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“Corrective Feedback: de beginnende L2 leerder en een nieuwe structuur binnen 

een communicatieve taak” 
 

 

 

Inleiding 

 

In het kader van communicatief, taakgericht onderwijs en Form-Focused 

Instruction, dat overigens tegenwoordig razend populair is, zal dit artikel zich toespitsen 

op het domein van Form-Focused Instruction, Focus on Form en Corrective Feedback. 

Dit domein van tweede taalverwerving heeft de laatste tijd zodanig veel aandacht genoten 

in onderzoek dat er een gedeelte van mijn Ma-thesis een licht heeft geprobeerd te 

schijnen op de implicaties voor het tweede- en vreemde taalonderwijs. Uit dit 

onderzoeksgebied komt naar voren dat Corrective Feedback via Focus on Form het 

tweede taalleren zodanig faciliteert dat we als docenten de effectiviteit en efficiëntie als 

gereedschap zouden moeten aangrijpen en proberen in te zetten in het vreemde- en 

tweede taalonderwijs.Voordat we overgaan tot de beschrijving van het onderzoek en de 

daarbij behorende taak zal ik allereerst uitwijden over de verschillende manieren waarop 

Corrective Feedback aangeboden kan worden aan de leerder en in welke context dit kan 

verschijnen. 

 

Typen van Corrective Feedback 

 

Veelal passen docenten in het Nederlandse voortgezet onderwijs Corrective 

Feedback in mondelinge interactie toe, maar ze zijn zich  niet altijd bewust van de 

verschillende typen van feedback tijdens deze interactie, zoals recasts en prompts (Lyster 

2004). In de literatuur wordt er gesproken van een recast wanneer een taalleerder een fout 

maakt tijdens een conversatie, in bijvoorbeeld grammatica of woordkeuze. De 

gesprekspartner van deze persoon geeft wanneer er zich een fout voordoet een reparatie 

door de zin te herhalen, maar dit maal met de correcte vorm erin. In een natuurlijke 

situatie wordt er overigens meestal automatisch een recast gebruikt. Prompts worden ook 

geïnitieerd door een fout bij de leerder. Het grote verschil tussen recasts en prompts is dat 

de juiste beoogde structuur niet voorgekauwd wordt door de correcte vorm, een regel of 

analogie te geven, maar juist aan de leerder wordt overgelaten (i.e. self-repair). De 

leerder kan door middel van een aantal verschillende prompts te kennen worden gegeven 

dat er iets niet klopt in zijn productie. De docent kan dit doen door een herhaling met 

vragende intonatie, vragen om opheldering, het geven van een taalgebruiksregel of het 

onderhandelen over een bepaalde structuur.  

Wanneer we de typen van feedback zouden inschalen van impliciete naar 

expliciete Corrective Feedback, dan zou de recast het best passen bij impliciet en de 

prompts meer naar expliciete Corrective Feedback neigen. Recasts zijn in eerste instantie 

niet automatisch duidelijk voor de leerder of ze op vorm of betekenis gericht zijn. Vaak 

ligt de focus binnen een conversatie op het overdragen van de betekenis. Een prompt 

neemt aardig wat dubbelzinnigheid weg en laat merken dat er iets in de vorm niet klopt. 
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Een metalinguïstische cue kan gezien worden als de meest expliciete vorm van 

Corrective Feedback, want hierbij geef je letterlijk aan dat de leerder bijvoorbeeld in een 

bepaalde context in het Engels geen Present Perfect, maar de alleen Past Simple kan 

inzetten. De leerder moet dan zelf de reparatie aanbrengen. Dus een recast kan eigenlijk 

gezien worden als receptief en de prompts als productief omdat deze aanzetten tot een 

reparatie. Wellicht is deze tweedeling nogal zwart-wit, want een recast wordt vaak ook 

gegeven in de vorm van maar één woord, een heel korte verbetering, ofwel een partial 

(gedeeltelijke) recast. Mocht alleen een werkwoordsvorm verbeterd worden dan is het 

voor de leerder aanzienlijk duidelijker dat er een korte focus op vorm is en zodoende is 

deze recast een stuk explicieter. Expliciete Corrective Feedback is dus meer eenduidig en 

springt meer in het oog, in dit geval het oor, en dwingt de leerder vaak tot een 

heroverweging van diens productie.  

Ellis et al. (2006) hebben gekeken naar de relatieve effectiviteit van de partial 

recast en metalinguïstische feedback. De laatst genoemde vorm van feedback werd 

gerealiseerd door aan de leerder aan te geven dat hij/zij een andere tijd (tense) moest 

gebruiken wanneer er een fout werd gemaakt. De resultaten laten zien dat er een voordeel 

was voor de metalinguïstische feedback, want alleen leerders in deze groep waren in staat 

deze kennis te generaliseren. Dat wil zeggen dat ze de informatie van de 

metalinguïstische feedback ook kunnen overbrengen (i.e. transfer) op andere gevallen.  

 

Doel van het onderzoek 

 

Bovengenoemd onderzoek richtte zich met de Corrective Feedback vaak op een 

structuur die bij de leerder al bekend was of voor een gedeelte aanwezig was. Dit wordt 

vaak gezien als de kracht van Corrective Feedback, namelijk dat het de gevestigde kennis 

kan fine-tunen op het direct aansluitende niveau van de leerder. Veel onderzoek binnen 

dit gebied (e.g. Han 2002, Lyster 2004, Loewen 2005 en Ellis et. al 2006) is uitgevoerd in 

een tweede taal omgeving waar dus de doeltaal als tweede taal gesproken werd. 

Daarnaast waren de leerders vaak (jonge) volwassenen (Han 2002, Iwashita 2003, 

Loewen 2005 en Ellis et al. 2006). Aangezien we in Nederland Engels vaak als moderne 

vreemde taal aanbieden en jonge leerders (onderbouw) hebben in ons schoolsysteem, 

focust dit praktisch gerichte onderzoek op het effect van Corrective Feedback op een 

nieuwe grammaticale structuur binnen een communicatieve taak voor beginnende 

vreemde taalleerders van Engels. De praktische insteek van dit onderzoek zal geen 

kwantitatieve analyse opleveren, maar zal inzicht geven in de communicatieve taak, in 

effecten van Corrective Feedback en in de reacties van jonge, beginnende tweede 

taalleerders. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 

I. Stuurt de taak in een zodanige richting dat de leerling wordt gepusht de target 

structuur te gebruiken, dat wil zeggen ‘task-essentialness’? 

II. Wordt de Corrective Feedback door de leerder waargenomen (noticing) en verwerkt 

(uptake) in zijn/haar output? 

III. Zo ja, welk type Corrective Feedback (partial recast of metalinguïstische feedback) 

laat een beter resultaat zien bij de leerder in het gebruik van de target structuur? 

IV. Is er verschil tussen beginnende en gevorderde leerders binnen dezelfde 

communicatie taak met de typen Corrective Feedback? 

 

 

 

Design 
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Het praktische onderzoek is gedaan als onderdeel van een stage op het 

Schoonhovens College te Schoonhoven. Leerlingen afkomstig uit een 2
e
 klas vmbo-t (13 

en 14 jaar) en een 5
e
 klas vwo (16 en 17 jaar) hebben deelgenomen aan het onderzoek. Er 

is geen sprake van tweetalig onderwijs op deze school en het Engels wordt dus gegeven 

als moderne vreemde taal. Geen van de leerlingen had een andere moedertaal dan het 

Nederlands. In totaal hebben 16 leerlingen vrijwillig meegewerkt, waarvan 8 uit de 2
e
 

klas en 8 uit de 5
e
 klas. Video-opnames maakten het mogelijk een transcript

1
 te maken 

van de gesprekken van de leerlingen.  

De target structuur was de Engelse Simple Past (onvoltooide verleden tijd), omdat 

leraren vaak nog in de bovenbouw merken dat leerlingen flinke moeite hebben de juiste 

tense in de goede context te plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer je aan een leerling vraagt wat 

hij/zij gedaan heeft gisteren, kan je snel een antwoord verwachten in de richting van: “I 

have watched TV” (correct: “I watched TV”). In het Nederlands kunnen we de 

constructie met hebben en het voltooid deelwoord wel gebruiken om een actie uit te 

drukken die je in het verleden hebt gedaan. In het Engels is er een gescheiden gebruik 

van de Present Perfect en de Simple Past. De leerlingen uit de tweede klas hebben nog 

geen onderwijs (i.e. uitleg regels vorm/gebruik en oefeningen) genoten in de Simple Past, 

want dit stond op het lesprogramma voor de tweede helft van het jaar. De 5
e
 klas vwo 

leerlingen hebben echter de afgelopen jaren zowel expliciete kennis als praktijk ervaring 

opgedaan wat betreft deze structuur en behoren te beheersen.  

De setting van dit onderzoek kan beschouwd worden als quasi-experimenteel, 

omdat leerlingen uit een bestaande groep (klas) zijn genomen. Daarnaast was dit 

onderzoek classroom-based vanwege de realistische taak die ze ook in de klas tegen 

zouden kunnen komen, de tweetallen waarin leerlingen de taak deden en de aanwezigheid 

van een docent die soms een korte instructie of aanwijzing en natuurlijk de Corrective 

Feedback gaf. De tweetallen kregen willekeurig één type Corrective Feedback 

toegewezen voorafgaand van de taak. De Corrective Feedback werd door de docent 

gegeven.  

De reden waarom ook leerlingen uit de 5
e
 klas van het vwo zijn gebruikt, is omdat 

dit kostbare informatie geeft over de moeilijkheidsgraad van de taak, het taalniveau van 

leerlingen in een hoger leerjaar, of de taak de juiste structuur (Simple Past) uitlokt en het 

gedrag en de reactie t.o.v. de Corrective Feedback. Dit laatste punt is voornamelijk 

interessant, want reageren beginnende taalleerders anders dan gevorderden? We zouden 

dus kunnen zeggen dat de 5
e
 klas als een soort controle groep gefungeerd heeft en 

tegelijkertijd een vergelijking geeft van taalleerders van verschillende niveaus binnen 

dezelfde communicatieve taak met Corrective Feedback. 

 

De Taak
2
 

 

 Tijdens de ontwerpfase van de taak is er rekening gehouden met een aantal 

taakspecifieke elementen die nadere toelichting vereisen: 1) picture-sequenced cartoon 

retelling task, 2) information-gap, 3) two-way communication, 4) “pushed output” 

(Swain 1995) en 5) “task-essentialness” (Sanz & Morgan-short 2004).  

 De striptekeningen
3
 vertellen een chronologisch verhaal (A t/m F) dat zich 

afspeelt in het verleden. Per plaatje is er minimaal 1 actie te zien, maximaal 2, zodat de 

leerder niet te veel hoeft te vertellen en de gesprekspartners elkaar snel afwisselen. 

                                                 
1
 Zie bijlage 1 

2
 Zie bijlage 2: Werkblad Buster 

3
 Zie bijlage 3: Striptekeningen 
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Bovendien wordt op deze manier de taak afgebakend omdat de leerlingen alleen gevraagd 

wordt de actie te beschrijven op de plaatjes. 

 Met betrekking tot het tweede element, de information-gap, krijgt de leerling in 

totaal drie van de zes plaatjes. Beiden hebben drie plaatjes die het uiteindelijke verhaal 

vertellen. Dus de leerlingen moeten goed beschrijven wat de hond gedaan heeft per 

plaatje, anders hebben ze geen kloppend verhaal. Dit element dwingt de leerling een 

leegte op te vullen in het verhaal van de ander. Op deze wijze verkrijgt de taak 

communicatieve waarde.  

 Two-way communication vult het information-gap element aan doordat beide 

leerlingen hele zinnen produceren en niet kunnen volstaan met een simpel ja/nee 

antwoord. De leerling heeft waardevolle informatie die gedeeld moet worden om het 

gehele verhaal te begrijpen en dit kan alleen in een volle Engelse zin. 

 Het vierde element is nauw verbonden met alle bovenstaande punten, omdat de 

leerling gepusht wordt door de actie op het plaatje, de ontbrekende informatie over het 

verhaal bij de gesprekspartner en de stuurvraag “Wat heeft Buster gedaan?” met 

betrekking tot de beoogde structuur. De leerlingen worden gevraagd elk plaatje te 

benaderen met de stuurvraag. De pushed output conditie heeft als beoogd effect dat de 

situatie waarin Corrective Feedback gegeven zal worden zich zal voordoen. De leerling 

werd hierbij ook nog op een andere manier gepusht, namelijk door de signaalwoorden en 

tijdsbepalingen
4
 die bij het plaatje hoorden. De keuze signaalwoorden en tijdsbepalingen 

te gebruiken was enerzijds om te taak niet te laten vastlopen op een gebrek van 

vocabulaire en anderzijds de leerling te sturen richting de actie en juiste structuur door de 

tijdsbepaling. 

Het sturen ofwel ‘pushen’ van de leerder geschiedt ook op een ander niveau 

binnen de taak en kan gedefinieerd worden als “task-essentialness” (Sanz & Morgan-

short 2004), dat wil zeggen dat de leerder binnen de taak, door de Corrective Feedback, 

gedwongen wordt de vorm en betekenis koppeling te maken om de taak goed af te 

kunnen ronden.  

 De complete taak bevat twee sub-taken, namelijk taak 1 en taak 2. Tijdens de 

eerste taak vertellen de leerlingen om en om aan elkaar wat de hond heeft gedaan 

afgelopen weekend aan de hand van hun plaatjes. Voordat de leerlingen dat doen, wordt 

er kort de gelegenheid gegeven goed naar de drie plaatjes en de signaalwoorden te kijken. 

We zouden deze taak kunnen zien als een pre-test, want er wordt tijdens deze taak geen 

Corrective Feedback gegeven. Zodoende zijn alle zinnen die de leerder produceert van 

hem/haar afkomstig. De leerlingen zullen een bepaalde benadering van de taak kiezen en 

daarin een bepaalde Engelse structuren gebruiken. 

  Wanneer het verhaal klaar is, verwijst de docent naar de tweede taak en de 

leerlingen leggen vervolgens hun plaatjes in de goede volgorde op tafel. Daarna geeft de 

docent de leerlingen tijd om hun hele verhaal aan de docent voor te bereiden, inclusief de 

signaalwoorden. Dit is een bewuste keuze omdat we niet willen dat het eventueel niet 

begrijpen van een plaatje en bijbehorende signaalwoorden in de weg staat van het 

wellicht produceren van een goede structuur en/of het niet kunnen verwerken van de 

Corrective Feedback die tijdens taak 2 door de docent wordt gegeven
5
. Het daadwerkelijk 

vertellen van het verhaal en het ontvangen van de Corrective Feedback kan gezien 

worden als treatment en immediate post-test. 

 

  

 

                                                 
4
 Zie bijlage 4: Signaalwoorden Rol x 

5
 Zie R. Schmidt (1990, 2001) over ‘noticing’ en ‘attentional resources’. 
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Resultaten 

 

Dit gedeelte zal zich niet alleen buigen over de informatie in de transcripts maar 

ook meteen een discussie bevatten. Allereerst zullen de resultaten worden besproken aan 

de hand van de eerder opgestelde onderzoeksvragen. Daarna volgt er een bespreking van 

enkele interessante zaken die zich voordeden omdat we te maken hebben met een aantal 

variabelen, zoals de taak, de Corrective Feedback en onderlinge verschillende taalniveaus 

van leerlingen, die van praktisch belang kunnen zijn.  

De eerste onderzoeksvraag of de taak de leerling in een zodanige richting stuurt 

dat hij wordt gepusht de target structuur te gebruiken, kan bevestigend worden 

beantwoord omdat a) de Simple Past vaak wordt ingezet, zelfs consistent door de 

taalsterke leerling, al tijdens taak 1, b) de eerste taak bij een aantal leerlingen een self-

repair uitlokt die vaak op de Simple Past uitkomt en c) de leerlingen (een) fout(en) 

verbeteren van de eerste taak in de tweede taak zonder dat ze daar feedback op hadden 

gekregen.  

 Het antwoord met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag of de feedback 

wordt waargenomen en verwerkt kan tevens als positief beschouwd worden. Beide 

vormen van Corrective Feedback worden opgemerkt door de leerling wanneer de docent 

deze gaf. 

 

Voorbeeld van Recast 

S2: he ran over the street and the man was yelling at him. He want to go to his 

home… 

T: he wanted. (recast) 

S2: he wanted to go to his home… (zie transcript: 2
e
 klas, koppel 3 taak 2) 

 

 Voorbeeld van Metalinguïstische Feedback 

 S1: Last Saturday Buster goes to a bookstore. 

T: you need past tense I think, verleden tijd. (metalinguïstiche feedback) 

S1: ja. 

T: because last Saturday. 

S1: Last Saturday he went to a bookstore and grabbed away a book and then he .. 

he go… he went outside the bookstore and run away to home. There he ehm … he 

digged hole and he buried the book… (zie transcript: 5
e
 klas, koppel 4 taak 2) 

 

De leerlingen verwerkten vaak ook direct de feedback in hun productie, ongeacht de 

feedback conditie. Hierbij moeten we echter wel een kanttekening maken, omdat het bij 

de recast conditie soms niet duidelijk is of de leerling focust op de vorm of betekenis. Zie 

het volgende voorbeeld:  

  

 T: he grabbed a book. (recast) 

 S2: Yeah. He grabbed a book.   (zie transcript: 2
e
 klas, koppel 1 taak 2) 

 

We kunnen hier niet uit opmaken of de leerlingen doorheeft dat de vorm verkeerd was of 

dat hij puur de zin herhaalt omdat hij zeker wil zijn dat de boodschap overkomt. Dezelfde 

leerling antwoordde daarna ook tweemaal met ‘ja’ zonder de recast te herhalen en er was 

dus geen waargenomen uptake. Over het algemeen wordt de recast wel waargenomen en 

verwerkt in de productie, maar het waarnemen lijkt op een ander niveau van bewustzijn 

te geschieden. Dit brengt ons meteen bij de derde onderzoeksvraag.  

 Op de derde onderzoeksvraag, welke van de twee vormen van feedback 

effectiever is, kan een vrij duidelijk antwoord gegeven worden, namelijk 
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metalinguïstische feedback. We zien, zoals in het eerder genoemde voorbeeld, in dit 

geval dat a) de leerder zichzelf vrijwel direct corrigeert met de goede vorm, b) een 

bewustzijn creëert van tense, zodat wanneer de leerder een fout maakt hij zich snel in de 

zin herstelt zonder dat de docent daar feedback op hoefte te geven en c) de informatie in 

metalinguïstische feedback vaak wordt ingezet bij de rest van de taak (i.e. transfer). Dus 

we kunnen hier voorzichtig spreken van generalisatie. Hiermee moeten we echter 

voorzichtig zijn omdat de tweede klasser er iets anders mee omsprong dan de vijfde 

klasser. De leerlingen uit de tweede werden zich wel bewust dat ze verleden tijd moesten 

maken, maar hebben daar nog veel moeite mee of, zoals een leerling aangaf, niet te weten 

hoe. Vaak sloeg het dan om in een onderhandeling tussen docent en leerling over de 

juiste structuur binnen de taak. 

  

S1: Last Saturday Buster runs to a bookstore. 

T: You need past tense. Last Saturday is past tense, verleden tijd. 

(metalinguïstische feedback) 

S1: goes to the bookstore. 

T: That is … what kind of tense is that? 

S1: What? 

T: Wat voor tijd is dat ?  

S1: goes? Is toch verleden tijd? (zie transcript: 2
e
 klas, koppel 2 taak 2) 

 

Het verschil dus tussen de leerlingen uit de verschillende leerjaren is dat het hogere 

leerjaar effectiever met de feedback kon omspringen omdat zij wisten hoe ze verleden 

tijd moesten maken en daarbij gebruik konden maken van expliciete regelkennis. Zie 

bijvoorbeeld het laatste koppel uit de vijfde klas gedurende de tweede taak, ze passen 

beiden na één maal metalinguïstische feedback te hebben ontvangen de Simple Past 

correct en consequent toe waar ze dat eerst niet deden. Een tweede voorbeeld van dit 

gedrag dat leerlingen zich bewust worden van de structuur tijdens de taak als gevolg van 

de metalinguïstische feedback, kan gezien worden bij S1 van koppel 2 tijdens de tweede 

taak. De leerling beseft door de metalinguïstische feedback dat vorige zinnen die 

geproduceerd waren ook fout waren en past direct de regel toe en herformuleert een 

aantal acties. Het bovengenoemde gedrag van leerlingen tijdens de taak met 

metalinguïstische feedback werd niet geobserveerd bij de recast conditie. De uptake 

vertaalde zich vaak in een herhaling van de recast, maar niet zichtbaar tot transfer op 

andere fronten in de taak.  

Leerlingen van beide leerjaren laten een zelfde benadering zien tot de taak en 

gebruiken vrijwel dezelfde Engelse tijden om de afbeeldingen in taak 1 te beschrijven. 

Naast het gebruik van de present simple, past continuous en simple past etc., zien we 

alleen bij de vijfde klassers de present perfect heel soms verschijnen. Dit is opmerkelijk 

want we kunnen niet precies zeggen waarom deze structuur door de vijfde klassers wel 

werd ingezet en bij de tweede klassers niet. Het belangrijkste hier is dat alle leerlingen 

door de taak gestuurd werden een keuze te maken voor een bepaalde Engelse tense. We 

zien dit terug in de afname van het aantal verschillende tenses die een leerling in taak 2 

laat zien. We zouden dit kunnen zien als een sterk punt van dit soort taken bij de 

beginnende leerder, want de kennis die de leerder opdoet van een structuur (i.e. vorm en 

betekenis in context) kan geleidelijk opgenomen worden. Dus de simple past kan 

geinternaliseerd worden zonder ‘bevuiling’ van de expliciete kennis van bijvoorbeeld een 

present perfect die mischien voor interferentie zorgt in spontaan taalgebruik, zoals bij de 

vijfde klassers. Dit neemt niet weg dat expliciete kennis juist in combinatie met een 

dergelijke taak beginnende tweede taalleerders misschien verder zou kunnen helpen met 

de vorm en betekenis koppeling van een bepaalde tense. 
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Het laatste punt dat we aan willen halen is de prestatie van een aantal tweede 

klassers ten op zichte van een aantal vijfde klassers. We hebben namelijk te maken met 

een aantal leerlingen uit een lager leerjaar en lager schooltype die het beduidend beter 

doen in de taak dan een aantal vijfde klassers. Dit benadrukt nogmaals het praktische 

belang van dit soort betekenisvolle, output-based taken.  

 

Voorstellen voor Vervolgonderzoek 

  

 Vervolgonderzoek zou moeten kijken of soortgelijke resultaten behaald kunnen 

worden met een ander type taak en dezelfde Corrective Feedback. De gebruikte taak kan 

een beschrijvende modus oproepen bij de leerling, dus hij/zij beschrijft wat zij ziet 

gebeuren en dit lokt niet noodzakelijk de juiste structuur uit. Een tweede belangrijk punt 

is dat er een beperkt aantal leerlingen hebben meegewerkt uit de verschillende leerjaren. 

Voor een algemener beeld zou de sample groep groter moeten zijn of zich beperken tot 

een leerjaar. Als derde kan er een delayed post-test ingezet worden om te kijken of de 

kennis uit de Corrective Feedback en taak enigszins is ingeklonken bij de leerling. De 

taak in de delayed post-test zou eventueel ook schriftelijk kunnen geschieden, want dan 

zien we meteen of de leerling de kennis ook toepast in een andere discipline. 

 

 Conclusie 

 

 In de inleiding hadden we al de effectiviteit van Corrective Feedback aangegeven. 

De resultaten in dit praktisch gerichte onderzoek geven tevens het belang van Corrective 

Feedback aan voor de beginnende tweede taalleerder. In dit onderzoek behaalde de 

metalinguïstische feedback betere resultaten dan de (partial) recast. Vanuit een praktisch 

oogpunt kunnen we daaraan toevoegen dat bovengenoemde soorten taken voor alle 

leerjaren effectief blijken te zijn in het overbrengen van een goede ‘understanding’ van 

de verschillende tijden, voornamelijk de vorm en betekenis koppeling in de context. Dit 

laatste is belangrijk omdat leerlingen daar nog steeds over twijfelen en we in hogere 

leerjaren steeds dezelfde fouten zien. 
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Bijlage 1: 

 

Transcript Picture Sequenced Story Telling with Corrective Feedback 

Het Schoonhovens College 

Tweede Klas, B2D (vmbo-t) 

+/- 14 jaar oud 

Moedertaal: Nederlands 

T= Teacher, S1= Student 1, S2= Student 2 

 

Koppel 1, Taak 1  (pre-test) 

 

S1: What did Buster do? Last Saturday he was going to a bookstore ...ehm. … to grab a 

… eh…book. 

S2: What did Buster do? Then he… ehm ….  run to home .. 

S1: Then he was going home to …eh… dig a hole and bury a book. 

S2: Afterwards, he washes his paws. Then he go inside. 

S1: Later he watched TV. 

S2: At night he reads a book. 

 

Koppel 1, Taak 2 (recast condition) 

 

S1: Ehm What did Buster do? First, he was… he ran to the bookstore to grab a book. 

Then he ran home … with his book. He digged a hole ..and buried the book in the 

ground. Then, he drank…(drink) .. drinks from a fountain, then he walked home. Then he 

watched some tv. Then he read (present) the book, … read (past) the book.  

T:  read (past) the book. (repetition).  

 

S2:  What did buster do? Buster ...eh… was in the bookstore he grab a book and runs 

home. 

T: He grabbed a book. 

S2: Yeah. He grabbed a book.  

S2: Eh.. he dig a hole and buried his book. 

T: Eh. He digged (standard rule of adding –ed � no irregular verb yet) 

S2: Ow ja ... he digged a hole and buried the book. After that, he washes his paws. 

T: He washed 

S2: He washed his paws and eh … he is going inside. 

T: He went inside. 

S2: (no reaction) 

S2: ja 

S2: after that he eh … he was watching tv … 

T: He watched TV. 

S2: (giggle) ja … at night, he read a book. 

 

Koppel 2, Taak 1 (pre-test) 

 

S1: Last Saturday, eh.. Buster goes to the bookstore and he grub there (?) a book. 

S2: He runned home with his book and with a sprint he runned very fast. 

S1: Then, he digged a hole and he buried book there … in it ...  

S2: Afterwards he wash his paws and goes inside the house. 

S1: Later that evening he watched television. 

S2: That night, he… he … he take the book and he reads the book. 
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Koppel 2, Taak 2 (Metalinguistic Feedback condition) 

 

S2: Buster went to the bookstore and he was looking for a book. He didn’t paid it so he 

run very fast to home. When he was home ... he ... he dig a hole. 

T: Je hebt verleden tijd nodig, You dig a hole? 

S2: Then he washing his paws 

T: Nog een keer, je hebt verleden tijd nodig. 

S2: He washed his paws and he goes inside... eh he went inside. 

S2: Later that night he was watching television. 

T: ehm iets anders gebruiken.  

T: Later that night.... 

S2: he ... was ... eh he watched the Tele. And that night he was reading the book. 

T: was reading the book? Misschien een andere vorm ook al weer?  

S2: he is reading the book? 

T: dat is wanneer doet ie dat dan? 

S2: tegenwoordige tijd. 

T: dus verleden tijd. 

S2: he was reading the book. 

� open-ended. 

 

S1: Last Saturday ehm ... hoet heet die hond ook alweer? Buster. 

T: Buster. 

S1: Last Saturday Buster runs to a bookstore. 

T: You need past tense. Last Saturday is past tense, verleden tijd. 

S1: goes to the bookstore. 

T: That is …  what kind of tense is that? 

S1: What? 

T: Wat voor tijd is dat ?  

S1: goes? Is toch verleden tijd? 

S2: went. 

S1: he went to the bookstore and he grub a book. Then he run away very fast.  

T: you need past tense. 

S1: he runned away 

T: wat voor tijd is dat ? hoe maak je verleden tijd? 

S2: he run away. Dat spreek je uit als een /a/ .  run 

T: ja ok 

S1: he run away he was very fast. He goes to home. 

T: he? 

S1: he went to home. At home he buried a hole and he …. eh … no he dig a hole and 

buried the book. Later that evening he was eh. He washed his paws and he goes inside. 

S2: went 

T: he went in right? 

S1: and eh … ja ... later that evening he watched, but after watching the tele he read 

(present) the book. 

 

Koppel 3, Taak 1 (pre-test) 

 

S1: Eh… Buster went to a bookstore and grabbed a book. Eh.. he went to his garden. 

S2: He walks over the street and runned to his home. 

S1: He digged a hole and buried the book in it. 
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S2: After that, he washes his paws and walks inside. 

S1: Later that evening he watched TV. 

S2: And eh… at night he read (present) about the Curious Incident of the Dog in the 

Night-time. 

T: thank you very much. 

 

Koppel 3, Taak 2 (recast condition) 

 

S2: Ehm Buster went to the library black books. He was there with another dog, but 

buster grabbed a book. He runs over the street. 

T: he rans, he run ... he ran! 

S2: he ran over the street and the man was yelling at him. He want to go to his home 

T: he wanted 

S2: he wanted to go to his home. After he got to his home, he ...eh... was digging a hole. 

T: he dug a hole. 

S2: He dug a hole and put the … the book in it. After that he washes… 

T: he washed 

S2: he washed his paws and go inside.  

T: went inside. 

S2: went inside. Later that night about ten o’clock, he eh … he watch a movie… 

T: he watched 

S2: he watched a movie with his boss. Eh ... and eh … and eh… later in his doghouse he 

read(present) a book about the Curious Incident of the Dog in the Night-Time. 

T: he read(past) a book 

S2: silent. 

 

S1: Ehm... Buster went to a bookstore the black books. He grabbed a book and ranned 

home. 

T: he ran home. 

S1: he ran home. The owner of black books yelled at him. And… but he wanted to go 

home. In his garden he buried the book and went home ... went to wash his hands. Ehm… 

paws. Later that night he watched TV with his boss and later …eh... went to his doghouse 

and reads his book. 

T: he read (past) the book. 

S1: he read (past) the book.  

 

Koppel 4, taak 1 (pre-test) 

 

S1: Last Saturday, eh … hoe heet die hond … 

S2: Buster 

S1: Buster go eh ... went to a bookstore and then he took a book.  

S2: The he was running home. (giggle)  

T: that’s it. Ok, next one. 

S1: When he was home... he digged a hole (giggle) and he buried the book. 

S2: Afterwards eh ... he eh… wash his paws and he goes inside …eh he walks inside. 

S1: Later that evening he was watching TV. 

S2 At night he was reading his book.  

 

Koppel 4, Taak 2 (Metalinguistic Feedback condition) 

 

S2: Last Saturday was buster go to a bookstore. 
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T: je hebt verleden tijd nodig, want het is Last Saturday. 

S2: Last Saturday eh... Buster ...eh...  

S1: (whisper) went 

S2: went to a bookstore. He take a book. 

T: je hebt… 

S2: took. Then he ran to home. Then he dig a hole. He buried his book and eh.. 

Afterwards he wash his paws. 

T: Is dat verleden tijd? 

S2: he eh… 

S1: (whisper) washed 

S2: washed his paws. 

T: ze moet het even zelf doen. 

S2: eh goes eh... went inside and later that evening he watched TV and at night he reads 

his book.  

T: he reads his book at night? of moet dat wat anders zijn? 

S2. Iets anders, maar ik weet niet wat. He reads?  

T: to read? Wat voor tijd is dat?  

S2: gewone, tegenwoordige tijd.  

T: en wat moet je er van maken? 

S2: verleden tijd. 

T: ok, en hoe doe je dat denk je ?  

S2: weet ik niet. 

T: ok, we will leave it at that. 

 

S1: Last Saturday, Buster went to a bookstore. He took a book and then he ehm eh go-ed 

home. 

T: go-ed home? Is dat goede verleden tijd? 

S1: went home. En toen eh ... eh he buried his book and washed his paws. Then he, later 

that evening he watched and at night he read(past) his book.  

T: read (past) his book.  

S1: Ja. 
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Vervolg Bijlage 1 

 

Transcript Picture Sequenced Story Telling with Corrective Feedback 

Het Schoonhovens College 

Vijfde Klas, A5a (atheneum) 

+/- 16/17 jaar oud 

Moedertaal: Nederlands 

T= Teacher, S1= Student 1, S2 = Student 2 

 

Koppel 1, Taak 1 

 

S1: Well eh .. Buster eh .. go to the bookstore and there he grabbed a book. 

S2: Alright, then he ran over the street and some eh some dude yelled after him some not 

nice words. 

S1: Well and then .. eh .. he came home at his eh .. home and there he start to dig a hole 

and he buried the book in eh .. that hole. 

S2: His hands were dirty then and he washed his hands … his paws … because he has 

paws. And he went into the house, his house.. 

S1: Later that evening he watched TV with some other fellow 

S2: I think, after that, he eh .. at night he readed his book he stole from the library. 

 

Koppel 1, Taak 2 (recast condition) 

 

S1: Last day eh .. Buster went to eh the book… bookstore and then there he grabbed a 

book and ran with it and the man from the bookstore was yelling at him. And eh … some 

eh .. not nice words. Buster ran to home. And there he …eh… buried the book in a hole 

in the ground. He washed his hand before going into the house. Later that evening he 

watched TV and at night he … eh … apparently dig up the book again and read(past) the 

book.  

T: dig up? 

S1: (a few attempts, but none were successful…. Finally says in Dutch .. opgraven.) 

 

S2: Eh.. at the morning of Saturday he ehm.. well.. went to the bookstore and stole a 

book. He had to run very fast away, because the owner yelled some swear words after 

him. And eh ..  he doog (past?) a hole in his backyard and eh… he buried the book in that 

hole. And then he washed his hands again.. his paws again. And eh .. he eh .. watched TV 

with his boss, with me I guess. And eh… they went to sleep he apparently got the book 

again and began to read. 

 

Koppel 2, Taak 1 

 

S1: Well Buster is a very bad dog, because he has been to the eh to the bookshop. First, 

he entered the book and there .. eh … the shop and it was with black books. And he has 

been to one of the closets there and he … eh … he’s stolen some eh… one book and after 

that he went to the exit with that book. So he had stolen one book from the bookshop. 

S2: I can see it on my picture.  

T: No, …. Oh you can see that, oh ok! 

S2: I can see it on my picture 

T: So what … 

S2: so the dog is running fast. 

T: Dus wat heeft hij gedaan? Keep that in mind.  
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S2: he stole the book. That’s what Buster did and he is running fast home and eh .. a man 

is yellowing at the dog. Maybe, because Buster stole the book. 

S1: Yes … well after that, when he is home, he buried the book, he graved some hole in 

the ground and he thought maybe I can put in my book there. And after this, he … ja … 

it’s next to his own home, the home of Buster and there he put it his book in a hole in the 

ground. 

S2: He buried his book? 

S1: He buried (slightly different pronunciation) in the ground, you know? 

S2:  Yeah yeah… (mumbles something indistinguishable) 

S2: new picture… and then he washes his hands and walks into his home afterwards. 

S1: Back into the home, he gets next to his boss and the man who owns him, or the 

woman, I don’t know, and there sits next to him and eh .. together they watch TV at 

eleven o’clock.  

S2: At night he is reading the book. 

S1: the dog? 

S2: about the Curious Incident of the Dog in the Night-Time. 

 

Koppel 2, Taak 2 (Metalinguistic Feedback condition) 

 

S2: Last Saturday Buster was at a bookstore and he … eh … grabbed a book. And then 

… then Buster runned …(mumbles: “ow sorry was de verkeerde”) then he eh…  took a 

sprint to home. That’s what he did. Ehm the man of the store is yellowing, he’s saying 

dirty things I guess. And then he was at home, he made a hole and he buried his book. 

Afterwards he washed his paws. And then he walked inside to home. That’s what 

happened. Later that evening he was watching TV. He was watching crime scene 

investigation. Eh… At night he was reading the book at home. 

T: wat heeft ie gedaan dus op het laatste plaatje? He .... 

S2: He has the book and he’s reading….  

 

S1: First we start with last Saturday eh Buster did some nasty things, he eh… he eh … 

get to the bookstore to grab a book and you don’t know which book yet. And afterwards 

he takes a sprint at home and the man of the bookstore is screaming at him, some things 

that you don’t want to hear. And after this when he gets home with the book from the 

bookstore, he buried the book back in the grave ..eh in the ground , so it was … yeah 

..sort of safe. Afterwards he eh he eh .. washes his poots (paws). 

T: you might need another tense. Je hebt een andere tijd nodig. 

S2: washed 

S1: he washed. Yes. He washed his paws because they were very dirty of the ground. 

And he get inside and … 

T: he get inside? Misschien een andere tijd nodig. 

S2: he got inside. 

S1: ja, got? Is dat verleden tijd? 

S1 Oh, he got inside. Later that evening he sits with his boss on the eh .. the couch and 

there he watches TV. 

T: Dus wat heeft ie nu gedaan? 

S1: well he .. eh .. well he ... eh sits at the couch, so he eh… he after he washed his hands 

he turned inside and and there watchted …watched TV. And after he watched TV he get 

the book again and in buster’s home, so his own place, he reads the book now .. he is now 

reading the book.  

T: he is not … now reading the book? 

S1: at the end he is reading the book. 
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T: but that doesn’t happen now.  You need another tense.  

S2: that’s past. 

T: So, it’s past right? So  

S1: He has read the book there 

T: he..? 

S1: he read the book there 

T: ok 

S1: at his own place. 

T: ok, thank you very much. 

 

Koppel 3, Taak 1 

 

S1: Well, last Saturday he went to the bookstore, there he eh.. taked a book with him and 

got out the bookstore. 

S2 ok, ehm… Buster had a book in his mouth and he ehm… went home … he was 

running home. 

S1: Ja?  

S2: Ja. 

S1: Well then at home he eh… got to his own place and eh… digged a hole ..ehm. .. well 

the book buried in the hole.  

S2: Afterwards digging a hole he washed his paws and goes ….and went inside of the 

house. 

S1: well then he eh …has ….  watched TV. He eh … sat next to eh … a person. I don’t 

know.. he watched TV  

S2: ok 

S1: in a room… it was ten o’clock. 

S2: Later at night Buster read (present) a book about the Curious Incident of the Dog in 

the Night-time. 

 

Koppel 3, Taak 2 (recast condition) 

 

S1: Well Buster went to a bookshop and he grabbed a book. He went home. People were 

screaming at him. When he went home ehm… May I have a look? 

T: Sure. 

S1: There he eh.. he eh…. Digged a hole and put the book in the hole. Ehm.. then he eh.. 

he washed his paws and when he got in his home he watched TV. After watching TV he 

went to eh.. his own place, at home, and he read (past) the book…the book. 

 

S2: Last Saturday, eh ..Buster went to the bookstore and eh… he eh grabbed a book and 

then he went outside and he ehm… was running home. And after, you see a man who is 

angry because he actually stole the book. And then ehm … even kijken hoor… after 

..nee.. then he was home and he doesn’t know what to do with the book and the he has 

got a plan, he’s got to bury the book, so he’s got to eh … got to eh … to dig a hole. 

T: So what has he done? Wat heeft ie gedaan? 

S2: he digged a hole.  And then he washed his paws and he goes inside of the house. 

T: eh .. he went. 

S2: he went into the house  

T: Ok 

S2: Later that evening, he watched television with another man. And ehm… later at night 

he read (present) a book. 

T: read 
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S2: read(past) a book. 

 

Koppel 4, Taak 1 

 

S1: Ehm Buster goes to a bookstore 

T: wat heeft ie gedaan. Dat is het belangrijkste. 

S1: he grab a book and goes outside the bookstore 

S2: Then … ehm he run to home with the book in his mouth. 

S1: Ehm.. then he … dig a hole and he buried the book.  

S2: Afterwards, he wash his paws and eh … get inside the house . 

S1: And then , he go watch TV. 

S2: At night he reads a book. 

 

Koppel 4, Taak 2 (Metalinguistic Feedback condition) 

 

S1: Last Saturday Buster goes to a bookstore. 

T: you need past tense I think, verleden tijd. 

S1: ja. 

T: because last Saturday. 

S1: Last Saturday he went to a bookstore and grabbed away a book and then he .. he go… 

he went outside the bookstore and run away to home. There he ehm … he digged hole 

and he buried the book. Afterwards he washed his paws and he walked inside the house. 

Later that evening he watched TV. And at night he reads… readed the book he had 

buried in the hole that they ….  

 

S2: Ehm … hoe heet die hond? 

T: buster.  

S2: Ok, Buster goes to the .. went to the bookstore and there he took a book and ran home 

with it.  Nee ran is ‘t toch? 

T: verleden tijd right? 

S2: Ja. At home he digged a hole in the ground and buried the book Ehm afterwards he 

washed his paws and went inside eh. Later that evening he watched TV with his boss and 

at night he read (present) the book he took from the bookstore. 

T: read (present) , is that past-tense? 

S2: No, read (past). 

T: ok, thank you very much. 
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Bijlage 2: Werkblad Buster 

 

Werkblad: Buster 

  

Inleiding 

 

Afgelopen weekend was ik de gehele zaterdag 
mijn hond Buster kwijt. Ik heb hem maar één 
keer gezien die dag. Door middel van deze 
opdracht probeer ik er achter te komen wat hij 
nou precies uitgevreten heeft. Jullie spelen hier 
een centrale rol in, want ik ga je uiteindelijk 
vragen zijn avontuur in het Engels na te 
vertellen.  
 

Taak 1  

 

Je krijgt van je docent een enveloppe. In de 

enveloppe bevinden zich een drietal afbeeldingen. De afbeeldingen zijn 

genummerd van A t/m F. In de enveloppe met “rol 1” zitten de 

afbeeldingen A, C en E en in de andere enveloppe met “rol 2” zitten de 

overige afbeeldingen B, D en F. Het totaal aantal afbeeldingen is 6 en ze 

vertellen een chronologisch verhaal van A t/m F.  

 

Aangezien jullie nu beiden afzonderlijke delen van Buster zijn avontuur in 

handen hebben, is het aan jullie de ontbrekende informatie, in dit geval 

de afbeeldingen, te vertellen aan de ander. Dus, “rol 1” zal beginnen met 

in het Engels te vertellen wat Buster heeft gedaan op afbeelding “A”. 

Hierna zal “rol 2” afbeelding B vertellen enz.  

 

Let op! Hierbij zijn onderstaande punten heel belangrijk: 

 

� Laat gedurende taak 1 nooit jouw afbeeldingen aan de ander zien. 

 

� Bij het vertellen van de afbeeldingen benader je elke afbeelding 
steeds met dezelfde vraag: 

 

���� ! “Wat heeft Buster gedaan?”  ! ���� 

 

� Gebruik de signaalwoorden (z.o.z.) die je helpen bij het vertellen.  

 

Taak 2 

 

Bereid individueel jouw uiteindelijke verhaal voor. Dit verhaal ga je hierna 

in het Engels aan de docent vertellen.  De docent zal uiteraard op je 

Engels letten, want dat is wat ze doen.   

Tip: leg alle afbeeldingen op tafel en kijk rustig naar de signaalwoorden. 
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Bijlage 3: Striptekeningen A, B en C. 
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Bijlage 3 (vervolg): Striptekeningen D, E en F.
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Bijlage 4: Signaalwoorden 

 

Signaalwoorden “rol 1”  

 

 

���� !  “Wat heeft Buster gedaan?”  ! ���� 

 

Afbeelding A: “last Saturday” 

 

   1 Bookstore / to go /  

 

   2 to get / to take / to grab  

 

 

Afbeelding C: “then”  

 

   1 to dig (graven) / a hole (kuil) 

 

   2 Book / to bury (begraven) 

 

 

Afbeelding E: “later that evening” 

 

   to watch TV  

 

 

Signaalwoorden “rol 2”  

 

 

���� !  “Wat heeft Buster gedaan?”  ! ���� 

 

Afbeelding B: “then” 

 

   Home / to run / to go / to sprint / to dart  

 

 

Afbeelding D: “afterwards” (daarna) 

 

   1 to wash / paws (poten)  

 

   2 inside / to go / to walk 

 

 

Afbeelding F: “at night” 

 

   Book / to read 


