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Tijd en mens

• Looptijd project: 1 jaar. (beoogde start op 1 mei 2011)

• Betrokkenen:

o Jos Swanenberg

o Leonie Cornips

o Marc Kemps-Snijders

o Folkert de Vriend

o Wilbert Heeringa

o Technisch ontwikkelaar(s)

o Studentassistent(en)



• COAVA: COgnition,  Acquisition and VAriation

Tool

• In COAVA willen we gereedschap ontwikkelen 

voor interdisciplinair onderzoek naar de lexicale 

karakteristieken van objecten

• In COAVA combineren we daartoe resources uit 

twee verschillende taalkundige subdisciplines: 

eerste taalverwerving en dialectgeografie.

Algemeen



Resources in COAVA

• Eerste taalverwerving: vier delen uit CHILDES
• Locatie: Nederland
• Leeftijdcategorie: kinderen

• Dialectgeografie: deel III van WBD/WLD
• Locatie: Brabant/Limburg
• Leeftijdcategorie: volwassenen



Lexicale karakteristieken van 

objecten

• Eerste taalverwerving:
• Lexicale vormen voor basic level objects
(‘hond’, ‘zon’, ‘vogel’) worden typisch vroeg 
verworven (Bloom 2001, Spelke).
• Vergelijk met de latere verwerving van bijv. 
‘dier’ en ‘poedel’.

• Dialectgeografie:
• Voor sommige objecten is opvallend veel 
lexicale variatie en voor andere juist weinig













Overkoepelende 

onderzoeksvragen over objecten

1. Is er een verband tussen de mate van lexicale 
dialectgeografische variatie en de leeftijd 
waarop lexemen worden verworven? 

2. In hoeverre passen de objecten die EN weinig 
lexicale dialectvariatie vertonen EN waarvan 
het lexeem vroeg wordt verworven, binnen de 
gangbare definities voor ‘cognitief zeer basale 
objecten’?



Gecombineerde resultaten

A:  De gevonden vormen

B:  Waardes voor de mate van dialectvariatie
en de gemiddelde leeftijd van verwerving

C:  Visualisaties: kaart (PNG/KML) en tijdsas
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‘Overzichten’ en 
statistieken

- Toon alle objecten
waarvoor geldt …

-Bereken clusters van 
objecten

- Bereken correlaties
tussen dialect- en 

verwervingsdata …
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Te verwachten visualisaties voor object 
‘Koolmees’
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Te verwachten visualisaties voor object ‘Vogel’



CLARIN

Resources en gereedschappen zullen compatibel 
gemaakt worden met de in CLARIN gebruikte 
standaarden: 

• Lexical Markup Framework (LMF)
• Web services
• CMDI-metadata
• Persistent identifiers
• ISOcat



Dank


