelingsstadia. Met het cross-linguïstische perspectief is 

de invloed van taalcombinaties op transfer uit de T1 en de T2 naar de T3 

bekeken. In de inleiding wordt er ook ingegaan op verschillende 

onderzoeken uit het T3-verwervingsonderzoeksgebied. Daarnaast wordt 

besproken op wat voor middelbare school de experimenten zijn uitgevoerd 

en welke constructies er zijn gebruikt om naar invloed van de T1/T2 te 

kunnen kijken. Ten slotte beschrijft de inleiding de opbouw van het hele 

proefschrift.  

Hoofdstuk 2 presenteert de bevindingen van de eerste studie. In deze 

studie wordt gekeken naar derdeklas middelbare scholieren. Met behulp van 

een grammaticaliteitstest is onderzocht in hoeverre leerlingen de 

Nederlandse XVSO-woordvolgorde (T1) en de Engelse Adv-V-

woordvolgorde (T2) accepteren in het Frans (T3). Ook is er gekeken in 



 Samenvatting 173 

hoeverre derdeklasleerlingen die Nederlands/Engels tweetalig onderwijs 

volgen de achtergrondtalen Nederlands en Engels (bij het leren van het 

Frans) op een andere manier gebruiken dan reguliere vwo-leerlingen. In 

beide groepen is de T2 statusfactorhypothese getest. Deze hypothese stelt dat 

de T2 (in dit geval het Engels) een grotere rol speelt bij het leren van een T3 

(in dit geval het Frans) dan de T1 (in dit geval het Nederlands) omdat de T2 

en de T3 allebei vreemde talen zijn. Deze hypothese is getest door het aantal 

XVSO-fouten (uit de T1 Nederlands) en het aantal Adv-V-fouten (uit de T2 

Engels) in het Frans (T3) met elkaar te vergelijken. De resultaten van deze 

eerste studie hebben laten zien dat de reguliere vwo-leerlingen zowel de T1 

als de T2 gebruiken bij het leren van het Frans (T3). De leerlingen die 

tweetalig onderwijs volgen gebruiken echter liever de T2 dan de T1 (wat 

gezien kan worden als bewijs voor de T2-statusfactorhypothese). Dezelfde 

resultaten laten ook zien dat de reguliere vwo-leerlingen het Nederlands (T1) 

meer gebruiken dan de tweetalige leerlingen. Dit zou kunnen komen doordat 

het Nederlands in vergelijking met het Engels in het reguliere onderwijs een 

grotere rol speelt dan in het tweetalige onderwijs. Dit eerste onderzoek laat 

dus zien dat het onderwijstype (en als gevolg hiervan in hoeverre de leerling 

wordt blootgesteld aan talen in de dagelijkse schoolcontext) invloed heeft op 

het gebruik van achtergrondtalen bij het leren van het Frans.   

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van een tweede studie 

gepresenteerd. Deze studie bouwt voort op de studie in hoofdstuk 2. Hier 

worden de resultaten van de derdeklasleerlingen vergeleken met die van 

vierdeklassers, die ook weer ofwel tweetalig ofwel regulier vwo-onderwijs 

volgen. Wederom is er met een grammaticaliteitstest de T2-

statusfactorhypothese getoetst door het aantal XVS(O)-fouten (die gebaseerd 

zijn op de Nederlandse woordvolgorde) in het Frans te vergelijken met het 

aantal Adv-V-fouten (die gebaseerd zijn op de Engelse woordvolgorde). 

Daar we in de eerste studie hadden gevonden dat leerlingen die meer worden 

blootgesteld aan het Engels, deze taal ook meer gebruikten, hebben wij voor 

deze studie een hypothese geformuleerd die zegt dat ook de vierdeklas 

leerlingen – die meer input hebben gehad in het Engels dan de derdeklas 

leerlingen – het Engels meer zullen gebruiken dan het Nederlands. Hoewel 

in beide jaar vier groepen de leerlingen meer Adv-V-fouten maakten dan 

XVS(O)-fouten, wat als bewijs voor de T2-statusfactor gezien zou kunnen 

worden, neemt de invloed van het Engels in beide groepen niet toe van jaar 

drie naar jaar vier. De resultaten laten ook zien dat het aantal fouten 
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gebaseerd op de Nederlandse woordvolgorde afneemt van jaar drie naar jaar 

vier. De reguliere vierdeklassers maken zelfs nauwelijks nog XVSO-fouten. 

De afname van fouten in klas vier ten opzichte van klas drie zou verklaard 

kunnen worden door een toename van het niveau in het Frans.  

Daar de eerste twee studies van dit proefschrift hebben laten zien dat 

invloed van het Engels en het Nederlands afhangt van blootstelling aan het 

Engels (en het Nederlands) in de dagelijkse schoolcontext, hebben we 

besloten ook eerstejaarsleerlingen te testen die nog niet zijn begonnen in het 

tweetalig onderwijs en dus nog niet veel zijn blootgesteld aan het Engels. In 

hoofdstuk 4 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Data zijn 

verzameld met een grammaticaliteitstest en een geleide productietaak. Ook 

in dit experiment is opnieuw gekeken naar de XVSO- en Adv-V-

woordvolgordefouten in het Frans. De resultaten van deze studie laten zien 

dat eersteklassers – in tegenstelling tot leerlingen uit hogere klassen – 

massaal de (Nederlandse) XVSO-woordvolgorde accepteren en produceren 

in het Frans. Alhoewel de grammaticaliteitstest liet zien dat de T2 wel een 

rol speelde, maakten de eerstejaarsleerlingen bijna geen Adv-V-fouten in de 

geleide productietaak. De grote invloed van de T1 is in overeenstemming 

met de hypothese van Hermas (i.a. 2010) die stelt dat in het begin van de 

verwerving van een T3 de T1 de belangrijkste transferbron is.  

In de studie die gepresenteerd wordt in hoofdstuk 5 ligt de focus op 

transfer vanuit het Engels naar het Frans. In dit hoofdstuk is er gekeken naar 

mogelijke invloed van het Engels in een groep eerstejaars en derdejaars 

tweetalige leerlingen (weer met behulp van de Adv-V-constructie).  Ook is 

er in deze studie gekeken naar de correlatie tussen het niveau van het Engels 

en de invloed van het Engels op het Frans in beide derdejaars groepen. In 

eerdere studies was bewijs gevonden voor meer invloed van de T2 op de T3 

bij een hoger niveau in de T2 (i.a. Jaensch, 2009a, 2009b). Alhoewel input in 

een vreemde taal en het niveau van een vreemde taal onlosmakelijk met 

elkaar verbonden lijken te zijn, is er toch nog niet veel onderzoek gedaan 

naar de exacte relatie tussen deze twee factoren. De leerlingen op de 

middelbare school waar de experimenten zijn uitgevoerd, worden in 

verschillende mate blootgesteld aan het Engels (T2), afhangend van het 

schooltype dat ze volgen. Daarnaast verschilt het niveau van het Engels 

tussen de leerlingen. Hierdoor was het mogelijk de relatie tussen deze twee 

variabelen – het niveau van het Engels en de input in het Engels – te 

onderzoeken. In deze studie wordt invloed van het Engels op het Frans 
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gemeten met behulp van een geleide productietaak. De resultaten tonen aan 

dat in de tweetalige groep het aantal Adv-V-fouten (invloed van het Engels) 

in de loop van de jaren toeneemt, wat niet het geval is in de reguliere vwo-

groep. Deze studie laat daarom zien dat input in een vreemde taal (in dit 

geval het Engels) in de dagelijkse context en door de jaren heen leidt tot 

meer invloed van het Engels op het Frans. Deze studie heeft geen bewijs 

gevonden voor een correlatie tussen het niveau van het Engels van de 

leerlingen en de invloed van het Engels op het Frans. Daarom hebben we op 

basis van deze resultaten geconcludeerd dat input in de T2 (dus activering 

van de T2 in de dagelijkse context) belangrijker is dan het niveau van de T2 

om een rol te kunnen spelen in de T3. 

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van een longitudinaal 

onderzoek. In deze studie zijn dezelfde studenten die tweetalig onderwijs 

volgen drie keer getest gedurende een periode van twee jaar.  De eerste keer 

zaten ze net in de eerste klas, de laatste keer zaten ze net in de derde klas.  

De resultaten laten zien dat de grote invloed van de Nederlandse XVS(O) 

woordvolgorde in het begin van de T3-verwerving vrij snel afneemt, 

namelijk na het eerste jaar. Wat betreft de invloed van het Engels, blijkt dat 

ondanks dat het niveau van het Frans toeneemt, de rol van het Engels stabiel 

blijft: het aantal Adv-V-fouten neemt zelfs lichtelijk toe van jaar 1 naar jaar 

3. In hoofdstuk 5 werd een significante toename gevonden van het aantal 

Engelse Adv-V-woordvolgordefouten. In deze longitudinale studie vonden 

we slechts een lichte toename. Een verklaring voor het verschil in resultaten 

zou kunnen zijn dat in de longitudinale studie de resultaten verzameld 

werden aan het begin van jaar drie, terwijl de data voor de cross-sectionele 

studie verzameld werden aan het einde van jaar 3.  Het zou dus zo kunnen 

zijn dat het meer tijd kost voordat er een groepseffect is. Over het algemeen 

genomen laten de resultaten van het longitudinale onderzoek zien dat zowel 

de T1 als de T2 een rol speelt in het leren van het Frans (T3). Hoe groot deze 

invloed is, hangt sterk samen met de ontwikkelingsfase waarin de L3-leerder 

zich bevindt. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten voor het Frans uit eerdere 

studies vergeleken met het Duits. We hebben weer naar het aantal Engelse 

Adv-V-fouten gekeken en we hebben gebruik gemaakt van een 

grammaticaliteitstest en een geleide productietaak. De participanten waren 

derdeklasleerlingen uit de tweetalige onderwijscontext. De studies in 

hoofdstuk 2 en 5 toonden aan dat het Engels een sterke rol kan spelen bij het 
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leren van het Frans, vooral wanneer de leerlingen tweetalig onderwijs 

volgen. In deze studie is de hoofdvraag in hoeverre de derde taal de 

hoeveelheid invloed van het Engels bepaalt. De resultaten van deze studie 

laten zien dat Engels een kleinere rol speelt in het Duits dan in het Frans. We 

vermoeden dat dit te maken heeft met de sterkere typologische en structurele 

overeenkomsten tussen de het Nederlands (T1) en het Duits (T3) dan tussen 

het Nederlands (T1) en het Frans (T3).  

In hoofdstuk 8 worden alle resultaten bediscussieerd vanuit de drie 

verschillende perspectieven die gepresenteerd zijn in de inleiding. Dankzij 

de verschillende studies en de drie perspectieven die we hebben gebruikt om 

T3-verwerving te bestuderen, hebben we meer inzicht gekregen in het leren 

van (derde) vreemde talen op middelbare scholen. Meer in het algemeen 

laten de data van alle studies samen zien dat middelbare scholieren zowel het 

Nederlands als het Engels gebruiken bij het leren van een volgende vreemde 

taal. De invloed van de T1 en/of de T2 op de T3 is dus niet eenduidig te 

verklaren. Ten eerste is het belangrijk rekening te houden met de tweetalige 

educatieve context van de T3-leerling, aangezien factoren zoals blootstelling 

aan de T2 (versus T1) het gebruik van achtergrondtalen kan beïnvloeden. 

Ten tweede hangt de mate van invloed van de T1 en/of de T2 op het leren 

van een T3 sterk samen met de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich 

bevindt, en ten slotte heeft de vreemde taal die geleerd wordt ook invloed op 

het gebruik van achtergrondtalen bij het leren van een derde taal. Als 

docenten die vreemde talen onderwijzen zich bewust zouden zijn van het 

gebruik van achtergrondtalen bij het leren van een doeltaal, zou dit kunnen 

leiden tot beter vreemdetalenonderwijs.   

 

 


