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Samenvatting 
VARIABILITEIT IN DE VERWERVING VAN ALLOMORFEN: HET  

NEDERLANDSE DIMINUTIEF EN DE VERLEDEN TIJD 

Welke factoren hebben invloed op de verwerving van allomorfen? In dit 

proefschrift worden vier studies gepresenteerd waarin de productiviteit en 

verwerving van de Nederlandse diminutief- en verleden tijd-allomorfen zijn 

onderzocht. Zowel volwassenen als kinderen met en zonder leesproblemen 

zijn getest op hun productie- en beoordelingsvaardigheden met zowel echte 

als verzonnen zelfstandig naamwoorden en werkwoorden.  

 Allomorfen zijn fonologische varianten van het morfeem. De keuze 

voor de geschikte allomorf kan afhangen van de fonologische karakteristieken 

van de stam waaraan het morfeem wordt toegevoegd. Deze vormen zijn 

gebaseerd op de fonologische en/of fonotactische restricties van de taal 

(restricties op de toegestane combinaties van fonemen in een taal). De 

verschillende studies in dit proefschrift zijn gebaseerd op eerder onderzoek 

dat heeft aangetoond dat sommige allomorfen langzamer worden verworven 

dan andere. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat wanneer kinderen de Engelse 

regelmatige verleden tijd moeten vormen zij verschillen laten zien in 

productievaardigheden afhankelijk van welk allomorf, /-d/ als in ‘lived’, /-t/ als 

in ‘helped’, en /-Id/ als in ‘waited’, er wordt verwacht. Het blijkt dat de 

syllabische /-Id/ allomorf minder accuraat wordt geproduceerd dan de andere 

twee allomorfen. Menig ander voorbeeld van een latere verwerving van 

sommige allomorfen in vergelijking tot andere allomorfen is gevonden in niet 

alleen het Engels, maar ook in andere talen. Verschillende studies hebben 

gevonden dat de complexiteit van de coda, articulatiemoeilijkheden, 

fonetische kwaliteit, fonetische afhankelijkheid, klemtoonplaatsing en 

syllabiciteit invloed hebben op de productie en perceptie van allomorfen. Een 

belangrijk inzicht voor dit proefschrift is derhalve dat de complexiteit van de 
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fonologische structuur en karakteristieken van de stam waaraan een allomorf 

wordt toegevoegd van invloed lijken te zijn op de productiviteit en verwerving 

van allomorfen. In hoeverre dit daadwerkelijk het geval is, wordt  verder 

onderzocht in dit proefschrift. Omdat morfologische vervoegingen en 

derivaties dus een fonologische component bevatten, zou het daarnaast ook 

zo kunnen zijn dat de fonologische vaardigheden van kinderen de verwerving 

van allomorfen positief beïnvloeden.  Fonologische vaardigheden ten opzichte 

van het gebruik van de geschikte allomorf zijn daarom ook onderzocht.  

 Een aantal eerdere studies heeft bovendien aangetoond dat 

frequentie-effecten moeten worden meegenomen wanneer de 

taalontwikkeling wordt onderzocht. Het is herhaaldelijk gevonden, zowel 

binnen de fonologische, morfologische, syntactische als de semantische 

ontwikkeling, dat kinderen de meer frequente taalstructuren eerder 

verwerven dan de minder frequente structuren. Zodoende is het dus te 

verwachten dat de verwerving van morfofonologische patronen en allomorfen 

afhangt van de relatieve frequentie van deze patronen. De effecten van 

fonotactische-frequentie en type-frequentie zijn daarom ook onderzocht. De 

grootte van het vocabulaire van kinderen en de invloed op de verwerving van 

allomorfen is gerelateerd aan deze frequentie-effecten. De relatie tussen 

woordenschat en verwerving van allomorfen is daarom ook onderzocht. Het 

leren van lexicale items beïnvloedt de organisatie van het lexicon zodanig dat 

algemene patronen geabstraheerd en productief kunnen worden. Dit is 

gebaseerd op het idee dat hoe groter het kind zijn lexicon, hoe vaker het kind 

een morfofonologisch patroon is tegengekomen, en hoe beter het kind zal 

weten welk allomorf geschikt is.  

 In dit proefschrift zijn bij kinderen van de basisschoolleeftijd zowel 

linguïstische vaardigheden (fonologische verwerking en grootte van het 

lexicon) als item-specifieke karakteristieken (fonologische karakteristieken 
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van de stam, type-frequentie van de allomorfen en fonotactische-frequentie 

van de stam+allomorf combinaties) onderzocht in relatie tot scores op een 

productie- en beoordelingstaak. De Nederlandse verleden tijd-allomorfen,     

/-dә/, /-tә/, en de Nederlandse diminutief-allomorfen, /-jә/, /-tjә, /-әtjә/,       

/-pjә/, en /-kjә/, zijn in deze twee taken getest. Verdere details met betrekking 

tot de rationaal van dit proefschrift zijn te vinden in de inleiding (Hoofdstuk 

1).  

 Omdat de verschillende studies in Hoofdstuk 3 – 6 een vergelijkbare 

achtergond hebben en gebruik maken van dezelfde methodologie, zijn deze 

beschreven in Hoofdstuk 2. Het vervoegen van de Nederlandse verleden tijd 

en het diminutief is beschreven, als ook de stimuli en materialen die in de 

verschillende studies zijn gebruikt. In de productie- en beoordelingstaak zijn 

zowel bestaande als verzonnen woorden gebruikt. Volwassenen (Hoofdstuk 3), 

typisch ontwikkelende kinderen (Hoofdstuk 4 en 5), en kinderen met 

leesproblemen (Hoofdstuk 6) zijn getest.  

 Het hoofddoel van dit proefschrift is het bestuderen van de 

ontwikkeling en verwerving van allomorfen. Desalniettemin is het belangrijk 

om bewust te zijn van wat de uitkomst van deze ontwikkeling zal zijn. 

Afgaande op de linguïstische beschrijving van het Nederlandse diminutief (zie 

Hoofdstuk 2), is deze een complex morfofonologisch fenomeen met vijf 

allomorfen die afhangen van verschillende fonologische karakteristieken van 

de stam. Vooral de fonologische karakteristieken die aanleiding geven tot het 

gebruik van de allomorf /-әtjә/ lijken vrij complex te zijn. Hoewel er een 

aantal theoretische studies bestaat die de vorming van het Nederlandse 

diminutief beschrijven, is de productiviteit van het diminutief relatief 

onbekend. De productiviteit van het diminutief in volwassenen is daarom 

eerst onderzocht (Hoofdstuk 3). De resultaten laten zien dat de vier 
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allomorfen /-jә/, /-tjә/, /-pjә/, en /-kjә/ volledig productief zijn in 

volwassenen. Daarentegen lijkt de allomorf /-әtjә/ niet volledig productief te 

zijn. De volwassenen lijken de bestaande stam+/-әtjә/ combinaties op te slaan 

in hun lexicon en scoren op plafondniveau. Echter, de morfofonologische 

patronen worden niet altijd gegeneraliseerd naar de verzonnen zelfstandig 

naamwoorden. In plaats daarvan gebruikten de volwassenen plaatsassimilatie 

met de laatste foneem van de stam en beoordeelden zij zowel de target als 

niet-target stam+/-әtjә/ combinaties als correct. Deze bevindingen zijn 

meegenomen in de hieropvolgende studies waarin de verwerving van 

allomorfen in kinderen zijn getest. 

 In Hoofdstuk 4 is de relatie tussen linguïstische vaardigheden 

(fonologische verwerking en grootte van het vocabulaire) en de testscores op 

de productie en beoordelingstaak in vijf- tot tienjarige typisch ontwikkelende 

kinderen geanalyseerd. De samenhang tussen de fonologische vaardigheden, 

gemeten met nonword repetitie, fonologisch bewustzijn, en digit span taken, 

en woordenschat, gemeten met de PPVT, en het vermogen om stam+allomorf 

combinaties te produceren en beoordelen, is onderzocht. Omdat de allomorf 

/-әtjә/ minder productief is in volwassenen dan de andere allomorfen 

(Hoofdstuk 3), en de bevindingen zouden moeten gelden voor de verwerving 

van allomorfen in het algemeen, is er besloten om dit allomorf uit te sluiten 

van de analyse voor de productietaak. Verder is er in deze studie naar de 

allomorfen in hun geheel gekeken, in tegenstelling tot wat is gedaan in 

Hoofdstuk 3 en 5 waar de verschillende allomorfen apart zijn geanalyseerd. De 

resultaten van deze studie tonen aan dat de fonologische vaardigheden van 

kinderen significant gerelateerd zijn aan de scores op de productie- en 

beoordelingstaak die de Nederlandse diminutief- en verleden tijd-allomorfen 

testen. Ondanks dat de scores op de woordenschattaak significant 

correleerden met de scores op de productie- en beoordelingstaak voor zowel 
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de verleden tijd als diminutief, en significant waren in sommige suboptimale 

modellen, waren deze scores alleen significant gerelateerd in het optimale 

model dat de productiescores voor de bestaande verleden tijd voorspelt. De 

grootte van de (receptieve) woordenschat van kinderen lijkt dus een kleiner 

effect te hebben op de allomorf productie- en beoordelingsvermogens van 

kinderen dan fonologisch bewustzijn en fonologisch werkgeheugen. De 

resultaten van deze studie suggereren een relatie tussen fonologisch 

verwerken, het lexicon, en productie- en beoordelingsscores van allomorfen in 

basisschoolkinderen. Desalniettemin laten de resultaten ook zien dat deze 

scores sterker zijn geassocieerd met fonologische vaardigheden dan met de 

grootte van het lexicon.  

 De studie in Hoofdstuk 5 behandelt de item-specifieke 

karakteristieken van de stam en de allomorf in relatie tot de scores op de 

productietaak in dezelfde kinderen die ook in Hoofdstuk 4 zijn getest. Meer in 

het bijzonder is de productiviteit van het Nederlandse diminutief de focus van 

deze studie. Welke stam- en allomorf-specifieke factoren een bijdrage hebben 

aan de latere verwerving van sommige allomorfen ten opzichte van andere 

allomorfen, de niet-target producties, en of deze factoren gedurende de 

ontwikkeling veranderen, is onderzocht. Hoewel eerdere studies hebben 

aangetoond dat de fonologische karakteristieken en frequenties van de 

stammen, allomorfen, en stam+allomorf combinaties van invloed zijn, is de 

samenhang tussen deze factoren onduidelijk. De Nederlandse diminutief-

allomorfen hebben variërende type-frequenties en het gebruik van deze 

allomorfen hangt af van de specifieke fonologische karakteristieken van de 

stam. Dit maakt het mogelijk om de relatie tussen de verschillende factoren te 

onderzoeken. De complexiteit van de fonologische karakteristieken van de 

stam en type-frequentie van de allomorfen bleek van invloed te zijn op de 
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verwerving van het Nederlandse diminutief. Echter, complexiteit bleek van 

groter belang te zijn dan type-frequentie (een effect van fonotactische-

frequentie is niet gevonden in deze studie). De resultaten laten dus zien dat 

het aantal keer dat een kind een allomorf tegenkomt een effect heeft, maar 

dat kinderen zich vooral bewust moeten zijn van de fonologische 

karakteristieken van de stam, en, hierop gebaseerd, in staat moeten zijn om te 

generaliseren over meerdere items. De bevindingen van deze studie komen 

dus in grote lijnen overeen met de resultaten van Hoofdstuk 4 die het belang 

van fonologische vaardigheden in de verwerving van allomorfen aantonen.  

 Tenslotte zijn in Hoofdstuk 6 de relaties tussen fonologische en 

morfologische vaardigheden onderzocht in kinderen met leesproblemen. 

Meer concreet zijn kinderen met decodeerproblemen onderzocht omdat 

eerdere studies hebben aangetoond dat deze kinderen fonologische 

verwerkingsproblemen laten zien. Zoals ook in de eerdere studies in dit 

proefschrift zijn de verleden tijd en diminutief allomorfen getest met een 

productie- (zonder /-әtjә/) en beoordelingstaak. De resultaten laten zien dat 

de kinderen met leesproblemen moeilijkheden hebben met snel 

geautomatiseerd benoemen (RAN-taak, de vaardigheid om vertrouwde 

symbolen, zoals driehoeken, vierkanten, en kleuren, zo snel mogelijk te 

benoemen), maar geen verdere taal- of fonologische problemen hebben. 

Daarnaast laten zij ook geen problemen met de productie- en 

beoordelingstaak zien. Deze bevinding dat de kinderen met leesproblemen 

geen problemen laten zien met de taken die allomorfie testen komt overeen 

met de hypothese dat er ook kinderen met leesproblemen zijn die geen 

verdere taalproblemen laten zien. De resultaten komen bovendien ook 

overeen met eerdere studies die hebben laten zien dat alleen kinderen met 

voornamelijk zwakke fonologische vaardigheden moeilijkheden laten zien 

met morfologie. Dit in contrast tot kinderen met sterke fonologische 
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vaardigheden die geen morfologische problemen laten zien. De resultaten 

komen verder overeen met de bevindingen in Hoofdstuk 4 waar significante 

associaties tussen fonologische vaardigheden en scores op de productie- en 

beoordelingstaak zijn gevonden. Ook in deze studie zijn er significante 

correlaties tussen de scores op de productie- en beoordelingstaak die 

allomorfie testen en de fonologische vaardigheden van kinderen met 

leesproblemen gevonden. Daarmee zijn de resultaten van deze studie dus in 

overeenstemming met de resultaten van de andere studies in dit proefschrift: 

zowel fonologische vaardigheden als de fonologische karakteristieken van de 

stam lijken een substantieel effect te hebben op de verwerving van de 

allomorfische patronen getest in dit proefschrift. 

 De bevindingen van de studies gepresenteerd in dit proefschrift laten 

zien dat linguïstische vaardigheden, item-specifieke karakteristieken, en de 

verwerving van allomorfie geassocieerd zijn in kinderen van de 

basisschoolleeftijd. De resultaten laten zien dat fonologische vaardigheden en 

complexiteit van de fonologische karakteristieken van de stam van groter 

belang lijken te zijn dan de grootte van het vocabulaire en frequentie. 

Desalniettemin is het onmogelijk om de allomorfen te verwerven zonder 

genoeg input. Hoe meer exemplaren er beschikbaar zijn, des te eerder zal het 

kind de patronen verwerven die de keuze voor het juiste allomorf bepalen. 

Bekendheid met de fonologische karakteristieken van de stam en genoeg 

exemplaren van de stam+allomorf in het lexicon zijn noodzakelijk. Niettemin 

lijkt de variatie in de verwerving van allomorfen voornamelijk veroorzaakt te 

worden door verschillen in fonologische vaardigheden van kinderen en 

variaties in de complexiteit van de fonologische karakteristieken van de stam 

(zie ook Hoofdstuk 7). Hoe beter de fonologische vaardigheden van kinderen, 

hoe meer ze zich bewust zullen zijn van de verschillende fonologische 
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karakteristieken en de gerelateerde morfofonologische patronen, en des te 

accurater zullen zij deze patronen kunnen generaliseren. Hoe complexer de 

fonologische karakteristieken, hoe moeilijker het zal zijn voor de kinderen om 

over de verschillende morfofonologische patronen te generaliseren. 

Samenvattend laten de resultaten in dit proefschrift dus zien dat de grootte 

van het lexicon en type-frequentie van het allomorf van invloed zijn op de 

verwerving van allomorfen, maar dat fonologische vaardigheden en de 

complexiteit van de fonologische karakteristieken van de stam directer 

gerelateerd zijn aan de verschillen in de verwerving van allomorfen.    
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