Juryrapport WAP-scriptieprijs 2019-2020
Na het succes van de afgelopen twee edities, wordt de WAP-scriptieprijs dit jaar voor de
derde keer uitgereikt. De jury bestaande uit Britt Hakvoort (Senior onderzoeker Auris),
Margreet van Koert (Postdoctoraal onderzoeker) en Imme Lammertink (Promovenda UvA)
heeft zich gebogen over 6 inzendingen. Deze 6 inzendingen representeerden een mooie mix
van verschillende onderwerpen binnen de taalwetenschap en vormden ieder op hun eigen
manier een brug tussen de wetenschap en de praktijk.
Er waren twee studies waarbij de focus lag op het in kaart brengen van taalvaardigheden in
een patiëntengroep. Taalvaardigheid werd in deze groepen verstoord door een medische
oorzaak: zo bracht een van deze twee scripties het taalprofiel van een vrouw met het triple-x
syndroom in kaart, terwijl de andere studie focuste op de linguïstische verwerkingssnelheid
van patiënten met een primaire hersentumor (glioom). Twee andere scripties keken naar de
verwerving van een tweede taal in bijzondere populaties: de eerste scriptie onderzocht de
taalverwerving van het Engels bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de
tweede scriptie bracht de cognitieve, mentale en talige effecten van het leren van een
vreemde taal op latere leeftijd in kaart. De vijfde scriptie ontwikkelde een nieuwe, minder
arbeidsintensieve scoringsmethode van de Amsterdam-Nijmegen Test voor Alledaagse
Taalvaardigheden (ANTAT) terwijl de zesde inzending onderzocht of accentgerelateerde
stereotypes op een impliciete manier gemeten kunnen worden in het brein.
Van inzending tot eindoordeel
Nieuw dit jaar was dat deelnemers een samenvatting van hun scriptie schreven. Aan de hand
van deze samenvattingen, stelde de jury een shortlist op van vier scripties. Deze vier scripties
werden vervolgens volledig gelezen en beoordeeld op 7 onderdelen: de methode en
uitvoering, de behandeling van de literatuur, originaliteit, taal en layout, hoeveelheid werk,
het wetenschappelijk belang en het maatschappelijk belang. Voor ieder onderdeel werd de
scriptie gescoord op een schaal van 1 tot 10. In het eindoordeel wogen sommige onderdelen
zwaarder mee dan andere onderdelen: de hoeveelheid werk woog bijvoorbeeld het minst
zwaar, terwijl de jury veel waarde hechtte aan de methode en uitvoering.
De shortlist
De vier scripties (in willekeurige volgorde) die uiteindelijk op de shortlist zijn gekomen, zijn
de scriptie van Ascha van Oene getiteld: de taalverwerving van het Engels bij leerlingen met
TOS; de scriptie van Jelle Brouwer getiteld: Chips or caviar, lazy or Loyal? Investigating neural
correlates of accent-related stereotypes about Frisian speakers of Dutch; de scriptie van
Saskia Mooijman, getiteld: Linguistic processing speed in glioma patients: the relationship
between linguistic and nonlinguistic cognitive abilities en de scriptie van Floor van den Berg,
getiteld: Boosting cognition in older adults by means of foreign language learning: a
behavioral and electrophysiological investigation. De juryleden hebben de vier scripties met
veel interesse gelezen.
Hoewel de jury onder de indruk was van de kwaliteit van alle vier de scripties, kan er maar
een de winnaar zijn, en de jury kwam redelijk snel overeen dat de scriptie van Saskia
Mooijman over de linguïstische verwerkingssnelheid bij glioompatiënten, op alle fronten net
iets boven de rest uitstak. De introductie en discussie van Saskia haar scriptie waren volledig,

maar tegelijkertijd ook to the point. De onderzoeksvragen zijn maatschappelijk relevant en
werden helder en bondig geformuleerd. In de discussie gaf Saskia op gestructureerde wijze
antwoord op alle vragen. De testbatterij die Saskia afnam was uitgebreid en is afgenomen bij
een relatief grote groep patiënten en controlegroep. De onderzoeksmethoden zijn duidelijk
en volledig beschreven, wat replicatie van de studie mogelijk maakt. Bovendien gelooft de
jury dat deze scriptie met minimale aanpassingen ingestuurd kan worden voor publicatie in
een wetenschappelijk tijdschrift.
Inmiddels zult u wel nieuwsgierig geworden zijn naar de resultaten van de winnende scriptie.
Graag nodigen we Saskia dan ook uit voor een korte presentatie over haar onderzoek. Met
het winnen van deze prijs ontvangt Saskia een plek op de WAP-erelijst, 100 euro en een jaar
lang gratis WAP-lidmaatschap. Gefeliciteerd!

