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1. Inleiding 

 

In 2008 is in de provincie Fryslân een grootschalig longitudinaal onderzoek gestart naar de 

tweetalige taalontwikkeling van peuters. Tijdens dit onderzoek werden 98 peuters gedurende 

1,5 jaar onder andere in de ontwikkeling van hun receptieve en productieve woordenschat van 

het Fries en het Nederlands gevolgd. Voor het meten van de receptieve woordenschat is de 

Nederlandse Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (PPVT-III-NL) (Dunn & Dunn 1997; 

Schlichting 2005) gebruikt. De subtest Woordontwikkeling van de Schlichting Test voor 

Taalproductie II (Schlichting & Lutje Spelberg 2010) werd gekozen om de actieve 

woordenschat van het Nederlands in kaart te brengen. Omdat er geen woordenschattests voor 

het Fries bestaan, was het voor dit onderzoek noodzakelijk om van deze twee 

woordenschattests een Friese testadaptatie te maken. De eerste stap in het adaptatieproces was 

het vertalen van alle items van beide tests naar het Fries. Hiervoor werd de hulp ingeroepen 

van enkele taalkundigen en lexicologen uit de Frisistiek (en tevens Neerlandistiek). Bij de 

Friese onderzoeksversie van de PPVT-III-NL werden die items vervangen waarvan het 

doelwoord niet (meer) in de Friese kindertaal voorkomt. Daarnaast werden de items waarbij 

het doelwoord regionaal verschilt vervangen, zodat alle Friestalige kinderen bij deze 

receptieve woordenschattest dezelfde stimuli kregen. Bij de adaptatie van de subtest 

Woordontwikkeling zijn de items vrijwel gelijk gebleven, aangezien de kinderen bij deze test 

de doelwoorden zelf moeten produceren door de plaatjes te benoemen. Naar aanleiding van 

een pilot met deze voorlopige versies zijn enkele items aangepast. Hoewel in een testadaptatie 

meestal de items opnieuw worden geordend naar graad van moeilijkheid (o.a. Simon & Joiner 

1976), is dit uit praktische overwegingen bij deze adaptaties achterwege gelaten. Bovendien 

zijn de Friese en Nederlandse taal sterk aan elkaar gerelateerd en groeien de kinderen in een 

overwegend zelfde cultuur op, zodat we er van uit gaan dat de volgorde van de Friese items 

bij herordening op moeilijkheidsgraad grotendeels gelijk is.  

Zoals gezegd zijn beide talen aan elkaar gerelateerd. Zo zijn er onder andere 

overeenkomsten in bijvoorbeeld de syntaxis en de woordenschat te vinden. Die overlap in 

woordenschat van beide talen zorgt ervoor dat beide tests veel cognaatitems bevatten. Dat zijn 

items waarbij het doelwoord dezelfde uitspraak en betekenis heeft in zowel het Fries als in het 

Nederlands, bijvoorbeeld ‘auto’ dat in beide talen hetzelfde uitgesproken wordt en dezelfde 

betekenis heeft, in tegenstelling tot het Nederlandse ‘brug’ en het Friese ‘brêge’. Zo bestaat de 

onderzoeksversie van de Friese PPVT-III voor 42% uit cognaten, terwijl de Nederlandse 

PPVT-III-NL voor 43% aan cognaten met het Fries heeft. De subtest woordontwikkeling 

bestaat voor 26% uit cognaten in het Nederlands en het Fries. De vraag rijst echter of een test 

met zo’n substantieel aantal cognaatitems nog valide is. Oftewel, geven de resultaten op de 

Friese tests wel een representatief beeld van de Friese woordenschat van het kind? Echter, 

omgekeerd geldt hetzelfde: testen de Nederlandse tests op deze manier wel de woordenschat 

van het Nederlands bij de van huis uit Friestalige kinderen? Op dit onderwerp willen we in dit 

artikel dieper ingaan.  
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2. Literatuur over het gebruik van cognaten in testadaptaties 

 

Er zijn slechts een paar onderzoeken die zich specifiek op de mogelijke invloed van cognaten 

in een taaltest richten. Eén van die onderzoeken is dat van Meara, Lightbown & Halter 

(1994). Volgens hen geeft een woordenschattest met een aanzienlijk aantal cognaatitems een 

te positief beeld van de woordenschat. Daar staat tegenover dat een test zonder cognaten juist 

een te negatief beeld oplevert. Om dit te onderzoeken hebben ze 89 moedertaalsprekers van 

het Frans tussen 16 en 25 jaar uit Quebec getest met twee versies van een woordenschattest 

Engels. De ene versie bestond voor de helft uit cognaten met het Frans. De andere versie 

bevatte geen cognaten. De proefpersonen uit hun onderzoek bleken net significant hoger te 

scoren op de versie met cognaten. Meara, Lightbown & Halter (1994) wijzen er echter wel op 

dat hun versie met cognaten een ongewoon hoog percentage aan cognaten bevat, namelijk 

50%. Dit percentage ligt volgens hen veel hoger dan het daadwerkelijke aantal cognaten in het 

Engels en Frans. Zij beweren dat zolang het aantal cognaten in een test een goede 

weerspiegeling vormt van het daadwerkelijke aantal aanwezige cognaten tussen twee talen, 

dit de resultaten niet significant zal beïnvloeden. McNamara & Roever (2006) sluiten zich 

hierbij aan, maar wijzen er tegelijkertijd op dat deze hypothese wel problematisch en naïef is: 

het is immers erg moeilijk om het totaal aantal cognaten tussen twee talen te bepalen. 

McNamara & Roever (2006) wijzen er verder op dat cognaten een item misschien 

gemakkelijker maken, maar dat de geteste inhoud nog steeds legitiem en relevant is. De 

kennis vanuit de eerste taal zal geteste proefpersonen een voordeel geven, maar wel op 

dezelfde manier zoals dit in situaties in het echte leven zou gebeuren (Chen & Henning 1985; 

McNamara & Roevers 2006).  

Volgens bovenstaande studies kunnen tests dus cognaten bevatten, mits het aantal 

aanwezige cognaten een goede weerspiegeling is van het aantal cognaten in de betreffende 

talen zelf. Dit beeld wordt bevestigd door een onderzoek van Umbel e.a. (1992) onder 

kinderen in de leeftijd van 5;11 tot 6;8 jaar. In dit onderzoek werd de receptieve woordenschat 

van Mexicaans-Amerikaanse kinderen in zowel het Spaans als het Engels onderzocht. Hierbij 

is ook gekeken naar de eventuele invloed van de cognaten die in beide tests zitten. De 

kinderen scoorden ongeveer 68% van de cognaatitems in beide talen goed, terwijl ze over de 

hele test 67% goed scoorden. Umbel e.a. (1992) concluderen dan ook dat het onwaarschijnlijk 

is dat de cognaten in de tests een rol hebben gespeeld. 

Toch is niet iedereen positief over het gebruik van cognaatitems in een test. Gathercole, 

Thomas & Hughes (2008) adviseren cognaten te mijden bij het ontwikkelen van een test. De 

door hen ontwikkelde receptieve woordenschattest voor Welsh bevat geen Engelse 

leenwoorden of cognaten. Hoewel deze woorden wellicht iedere dag worden gebruikt en 

algemeen als Welsh worden beschouwd, is volgens hen bij zulke items niet na te gaan of het 

kind in zijn/haar vaardigheden met betrekking tot het Engels of het Welsh is getest.  

In tegenstelling tot Gathercole, Thomas & Hughes (2008) zijn wij van mening dat tests 

wel cognaatitems kunnen bevatten, mits dit aantal een goede weerspiegeling is van het 

daadwerkelijke aantal cognaten in de taal die getest wordt. Dit is vooral mogelijk bij 

gerelateerde talen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands en het Fries. We sluiten aan bij Meara, 

Lightbown & Halter (1994) dat de aanwezigheid van cognaatitems de validiteit niet in gevaar 

hoeft te brengen. De items van een test moeten immers representatief zijn voor de woorden in 

een taal, wil men een uitspraak kunnen doen over de vaardigheden in die taal. Het Fries en het 

Nederlands kennen, vooral in de kindertaal, een grote overlap. Deze overlap is terug te voeren 

op het feit dat beide talen uit de West-Germaanse tak van de Indo-Europese taalfamilie 

stammen. Daarnaast heeft het veelvuldige taalcontact van Friezen met het Nederlands er door 

de eeuwen heen voor gezorgd dat steeds meer van oorsprong Nederlandse woorden in het 

Fries terecht zijn gekomen. 
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3. Instrumentaria en de aanwezige cognaten 

 

Cognaten worden meestal gedefinieerd als woorden met gelijke betekenis, spelling en 

uitspraak. Omdat de spelling van een woord bij de doelgroep van peuters irrelevant is, laten 

wij deze in onze definitie van cognaat achterwege. In dit artikel is een woord een cognaat als 

het dezelfde uitspraak en betekenis heeft. Dit betekent dat niet alleen ‘auto’ een cognaat in 

beide talen is, maar ook het woord ‘fyts’/‘fiets’. Hoewel het woord anders wordt 

opgeschreven, heeft het Friese ‘fyts’ dezelfde uitspraak en betekenis als ‘fiets’ in het 

Nederlands. Een woord waarvan de stam hetzelfde is, bijvoorbeeld ‘appel’, maar dat door 

bijvoorbeeld verkleining een taalspecifieke uitgang krijgt, ‘appeltsje’ vs. ‘appeltje’, wordt niet 

als cognaat gezien. Omdat een woord als ‘springe’/‘springen’ zowel in het Nederlands 

(spreektaal) als het Fries hetzelfde wordt uitgesproken, is dit wel een cognaat. In de volgende 

alinea’s beschrijven we de werkwijze van en het aantal aanwezige cognaten in de door ons 

gebruikte woordenschattests. 

Bij de receptieve woordenschattests, de PPVT-III-NL en zijn Friese adaptatie, hoort het 

kind het doelwoord en wijst uit vier plaatjes het juiste aan. Van deze test zijn alleen de eerste 

negen sets gebruikt. Iedere set bestaat uit twaalf items. In totaal telt deze test dus 108 items. 

De Friese adaptatie van de PPVT-III-NL bestaat voor 42% uit cognaatitems. Van deze items 

heeft het aangeboden woord in zowel het Fries als het Nederlands dezelfde uitspraak en 

betekenis. Omgekeerd bestaat de originele Nederlandse versie voor 43% uit cognaatitems. Dit 

percentage verschilt bij beide versies, omdat bij de adaptatie bij enkele items voor een ander 

doelwoord gekozen is. Een voorbeeld van een item waarbij voor een ander doelwoord is 

gekozen, is het item ‘huilen’. Het woord ‘huilen’ heeft twee equivalenten in het Fries, te 

weten ‘skrieme’ en ‘gûle’. Omdat het gebruik van deze twee equivalenten regionaal enigszins 

verschilt, is bij dit item voor een ander doelwoord (één van de andere drie plaatjes) gekozen, 

namelijk ‘skrik’ (schrik). Dit woord is in alle varianten van het Fries gelijk. 

Bij de beide versies van de subtest Woordontwikkeling, de actieve woordenschattests, 

hoort het kind een stimuluszin en moet hij/zij deze zin aanvullen door het bijbehorende plaatje 

te benoemen. Veel items hebben meerdere correcte responsen. De respons van het kind wordt 

daarom gescoord als ‘cognaat’, ‘Fries’, ‘Nederlands’ of ‘fout’. Wanneer de correcte respons 

dezelfde uitspraak en betekenis heeft in beide talen, bijvoorbeeld ‘frachtauto’/‘vrachtauto’, 

valt het onder cognaat. Is de correcte respons een typisch Fries woord, ‘frachtwein’, of typisch 

Nederlands woord, ‘vrachtwagen’, dan valt het onder respectievelijk Fries of Nederlands. Is 

de respons in beide talen fout, bijvoorbeeld ‘bus’ in plaats van ‘vrachtauto’, dan wordt het 

fout gerekend. De subtest Woordontwikkeling heeft in totaal 70 items. Omdat meerdere 

responsen correct kunnen zijn, zijn er in totaal 216 correcte responsen (cognaten, typisch 

Friese en typisch Nederlandse responsen) bij deze itemset mogelijk. Van deze 216 correcte 

responsen bestaat 26% uit cognaten. Omdat er bij de adaptatie geen wijzigingen in de items 

zijn gemaakt, is het percentage aan cognaatitems bij deze tests gelijk. Verder zijn 41% van de 

correcte responsen typisch Fries en 33% typisch Nederlands. Er zijn relatief meer typisch 

Friese responsen doordat in het Fries vaker een uitspraakvariant van een woord bestaat, 

bijvoorbeeld ‘skuon’ en ‘skunnen’ (schoenen). Het percentage cognaten ligt bij de 

productieve woordenschattests veel lager dan bij de receptieve tests vanwege het feit dat er 

meerdere antwoordmogelijkheden zijn per item. 
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4. Methodologie 

 

In deze paragraaf wordt de methodologie van de eerste meting met de woordenschattests voor 

het Fries en het Nederlands besproken. Paragraaf 4.1 geeft een beschrijving van de 

proefpersonen en paragraaf 4.2 behandelt de procedure. 

 

4.1 Proefpersonen 

De onderzoeksgroep bestaat uit 98 proefpersonen, te weten 48 meisjes en 50 jongens. Hun 

gemiddelde leeftijd is 2;9 jaar (sd 2 maanden), met een minimum van 2;4 jaar en een 

maximum van 3;4 jaar. Van deze 98 proefpersonen komen 61 kinderen uit gezinnen waarin de 

ouders alleen maar of meestal Fries tegen hun kinderen spreken. De ouders van 37 kinderen 

spreken alleen maar of meestal Nederlands tegen hun kinderen. Kinderen uit gemixte 

gezinnen, waarbij de ene ouder Fries spreekt en de andere Nederlands, zijn buiten het 

onderzoek gelaten. De proefpersonen wonen verspreid door Fryslân. Op vier proefpersonen 

na wonen ze allemaal op het platteland. Twee kinderen wonen in Sneek, een middelgrote stad 

met ongeveer 33.500 inwoners (CBS, 1 januari 2010), en vier kinderen komen uit Sloten, een 

kleine stad met ongeveer 750 inwoners (CBS, 1 januari 2010). Binnen de onderzoeksgroep 

zijn geen systematische verschillen gevonden tussen thuistaal, geslacht en sociaal-

economische status (SES). De ouders van de kinderen met Nederlands als thuistaal 

rapporteren dat hun kinderen thuis eigenlijk alleen maar Nederlands spreken, terwijl de ouders 

van de kinderen met Fries als thuistaal rapporteren dat hun kinderen tijdens spel met 

bijvoorbeeld broertjes of zusjes naast het Fries soms ook Nederlands praten. Alle kinderen 

bezoeken een peuterspeelzaal, variërend van één tot drie dagdelen per week. Bij 43% van de 

kinderen betreft dit een Friestalige of tweetalige peuterspeelzaal. Deze peuterspeelzalen 

hanteren een taalbeleid waarbij de leidsters òf consequent Fries tegen de kinderen spreken, òf 

waarbij de ene leidster Fries en de andere Nederlands spreekt tegen de kinderen.  

 

4.2 Procedure 

Op een enkeling na zijn alle peuters in een aparte ruimte buiten de peuterspeelzaal getest. 

Meestal was dit alleen met de testleider; soms zat er een derde persoon bij. Eerst werd de 

receptieve woordenschattest (PPVT-III) afgenomen en daarna de actieve woordenschattest 

(subtest Woordontwikkeling). De peuters werden eerst in het Fries getest en enkele weken 

later in het Nederlands. Om organisatorische redenen was het niet mogelijk om de ene helft 

eerst in het Fries en later in het Nederlands te testen en de andere helft eerst in het Nederlands 

en daarna in het Fries. Bij het testen werd vastgehouden aan het één-persoon-één-taal-principe 

(Döpke 1992) wat wil zeggen dat de testleiders die het kind in het Fries testten alleen Fries 

tegen het kind spraken. De testleiders die het kind in het Nederlands testten, spraken alleen 

Nederlands tegen het kind.  

De receptieve woordenschattest bestaat zoals gezegd uit 108 items gerangschikt op 

moeilijkheidsgraad in negen sets van twaalf items. De test wordt afgebroken volgens de 

standaardprocedure, d.w.z. zodra het kind in een set negen of meer items fout heeft. De 

totaalscore bestaat uit het totaal aantal items dat het kind goed gescoord heeft. De actieve 

woordenschattest heeft 70 items gerangschikt op moeilijkheidsgraad. Deze test wordt 

afgebroken zodra het kind acht achtereenvolgende fouten maakt. Een correct antwoord in de 

andere taal dan de taal die getest wordt, wordt hierbij goed gerekend. Bij het berekenen van 

de totaalscore wordt het aantal cognaatresponsen en het aantal correcte responsen uit de 

betreffende taal (Fries of Nederlands) bij elkaar opgeteld. Omdat voor beide tests geen 

normen bestaan wordt gewerkt met de ruwe scores, oftewel de onbewerkte totaalscores van 

beide tests. 
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5. Resultaten 

 

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de gehele woordenschattests, die van alleen de 

non-cognaatitems (het NC-deel) en die van alleen de cognaatitems (het C-deel). Als de 

aanwezigheid van cognaten geen invloed heeft op de resultaten, dan moet het verschil in 

gemiddelde ruwe score tussen beide groepen thuistaal (thuistaal Fries en thuistaal Nederlands) 

in stand blijven als de cognaatitems uit de test worden gehaald. Paragraaf 5.1 geeft de 

resultaten van de receptieve woordenschattests in beide talen. In paragraaf 5.2 worden de 

resultaten van de productieve woordenschattests behandeld.  

 

5.1 Receptieve woordenschattests 

Tabel 1 laat de resultaten zien van de receptieve woordenschattest Fries, oftewel de 

testadaptatie. Eerst worden de resultaten van de gehele test gepresenteerd en dan die van het 

NC-deel en die van het C-deel. Het is maar bij 91 van de in totaal 98 kinderen die aan het 

onderzoek meededen, gelukt om deze test succesvol af te nemen. 

De gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal is 34,95 tegenover een 

gemiddelde van 29,63 bij de kinderen met Nederlands als thuistaal. Bij het NC-deel is de 

gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal 20,75 en de gemiddelde score van de 

kinderen met Nederlands als thuistaal 15,89. Bij het C-deel is de gemiddelde score 14,20 bij 

de kinderen met Fries als thuistaal en 13,74 bij de kinderen met Nederlands als thuistaal.  

Het verschil tussen de gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal en de 

gemiddelde score van alle kinderen (het totaal) is bij de gehele test en het NC-deel bijna even 

groot, namelijk (34,95-32,90=) 2,05 punten bij de gehele test en (20,75-18,88=) 1,87 punten 

bij het NC-deel. Evenzo is het verschil tussen de gemiddelde score van de kinderen met 

Nederlands als thuistaal en de gemiddelde score van alle kinderen (het totaal) bij de gehele 

test en het NC-deel ook bijna even groot, namelijk (29,63-32,90=) -3,27 punten bij de gehele 

test en (15,89-18,88=) -2,99 punten bij het NC-deel. Bij het C-deel is dit verschil in 

gemiddelde score van de kinderen per thuistaal met de gemiddelde score van alle kinderen 

bijna nihil, namelijk (14,20-14,02=) 0,18 punten bij de kinderen met Fries als thuistaal en 

(13,74-14,02=) -0,28 punten bij kinderen met Nederlands als thuistaal. De non-cognaatitems 

bepalen dus grotendeels de score van de gehele test. Het aandeel van de cognaatitems is 

relatief klein. De data die een half jaar later en een jaar later zijn verzameld laten dezelfde 

trend zien. Bij deze test hebben de cognaten dus nauwelijks invloed op de totaalscore van de 

kinderen.  

 

Tabel 1: Gemiddelden (gem) en bijbehorende standaarddeviaties (sd) van de ruwe scores van 

zowel de gehele receptieve woordenschattest voor het Fries (testadaptatie van PPVT-III-NL) 

als van het non-cognatendeel (NC-deel) en het cognatendeel (C-deel) van deze test. De scores 

zijn verdeeld over thuistaal (Fries, Nederlands). Verder is bij elke itemset (gehele test, NC-

deel, C-deel) het verschil gegeven tussen het gemiddelde van de kinderen per thuistaal en dat 

van alle kinderen (Δtot). 

Thuistaal  Gehele test NC-deel C-deel 

 N gem sd Δtot gem sd Δtot gem sd Δtot 

Fries 56 34,95 9,71 2,05 20,75 5,67 1,87 14,20 4,70 0,18 

Nederlands 35 29,63 7,88 -3,27 15,89 4,70 -2,99 13,74 3,98 -0,28 

Totaal 91 32,90 9,38  18,88 5,80  14,02 4,40  

 

Tabel 1 laat verder zien dat de standaarddeviaties bij het NC-deel en het C-deel bijna de helft 

kleiner zijn dan die van de gehele test, wat betekent dat er minder variatie zit in gemiddelde 

scores van respectievelijk de non-cognaatitems en de cognaatitems vergeleken met die van de 
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gehele test. Dit komt doordat het aantal items bij deze twee gedeeltes van de test uiteraard 

kleiner is dan het totale aantal items van de gehele test.  

De Nederlandse receptieve woordenschattest bevat uiteraard ook items die in beide 

talen gelijk zijn. Tabel 2 beschrijft daarom de resultaten met betrekking tot deze test.  

 

Tabel 2: Gemiddelden (gem) en bijbehorende standaarddeviaties (sd) van de ruwe scores van 

zowel de gehele receptieve woordenschattest voor het Nederlands (PPVT-III-NL) als van het 

non-cognatendeel (NC-deel) en het cognatendeel (C-deel) van deze test. De scores zijn 

verdeeld over thuistaal (Fries, Nederlands). Verder is bij elke itemset (gehele test, NC-deel, 

C-deel) het verschil gegeven tussen het gemiddelde van de kinderen per thuistaal en dat van 

alle kinderen (Δtot). 

Thuistaal  Gehele test NC-deel C-deel 

 N gem sd Δtot gem sd Δtot gem sd Δtot 

Fries 61 36,61 8,61 -0,65 20,49 4,81 -0,22 16,11 4,34 -0,44 

Nederlands 31 38,55 7,94 1,29 21,13 3,98 0,42 17,42 4,28 0,87 

Totaal 92 37,26 8,40  20,71 4,53  16,55 4,34  

 

De aantallen (N) verschillen van die uit Tabel 1, omdat het niet gelukt is bij alle peuters deze 

test succesvol af te nemen. De gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal is 

36,61 tegenover de gemiddelde score van 38,55 bij de kinderen met Nederlands als thuistaal. 

Bij het NC-deel is de gemiddelde score 20,49 bij de kinderen met Fries als thuistaal en 21,13 

bij de kinderen met Nederlands als thuistaal. Bij het C-deel is de gemiddelde score 16,11 bij 

de kinderen met Fries als thuistaal en 17,42 bij de kinderen met Nederlands als thuistaal.  

De verschillen zijn bij de resultaten van deze woordenschattest erg klein. Ze doen echter 

geen afbreuk aan onze stelling dat de cognaten geen invloed hebben op de resultaten. De 

verschillen worden namelijk minder belangrijk naarmate het verschil in competentie kleiner 

wordt en dat is bij deze test het geval. Bij de kinderen met Fries als thuistaal is het verschil 

tussen het gemiddelde van deze groep kinderen met het gemiddelde van de totale groep 

kinderen -0,65 punten bij de gehele test. Dit verschil wordt voor het grootste deel verklaard 

door het C-deel, dat -0,44 punten bedraagt, terwijl het NC-deel -0,22 punten van het verschil 

verklaart. Bij de kinderen met Fries als thuistaal lijkt het C-deel een iets belangrijker aandeel 

te leveren. Bij de kinderen met Nederlands als thuistaal is het verschil tussen het gemiddelde 

van de kinderen met Nederlands als thuistaal en van alle kinderen 1,29 punten. Dit verschil 

wordt ook vooral verklaard vanuit het C-deel. Zoals gezegd zijn de verschillen tussen beide 

groepen kinderen miniem. Beide groepen kinderen blijken ongeveer even competent te zijn in 

de receptieve woordenschat van het Nederlands. Een verklaring voor dit resultaat kan zijn dat 

de kinderen bij dit tweede testmoment (het Nederlands werd enkele weken later getest dan het 

Fries) al gewend zijn aan de testsituatie waarbij ze door een vreemde uit hun groep worden 

gehaald om spelletjes te doen. De data die een half jaar later en een jaar later zijn verzameld 

laten zien dat de verschillen opnieuw nihil zijn (minimum verschil van 0,24 punten, maximum 

verschil van 1,20 punten), maar dat het verschil bij deze twee follow-up metingen door de 

non-cognaten worden bepaald.  

 

5.2 Productieve woordenschattests 

Tabel 3 laat de resultaten van de productieve woordenschattest van het Nederlands zien door 

de gemiddelden en standaarddeviaties te geven van zowel de gehele test als van het NC-deel 

en het C-deel. Het verschil in aantal kinderen (N) bij deze test en bij de beide receptieve tests 

(zie paragraaf 5.1) is te verklaren uit het feit dat niet bij ieder kind de test succesvol is 

afgenomen.  
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Tabel 3: Gemiddelden (gem) en bijbehorende standaarddeviaties (sd) van de ruwe scores van 

zowel de gehele productieve woordenschattest voor het Fries (testadaptatie subtest 

Woordontwikkeling) als van het non-cognatendeel (NC-deel) en het cognatendeel (C-deel) 

van deze test. De scores zijn verdeeld over thuistaal (Fries, Nederlands). Verder is bij elke 

itemset (gehele test, NC-deel, C-deel) het verschil gegeven tussen het gemiddelde van de 

kinderen per thuistaal en dat van alle kinderen (Δtot). 

Thuistaal  Gehele test NC-deel C-deel 

 N gem sd Δtot gem sd Δtot gem sd Δtot 

Fries 57 10,47 4,01 1,45 5,26 2,60 1,83 5,91 2,35 -0,13 

Nederlands 34 6,59 2,46 -2,43 0,35 0,65 -3,08 6,26 2,27 0,22 

Totaal 91 9,02 3,97  3,43 3,17  6,04 2,31  

 

De gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal is 10,47 tegenover een 

gemiddelde van 6,59 bij de kinderen met Nederlands als thuistaal. Bij het NC-deel is de 

gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal 5,26 en 0,35 bij de kinderen met 

Nederlands als thuistaal. Bij het C-deel is de gemiddelde score van de kinderen met Fries als 

thuistaal 5,91 en 6,26 bij de kinderen met Nederlands als thuistaal. De kinderen met 

Nederlands als thuistaal geven dus slechts enkele keren een correcte Friestalige respons en 

voor de rest geven zij alleen bij de cognaatitems een correcte respons.  

Het verschil tussen de gemiddelde score van de kinderen met Fries als thuistaal en van 

het totaal aan kinderen is bij de gehele test bijna gelijk aan dat van het NC-deel, namelijk 1,45 

punten bij de gehele test en 1,83 punten bij het NC-deel. Ook het verschil tussen de 

gemiddelde score van de kinderen met Nederlands als thuistaal en dat van alle kinderen is 

bijna gelijk, te weten -2,43 punten bij de gehele test en -3,08 punten bij het NC-deel. Bij de 

cognaatitems is het verschil per groep thuistaal met het totaal aan kinderen nihil, namelijk  

-0,13 punten bij de kinderen met Fries als thuistaal en 0,22 punten bij de kinderen met 

Nederlands als thuistaal. Dit betekent dat de cognaatitems nauwelijks invloed uitoefenen op 

het resultaat. Ook hier wordt het verschil in scores vooral bepaald door de non-cognaatitems. 

De data die een half jaar en een jaar later verzameld zijn bij dezelfde kinderen geven 

eenzelfde beeld. Bij deze testadaptatie hebben de cognaten dus geen betekenisvolle invloed op 

de resultaten.  

De resultaten van de Nederlandse productieve woordenschattest zijn ondergebracht in 

Tabel 4. Ook hier wijkt het aantal kinderen af van de overige drie tests omdat niet bij ieder 

kind de test succesvol is afgenomen. 

 

Tabel 4: Gemiddelden (gem) en bijbehorende standaarddeviaties (sd) van de ruwe scores van 

zowel de gehele productieve woordenschattest voor het Nederlands (subtest 

Woordontwikkeling) als van het non-cognatendeel (NC-deel) en het cognatendeel (C-deel) 

van deze test. De scores zijn verdeeld over thuistaal (Fries, Nederlands). Verder is bij elke 

itemset (gehele test, NC-deel, C-deel) het verschil gegeven tussen het gemiddelde van de 

kinderen per thuistaal en dat van alle kinderen (Δtot). 

Thuistaal  Gehele test NC-deel C-deel 

 N gem sd Δtot gem sd Δtot gem sd Δtot 

Fries 57 8,65 4,51 -2,28 2,07 2,24 -2,17 6,75 2,92 -0,32 

Nederlands 31 15,13 6,56 4,20 8,23 4,36 3,99 7,65 3,02 0,58 

Totaal 88 10,93 6,14  4,24 4,30  7,07 2,97  

 

De gemiddelde score van de kinderen met thuistaal Fries op de productieve woordenschattest 

Nederlands is 8,65. De gemiddelde score van de kinderen met Nederlands als thuistaal is 

beduidend hoger, namelijk 15,13. Bij het NC-deel is de gemiddelde score van de kinderen met 
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thuistaal Fries 2,07 en van de kinderen met thuistaal Nederlands 8,23. Bij het C-deel is de 

gemiddelde score 6,75 bij de kinderen met Fries als thuistaal en 7,65 bij de kinderen met 

Nederlands als thuistaal. 

Het verschil tussen het gemiddelde van de kinderen met Fries als thuistaal en dat van 

alle kinderen op de gehele test is bijna gelijk aan dat van het NC-deel, namelijk -2,28 punten 

bij de gehele test en -2,17 punten bij het NC-deel. Ook is het verschil tussen het gemiddelde 

van de kinderen met Nederlands als thuistaal en dat van het totaal aan kinderen op de gehele 

test bijna gelijk aan dat van het NC-deel, te weten 4,20 punten bij de gehele test en 3,99 

punten bij het NC-deel. De verschillen tussen het gemiddelde per thuistaal en dat van alle 

kinderen bij het C-deel zijn zeer gering, namelijk -0,32 punten bij de kinderen met Fries als 

thuistaal en 0,58 punten bij de kinderen met Nederlands als thuistaal. Dit betekent dat de non-

cognaatitems voornamelijk het verschil uitmaken. De data die een half jaar later en een jaar 

later bij deze kinderen zijn verzameld, laten eenzelfde trend zien. Net als bij de andere drie 

tests, spelen hier de cognaatitems geen belangrijke rol.  

 

 

6. Discussie 

 

Bij zowel beide receptieve woordenschattests als bij beide productieve woordenschattests 

hebben de cognaatitems geen betekenisvolle invloed op de resultaten. Cognaten bestaan nu 

eenmaal. Zij komen in het dagelijks leven voor en zijn onderdeel van taal. Tests horen 

representatief te zijn voor een taal, ook voor een taal die een overlap met een andere taal 

vertoont. In dat geval hoort die overlap eveneens in de taaltest aanwezig te zijn. Wij sluiten 

ons aan bij de conclusie van Meara, Lightbown & Halter (1994) dat de aanwezigheid van 

cognaten in een test geen invloed op de resultaten zal hebben wanneer het aantal cognaatitems 

een goede weerspiegeling is van het daadwerkelijke aantal cognaten tussen beide talen. De 

validiteit van een testadaptatie waarbij met deze conclusie rekening is gehouden wordt daar 

niet door aangetast. Ook de betrouwbaarheid van die test loopt geen gevaar, want de interne 

homogeniteit blijft ongeveer hetzelfde. Mocht men toch het zekere voor het onzekere willen 

nemen, dan kan men altijd achteraf kiezen voor een pragmatische aanpak door de 

cognaatitems uit de test te halen. Wanneer echter de cognaten tijdens de testadaptatie al uit de 

test worden gelaten, dan creëert men een test met een hogere moeilijkheidsgraad die zich richt 

op een hoger niveau in plaats van een algemeen niveau van de woordenschat. Het middel 

streeft dan het doel voorbij.  

Kortom, het gebruik van cognaten in testadaptaties is dus geoorloofd wanneer de test 

dan nog steeds een goede representatie is van de geteste taal. De variantie in scores is 

nauwelijks te verklaren door de cognaten. Als het doel van de test is om het algemene niveau 

in woordenschat te meten, dan is de aanwezigheid van cognaten in die test ‘in goede saak’, 

oftewel een goede zaak. 
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