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Appendices

APPENDIX 4.1:
Scoring sheet for the Verbal Inflection Test
Name:
Age/Sex:
Date recording:
Transcription by:
Verbal inflection in SVO order
Item
Existing
Tekenen
Drinken
Nonce
Pieren
Spollen

1SG

2SG

3SG

3PL

Verbal inflection in WH-questions
Item
Existing
Tekenen
Drinken
Nonce
Pieren
Spollen

2SG inversion

Response marked in bald:
Response marked in italics:
NR
NB
XXX

response contains incorrect inflection suffix
response contains an alternative construction,
i.e. root infinitive, dummy auxiliary or present
progressive
no response
response is irrelevant to the data analysis
response is unintelligible
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APPENDIX 4.2:
Distributions of the response types across existing and nonce verbs in
raw figures.
Appendix Table 4.2.1: Response types with existing verbs
Age
group

3
(N=145)

4
(N=120)

5
(N=130)

6
(N=150)

Correct
inflection

Incorrect
inflection

Alternative
construction

Irrelevant

Unintelli
gible

No
response

94

6

35

5

1

4

102

7

7

2

0

2

120

3

5

1

0

1

147

0

3

0

0

0

N=number of analyzed responses

Appendix Table 4.2.2: Response types with nonce verbs
Age
group

Correct
inflection

Incorrect
inflection

Alternative
construction

Irrelevant

Unintelli
gible

No
response

3

93

10

33

4

1

4

4

99

6

9

3

1

2

5

122

4

3

1

0

0

136

0

12

1

1

0

(N=145)

(N=120)

(N=130)

6
(N=150)

N=number of analyzed responses
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APPENDIX 5.1:
Experimental stimuli
TRIAL PHASE (TR) (= getting used to the stimuli and the experimental technique)
contains four passages (two grammatical and two ungrammatical); the order
and the position of stimuli is the same for all infants. ‘G3sg’ and ‘G3pl’ stand
for grammatical 3rd person singular and plural, respectively. ‘U3sg’ and ‘U3pl’
stand for the ungrammatical equivalents.
G3sg_TR

U3sg_TR

Het regent vandaag.
De baby lacht lief want mama komt
eraan.
Het kleine meisje speelt binnen.

Het regenen vandaag.
De baby lachen lief want mama komen
eraan.
Het kleine meisje spelen binnen.

Mama ruimt de kamer op.

Mama ruimen de kamer op.

Papa leest de krant.

Papa lezen de krant.

De poes miauwt nog steeds.

De poes miauwen nog steeds.

De hond gromt naar de poes.

De hond grommen naar de poes.

G3pl_TR

U3pl_TR

De lichtjes knipperen snel.

De lichtjes knippert snel.

Alle kindjes dragen een pompoen.

Alle kindjes draagt een pompoen.

De moeders doen open.

De moeders doet open.

De vaders geven lekkere snoep.

De vaders geeft lekkere snoep.

Liedjes klinken mooi.

Liedjes klinkt mooi.

De kaarsjes flakkeren zacht.

De kaarsjes flakkert zacht.

Baby’s blijven binnen.

Baby’s blijft binnen.

De ouders kijken blij.

De ouders kijkt blij.
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TEST PHASE contains twelve passages (six grammatical and six
ungrammatical); the order and the position of stimuli are randomized by a
computer programme different for each child.
Grammatical and ungrammatical passages for 3rd person singular
G3sg_1)

U3sg_1)

Het weer blijft lekker.

Het weer blijven lekker.

Het kleine meisje rent naar buiten.

Het kleine meisje rennen naar buiten.

Mama fietst hard.

Mama fietsen hard.

De hond eet uit zijn bak.

De hond eten uit zijn bak.

Mijn grote broer schreeuwt veel.

Mijn grote broer schreeuwen veel.

Zijn zusje lacht hardop.

Zijn zusje lachen hardop.

De hamster piept eenzaam.

De hamster piepen eenzaam.

Iedereen speelt graag.

Iedereen spelen graag.

G3sg_2)

U3sg_2)

De wind waait door het bos.

De wind waaien door het bos.

Het hert luistert gespitst.

Het hert luisteren gespitst.

De tijger ligt rustig.

De tijger liggen rustig.

De leeuw brult elke dag.

De leeuw brullen elke dag.

Het konijn springt heel hoog.

Het konijn springen heel hoog.

De giraffe drinkt water van de bron.

De giraffe drinken water van de bron.

De slang beweegt erg langzaam.

De slang bewegen erg langzaam.
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G3sg_3)

U3sg_3)

Iedereen slaapt vannacht.

Iedereen slapen vannacht.

Opa droomt over biefstuk.

Opa dromen over biefstuk.

Het kind gaapt doodmoe.

Het kind gapen doodmoe.

De wekker rinkelt vroeg.

De wekker rinkelen vroeg.

Papa douchet meteen.

Papa douchen meteen.

Broer weigert op te staan.

Broer weigeren op te staan.

Mama maakt de broodjes klaar.

Mama maken de broodjes klaar.

Oma breit een sjaal.

Oma breien een sjaal.

Grammatical and ungrammatical passages for 3rd person plural

G3pl_1)

U3pl_1)

De kleuters rennen in het park.

De kleuters rent in het park.

Eendjes krijgen brood.

Eendjes krijgt brood.

De vissers wachten stil.

De vissers wacht stil.

Oma’s praten met elkaar.

Oma’s praat met elkaar.

De vogels komen dichterbij.

De vogels komt dichterbij.

Kikkers kwaken hard.

Kikkers kwaakt hard.

De blaadjes vallen in het water.

De blaadjes valt in het water.

Ouders roepen hun kind naar huis.

Ouders roept hun kind naar huis.
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G3pl_2)

U3pl_2)

De leidsters lezen voor.

De leidsters leest voor.

Alle ridders rijden snel.

Alle ridders rijdt snel.

De kabouters wonen in het bos.

De kabouters woont in het bos.

Clowns gooien met knikkers.

Clowns gooit met knikkers.

De geitjes horen een stem.

De geitjes hoort een stem.

De rovers rennen weg.

De rovers rent weg.

Twee vriendjes bakken een taart.

Twee vriendjes bakt een taart.

De sprookjes lopen goed af.

De sprookjes loopt goed af.

G3pl_3)

U3pl_3)

Auto’s rijden hard weg.

Auto’s rijdt hard weg.

De fietsers letten niet op.

De fietsers let niet op.

Bootjes varen rustig.

Bootjes vaart rustig.

Twee kindjes maken muziek.

Twee kindjes maakt muziek.

Meisjes dansen mooi.

Meisjes danst mooi.

De toeschouwers maken een foto.

De toeschouwers maakt een foto.

Jongens vangen een vis.

Jongens vangt een vis.

De verkopers bieden van alles aan.

De verkopers biedt van alles aan.
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APPENDIX 6.1:
Scoring sheet for the Gender Attribution Test and the Adjectival
Inflection Test
Name:
Age/Sex:
Date recording:
Transcription by:
GENDER ATTRIBUTION TEST_Child L1 Dutch_3-5 yrs
Item

GAT 1

GAT 2

GAT 3 [+def]

De-woord:
Vis
Baby
Appel
Het-woord:
Glas
Paard
Mes
DIM:
Huisje
Cadeautje
Boekje
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ADJECTIVAL INFLECTION TEST_Child L1 Dutch_3-5 yrs
Item

AIT [-def]

AIT [+def]

De-woord:
Vis
Baby
Appel
Het-woord:
Glas
Paard
Mes
DIM:
Huisje
Cadeautje
Boekje
Meervoud
Huisjes
Cadeautjes
Boekjes

NR
NB
XXX
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no response
response is irrelevant to the data analysis
response is unintelligible

