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Abstract
In dit onderzoek is expliciete fonetische instructie bestudeerd. Expliciete fonetische instructie is een
instructievorm die erop gericht is om mensen bewust te maken van subtiele verschillen tussen klanken
in een tweede taal. Bij deze vorm van instructie krijgen mensen aangeleerd wat de verschillen tussen
twee klanken zijn, hoe deze verschillen gehoord kunnen worden en in welk opzicht de klanken
verschillen van de eerste taal. In dit onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de vraag wat het
effect van expliciete fonetische instructie is bij Nederlanders van 65 jaar en ouder op het bewust zijn
van het onderscheid tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/ en op de vaardigheid
om deze Engelse klanken auditief te herkennen in geïsoleerde woorden. Hiervoor hebben
participanten een woordkennistaak en een auditieve perceptietaak uitgevoerd in een pre-test en in
een post-test. Tussen de pre- en de post-test in ontvingen participanten een instructie over één van
de twee klankcontrasten. In de woordkennistaak moesten participanten aangeven of woordparen
gelijk of verschillend klinken als de woorden uitgesproken zouden worden. In de auditieve
perceptietaak moesten participanten aangeven welk woord ze gehoord hadden, waarbij ze konden
kiezen uit twee woorden van een minimaal paar met de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en
/d/. De combinatie van zowel het meetmoment (pre-test of post-test), als het contrasttype (/æ/-/Ɛ/testitems of finale /t/-/d/-testitems), als het trainingstype (/æ/-/Ɛ/-instructie of finale /t/-/d/instructie) blijkt een significante invloed te hebben op de gemiddelde testscore van de beide taken.
Expliciete fonetische instructie heeft bij senioren dus een positief effect op het bewust zijn van en het
herkennen van Engelse klanken.
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1. Inleiding
De taal die je spreekt bepaalt voor een groot deel hoe je de wereld ervaart. Wanneer er binnen een
taal bijvoorbeeld geen woord is voor de kleur paars, ervaren mensen uit deze taalgemeenschap de
kleur paars niet als afwijkend van rood of blauw. Of, anders gezegd, deze mensen maken geen
onderscheid tussen blauw en paars en scharen beide kleuren onder één groep (Özgen, 2004). Ditzelfde
principe geldt ook voor klankperceptie: wanneer er binnen een taal geen onderscheid wordt gemaakt
tussen twee klanken, kunnen mensen uit deze taalgemeenschap het verschil tussen beide klanken niet
zondermeer horen, omdat de klanken in één groep gecategoriseerd worden. Er zijn verschillende
factoren die een rol spelen bij het wel of niet kunnen onderscheiden van bepaalde klanken. Deze
factoren worden hieronder besproken.

1.1 Categorisering van klanken uit een vreemde taal
Het Perceptual Assimilation Model (PAM) (Best, 1994) geeft een verklaring voor het feit dat mensen
niet alle bestaande klankverschillen kunnen onderscheiden. Dit model geeft weer hoe luisteraars
spraakgeluiden uit een andere taal waarnemen. Vreemde spraakgeluiden worden geclassificeerd aan
de hand van de foneemcategorieën van de moedertaal. Omdat talen uniek zijn in hun fonemische
contrastinventarissen, is de perceptie van fonemen uit een andere taal niet altijd juist. Volgens het
PAM zijn er verschillende mogelijkheden, waarop luisteraars twee contrasterende fonemen uit een
andere taal (foutief) kunnen behandelen als fonemen uit hun eigen taal. Twee fonemen uit een andere
taal die in de eigen taal binnen één foneemcategorie waargenomen worden, zijn het moeilijkst te
onderscheiden. Dit is het geval wanneer in de vreemde taal twee fonemen aan twee verschillende
foneemcategorieën worden toegeschreven, waar in de eigen taal de fonemen uit de vreemde taal aan
één foneemcategorie toegeschreven worden. De beide spraakgeluiden uit de vreemde taal worden in
de eigen taal dan dus toegeschreven aan een enkele foneemcategorie. Een voorbeeld hiervan zijn de
Engelse fonemen /l/ en /r/ die in het Japans niet onderscheiden worden (McCandliss, Fiez, Protopapas,
Conway, & McClelland, 2002). Klanken die het makkelijkst onderscheiden worden, zijn fonemen die
zowel in de eigen als in de vreemde taal aan twee aparte foneemcategorieën toegeschreven worden.
Het contrast uit de vreemde taal komt dan overeen met het contrast uit de bekende taal en dit is
makkelijk waar te nemen (Broersma, 2005). Naast deze relatief moeilijke en gemakkelijke
foneemherkenning, kent het PAM nog andere foneem-categorisatiemogelijkheden.
Een andere factor die een rol kan spelen bij het onderscheiden van vreemde klanken, is de
bekendheid met een bepaald klankcontrast. Als luisteraars bekend zijn met een bepaald contrast,
omdat dit voorkomt in hun moedertaal, kunnen zij dit contrast in de vreemde taal ook herkennen.
Zelfs als dit contrast in de vreemde taal op een andere positie voorkomt dan gebruikelijk is in de
moedertaal, zijn luisteraars in staat om twee verschillende klanken te herkennen. Dit toonde Flege
(1989) aan met een onderzoek naar de perceptie van het Engelse /t/-/d/-contrast op woordfinale
positie door Chinezen. Het Chinees heeft weliswaar een /t/-/d/-contrast, maar niet op een woordfinale
positie. Uit het onderzoek van Flege bleek dat Chinese luisteraars gebruik maakten van hun kennis van
het /t/-/d/-contrast op een andere positie dan woordeinde. Daardoor konden deze Chinezen een
onderscheid maken tussen de Engelse /t/ en /d/ op woordfinale positie. Hieruit blijkt dat luisteraars
voor het herkennen van de foneemcontrasten uit een vreemde taal gebruikmaken van perceptuele
aanwijzingen, waarmee zij ervaring hebben vanuit hun moedertaal. Deze perceptuele aanwijzingen
zijn noodzakelijk voor het herkennen van de foneemcontrasten uit een tweede taal (Broersma, 2005).

1.2 Leeftijdgerelateerde aspecten
1.2.1 Leeftijdgerelateerde aspecten en tweedetaalverwerving
Uit het bovenstaande blijkt dat specifieke taalaspecten van belang zijn bij het herkennen van vreemde
klankcontrasten. De herkenning van vreemde klankcontrasten wordt ook beïnvloed door
leeftijdgerelateerde aspecten. Zo is bij het leren van een vreemde taal de Age of Acquisition (AoA), de
leeftijd waarop iemand start met het leren van een taal, een belangrijke indicator voor het uiteindelijke
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niveau in deze taal. De AoA correleert namelijk negatief met het behaalde niveau in een tweede taal.
Dit houdt in dat mensen die op latere leeftijd beginnen met het leren van een nieuwe taal, uiteindelijk
een lager eindniveau zullen hebben in het actief en passief gebruik van deze taal dan mensen die op
jongere leeftijd begonnen zijn met het leren van een taal (Birdsong, 2005). Bij het leren van een nieuwe
taal geldt dat jonge kinderen (tot 5 à 6 jaar) beter om kunnen gaan met vreemde klanken, omdat de
foneemcategorieën waartoe zij deze klanken indelen, nog flexibel zijn. Voor oudere kinderen (vanaf 7
jaar) en volwassenen geldt dat de foneemcategorieën waarbinnen klanken ingedeeld worden
vaststaan (Walley & Flege, 1999). Daarnaast zorgen cognitieve factoren voor een verminderd
vermogen om na de kindertijd een tweede taal te leren. Cognitieve verminderingen zijn al zichtbaar
bij jongvolwassenen en worden steeds sterker naarmate de leeftijd stijgt. Cognitieve factoren die een
rol spelen bij tweedetaalverwerving zijn bijvoorbeeld associatiegeheugen, werkgeheugen en
verwerkingssnelheid (Birdsong, 2006).
1.2.2 Leeftijdgerelateerde aspecten en spraakperceptie
Leeftijdgerelateerde aspecten spelen ook een rol bij het herkennen van klankcontrasten uit de eigen
taal en bij spraakperceptie. Leeftijd wordt bijvoorbeeld vaak geassocieerd met het vermogen tot
spraakperceptie. Bij veroudering vindt er een vermindering in de vaardigheid van spraakperceptie
plaats. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst is gehoorverlies een probleem dat bijdraagt aan
deze achteruitgang. Daarnaast draagt een verminderd vermogen tot auditorische temporele
verwerking mogelijk bij aan de problemen die senioren ervaren bij spraakperceptie in alledaagse
situaties.
Temporele aspecten die een rol spelen bij spraakperceptie komen voor op suprasegmentaal en
segmentaal niveau. Op suprasegmentaal niveau worden lexicale en syntactische verwerking beïnvloed
door het tempo en het ritme van syllabepatronen. Op segmentaal niveau hebben durationele
aanwijzingen invloed op de foneemidentificatie. Uit duur-discriminatie experimenten blijkt dat oudere
volwassenen durationele aanwijzingen minder goed kunnen verwerken dan jongere volwassenen
(Fitzgibbons, & Gordon-Salant, 1994). Vooral bij korte duuritems (minder dan 20 milliseconden) zijn
oudere volwassenen slechter in staat de items van elkaar te onderscheiden dan jongere volwassenen.
Hieruit volgt dat oudere volwassenen het lastig vinden om informatie met een kleine variatie snel en
accuraat te verwerken. Op groter niveau leidt dit voor oudere volwassenen, in hogere mate dan voor
jongere volwassenen, tot problemen bij het volgen van snelle spraak (Schneider, & Pichora-Fuller,
2001).
Naast het volgen van snelle spraak hebben oudere volwassenen ook meer moeite met het volgen
van spraak in een lawaaierige omgeving. Voor het selecteren van een bepaalde spraakbron in een
omgeving waarin verschillende geluidsbronnen aanwezig zijn, zijn temporele structuren van spraak
belangrijk. Temporele verschillen in spraak liggen namelijk ten grondslag aan het detecteren en
identificeren van een bepaalde spraakbron. Bij oudere volwassenen is het vermogen tot temporele
structurering van spraak vaak aangedaan (Schneider, & Pichora-Fuller, 2001).
1.2.3 Leeftijdgerelateerde aspecten en spraakperceptie in een tweede taal
Ook bij spraakperceptie in een tweede taal speelt leeftijd een rol. Uit het onderzoek van Flege, MacKay
en Meador (1999) werd duidelijk dat de leeftijd waarmee iemand in aanraking komt met de tweede
taal de mate van accuraatheid beïnvloedt, waarmee vocalen uit die tweede taal herkend worden. In
het onderzoek van Flege et al. (1999) werd onderzocht hoe accuraat moedertaalsprekers van het
Italiaans, die Engels als tweede taal hadden en daar zeer ervaren in waren, Engelse vocalen konden
herkennen. Aan dit onderzoek namen moedertaalsprekers van het Italiaans deel die gedurende hun
leven naar Canada waren verhuisd. De participanten werden op basis van hun Age of Acquisition
ingedeeld in drie groepen: vroeg (7 jaar), midden (14 jaar) en laat (19 jaar). Voor de vocaaldiscriminatietaak gold dat hoe later de participanten verhuisd waren, hoe minder accuraat ze Engelse
vocalen konden herkennen. Ondanks dat de participanten gemiddeld 31 jaar in Canada woonden,
scoorden de participanten in de midden- en laatgroep lager op de discriminatietaak dan
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moedertaalsprekers van het Engels. Hieruit blijkt dat er een bepaald verschil blijft bestaan in
moedertaal- en niet-moedertaalperceptie van vocalen.
Ditzelfde effect van Age of Acquisition (AoA) werd ook gevonden voor woordherkenning: Meador,
Flege en MacKay (2000) onderzochten het AoA-effect op het herkennen van woorden uit de tweede
taal. Hierbij werd gebruik gemaakt van dezelfde soort participantengroepen als in het onderzoek van
Flege et al. (1999). De resultaten van het onderzoek toonden aan dat participanten uit de vroeggroep
een hogere score op de woordherkenningstaak behaalden, dan participanten uit de midden- en
laatgroep.
1.2.4 Leeftijdgerelateerde aspecten op fonetisch niveau
Op een lager niveau spelen veranderingen in foneemcategorieën mogelijk een rol bij de achteruitgang
van spraakperceptie. Stevenson (1975) geeft aan dat oudere luisteraars een gereduceerd aantal
foneemcategorieën hebben, waardoor zij fonemen minder specifiek kunnen indelen. Price en Simon
(1984) tonen aan dat er bij oudere mensen veranderingen bij temporele parameters in foneemgrenzen
optreden. Dit heeft als gevolg dat oudere mensen fonemen op basis van temporele aanwijzingen
anders kunnen categoriseren dan jongere mensen. Uit andere onderzoeken (Grady et al., 1984, Dubno
et al., 1984) komt echter naar voren dat er geen duidelijk aanwijsbare verschillen zijn in
spraakherkenningsvermogen bij jongeren en ouderen (wanneer er gecompenseerd werd voor
gehoorverlies).
Gelfand, Piper en Silman (1985) voerden onderzoek uit naar consonantherkenning in verschillende
leeftijdsgroepen (van 20 tot 65 jaar), waarbij de participanten een normaal functionerend gehoor
hadden. Over het algemeen waren de participanten goed in staat om consonanten te herkennen. Toch
werden er significante verschillen gevonden in de resultaten van de consonantherkenning tussen de
verschillende leeftijdsgroepen. Deze verschillen duiden op een afname in de vaardigheid om
consonanten te herkennen met het ouder worden. Een ander opvallend verschijnsel uit de resultaten
was dat er een consistentie zichtbaar was in de relatieve perceptuele moeilijkheidsgraad van
consonantencontrasten: het foutenpatroon was gelijk voor de verschillende leeftijdsgroepen. Dat
oudere mensen desondanks een verminderde vaardigheid hadden in het herkennen van de
consonanten ten opzichte van de jongere mensen, kan te maken hebben met de verwerking van
spraakperceptionele aanwijzingen. Volgens Gelfand en collega’s vindt er een verminderde overdracht
van informatie over verschillende foneemkenmerken plaats bij oudere mensen. Dit zorgt ervoor dat
niet alle spraakperceptionele aanwijzingen adequaat verwerkt kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij temporele aanwijzingen. Voor klanken waarbij durationele factoren belangrijk zijn, maar niet
de enige aanwijzingen zijn voor de bepaalde klank, geldt dat het perceptievermogen van deze
temporele aanwijzingen uit het spraaksignaal door veroudering wordt aangetast. Hieruit volgt dat er
achteruitgang van sommige structuren en processen in het taalsysteem plaatsvindt.
Deze aanname wordt tegengesproken door Dorman, Marton, Hannley en Lindholm (1985). In het
onderzoek van Dorman et al. werden verschillende fonetische identificatietaken uitgevoerd door
jongeren (jonger dan 40 jaar) en ouderen (ouder dan 60 jaar) met een normaal functionerend gehoor
en door ouderen (ouder dan 60 jaar) met gehoorverlies. In een identificatietaak met woorden die
fricatieven bevatten, moesten de participanten aangeven welk woord ze hoorden, waarbij ze twee
opties kregen. De stimuli werden als een continuüm aangeboden, waarbij het continuüm van het ene
naar het andere woord liep en waarbij bij elke stap de fricatiefduur van het woord werd verkort. In
deze identificatietaak werd er geen verschil gevonden tussen de resultaten van jongeren,
normaalhorende ouderen en ouderen met gehoorverlies. Dit levert bewijs voor de aanname dat noch
leeftijd noch gehoorverlies van invloed is op de vaardigheid om fonetische onderscheiden te maken
op basis van signaalduur. Fouten in fonetische identificatie kunnen volgens Dorman et al. dus niet
voortkomen uit afwijkingen in de verwerking van stimulusduur.
Gordon-Salant, Yeni-Komshian, Fitzgibbons en Barrett (2006) hebben een wat genuanceerdere
uitkomst. Volgens hen beïnvloedt leeftijd weliswaar de perceptie van temporele akoestische
aanwijzingen in natuurlijke spraak, maar geldt dit niet voor alle temporele aanwijzingen. Gordon-
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Salant en collega’s onderzochten of er leeftijdgerelateerde gebreken in perceptie te identificeren zijn
voor temporele akoestische aanwijzingen in consonanten en klinkers in geïsoleerde woorden. Drie
participantengroepen, jongeren (van 18 tot 33 jaar), ouderen (van 64 tot 77 jaar) met een normaal
functionerend gehoor en ouderen (van 64 tot 80 jaar) met gehoorverlies, moesten hiervoor
verschillende identificatietaken over spraakcontinua uitvoeren. Eén van de temporele akoestische
aanwijzingen die in dit onderzoek gebruikt werd, is klinkerduur als aanwijzing voor een finale
stemhebbende consonant. Voor deze temporele aanwijzing werd geen significant verschil gevonden
in de resultaten van oudere mensen en jongere mensen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de
klinkerduur een relevante akoestische aanwijzing was voor het identificeren van een woord. Dit is in
lijn met Raphael (1972), die eerder al aantoonde dat klinkerduur perceptueel relevant is als aanwijzing
voor finale stemhebbendheid. Voor spraakcontinua waar wel leeftijd gerelateerde verschillen werden
gevonden, viel het op dat jongere luisteraars eerder omschakelden naar het woord aan de andere kant
van het continuüm dan oudere luisteraars. Dit suggereert dat ouderen langere temporale akoestische
aanwijzingen nodig hebben om een oordeel te kunnen vormen over een bepaalde stimulusidentiteit.
Oudere mensen zijn echter in gelijke mate gevoelig voor subtiele temporele veranderingen in spraak
als jongere mensen, wanneer de spraaksignalen in geïsoleerde vorm gepresenteerd worden.
Concluderend stellen Gordon-Salant en collega’s dat oudere mensen een subtiele vermindering in
verwerkingsvermogen ervaren voor sommige akoestische temporele aanwijzingen in spraaksignalen.
Oudere mensen vertonen in zekere mate dus achteruitgang in de auditorische temporele verwerking
van spraaksignalen. Door deze achteruitgang vinden er veranderingen in spraakperceptie bij oudere
mensen plaats.
1.2.4.1 Interim-samenvatting
Uitgevoerde onderzoeken laten verschillende uitkomsten zien als het gaat om het effect van leeftijd
op klankperceptie. Gelfand en collega’s (1985) stelden vast dat klankperceptie negatief beïnvloed
wordt door ouderdom. Volgens hen kunnen temporele aanwijzingen voor bepaalde klanken door
oudere mensen minder adequaat verwerkt worden. Dorman en collega’s (1985) constateerden juist
dat leeftijd geen invloed heeft op klankperceptie. Uit hun onderzoek bleek dat leeftijd geen effect had
op de juiste verwerking van temporele aanwijzingen. Gordon-Salant en collega’s (2006) kwamen tot
de conclusie dat leeftijd weliswaar een negatief effect heeft op klankperceptie, maar dat dit enkel
betrekking heeft op sommige onderdelen van klankperceptie. Oudere mensen ondervinden volgens
hen een subtiele afname in de vaardigheid om sommige temporele aanwijzingen te verwerken.

1.3 Fonetische instructie
Het lijkt erop dat er een universele moeilijkheid bestaat in het juist identificeren van klanken uit een
tweede taal voor zowel verschillende talen als leeftijden. Gelukkig zijn er middelen om de
perceptieproblemen kleiner te maken. Zo zijn er twee manieren om mensen bewust te maken van de
subtiele verschillen tussen klanken in een tweede taal, namelijk door middel van expliciete fonetische
instructie of impliciete fonetische instructie. Bij expliciete fonetische instructie wordt mensen
bijgebracht wat de verschillen tussen twee klanken zijn, hoe deze verschillen te horen zijn en in welk
opzicht de klanken verschillen van de eerste taal van de mensen. Hierbij wordt de aandacht gevestigd
op auditieve aanwijzingen voor bepaalde klanken. Bij impliciete fonetische instructie worden mensen
veel en intensief blootgesteld aan de verschillende klanken uit de tweede taal. Het is de bedoeling dat
ze door de grote input de verschillende klanken zelf gaan onderscheiden (Kissling, 2015).
Het meeste onderzoek naar het verbeteren van klankperceptie in een tweede taal is uitgevoerd met
impliciete fonetische instructie. De weinige onderzoeken die wel gebruik hebben gemaakt van
expliciete fonetische instructie vonden tegenstrijdige resultaten. Zo vonden Champagne-Muzar
Schneiderman en Bourdages (1993) positieve effecten en Yule, Hoffman en Damico (1987) negatieve
effecten van expliciete fonetische instructie. Expliciete kennis van de fonetische eigenschappen van
een tweede taal kan bijdragen aan het correct herkennen van een bepaalde klank en een juiste
herkenning van een bepaalde klank draagt volgens het Speech Language Model (SLM) (Flege, 1988)
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weer bij aan een juiste uitspraak van die klank. Het SLM gaat ervan uit dat leerders van een tweede
taal eerst de subtiele fonetische verschillen tussen klanken uit de tweede taal en analoge klanken uit
de eerste taal moeten waarnemen, voordat ze deze klanken native-like kunnen uitspreken. Het SLM
stelt, net als het PAM, dat leerders dezelfde foneemcategorieën gebruiken voor klanken in de eerste
taal en in de tweede taal. Het SLM impliceert dat leerders van deze categoriale foneemverwerking af
moeten en moeten omschakelen naar een fonetische verwerking. Alleen een fonetische verwerking
van klanken biedt de mogelijkheid om subtiele fonetische verschillen tussen klanken uit een tweede
taal en analoge klanken uit een eerste taal te onderscheiden (Kissling, 2015).
Kissling (2015) deed onderzoek naar klankherkenning in een tweede taal. Ze onderzocht daarbij wat
het effect van expliciete fonetische instructie over klanken uit een tweede taal is op het verbeteren
van de klankperceptie van deze klanken uit de tweede taal. Ze keek hierbij speciaal naar klanken uit de
tweede taal die voor anderstaligen moeilijk te onderscheiden zijn van elkaar. De belangrijkste
bevinding van dit onderzoek was dat zelfs een korte instructie over fonetische kenmerken van de
tweede taal een positief effect had op het discrimineren van klanken uit de tweede taal ten opzichte
van analoge klanken uit de eerste taal. Tevens kwam uit het onderzoek naar voren dat expliciete
fonetische instructie, in vergelijking met impliciete fonetische instructie, een grotere verbetering in
perceptievaardigheden opleverde. De expliciete fonetisch instructie zorgde er namelijk voor dat
tweedetaalleerders hun aandacht vestigden op de relevante aspecten van de tweede taal. Hierdoor
werden ze geholpen om hun automatische categoriale verwerkingsprocessen los te laten en beter te
letten op de relevante akoestische informatie. Deze resultaten impliceren dat het expliciet vestigen
van de aandacht op specifieke akoestische kenmerken uit de tweede taal effectiever is voor het
herkennen van klanken uit de tweede taal, dan het voor langere tijd blootstellen aan klanken uit de
tweede taal in de verwachting dat leerders zelf ontdekken wat de relevante akoestische kenmerken
zijn. Deze bevinding sluit aan bij de bevindingen van Schmidt (2001). Volgens hem is het voor correcte
klankperceptie noodzakelijk om de aandacht van taalleerders weg te nemen van het betekenisaspect
en te richten op het vormaspect en is dit enkel mogelijk in een expliciete leeromgeving. In een
natuurlijke leeromgeving voeren betekenisgericht denken en handelen namelijk de boventoon.

1.4 Huidig onderzoek
1.4.1 Onderzoeksvraag
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er nog controversie bestaat over het effect van leeftijd en
van de vorm van instructie op het herkennen van klanken uit een tweede taal. Daarnaast is het effect
van een combinatie van bovengenoemde aspecten ook nog onbekend. Omdat meer duidelijkheid over
het effect van leeftijd en van de instructievorm bij kan dragen aan een beter begrip van het proces van
tweedetaalverwerving, is het belangrijk om hier meer inzicht over te verkrijgen. In de huidige studie
wordt er meer duidelijkheid gecreëerd door de volgende onderzoeksvraag te onderzoeken:
Wat is het effect van expliciete fonetische instructie bij Nederlanders van 65 jaar en ouder op het
bewust zijn van het onderscheid tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/ en op de
vaardigheid om deze Engelse klanken auditief te herkennen in geïsoleerde woorden?
Er is gekozen voor de specifieke vocalen /æ/ en /Ɛ/, omdat deze vocalen in het Nederlands niet van
elkaar onderscheiden worden en daardoor lastig detecteerbaar zijn voor Nederlanders (Booij, 1995;
Schouten, 1975). Voor het /æ/-/Ɛ/-contrast geldt dat het Engels twee open ongeronde klinkers op
middenvoorpositie onderscheidt: /æ/ en /Ɛ/, waar het Nederlands er hier maar één onderscheidt: /Ɛ/.
Daar komt bij dat de Nederlandse vocaal /Ɛ/ lager in de klinkerdriehoek zit dan de Engelse /Ɛ/,
waardoor de Nederlandse klank tussen de Engelse /æ/ en /Ɛ/ in zit. Volgens het PAM model zullen
Nederlandse luisteraars beide Engelse vocalen daardoor aan dezelfde Nederlandse foneemcategorie
(/Ɛ/) toeschrijven. Voor het woordfinale /t/-/d/-contrast geldt dat Nederlanders alleen de positie van
dit contrast niet gewend zijn. Binnen het Nederlands bestaat er namelijk wel een betekenisverschil
tussen deze consonanten (Broersma, 2005).
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1.4.2 Onderzoeksmethode
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt er een experimenteel onderzoek uitgevoerd
met een pre- en post-testconstructie. Dit onderzoek bevat twee verschillende onderdelen. Het eerste
onderdeel is een woordkennistaak, waarin participanten moeten aangeven of de twee woorden die ze
visueel aangeboden krijgen hetzelfde of verschillend klinken. Het tweede onderdeel is een auditieve
perceptietaak, waarin participanten moeten aangeven welk woord ze gehoord hebben, waarbij ze een
keuzemogelijkheid hebben van twee woorden van een minimaal paar. Na deze pre-test krijgen de
luisteraars een instructiefilmpje te zien, waarin het verschil in duur tussen de verschillende klanken
onder de aandacht wordt gebracht. Er zijn twee varianten van het instructiefilmpje. In het ene filmpje
wordt benadrukt dat de /æ/ langer is dan de /Ɛ/. In het andere filmpje wordt uitgelegd dat een vocaal
voor de finale /t/ korter aanhoudt dan een vocaal voor de finale /d/. Hierna worden onderdeel één en
twee nogmaals uitgevoerd in de vorm van een post-test om te kijken of de expliciete fonetische
instructie inderdaad effect heeft gehad op het onderscheidingsvermogen van de luisteraars.
1.4.3 Deelonderzoeksvragen en deelhypotheses
In additie op de hoofdonderzoeksvraag zijn er bij de verschillende taken van het onderzoek
deelonderzoeksvragen opgesteld.
1.4.3.1 Woordkennistaak
Om het instapniveau van de participanten bij de pre-test van de woordkennistaak te bepalen, is de
volgende vraag opgesteld:
Hebben de participanten in de pre-test een hogere gemiddelde perceptuele testscore op de
woordkennistaak dan op basis van kans verwacht wordt?
Er wordt hierbij verwacht dat de participanten op kans-niveau scoren. Dit houdt in dat de participanten
het onderscheid tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/ niet kunnen baseren op hun
fonetische kennis van deze klanken.
Om het effect van expliciete fonetische instructie in de woordkennistaak te achterhalen, is de
volgende vraag opgesteld:
Is er een positief effect van het meetmoment, het contrasttype en het trainingstype op de gemiddelde
testscore van de woordkennistaak?
Hierbij is de verwachting dat participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad een grotere
vooruitgang zullen laten zien op /t/-/d/-items dan participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad
en vice versa: participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad zullen meer vooruitgang boeken op
/æ/-/Ɛ/-items dan participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad.
1.4.3.2 Auditieve perceptietaak
Om het instapniveau van de participanten vast te stellen bij de pre-test van de auditieve perceptietaak,
is de volgende vraag geformuleerd:
Hebben de participanten in de pre-test een hogere gemiddelde perceptuele testscore op de auditieve
perceptietaak dan op basis van kans verwacht wordt?
De verwachting hierbij is dat de participanten op kans-niveau scoren. Voor de auditieve perceptietaak
betekent dit dat de participanten de verschillen tussen de gehoorde Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en
finale /t/ en /d/ niet daadwerkelijk kunnen waarnemen op basis van hun fonetische kennis over deze
klanken.
Om het effect van expliciete fonetische instructie in de auditieve perceptietaak uit te zoeken, is de
volgende vraag geformuleerd:
Is er een positief effect van het trainingstype, het contrasttype en het meetmoment op de gemiddelde
testscore van de auditieve perceptietaak?
Hierbij wordt verwacht dat participanten die de /t/-/d/-training hebben gekregen meer verbetering
zullen laten zien op /t/-/d/-items dan participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad en vice
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versa: participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad zullen meer verbetering tonen op /æ/-/Ɛ/items dan participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad.
1.4.4 Hoofdhypothese
Bij dit onderzoek is de algemene verwachting dat luisteraars beter in staat zullen zijn om de Engelse
klanken van elkaar te onderscheiden, zowel visueel als auditief, wanneer ze expliciete fonetische
instructie hebben gekregen over deze klanken. Naar verwachting zullen de luisteraars bij zowel de
woordkennistaak als de auditieve perceptietaak, meer vooruitgang boeken op de testitems met de
klankcontrasten waarover ze geïnformeerd zijn, dan op de testitems met de klankcontrasten waarover
ze niet geïnformeerd zijn. Hoewel oudere mensen moeite kunnen hebben met het onderscheiden van
klanken (Gelfand et al., 1985; Gordon-Salant et al., 2006) wordt er verwacht dat zij desondanks
vooruitgang boeken op deze vaardigheid na geïnstrueerd te zijn over fonetische kenmerken van de
klanken. Volgens Kissling zorgt een korte instructie over een fonetisch kenmerk namelijk al voor een
positief effect op het discrimineren en percipiëren van fonemen uit een tweede taal. De verwachting
is dat eventuele leeftijdsnadelen kleiner zullen zijn dan de positieve effecten van expliciete fonetische
instructie.
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2. Methode
Het uitgevoerde onderzoek bestond uit twee taken: een woordkennistaak en een auditieve
perceptietaak. Beide taken werden door de participanten in een pre-test en in een post-test
uitgevoerd. De pre-test vond vlak voor de expliciete fonetische instructie plaats en de post-test vond
direct na de expliciete fonetische instructie plaats. Tevens bevatte het onderzoek nog andere
onderdelen. Voorafgaand aan de pre-test werd een gehoortest afgenomen. Aansluitend aan de posttest voerden de participanten een vocabulaire test uit. Tot slot vulden de participanten een vragenlijst
over hun taalachtergrond in.

2.1 Participanten
Aan het onderzoek namen 28 moedertaalsprekers van het Nederlands deel. Van hen waren 18
deelnemers vrouw en 10 deelnemers man. De participanten waren in de leeftijd van 65 tot 77 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de participanten was 69 jaar. Voor dit onderzoek was het een vereiste om
in enige mate bekend te zijn met de Engelse taal. Alle participanten beschikten dan ook over een zeker
niveau van het Engels. De participanten zijn via een gegevensbestand van het Max Planck Instituut
geworven. Voor de participanten gold dat ze geen ernstige gehoorproblemen hadden. Dit hield in dat
het gemiddelde gehoorniveau van het beste oor voor elke participant niet hoger dan 35 decibel lag. Er
waren twee vrouwelijke participanten die niet aan deze eis voldeden, waardoor zij uit de dataset
verwijderd zijn. De uiteindelijke dataset bestond hierdoor uit 26 participanten. Alle participanten
hebben vrijwillig deelgenomen aan het onderzoek en ontvingen hiervoor een kleine vergoeding.

2.2 Materialen
2.2.1 Gehoortest
Het experiment bestond uit verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel was het uitvoeren van
een gehoortest. Deze gehoortest werd verricht met een draagbare Oscilla audiometer. Binnen de
software van deze audiometer werd er gebruik gemaakt van de Hughson-Westlake test.
2.2.2 Woordkennistaak
Het tweede onderdeel was een woordkennistaak en in dit onderdeel werden de participanten visueel
op hun kennis van de klankcontrasten /æ/-/Ɛ/ en finale /t/-/d/ in geïsoleerde woorden getoetst.
Hiervoor werden twintig minimale paren met /æ/-/Ɛ/ en twintig minimale paren met finale /t/-/d/
geselecteerd, waarbij deze klankverschillen het onderscheidende aspect van de minimale paren
waren. Dit zorgde voor een totaal van veertig experimentele testitem-paren. Tevens werden er zestig
filleritem-paren geselecteerd. Dertig van deze filleritem-paren bestonden uit homofone minimale
paren, die niet de relevante klankcontrasten bevatten. De andere dertig filleritem-paren bestonden
uit minimale paren, die tevens de relevante klankcontrasten niet bevatten en waarvan de kritieke
klanken duidelijk van elkaar verschilden.
2.2.3 Auditieve perceptietaak
Het derde onderdeel was een auditieve perceptietaak en dit onderdeel bestond uit een auditieve
toetsing van herkenning van de klankcontrasten /æ/-/Ɛ/en finale /t/-/d/ in geïsoleerde woorden. Voor
dit onderdeel werden dezelfde stimuli als in de woordkennistaak gebruikt, met als enig verschil dat de
filleritems in deze taak niet voorkwamen. De stimuluswoorden zijn ingesproken door een vrouwelijke
moedertaalspreekster van het Amerikaans-Engels. De woorden werden in natuurlijke spraakvorm
uitgesproken. De spreekster las de woorden één voor één op, waarbij op elk woord een korte pauze
volgde. De opname is gemaakt met een microfoon. Voor het beluisteren van deze uitgesproken
woorden maakten de participanten gebruik van een koptelefoon.
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2.2.4 Expliciete fonetische instructie
Het vierde onderdeel bestond uit het bekijken van een instructiefilmpje. Voor dit onderzoek zijn twee
filmpjes opgenomen. In deze filmpjes is dezelfde moedertaalspreekster van het Amerikaans-Engels
aan het woord als die de stimuli voor de auditieve perceptietaak heeft ingesproken. De spreekster
heeft met behulp van een autocue de teksten voor de filmpjes ingesproken. Deze teksten zijn te vinden
in Appendix I op bladzijde 27. De spreekster stond op het moment van het opnemen van de filmpjes
voor een groen scherm. Na de opnames zijn de filmpjes bewerkt. Om een rustig beeld te creëren is
alleen de spreekster in beeld met een witte achtergrond. Daarnaast zijn er visuele elementen ter
ondersteuning voor de relevante klanken toegevoegd. De filmpjes zijn tot stand gekomen met behulp
van Kennisclips. Dit is een organisatie binnen de Radboud Universiteit die professionele filmpjes
produceert. De filmpjes zijn opgenomen in de filmstudio van de Radboud Universiteit.
2.2.5 Vocabulaire test
Het vijfde onderdeel van dit onderzoek was een vocabulaire test. Dit onderdeel is toegevoegd om een
inschatting te kunnen maken van het niveau van Engels van de participanten. De vocabulaire test
bestond uit de woorden die voorkwamen in de woordkennis- en in de auditieve perceptietaak. Alleen
de tachtig experimentele testitems uit deze taken werden bevraagd in de vocabulaire test.
2.2.6 Vragenlijst
Het zesde en laatste onderdeel bestond uit het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst bevatte
27 vragen in verschillende categorieën.

2.3 Ontwerp en procedure
Het gehele onderzoek werd uitgevoerd in een stille, geluiddempende cabine in het Centre for
Language Studies-lab op de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar alle participanten één voor één
getest werden. Gedurende het hele onderzoek stond het computervolume op maximaal volume (100).
2.3.1 Gehoortest
Het eerste onderdeel van het onderzoek betrof een gehoortest. Vóór de afname van de andere
experimentonderdelen werd bij elke participant het gehoor gemeten. Dit werd gedaan om er zeker
van te zijn dat de uitkomsten van het onderzoek niet aan een niet goed functionerend gehoor te wijten
kunnen zijn. De gehoortest werd afgenomen met een audiometer. Participanten kregen de
koptelefoon die aangesloten was op de audiometer op en moesten een knop indrukken als ze een piep
hoorden. Het gehoorvermogen van de participanten werd voor beide oren voor verschillende
frequenties gemeten. Het gehoorvermogen is gemeten voor tonen op 500, 1.000 en 2.000 Hertz,
omdat deze tonen van belang zijn bij het luisteren naar spraaksignalen. Het gehoorvermogen is
gemeten door tonen op deze verschillende frequenties voor verschillende geluidintensiteiten af te
spelen. De eerste toon op een bepaalde frequentie werd afgespeeld bij twintig decibel. Wanneer de
participant aangaf deze toon te horen werd de geluidsintensiteit stapsgewijs telkens met tien decibel
verlaagd. Wanneer de participant niet aangaf de toon van twintig decibel te horen, werd de
geluidsintensiteit eerst stapsgewijs met tien decibel verhoogd, totdat de participant aangaf de toon te
horen. Vervolgens werd vanaf de aangegeven toon de geluidsintensiteit in stappen van tien decibel
verlaagd. Wanneer een bepaalde toon bevestigd werd, maar de daaropvolgende toon gemist werd,
ging de stapsgewijze geluidsafbouw een stap van tien decibel vooruit en vervolgens in stappen van vijf
decibel weer achteruit. Wanneer de participant vervolgens dezelfde toon opnieuw miste, was de
grenswaarde voor de geluidsintensiteit waarop een participant een toon op een bepaalde frequentie
hoorde, vastgesteld. Participanten konden deelnemen aan het onderzoek als het gemiddelde
gehoorniveau van hun beste oor 35 decibel of lager was. Deze waarde is gehanteerd, omdat deze bij
audiciens gebruikt wordt als grenswaarde. Onder deze waarde wordt een gehoorapparaat als
raadzaam beschouwd.
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2.3.2 Woordkennistaak
Het tweede onderdeel bestond uit een woordkennistaak. Voor aanvang van deze taak kregen de
participanten uitleg over de taak op een computerscherm, waarin in het Engels stond aangegeven dat
ze telkens twee woorden te zien zouden krijgen op het beeldscherm, waarvan ze moesten aangeven
of deze woorden hetzelfde of verschillend zouden klinken wanneer ze uitgesproken zouden worden.
De participanten kregen de instructie om dit voor elk woordpaar aan te geven door ‘same’ of ‘diff’ in
te drukken op een knoppendoos. Voor de discriminatietaak gold dat er veertig experimentele items en
zestig filleritems waren. De volgorde waarin deze stimuli aangeboden werden, werd bij elke
taakafname gerandomiseerd. Daarnaast kreeg de helft van de proefpersonen één deel van een
minimaal paar aan de rechterkant van het beeldscherm te zien en het andere deel van het minimale
paar aan de linkerkant van het beeldscherm te zien. Voor de andere helft van de proefpersonen gold
dat deze indeling omgekeerd was. Op deze manier kon de plaats waar de woorden staan geen invloed
hebben op de resultaten.
2.3.3 Auditieve perceptietaak
De auditieve perceptietaak vormde het derde onderdeel. Voor aanvang van het experiment werden
de participanten door middel van een Engelstalige instructie op het computerscherm geïnformeerd
over de taak die ze moesten gaan uitvoeren. In deze instructie was te lezen dat er telkens twee
woorden op het beeldscherm zouden verschijnen, waarna er één woord via de koptelefoon te horen
zou zijn. Participanten werden gevraagd aan te geven, welk van de twee woorden die op het
beeldscherm te zien waren, ze gehoord hadden via de koptelefoon. Ze konden hun keuze kenbaar
maken door op de knoppendoos ‘left’ in te drukken als ze het woord aan de linkerkant van het
beeldscherm gehoord hadden, of door ‘right’ in te drukken als ze het woord aan de rechterkant van
het beeldscherm gehoord hadden. De auditieve perceptietaak was verder op dezelfde manier opgezet
als de woordkennistaak. In de auditieve perceptietaak werd echter geen gebruik gemaakt van
filleritems. Tevens gold voor de auditieve perceptietaak dat na enkele milliseconden nadat de woorden
van een minimaal paar op het beeldscherm verschenen, het audiofragment werd afgespeeld. Door
deze kleine a-synchronie hadden participanten de tijd om de woorden op het beeldscherm te lezen,
voordat ze luisterden naar het uitgesproken woord.
2.3.4 Gelijke opzet en procedure van de woordkennis- en auditieve perceptietaak
De woordkennistaak en de auditieve perceptietaak hadden dezelfde opzet en procedure. Beide
experimenten werden bestuurd via de software Psychopy. De stimuli werden per minimaal paar één
voor één zichtbaar op het scherm. De participanten reageerden op de stimuli door een knop op de
knoppendoos in te drukken. Er was geen tijdslimiet ingesteld voor de reacties. Desondanks kregen de
participanten de instructie om zo snel en tegelijkertijd ook zo accuraat mogelijk te reageren. Nadat
een knop was ingedrukt, werd het volgende stimulipaar zichtbaar op het scherm.
2.3.5 Expliciete fonetische instructie
De woordkennis- en auditieve perceptietaak vormden samen de pre-test. Na het uitvoeren van deze
taken konden participanten desgewenst een korte pauze inlassen. Na deze eventuele pauze kregen de
participanten een van de twee instructiefilmpjes te zien. Voorafgaand werden ze gevraagd goed op te
letten bij het kijken naar de video. De participanten zagen het filmpje op een computerscherm en
beluisterden het audiogedeelte via de koptelefoon.
Voor het instructiegedeelte zijn er twee filmpjes opgenomen. In het eerste filmpje werd het verschil
tussen de /æ/- en /Ɛ/-klank behandeld. In dit filmpje werd duidelijk gemaakt dat de /æ/-klank langer
duurt dan de /Ɛ/-klank. In het tweede filmpje werd het verschil tussen de finale /t/ en finale /d/-klank
uitgelegd. Er werd in dit filmpje benadrukt dat een vocaal voor een finale /t/ korter aanhoudt dan een
vocaal voor een finale /d/. De twee filmpjes zijn op dezelfde manier opgebouwd. Aan het begin
introduceert de spreekster zichzelf, waarna ze aankondigt wat er in de video behandeld gaat worden.
Vervolgens geeft ze voorbeelden van minimale paren die van elkaar verschillen vanwege de
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klankcontrasten die in het filmpje besproken worden. Daarna wordt benadrukt hoe het verschil tussen
beide klanken het best te horen is. Vervolgens worden de minimale paren die eerder aan bod waren
gekomen in willekeurige volgorde herhaald, zodat de luisteraars kunnen oefenen met het
onderscheiden van de verschillende klanken. Tot slot wordt de kernboodschap van het filmpje nog een
keer herhaald. De ene helft van de participantengroep kreeg het eerste filmpje te zien en aan de
andere helft van de participantengroep werd het tweede filmpje vertoond. Op deze manier kon
onderzocht worden of specifieke expliciete fonetische instructie van invloed is op de vaardigheid om
klanken uit een tweede taal, die in de moedertaal niet van elkaar verschillen, te herkennen. Tevens
kon bestudeerd worden of expliciete fonetische instructie over een bepaald klankcontrast kon
bijdragen aan het verbeteren van de vaardigheid van het onderscheiden van een ander klankcontrast.
2.3.6 Post-test
Na het zien van het instructiefilmpje volgde de post-test. De post-test bestond uit dezelfde onderdelen
als de pre-test, met als enige verschil dat de taken in omgekeerde volgorde aan bod kwamen. De
participanten voerden nu dus eerst de auditieve perceptietaak uit en daarna de woordkennistaak. Op
deze manier konden de participanten de kennis die ze in het filmpje hadden opgedaan, meteen
inzetten bij de luistertaak. Aan de participanten werd ook gevraagd of ze wilden proberen de
informatie uit het filmpje bij het uitvoeren van de taken te gebruiken.
2.3.7 Vocabulaire test
Aansluitend aan de post-test werd de vocabulaire test uitgevoerd. In deze test moesten de
participanten aangeven of ze bekend waren met de betekenis van de woorden die op het
computerscherm verschenen. De woorden werden in het midden van het scherm weergegeven en
werden in een willekeurige volgorde aangeboden. De participanten konden via de knoppendoos
aangeven of ze de betekenis van het woord kenden door op ‘yes’ of ‘no’ te drukken. Er was geen
tijdslimiet ingesteld voor het geven van een reactie. Nadat er een knop ingedrukt was, werd het
volgende woord zichtbaar op het scherm.
2.3.8 Vragenlijst
Tot slot kregen de participanten een Engelstalige vragenlijst die ze moesten invullen. Deze vragenlijst
bestond uit vragen over de algemene achtergrond en over de taalachtergrond van de participanten.
Tevens bevatte de vragenlijst een debriefing, waarin gevraagd werd hoe de participanten het
instructiefilmpje ervaren hadden.

2.4 Data-analyse
De data van het onderzoek zijn verzameld middels Psychopy. Om een statistische analyse uit te kunnen
voeren, zijn de data naar het statistiekprogramma SPSS geëxporteerd en daar in een bruikbaar format
getransformeerd. Er is gewerkt met een F1- en een F2-analyse. Bij de F1-analyse werden de
participanten als uitgangspunt genomen en bij de F2-analyse werden de testitems als uitgangspunt
genomen. Op deze manier konden de resultaten van dit onderzoek voor de participanten en voor de
testitems gegeneraliseerd worden. De F1- en de F2-analyse zijn uitgevoerd met een Three-Way Mixed
ANOVA.

12

3. Resultaten
3.1 Beschrijvende statistiek
3.1.1 Woordkennistaak
Figuur 1 toont de gemiddelde testscore van de participanten met de /æ/-/Ɛ/-instructie en van
participanten met de /t/-/d/-instructie op /æ/-/Ɛ/-testitems en op finale /t/-/d/-testitems. Deze
gegevens uit de woordkennistaak worden weergeven voor de pre-test en voor de post-test. Inspectie
van Figuur 1 suggereert dat participanten met de /æ/-/Ɛ/-training in de post-test betere resultaten
behalen dan in de pre-test bij /æ/-/Ɛ/-testitems. Tevens lijkt het erop dat participanten met de /t/-/d/training vooruitgaan op hun testscore van /t/-/d/-testitems, wanneer de testscore van de pre-test
vergeleken wordt met de testscore van de post-test. Daarnaast valt het op dat zowel de participanten
met de /æ/-/Ɛ/-training, als de participanten met de /t/-/d/-training in de post-test ook betere
testscores lijken te halen voor de testitems waarover ze niet geïnformeerd zijn.
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Figuur 1 De gemiddelde testscore van de participanten met de /æ/-/Ɛ/-training en van de participanten
met de /t/-/d/-training op /æ/-/Ɛ/-items en op /t/-/d/-items uit de woordkennistaak afgezet
tegen de meetmomenten pre-test en post-test.
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3.1.2 Auditieve perceptietaak
Figuur 2 toont de gemiddelde testscore van de participanten met de /æ/-/Ɛ/-instructie en van
participanten met de /t/-/d/-instructie op /æ/-/Ɛ/-testitems en op finale /t/-/d/-testitems. Deze
gegevens uit de auditieve perceptietaak worden gepresenteerd voor de pre-test en voor de post-test.
Inspectie van Figuur 1 lijkt aan te tonen dat participanten met de /æ/-/Ɛ/-training een hogere
gemiddelde testscore hebben op /æ/-/Ɛ/-items in de post-test ten opzichte van de pre-test. Daarnaast
lijkt het erop dat participanten met de /t/-/d/-training in de post-test een beter gemiddeld resultaat
behalen op testitems met /t/-/d/-verschillen dan in de pre-test. Inspectie van Figuur 1 suggereert nog
een ander opvallend verschijnsel: zowel de participanten met de /æ/-/Ɛ/-training, als de participanten
met de /t/-/d/-training lijken in de post-test voor de testitems waarover ze geen instructie hebben
gekregen lagere testscores te halen ten opzichte van de pre-test.
100
90

Testscore (percentage correct)

80
70
60
50
40
30
ae-items ae-training

20

ae-items td-training
10

td-items ae-training
td-items td-training

0
Pre-test

Post-test

Meetmoment

Figuur 2 De gemiddelde testscore van de participanten met de /æ/-/Ɛ/-training en van de participanten
met de /t/-/d/-training op /æ/-/Ɛ/-items en op /t/-/d/-items uit de auditieve perceptietaak
afgezet tegen de meetmomenten pre-test en post-test.
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3.2 Toetsende statistiek
3.2.1 Woordkennistaak
3.2.1.1 Baseline
Er is een one-sample t-test uitgevoerd om te achterhalen of de gemiddelde percentuele testscore op
de woordkennistaak significant anders was dan op basis van kans (M = 50) verwacht zou worden. De
testscores van de woordkennistaak waren niet normaal verdeeld. Dit bleek uit de Shapiro-Wilks test
(p = .014). Tevens was er een uitbijter. Dit werd duidelijk uit de inspectie van een boxplot. De
gemiddelde percentuele testscore (M = 32.4, SD = 22.3) was lager dan de gemiddelde testscore die op
basis van kans verwacht zou worden (M = 50). Er was een statistisch significant gemiddeld verschil van
17.6, 95% CI [8.60 - 26.59], t(25) = -4.030, p < .001, d = 0.79.
3.2.1.2 F1-analyse
Uit een Three-Way Mixed ANOVA met de binnen-subject-factoren meetmoment (pre-test en post-test)
en contrasttype (/æ/-/Ɛ/-testitems en finale /t/-/d/-testitems) en met de tussen-subject-factor
training (/æ/-/Ɛ/-training en /t/-/d/-training) en de afhankelijke variabele testscore op de
woordkennistaak (percentage correcte testitems) bleek het volgende.
De effecten van meetmoment, contrasttype en training op de testscore van de woordkennistaak
werden gemeten voor de gemiddelde testscores van de participanten. Er was een uitbijter in de data,
wat bleek uit de inspectie van een boxplot. De testscore voor de auditieve perceptietaak was niet voor
alle onderdelen normaal verdeeld. De testscores van participanten met de /t/-/d/-training op /æ/-/Ɛ/items in de pre-test (p = .037), de testscore van participanten met de /æ/-/Ɛ/- (p = .004) en met de /t//d/-training (p = .009) op /æ/-/Ɛ/-items in de post-test en de testscore van participanten met de /t//d/-training op /t/-/d/-items in de post-test (p = .009) waren niet normaal verdeeld. Dit werd duidelijk
uit de Shapiro-Wilks test. Volgens de Levenes test voor gelijke varianties was er homogeniteit van
varianties (p > .05).
Er was een significant hoofdeffect van meetmoment op de resultaten van de testscore aanwezig,
F(1,24) = 19.37, p < .001, η2p= .45. Dit is een kleine effectsterkte. Geplande contrasten lieten zien dat
het percentage correcte testitems in de pre-test significant lager is dan in de post-test (MD = -20.5, SE
= 4.7, p < .001).
Er was tevens een significant hoofdeffect van contrasttype op de resultaten van de testscore, F(1,24)
= 8.23, p = .008, η2p= .26. Dit is een kleine effectsterkte. Geplande contrasten toonden aan dat het
percentage correcte testitems voor /t/-/d/-items significant hoger is dan voor /æ/-/Ɛ/-items (MD =
15.1, SE = 5.3, p = .008).
Er werd geen significant hoofdeffect van training op de resultaten van de testscore gevonden, F(1,24)
= .34, p = .565.
Tevens waren er geen significante tweeweginteracties voor het effect van meetmoment en
contrasttype (F(1,24) = 1.23, p = .278), voor het effect van meetmoment en training (F(1,24) = 3.97, p
= .058) en voor het effect van contrasttype en training (F(1,24) = 1.99, p = .172).
Naast de significante hoofdeffecten voor meetmoment en contrasttype bleek er een significant
drieweginteractie-effect te bestaan van het meetmoment, het contrasttype en de training op de
testscore van de woordkennistaak, F(1,24) = 9.01, p = .006, η2p = .27. Dit is een kleine effectsterkte.
Om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de gevonden drieweginteractie is de dataset
opgesplitst per trainingsgroep. Op deze manier kon achterhaald worden of de instructie bij
participanten resulteert in specifieke vooruitgang op het getrainde klankcontrast. Voor de
participanten met de /æ/-/Ɛ/-training bleek dat er een significant tweeweginteractie-effect van
meetmoment en contrasttype bestond (F(1,13) = 9.06, p = .010, ηp2 = .41. Dit is een middelgrote
effectsterkte. Voor de participanten die de /t/-/d/-training gekregen hadden werd duidelijk dat er geen
significant tweeweginteractie-effect van meetmoment en contrasttype bestond (F(1,11) = 1.68, p =
.221).
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3.2.1.3 F2-analyse
Uit een Three-Way Mixed ANOVA met de binnen-item-factoren meetmoment (pre-test en post-test)
en training (/æ/-/Ɛ/-training en /t/-/d/-training) en met de tussen-item-factor contrasttype (/æ/-/Ɛ/testitems en finale /t/-/d/-testitems) en de afhankelijke variabele testscore op de woordkennistaak
(percentage correcte testitems) bleek het volgende.
De effecten van meetmoment, contrasttype en training op de testscore van de woordkennistaak
werden gemeten voor de gemiddelde testscores op de verschillende testitems. Er waren zeven
woordparen waarvoor afwijkend gescoord werd in de data. Dit werd duidelijk uit de inspectie van een
boxplot. De testscore voor de woordkennistaak was niet voor alle onderdelen normaal verdeeld. De
testscores voor woordparen met /æ/-/Ɛ/-items van participanten met de /æ/-/Ɛ/-training in de posttest (p = .007) en de testscores voor woordparen met /t/-/d/-items van participanten met de /t/-/d/training in de post-test (p = .003) waren niet normaal verdeeld. Dit werd duidelijk uit de Shapiro-Wilks
test. Volgens de Levenes test voor gelijke varianties was er homogeniteit van varianties (p > .05).
Er werd een significant hoofdeffect van meetmoment op de resultaten van de testscore gevonden,
F(1,38) = 129.01, p < .001, η2p = .77. Dit is een middelgrote effectsterkte. Geplande contrasten lieten
zien dat het percentage correcte testitems in de pre-test significant lager is dan in de post-test (MD =
-20.5, SE = 1.8, p < .001).
Tevens was er een significant hoofdeffect van training op de resultaten van de testscore, F(1,38) =
12.78, p = .001, η2p = .25. Dit is een kleine effectsterkte. Geplande contrasten toonden aan dat het
percentage correcte testitems voor participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hadden gehad hoger is dan
voor participanten die de /t/-/d/-training hadden gekregen (MD = 6.0, SE = 1.7, p = .001).
Ook werd er een significant hoofdeffect van contrasttype op de resultaten van de testscore
gevonden, F(1,38) = 25.50, p < .001, η2p = .40. Dit is een middelgrote effectsterkte. Geplande contrasten
lieten zien dat het percentage correcte testitems voor /t/-/d/-items significant hoger is dan voor /æ//Ɛ/-items (MD = 15.1, SE = 3.0, p < .001).
Behalve de hoofdeffecten, werden er ook significante tweeweginteracties aangetroffen voor het
effect van meetmoment en training (F(1,38) = 28.89, p <.001, η2p = .43) en voor het effect van training
en contrasttype (F(1,38) = 19.41, p <.001, η2p = .34), maar niet voor het effect van meetmoment en
contrasttype (F(1,38) = .358, p = .066).
Naast bovengenoemde significante tweeweginteracties bleek er ook een significant
drieweginteractie-effect te bestaan van het meetmoment, het contrasttype en de training op de
testscore van de woordkennistaak, F(1,38) = 28.70, p < .001, η2p = .43. Dit is een middelgrote
effectsterkte. Om de aangetroffen driewegsinteractie beter te begrijpen is de dataset opgedeeld per
trainingsgroep. Op deze manier kon uitgezocht worden of de instructie bij participanten leidde tot
specifieke verbetering van het getrainde klankcontrast. Voor de participanten die de /æ/-/Ɛ/-training
hadden gehad bleek er een significant tweeweginteractie-effect van meetmoment en contrasttype te
bestaan, F(1,38) = 20.66, p < .001, ηp2 = .35. Dit is een middelgrote effectsterkte. Tevens werd het
duidelijk dat er voor de participanten die de /t/-/d/-training hadden gekregen een significant
tweeweginteractie-effect van meetoment en contrasttype aanwezig was, F(1,78) = 9.80, p = .002, ηp2
= .11. Dit is een kleine effectsterkte.
3.2.1.4 Overeenkomsten en verschillen tussen de F1- en F2-analyses van de woordkennistaak
De belangrijkste overeenkomst tussen de hierboven besproken F1- en F2-analyse van de
woordkennistaak is dat beide analyses een significante drieweginteractie laten zien. Dit houdt in dat
de variabelen meetmoment, contrasttype en training afhankelijk van elkaar invloed uitoefenen op de
resultaten van de taak. Voor de woordkennistaak geldt dat er ook enkele verschillen zijn tussen de F1en de F2-analyse. In de F2-analyse is er een significant hoofdeffect van contrasttype, maar niet van
training en in de F2-analyse worden er significante twee-weginteracties gevonden, wat in de F1analyse niet het geval is.
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3.2.2 Auditieve perceptietaak
3.2.2.1 Baseline
Er is een one-sample t-test uitgevoerd om te achterhalen of de gemiddelde percentuele testscore op
de auditieve perceptietaak significant anders was dan op basis van kans (M = 50) verwacht zou worden.
De testscores van de auditieve perceptietaak waren normaal verdeeld. Dit werd duidelijk uit de
Shapiro-Wilks test (p > .05). Tevens waren er geen uitbijters. Dit bleek uit de inspectie van een boxplot.
De gemiddelde testscore (M = 68.4, SD = 12.9) was hoger dan de gemiddelde testscore die op basis
van kans verwacht zou worden (M = 50). Er was een statistisch significant gemiddeld verschil van 18.4,
95% CI [13.15 - 23.59], t(25) = 7.247, p < .001, d = 1.44.
3.2.2.2 F1-analyse
Uit een Three-Way Mixed ANOVA met de binnen-subject-factoren meetmoment (pre-test en post-test)
en contrasttype (/æ/-/Ɛ/-testitems en finale /t/-/d/-testitems) en met de tussen-subject-factor
training (/æ/-/Ɛ/-training en /t/-/d/-training) en de afhankelijke variabele testscore op de auditieve
perceptietaak (percentage correcte testitems) bleek het volgende.
De effecten van meetmoment, contrasttype en training op de testscore van de auditieve
perceptietaak werden gemeten voor de gemiddelde testscores van de participanten. Er waren geen
uitbijters in de data, wat bleek uit de inspectie van een boxplot. De testscore voor de auditieve
perceptietaak was niet voor alle onderdelen normaal verdeeld. De testscores van participanten met
de /t/-/d/-training op /t/-/d/-items in de post-test (p = .007) waren niet normaal verdeeld. Dit werd
duidelijk uit de Shapiro-Wilks test. De assumptie van homogeniteit van varianties werd volgens de
Levenes test voor gelijke varianties voor verschillende onderdelen geschonden, namelijk voor /æ/-/Ɛ/testitems (p = .006) en /t/-/d/-testitems (p = .009) in de pre-test.
Er werd een significant hoofdeffect van meetmoment op de resultaten van de testscore gevonden,
F(1,24) = 12.24, p = .002, η2p = .34. Dit is een middelgrote effectsterkte. Geplande contrasten lieten
zien dat het percentage correcte testitems in de pre-test significant lager is dan in de post-test (MD =
-5.1, SE = 1.5, p = .002).
Tevens was er een significant hoofdeffect van contrasttype op de resultaten van de testscore, F(1,24)
= 21.03, p < .001, η2p = .47. Dit is een middelgrote effectsterkte. Geplande contrasten toonden aan dat
het percentage correcte testitems voor /t/-/d/-items significant hoger is dan voor /æ/-/Ɛ/-items (MD
= 12.8, SE = 2.8, p < .001).
Er werd echter geen significant hoofdeffect van training op de resultaten van de testscore gevonden,
F(1,24) = .001, p = .970.
Tevens waren er geen significante tweeweginteracties aanwezig voor het effect van meetmoment
en contrasttype (F(1,24) = .053, p = .820), voor het effect van meetmoment en training (F(1,24) = .189,
p = .668) en voor het effect van contrasttype en training (F(1,24) = .374, p = .547).
Naast de significante hoofdeffecten van meetmoment en contrasttype bleek er een significant
drieweginteractie-effect te bestaan van het meetmoment, het contrasttype en de training op de
testscore van de woordkennistaak, F(1,24) = 5.83, p = .024, η2p = .20. Dit is een kleine effectsterkte.
Om meer inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de aangetroffen drieweginteractie is de dataset
opgedeeld per trainingsgroep. Op deze manier kon uitgezocht worden of de instructie bij participanten
resulteert in specifieke verbetering van het getrainde klankcontrast. Voor zowel de participanten die
de /æ/-/Ɛ/-training hadden gehad (F (1,13) = 3.05, p = .104), als voor de participanten die de /t/-/d/training hadden gekregen (F (1,11) = 3.10, p = .106) werd duidelijk dat er geen significante
tweeweginteractie van meetmoment en contrasttype aanwezig was.
3.2.2.3 F2-analyse
Uit een Three-Way Mixed ANOVA met de binnen-item-factoren meetmoment (pre-test en post-test)
en training (/æ/-/Ɛ/-training en /t/-/d/-training) en met de tussen-item-factor contrasttype (/æ/-/Ɛ/testitems en finale /t/-/d/-testitems) en de afhankelijke variabele testscore op de auditieve
perceptietaak (percentage correcte testitems) bleek het volgende.
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De effecten van meetmoment, contrasttype en training op de testscore van de auditieve
perceptietaak werden gemeten voor de gemiddelde testscores op de verschillende testitems. Er was
één testitem die een uitbijter vormde in de data. Dit bleek uit de inspectie van een boxplot. De
testscore voor de auditieve perceptietaak was niet voor alle onderdelen normaal verdeeld. De
testscores voor woordparen met /t/-/d/-items van participanten met de /æ/-/Ɛ/-training in de pre-test
(p = .013), de testscores voor woordparen met /æ/-/Ɛ/-items (p = .006) en /t/-/d/-items (p = .033) van
participanten met de /t/-/d/-training in de pre-test, testscores voor woordparen met /t/-/d/-items van
participanten met de /æ/-/Ɛ/-training in de post-test (p = .001) en de testscores voor woordparen met
/æ/-/Ɛ/-items (p = .012) en /t/-/d/-items (p = .009) van participanten met de /t/-/d/-training in de posttest waren niet normaal verdeeld. Dit werd duidelijk uit de Shapiro-Wilks test. De assumptie van
homogeniteit van varianties werd volgens de Levenes test voor gelijke varianties voor verschillende
onderdelen geschonden, namelijk voor de /æ/-/Ɛ/-training (p = .005) en voor de /t/-/d/-training (p =
.014) in de post-test.
Er werd een significant hoofdeffect van meetmoment op de resultaten van de testscore
aangetroffen, F(1,78) = 13.41, p < .001, η2p = .15. Dit is een kleine effectsterkte. Geplande contrasten
lieten zien dat het percentage correcte testitems in de pre-test significant lager is dan in de post-test
(MD = -5.1, SE = 1.4, p < .001).
Ook werd er een significant hoofdeffect van contrasttype op de resultaten van de testscore
gevonden, F(1,78) = 2465.74, p < .001, η2p = .97. Dit is een grote effectsterkte. Geplande contrasten
lieten zien dat het percentage correcte testitems voor /t/-/d/-items significant hoger is dan voor /æ//Ɛ/-items (MD = 12.8, SE = 2.9, p < .001).
Er was echter geen significant hoofdeffect van training op de resultaten van de testscore, F(1,78) =
.020, p = .887.
Tevens waren er geen significante tweeweginteracties voor het effect van meetmoment en
contrasttype (F(1,78) = .161, p = .690), voor het effect van meetmoment en training (F(1,78) = .264, p
= .609) en voor het effect van contrasttype en training (F(1,78) = 1.47, p = .229).
Naast de significante hoofdeffecten van meetmoment en contrasttype bleek er een significant
drieweginteractie-effect te bestaan van het meetmoment, het contrasttype en de training op de
testscore van de woordkennistaak, F(1,78) = 22.78, p < .001, η2p = .23. Dit is een kleine effectsterkte.
Om de aangetroffen driewegsinteractie beter te doorgronden, is de dataset opgesplitst per
trainingsgroep. Op deze manier kon achterhaald worden of de instructie bij de participanten leidde tot
specifieke vooruitgang op het getrainde klankcontrast. Voor de participanten die de /æ/-/Ɛ/-training
hadden gehad bleek er een significant tweeweginteractie-effect van meetmoment en contrasttype te
bestaan (F(1,78) = 10.27, p = .002, ηp2 = .11). Dit is een kleine effectsterkte. Tevens werd duidelijk dat
er voor de participanten die de /t/-/d/-training hadden gekregen ook een significant
tweeweginteractie-effect van meetoment en contrasttype aanwezig was (F(1,78) = 9.80, p = .002, ηp2
= .11). Dit is een kleine effectsterkte.
3.2.2.4 Verschillen en overeenkomsten tussen de F1- en F2-analyse van de auditieve perceptietaak
De belangrijkste overeenkomst tussen de hierboven vermelde analyses is dat beide analyses een
significante drieweginteractie tonen. Dit betekent dat de variabelen meetmoment, contrasttype en
training afhankelijk van elkaar effect hebben op de resultaten van de taak. Voor de auditieve
perceptietaak geldt dat het patroon van de F1-analyse identiek is aan dat van de F2-analyse: er zijn
alleen significante resultaten voor het hoofdeffect van meetmoment en voor het hoofdeffect van
contrasttype en voor de drieweginteractie van meetmoment, contrasttype en training.
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4. Discussie
In dit onderzoek werd onderzocht wat het effect van expliciete fonetische instructie is bij Nederlanders
van 65 jaar en ouder op het bewust zijn van het onderscheid tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en
finale /t/ en /d/ en op de vaardigheid om deze Engelse klanken auditief te herkennen in geïsoleerde
woorden. Hierbij werd verwacht dat expliciete fonetische instructie voor de participanten bij zou
dragen aan de bewustwording van het onderscheid tussen de Engelse klanken en aan een verbeterde
vaardigheid in het auditief herkennen van deze Engelse klanken. De verwachting was daarom dat de
participanten voor testitems met klankverschillen waarover ze geïnstrueerd waren een grotere
vooruitgang zouden laten zien, dan voor testitems met klankverschillen waarover ze niet geïnstrueerd
waren. Dit patroon werd zowel bij de woordkennistaak als bij de auditieve perceptietaak voorspeld.

4.1 Interpretatie van en reflectie op de resultaten
4.1.1 Woordkennistaak
4.1.1.1 Baseline
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er voor de woordkennistaak twee deelvragen
opgesteld. De eerste deelvraag is gericht op het vastleggen van het instapniveau van de participanten
bij de woordkennistaak. Deze deelvraag luidt als volgt: ‘Hebben de participanten in de pre-test een
hogere gemiddelde perceptuele testscore op de woordkennistaak dan op basis van kans verwacht
wordt?’. Er werd verwacht dat de participanten voor deze taak op kans-niveau zouden scoren. Voor
de woordkennistaak betekent dit dat de participanten zich niet bewust zijn van het onderscheid tussen
de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/.
Uit de resultaten blijkt dat de participanten in de woordkennistaak een lagere gemiddelde
percentuele testscore behalen, dan op basis van kans verwacht wordt. Hieruit valt af te leiden dat
participanten zich tot op zekere hoogte niet bewust zijn van de klankverschillen tussen /æ/ en /Ɛ/ en
tussen finale /t/ en /d/. De participanten hebben in de woordkennistaak dus een lagere gemiddelde
testscore dan op basis van kans verwacht wordt. Dit komt niet overeen met de hypothese. Een
verklaring hiervoor is dat participanten denken dat ze bekend zijn met de foneemklanken, maar dat de
ideeën die ze hebben over de foneemklanken tegengesteld zijn aan de werkelijke foneemklanken.
Volgens het Perceptual Assimilation Model (Best, 1994) is het aannemelijk dat de participanten de
Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/ in slechts twee foneemgroepen onderverdeeld hebben,
namelijk in de Nederlandse foneemgroepen voor /Ɛ/ en /t/. Wanneer dit het geval is, zullen de
participanten daardoor bovengemiddeld vaker aangeven dat de minimale paren hetzelfde klinken.
4.1.1.2 F1-analyse
De tweede deelvraag richt zich op het effect van expliciete fonetische instructie in de
woordkennistaak. De vraag die hierbij gesteld wordt is: ‘Is er een positief effect van het meetmoment,
het contrasttype en het trainingstype op de gemiddelde testscore van de woordkennistaak?’ Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad een grotere vooruitgang
zullen laten zien op /t/-/d/-items dan participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad en vice
versa: participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad zullen meer vooruitgang boeken op /æ//Ɛ/-items dan participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad.
Uit de F1-analyse van de woordkennistaak blijkt dat er een significante drieweginteractie is van
meetmoment, contrasttype en trainingstype op de gemiddelde testscore van de woordkennistaak.
Dit betekent dat de vooruitgang van de participanten op bepaalde items bepaald wordt door het
contrasttype waarover ze geïnformeerd zijn. Uit de drieweginteractie blijkt dat er verschillen zijn
tussen de trainingsgroepen in de verbetering op de items: het effect van de /æ/-/Ɛ/-training is sterker
dan het effect van de /t/-/d/-training. De participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad laten
een grotere verbetering zien op /æ/-/Ɛ/-items dan op /t/-/d/-items. De participanten die de /t/-/d/training hebben gehad tonen geen grotere verbetering op /t/-/d/-items ten opzichte van /æ/-/Ɛ/items. Er werd verwacht dat beide participantengroepen een grotere verbetering zouden laten zien op
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de testitems met het getrainde klankcontrast in vergelijking met de testitems met het ongetrainde
klankcontrast. Dat dit voor /t/-/d/-testitems niet het geval is, kan komen door de informatie uit het
instructiefilmpje. In de instructie wordt benadrukt dat het voor het onderscheiden van de finale /t/ en
/d/ belangrijk is om naar de duur van de voorafgaande vocaal te luisteren. Uit eerder onderzoek is naar
voren gekomen dat senioren moeite hebben met het verwerken van durationele aanwijzingen
(Fitzgibbons, & Gordon-Salant, 1994; Gelfand, Piper, & Silman, 1985). Door de participanten op deze
relevante durationele aanwijzing voor het klankcontrast te wijzen, verbetert hun perceptievaardigheid
echter (Kissling, 2015). De participanten zijn hierdoor mogelijk ook getriggerd voor de durationele
aanwijzingen in /æ/-/Ɛ/-items. Omdat de woordkennistaak in de post-test volgt na de auditieve
perceptietaak, zijn de participanten zich dan wellicht ook meer bewust geworden van het /æ/-/Ɛ/onderscheid. Dit zou verklaren waarom participanten met de /t/-/d/-training geen grotere verbetering
hebben voor de /t/-/d/-items ten opzichte van de /æ/-/Ɛ/-items.
4.1.1.3 F2-analyse
De tweede deelvraag, ‘Is er een positief effect van het trainingstype, het contrasttype en het
meetmoment op de gemiddelde testscore van de woordkennistaak?’, is ook van toepassing op de F2analyse. Er wordt hierbij verwacht dat er voor testitems met het /t/-/d/-contrast een grotere
verbetering zichtbaar zal zijn bij participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad dan bij
participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad en andersom: voor testitems met het /æ/-/Ɛ/contrast zal een grotere verbetering merkbaar zijn bij participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben
gehad in vergelijking met participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad.
Uit de F2-analyse van de woordkennistaak wordt duidelijk dat er een significante drieweginteractie
van meetmoment, contrasttype en trainingstype op de gemiddelde testscore van de woordkennistaak
bestaat. Dit houdt in dat er beter gescoord wordt op bepaalde testitems op basis van het contrasttype
van het testitem en op basis van de participantengroep die het testitem maakt. Uit de
drieweginteractie blijkt dat er verschillen zijn tussen de verbetering op de items voor de twee
trainingsgroepen: de verbetering op /æ/-/Ɛ/-items door participanten met de /æ/-/Ɛ/-training is
groter dan de verbetering op /t/-/d/-items door participanten met de /t/-/d/-training. Desalniettemin
geldt voor beide typen testitems dat er verbetering zichtbaar is op de testitems in de post-test ten
opzichte van de pre-test. Dit is volgens de verwachting. Tevens sluit dit aan bij het onderzoek van
Kissling (2015), waarin duidelijk werd dat een korte expliciete fonetische instructie bijdraagt aan het
correct discrimineren van fonemen uit een tweede taal die moeilijk te onderscheiden zijn voor
tweedetaalleerders. Het onderscheid tussen twee klanken die op elkaar lijken wordt duidelijker door
de instructie en daardoor worden mensen zich meer bewust van de twee verschillende klanken.
4.1.1.4 Conclusie
In dit onderzoek wordt duidelijk dat senioren zich voorafgaand aan de instructie niet bewust zijn van
het onderscheid tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/. Expliciete fonetische
instructie heeft een positief effect op de bewustwording van deze klankverschillen. Dit houdt in dat
participanten zich na de instructie meer bewust zijn van de klankcontrasten waarover ze geïnstrueerd
zijn, dan van de klankcontrasten waarover ze niet geïnstrueerd zijn.
4.1.2 Auditieve perceptietaak
4.1.2.1 Baseline
In dit onderzoek wordt de onderzoeksvraag beantwoord aan de hand van deelvragen. Voor de
auditieve perceptietaak zijn twee deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag is gericht op het
vastleggen van het instapniveau van de participanten bij de auditieve perceptietaak. De vraag die
hierbij gesteld wordt is: ‘Hebben de participanten in de pre-test een hogere gemiddelde perceptuele
testscore op de auditieve perceptietaak dan op basis van kans verwacht wordt?’ De verwachting was
hierbij dat de participanten voor deze taak op kans-niveau zouden scoren. Voor de auditieve
perceptietaak houdt dat in dat de participanten de verschillen tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/
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en finale /t/ en /d/ niet daadwerkelijk kunnen waarnemen op basis van hun fonetische kennis over
deze klanken.
Uit de resultaten van de auditieve perceptietaak blijkt dat de participanten in de auditieve
perceptietaak een hogere gemiddelde percentuele testscore behalen, dan op basis van kans verwacht
wordt. Hieruit kan gededuceerd worden dat de participanten bij aanvang van het onderzoek al over
een zekere vaardigheid beschikten om het klankonderscheid tussen /æ/ en /Ɛ/ en tussen finale /t/ en
/d/ te herkennen. De participanten hebben in de auditieve perceptietaak dus een hogere gemiddelde
testscore dan op basis van kans voorspeld werd. Dit is niet in overeenstemming met de hypothese. Het
kan zijn dat participanten door jarenlange ervaring met de Engelse taal gevoelig zijn geworden voor de
verschillen tussen de geteste Engelse klanken. Tevens is het een mogelijkheid dat participanten met
name het finale /t/-/d/-onderscheid kunnen vaststellen op basis van de foneeminventaris van het
Nederlands. Flege (1989) toonde namelijk aan dat luisteraars die bekend zijn met een bepaald
klankcontrast, dit klankcontrast ook in een vreemde taal kunnen herkennen. Ook wanneer het
klankcontrast in de tweede taal op een andere positie voorkomt dan in de moedertaal, zijn luisteraars
in staat om het klankverschil te horen. Het /t/-/d/-onderscheid komt in het Nederlands ook voor, maar
niet op de finale positie van een woord, zoals in het Engels. In navolging van Fleges theorie, zouden de
participanten het Engelse /t/-/d/-onderscheid dus wel kunnen herkennen.
4.1.2.2 F1-analyse
De tweede deelvraag richt zich op het effect van expliciete fonetische instructie in de auditieve
perceptietaak. De volgende vraag is hierbij opgesteld: ‘Is er een positief effect van het trainingstype,
het contrasttype en het meetmoment op de gemiddelde testscore van de auditieve perceptietaak?’
Hierbij wordt verwacht dat participanten die de /t/-/d/-training hebben gekregen meer verbetering
zullen laten zien op /t/-/d/-items dan participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad en vice
versa: participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad zullen meer verbetering tonen op /æ/-/Ɛ/items dan participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad.
Uit de F1-analyse van de auditieve perceptietaak blijkt dat er een significante drieweginteractie is
van meetmoment, contrasttype en trainingstype op de gemiddelde testscore van de woordkennistaak.
Dit houdt in dat de mate waarin participanten vooruitgaan op bepaalde testitems afhankelijk is van
het contrasttype waarover ze geïnformeerd zijn. De drieweginteractie toont aan dat er verschillen zijn
tussen de trainingsgroepen in de vooruitgang op de items. Waar de participanten met de /æ/-/Ɛ/training vooruitgaan op testitems met /æ/-/Ɛ/-verschillen en achteruitgaan op testitems met /t/-/d/verschillen, laten de participanten met de /t/-/d/-training vooruitgang zien op testitems met /t/-/d/verschillen en tonen ze geen vooruitgang op testitems met /æ/-/Ɛ/-verschillen. Dit is in lijn met de
hypothese en sluit aan bij het onderzoek van Kissling (2015). Uit haar onderzoek werd duidelijk dat
expliciete fonetische instructie een verbetering in perceptievaardigheden oplevert voor het
onderscheiden van fonemen die voor tweedetaalleerders moeilijk uit elkaar te houden zijn.
4.1.2.3 F2-analyse
De tweede deelvraag, ‘Is er een positief effect van het trainingstype, het contrasttype en het
meetmoment op de gemiddelde testscore van de auditieve perceptietaak?’, is ook van toepassing op
de F2-analyse. De verwachting is hierbij dat er voor testitems met het /t/-/d/-contrast een grotere
vooruitgang te zien zal zijn bij participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad dan bij participanten
die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad en andersom: voor testitems met het /æ/-/Ɛ/-contrast zal een
grotere verbetering zichtbaar zijn bij participanten die de /æ/-/Ɛ/-training hebben gehad in vergelijking
met participanten die de /t/-/d/-training hebben gehad.
Uit de F2-analyse van de auditieve perceptietaak wordt duidelijk dat er een significante
drieweginteractie van meetmoment, contrasttype en trainingstype op de gemiddelde testscore van de
auditieve perceptietaak aanwezig is. Dit betekent dat de testscore voor bepaalde testitems hoger is,
afhankelijk van het contrasttype van het testitem en afhankelijk van de participantengroep die het
testitem maakt. Uit de drieweginteractie blijkt dat voor /æ/-/Ɛ/-items geldt dat participanten met de
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/æ/-/Ɛ/-training hierop vooruitgaan. Op /t/-/d/-items gaat deze participantengroep zelfs achteruit.
Voor /t/-/d/-items geldt, in tegenstelling tot voor /æ/-/Ɛ/-items, dat participanten met de /t/-/d/training hierop vooruitgaan. Afhankelijk van het trainingstype worden testitems met het geleerde
klankcontrast dus beter gemaakt. Voor testitems met het niet-geleerde klankcontrast is geen
verbetering of zelfs verslechtering zichtbaar. Dit komt overeen met de hypothese en sluit aan bij het
onderzoek van Kissling (2015). Door de expliciete fonetische instructie worden de participanten
gewezen op de relevante aspecten van het klankcontrastpaar. Door de aandacht te vestigen op de
relevante akoestische informatie van de klanken, zijn participanten beter in staat om de klanken van
elkaar te onderscheiden. Op de testitems die het geleerde klankcontrast bevatten, wordt daarom meer
vooruitgegaan dan op testitems die niet het geleerde klankcontrast bevatten.
4.1.2.4 Conclusie
Dit onderzoek wijst uit dat senioren voorafgaand aan de instructie voor een deel van de stimuli al in
staat zijn om de verschillen tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/ en finale /t/ en /d/ te horen. Expliciete
fonetische instructie zorgt er echter alsnog voor dat de vaardigheid om de Engelse klanken auditief te
onderscheiden verbetert. Dit betekent dat participanten na de instructie een beter vermogen hebben
om de klankcontrasten waarover ze geïnformeerd zijn auditief te onderscheiden, dan om de
klankcontrasten waarover ze niet geïnformeerd zijn auditief te onderscheiden.

4.2 Sterke punten van het onderzoek
Dit onderzoek kent een aantal sterke punten die hieronder besproken worden.
4.2.1 Nieuw onderzoeksontwerp
In voorgaande onderzoeken is er onderzoek gedaan naar herkenning van klanken uit een tweede taal
(Broersma, 2005; Flege, 1989), naar klankherkenning bij oudere mensen (Dorman, Marton, Hannley,
& Lindholm, 1985; Gelfand, Piper, & Silman, 1985; Gordon-Salant, Yeni-Komshian, Fitzgibbons, &
Barrett, 2006) en naar het effect van expliciete fonetische instructie (Kissling, 2015). Deze drie
elementen zijn echter nog niet eerder samengevoegd in een experimenteel onderzoek. Deze nieuwe
samenstelling kan nuttige informatie opleveren over het proces van tweedetaalverwerving bij
senioren. Daarnaast is er in vergelijking met kinderen en jongeren nog niet veel onderzoek naar
tweedetaalverwerving bij senioren gedaan. Dit onderzoek kan dus bijdragen aan relevante nieuwe
inzichten op het gebied van tweedetaalverwerving bij senioren.
4.2.2 Diverse participantengroep
Aan dit onderzoeken namen mensen van verschillende leeftijden deel, waarbij de leeftijdsrange 12
jaar besloeg. Daarnaast hadden de participanten verschillende achtergronden op het gebied van
opleiding en werk. Tevens was de ervaring met de Engelse taal en het niveau van beheersing van het
Engels verschillend voor de participanten. Deze aspecten zorgden voor een diverse
participantengroep. Hiermee is de participantengroep een goede afspiegeling van de onderzochte
populatie.
4.2.3 Wisselwerking tussen wetenschappelijke en persoonlijke kennis
Veel participanten gaven na afloop van het onderzoek aan dat ze door het instructiefilmpje iets nieuws
geleerd hadden. Op deze manier draagt dit onderzoek niet allen bij aan nieuwe inzichten op
wetenschappelijk gebied, maar ook aan kennis over de Engelse taal bij de participanten. Participanten
hebben zelf dus ook direct baat bij hun deelname aan het onderzoek.

4.3 Limitaties van het onderzoek
Naast sterke punten heeft het huidige onderzoek ook enkele limitaties die hieronder besproken
worden.
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4.3.1 Leereffect door middel van blootstelling
Dit onderzoek is gericht op het uitzoeken van het effect van expliciete fonetische instructie. Het
eventuele leereffect door middel van blootstelling aan de klankcontrasten is in dit onderzoek niet
meegenomen. Hoewel de onderzoeken van Kissling (2015) en Schmidt (2001) uitwijzen dat de
vooruitgang op testitems eerder toegeschreven kan worden aan expliciete fonetische instructie dan
aan blootstelling, is dit niet volledig uitgesloten. In een vervolgonderzoek zou het leereffect van
blootstelling volledig uitgesloten kunnen worden. Dit kan bereikt worden door twee extra
participantengroepen te creëren die een pseudo-instructie over één van de twee klankcontrasten te
zien krijgen in plaats van een informatieve instructie.
4.3.2 Effect van woordenschat
Bij het huidige onderzoek zijn de resultaten van de woordenschattoets niet meegenomen in de
analyses. Er is dus niet gekeken of de participanten bekend waren met de woorden die de testitems
vormden. Het valt niet uit te sluiten dat bekendheid met de woorden een rol speelt bij het uitvoeren
van de taken. Zeker in de woordkennistaak kunnen participanten testitems fout beoordelen als ze de
woorden niet kennen. Ze hebben dan immers geen fonetisch beeld van de woorden. In dit onderzoek
is echter gewerkt met frequente woorden. Het mogelijke effect van woordenschat is op deze manier
grotendeels ondervangen. In een vervolgonderzoek zouden de resultaten van de woordenschattoets
kunnen uitwijzen of bekendheid van de woorden een effect heeft op de testscore van de taken.
4.3.3 Groepsgrootte van de participanten
Aan dit onderzoek hebben 28 mensen deelgenomen, waarbij in elke trainingsgroep 14 mensen zaten.
Er zijn 2 participanten uit de dataset verwijderd, omdat zij niet aan het onderzoekscriterium voor
gehoorniveau voldeden. Deze participanten zaten in dezelfde trainingsgroep, waardoor de
groepsgrootte van de twee trainingsgroepen verschillend werd. Beide groepen waren echter nog groot
genoeg om relevante statistische data te kunnen leveren. In een vervolgonderzoek hebben de
trainingsgroepen idealiter echter een gelijke omvang.

4.4 Vervolgonderzoek
Naast de bovengenoemde aanpassingen op de uitvoering van het huidige onderzoek, is er ook ruimte
voor ander vervolgonderzoek. Zo zou er bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of er ook een positief
effect van expliciete fonetische instructie bij jongeren gevonden wordt. Daarbij zou uitgezocht kunnen
worden of het effect bij de ene doelgroep groter of kleiner is dan bij de andere doelgroep. Een
dergelijke vergelijking zou verschillen in het proces van tweedetaalverwerving bij verschillende
leeftijdsgroepen kunnen blootleggen.
Ook is het interessant om te onderzoeken of er een positief effect van expliciete fonetische instructie
gevonden wordt voor klankcontrasten van talen die minder verwant zijn aan het Nederlands. Wanneer
dit het geval is, kan expliciete fonetische instructie gezien worden als een middel om onbekende
klanken te leren kennen en herkennen. Deze vorm van instructie zou dan veelvuldiger gebruikt kunnen
worden in lesmethodes voor het leren van een tweede taal.

4.5 Algemene conclusie
Uit dit onderzoek is gebleken dat expliciete fonetische instructie bij Nederlanders van 65 jaar en ouder
een positief effect heeft op het bewust zijn van het onderscheid tussen de Engelse klanken /æ/ en /Ɛ/
en finale /t/ en /d/ en op de vaardigheid om deze Engelse klanken auditief te herkennen in geïsoleerde
woorden. Mensen zijn zich meer bewust van de klankcontrasten waarover ze expliciete fonetische
instructie hebben gehad, dan van de klankcontrasten waarover ze deze instructie niet hebben gehad.
Tevens zijn mensen beter in staat om de klankcontrasten waarover ze expliciete fonetische instructie
hebben gehad auditief te onderscheiden, dan om de klankcontrasten waarvoor ze deze instructie niet
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hebben gehad auditief te onderscheiden. Met behulp van expliciete fonetische instructie worden
senioren zich dus meer bewust van fonemen uit het Engels en kunnen ze deze fonemen ook beter
herkennen.
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6. Appendix I: Filmscripts
6.1 /æ/-/Ɛ/-instructie
Hi! I’m Emily, and I’m a native speaker of English. In this video, I’m going to teach you about the
difference between two sounds in English: the /æ/-sound and the /Ɛ/-sound. They may sound similar,
but these two sounds make an important distinction in English. For example, the difference between
/æ/ and /Ɛ/ distinguishes words like pan and pen, and jam and gem. Do you think it’s hard to hear?
The /æ/-sound is usually spelled with the letter a as in map, while the /Ɛ/-sound is usually spelled
with the letter e as in desk. The sounds /æ/ and /Ɛ/ differ in the color, or quality, of their sound, but
that’s very subtle. What really helps to hear the difference is paying attention to how long the sound
is. Listen closely to these examples, in which I exaggerate the difference: [gestures] Pen. Paaan. Gem.
Jaaam. Now I’m going to pronounce the words more normally. If you listen carefully, you’ll hear that
the /æ/-sound is longer than the /Ɛ/-sound. Try to hear the difference between pan, pen, pan, pen,
pan, pen. Can you hear the difference in another word pair? Listen to jam, gem, jam, gem, jam, gem.
In short, just remember: the /æ/ sounds longer while the /Ɛ/ sounds shorter. I hope that helps you!

6.2 /t/-/d/-instructie
Hi! I’m Emily, and I’m a native speaker of English. In this video, I’m going to teach you about the
difference between two sounds in English: the /t/-sound and /d/-sound at the end of a word. They
may sound similar, but these two sounds make an important distinction at the end of a word in English.
For example, the difference between /t/ and /d/ distinguishes words like not and nod, and bit and bid.
Do you think it’s hard to hear?
If a word ends with /t/ or /te/ , the sound is always /t/ as in sit; if a word ends with /d/ or /de/, the
sound is nearly always /d/ as in did. The /t/-sound comes with a little puff of air, while the /d/-sound
does not, but that’s very subtle. What really helps to hear the difference is paying attention to how
long the vowel before it sounds. Listen closely to these examples, in which I exaggerate the difference:
[gestures] Not. Noood. Bit. Biiiiid. Now I’m going to pronounce the words more normally. If you listen
carefully, you’ll hear that the vowel before the /d/-sound is longer than the vowel before the /t/-sound.
Try to hear the difference between bit, bid, bit, bid, bit, bid. Can you hear the difference in another
word pair? Listen to not, nod, not, nod, not, nod.
In short, just remember: if the vowel is longer, you’re usually hearing a /d/; if the vowel is shorter,
you’re usually hearing a /t/. I hope that helps you!
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