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Samenvatting 

Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalig crosslinguistisch onderzoek, gericht op de acquisitie en verwerking 

van epistemische relaties, in samenwerking met de Universiteit van Geneve en de Universiteit van Leuven. Dit gedeelte 

van het onderzoek is gericht op het verwerven van verschillende causale relaties. Twee specifieke causale relaties die in 

dit onderzoek bestudeerd worden zijn de epistemische en de content relatie. Deze causale relaties worden expliciet 

gemaakt door connectieven. In dit onderzoek is gekeken of de rol van connectieven een invloed uitoefent op het begrip 

van de eerder genoemde relaties. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt met de Franse taal. De Nederlandse 

connectieven ‘want’, voor de epistemische relatie, en ‘omdat’, voor de content relatie, werden bestudeerd.  Deze 

werden vergeleken met het Franse connectief ‘parce que’. Het onderzoek werd op een basisschool uitgevoerd onder 60 

Nederlandse kinderen van 5,6 en 7 jaar. Er werd een verschil gevonden tussen de soort relaties. Zo werd er beter 

gescoord op de vragen over de objectieve relaties dan op de vragen over de subjectieve relaties. In de controle conditie 

werd het hoogst gescoord. Wanneer deze resultaten in verband werden gebracht met de verschillende leeftijden zien we 

dat er een progressie te zien valt in de scores naarmate de kinderen ouder worden. Deze progressie heeft voornamelijk 

betrekking op de scores van de content en de epistemische relatie vragen. We zien zowel bij de Nederlandse als de 

Franstalige kinderen dat het verwerken van content relaties gemakkelijker gaat als dat van epistemische relaties. Bij de 

Nederlandse kinderen zien we progressie in de prestaties naarmate de leeftijd toeneemt, bij de Franse kinderen is dit 

echter veel sterker. In het Nederlandse gedeelte werd de ToM buiten beschouwing gelaten vanwege gebrek aan 

bruikbare data. In het Franstalige onderzoek is er echter wel een correlatie gevonden tussen de ToM en de scores op de 

verhalen. Om te kijken of het begrijpen van syntactisch complexe zinnen invloed heeft op het begrijpen van de 

verschillende relaties is een relatieve bijzintaak uitgevoerd. Echter is hier geen correlatie gevonden. In het Franstalige 

gedeelte van het onderzoek is er echter wel een correlatie gevonden tussen de overall score op de twee verhalen en de 

performances op de relatieve bijzintaak.  
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1.Inleiding 

 

Jonge onderzoekers verraadden Stapels fraude 

‘Vleeseters zijn grotere hufters’ en ‘Rommel leidt tot meer discriminatie’ zijn interessante 

onderzoeksuitkomsten die ook door de NOS werden overgenomen. Maar in september bleek dat de 

resultaten van de vleeseters niet klopten. Hoogleraar psychologie Diederik Stapel had veel van de 

data verzonnen. Een commissie van de Universiteit van Tilburg heeft nu andere publicaties 

onderzocht en de resultaten verbijsteren hen. 

Sinds 2004 heeft Stapel in zeker dertig artikelen verzonnen data gebruikt. Dat kunnen er nog meer 

worden want er moeten nog 130 tijdschriftartikelen en 24 hoofdstukken worden onderzocht waarbij 

Stapel betrokken was. Het onderzoek kan jaren duren. 

Klokkenluiders 

De commissie heeft veel lof over de mensen die ervoor hebben gezorgd dat de fraude van Stapel aan 

het licht kwam. Drie jonge onderzoekers hielden Stapel een aantal maanden in de gaten. Ze 

vermoedden dat er iets niet klopte en verzamelden details waarmee ze konden aantonen dat er van 

alles rammelde. "De onderzoekers verdienen alle lof voor het melden van deze misstanden. Zij zaten 

immers in een afhankelijke positie en hadden veel te verliezen", zegt de commissie in het rapport.[..] 

(www.nos.nl) 

 

 

 

Het bericht dat hoogleraar Diederik Stapel gefraudeerd heeft met onderzoeksdata is de afgelopen tijd 

veelvoudig in de media geweest. In deze inleiding zal ik niet ingaan op het feit dat Dhr. Stapel vele data 

heeft vervalst en zo de discussie voortzetten ‘hoe dit heeft kunnen gebeuren’. Ik vond in het bovenstaande 

artikel over deze fraudezaak nu juist een mooi voorbeeld om het onderwerp aan te snijden van dit, 

eigenhandig uitgevoerde, onderzoek.  

De zogenoemde ‘klokkenluiders’ in dit artikel hebben ervoor gezorgd dat de fraude van Dhr. Stapel aan het 

licht kwam. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de onderzoekers vermoedden dat er iets niet klopte 

en verzamelden details waarmee ze konden aantonen dat alles ‘rammelde’. De onderzoekers hebben dus door 

het leggen van een verband tussen de aangereikte verschillende data en Dhr. Stapel deze fraudezaak aan het 

licht kunnen brengen. Een dergelijk verband wordt een causaal verband genoemd. In principe zouden we 

kunnen stellen dat door het leggen van een aantal ‘simpele’ causale verbanden de fraudezaak aan het licht is 

gekomen.  

Hoewel er hierboven iets te veel krediet wordt gegeven aan de causale relatie is het toch van belang deze 

vorm van redeneren niet geheel aan de kant te schuiven. In ons dagelijks leven leggen we immers 

voortdurend causale verbanden waardoor deze een essentieel element zijn geworden van onze communicatie. 
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In dit onderzoek zal daarom ook de nadruk liggen op deze causale relaties en hun bijbehorende connectieven. 

Omdat dit onderzoek deel uitmaakt van een grootschaliger onderzoek in samenwerking met de Universiteit 

van Geneve en de Universiteit van Leuven is dit onderzoek ook van crosslinguïstische aard.  

In het theoretisch kader zal een literatuuroverzicht geschetst worden waarna de probleemstelling zal 

worden geformuleerd met de bijbehorende hypotheses. Vervolgens zal in de methodesectie beschreven 

worden hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. In de resultatensectie worden de resultaten met behulp 

van het statistische programma SPSS gepresenteerd. In de conclusie en discussie zullen deze worden 

geïnterpreteerd en beargumenteerd. Tenslotte volgt een literatuuroverzicht dat is gebruikt voor het tot stand 

komen van dit verslag. In de bijlagen zijn de gebruikte teksten, vragen en de dataset opgenomen. 

 

2.Theoretisch kader 

In onze dagelijkse communicatie spreekt én evalueert men over gebeurtenissen die men in de wereld 

meemaakt. Veel verschillende gebeurtenissen staan in relatie tot elkaar. Een belangrijk element van inter-

relaties is hierbij causaliteit (Evers-Vermeul & Sanders, 2010). De notie van causaliteit is cruciaal voor ons 

begrip van de wereld. We begrijpen namelijk door deze basiscognitie onder andere de handelingen van de 

medemens, fysieke processen en kunnen we onze eigen ervaringen beter organiseren (Pit, 2003). We vormen 

naar aanleiding van een gebeurtenis een mentale representatie in ons hoofd. Hierbij kunnen we 

coherentierelaties gebruiken om te zorgen dat we een coherente mentale representatie vormen. Sanders & 

Spooren (2003) stellen dan ook dat coherentie een essentieel kenmerk vormt van welgevormd discours.  

Mirna Pit (2003) sluit zich in haar proefschrift aan bij Sanders (1992) door het handhaven van zijn gestelde 

definitie over coherentie relaties: ‘ Een aspect van betekenis van twee of meer discourssegmenten welke niet 

beschreven kunnen worden in termen van betekenis wanneer deze geïsoleerd zijn’ (Sanders 1992, in Pit 

2003).  

 

Causale relaties 

Wanneer we naar coherentie in teksten kijken zien we dat dit ook hier essentieel is, in een coherente tekst 

moeten immers coherentierelaties zijn geïntegreerd. Een variant die behoort tot de coherentierelaties is de 

causale relatie. Het leggen van causale relaties in teksten zorgt er voor dat we verbanden kunnen zien 

waardoor we een tekst beter begrijpen, kunnen onthouden en reproduceren. Pandermaat (2002) geeft een 

duidelijke definitie hiervoor: ‘Causale relaties worden gelegd vanuit uitingen over een toestand of 

gebeurtenis die op een of andere manier de oorzaak vormt voor een andere toestand of gebeurtenis. In deze 

groep vallen bijvoorbeeld de oorzaakgevolg relatie of middel-doel relatie’.  

Echter is er onder wetenschappers nog geen consensus bereikt over wat er nu exact verstaan wordt onder een 

specifieke causale relatie. De categorisatie van de relaties is onder andere afhankelijk van de semantische 

wijze van waarop een relatie wordt omschreven, de intentie of andere principes. Hoewel het algemeen 

geldende idee over causale relaties vrij aannemelijk is, blijven wetenschappers variëren in hun presentatie 
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van verschillende relaties. Zo kan het aantal relaties dat genoemd wordt door onderzoekers variëren van 2 tot 

zelfs 100 verschillende relaties (Knott & Sanders, 1998).  

 

Connectieven 

Causale relaties kunnen expliciet gemaakt worden door talige markeringen als connectieven. Connectieven 

zijn voegwoorden of voegwoordelijke bijwoorden die worden gebruikt om betekenisrelaties tussen zinnen in 

een tekst expliciet te maken (Stukker, 2005). Door de jaren heen zijn connectieven bestudeerd vanuit 

verschillende perspectieven. Op het gebied van taalprocessen werd er getracht om het effect te meten van 

connectieven op het verwerken van coherentierelaties. Een opvallende uitkomst in de resultaten is dat 

connectieven geen effect hebben op de mentale representatie die lezers construeren wanneer zij een tekst 

lezen. Het gebruik van connectieven zorgt echter wel voor een snellere verwerking van teksten (Sanders 

1992, Sanders & Noordman 2000, in Pit 2003).Ook het onderzoek naar de eerder genoemde 

coherentierelaties en voornamelijk de classificatie hiervan heeft invloed op de studies rondom connectieven. 

Met deze talige markeringen kunnen we immers een inzicht verwerven in de wijze waarop coherentie relaties 

geordend worden in ons hoofd (Knott & Sanders, 1998).  

Er is in eerdere onderzoeken niet alleen gekeken naar de acquisitie van connectieven en het leggen 

van causale verbanden. Het onderzoeksdomein strekt zich verder uit door deze onderwerpen in relatie te 

brengen met de taalverwerving van kinderen. Al voordat kinderen drie jaar oud zijn maken zij immers al 

verschillende uitingen waarin zinnen gecombineerd worden. Het causale verband blijft echter nog impliciet. 

Om een volwaardig begrip te krijgen is het dan ook van belang dat kinderen connectieven kunnen begrijpen 

en toepassen om zo de relatie expliciet te maken (Evers-Vermeul & Sanders, 2008). Uit het onderzoek van 

Evers-Vermeul & Sanders (2008) blijkt onder andere dat Nederlandstalige en Engelstalige kinderen op 

verschillende wijze connectieven verwerven. Het verschil in de zogenoemde ‘acquisitie-routes’  kan 

verklaard worden vanuit het verschil in interactie met de connectieven. Ook hangt het gebruik van 

connectieven nauw samen met de syntactische complexiteit van een zin. Zo bleek uit de resultaten dat 

kinderen steeds meer bedreven worden in het integreren van conceptuele ideeën in syntactische constructies 

die meer complex zijn. De mate van syntactische complexiteit beïnvloedt dan ook de wijze waarop, bij het 

produceren van een zin, er wordt gekozen voor een bepaald connectief. Er blijkt bijvoorbeeld dat kinderen 

veelal de voorkeur geven aan het connectief ‘omdat’ bij het produceren van causale verbanden. (Evers-

Vermeul & Sanders, 2008). Daarnaast passen kinderen complexe connectieven pas toe nadat zij de relatief 

gemakkelijke connectieven al hebben gebruikt. Hier moet echter de notie gemaakt worden dat het aantal 

connectieven dat een taal bevat erg verschilt.  

 

Subjectiviteit 

In het Nederlands zijn er verschillende connectieven waarmee we causale relaties aan kunnen duiden. Een 

aantal voorbeelden zijn: doordat, omdat, want en aangezien. Hierin maken onder andere Sweetser (1992) en 

Pit (2003) een onderscheid in door te stellen dat de connectieven behoren tot verschillende syntactische 

categorieën. Zo verwijzen ‘doordat’, ‘omdat’ en ‘aangezien’ naar een ondergeschikte zin. In de Franse taal is 
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dit ‘parce que’ en ‘puisque’. Het Nederlandse connectief ‘want’ en het Franse ‘car’ verwijzen daarentegen 

naar een nevenschikking. Het verschil tussen de connectieven is gelegen in de volgorde waarin de segmenten 

zich voor kunnen doen. Een kenmerk voor de ondergeschikte connectieven is dat zij zowel vooraf kunnen 

gaan als kunnen volgen op een hoofdzin, terwijl de nevenschikkende connectieven alleen voorkomen na een 

hoofdzin. Kinderen moeten volgens Pit (2003) de betekenissen van de connectieven leren. Zij stelt dan ook 

dat een kind de betekenis van een woord moet leren door af te gaan op de context waarin het connectief 

voorkomt. Hierbij wordt het concept subjectiviteit betrokken. In haar onderzoek spreekt Pit (2003) van 

subjectiviteit wanneer een persoon bijvoorbeeld een bepaalde mate van zelfexpressie uitdraagt. 

Zelfexpressiviteit ontstaat doordat het bewustzijn van de spreker onderdeel wordt van de betekenis van de 

uiting. Objectiviteit staat hier logischerwijs tegenover, wanneer er wordt gesproken over een objectiviteit 

wordt er in deze verwezen naar een feitelijke uitspraak die verwijst naar iets dat controleerbaar is in de 

werkelijkheid. Wanneer we dit betrekken op de connectieven kunnen we stellen dat deze dus voorkomen in 

een subjectieve of objectieve context relatie. Een gevolg hiervan is dat wanneer deze context meestal 

subjectief is zal het kind het connectief hiermee ook associëren en visa versa. Pit (2003) onderzocht dan ook 

welke rol want’ en ‘omdat’ zouden hebben met betrekking tot objectiviteit en subjectiviteit. Uit haar 

corpusanalyse blijkt dat ‘want’ vaker voorkomt in subjectieve relaties en ‘omdat’ veelal samengaat met 

objectieve relaties. Echter is hiermee nog niet bewezen dat de connectieven ‘want’ en ‘omdat’ respectievelijk 

zelf subjectief en objectief zijn. In het onderstaande voorbeeld worden de causale relaties respectievelijk 

expliciet gemaakt door de verschillende connectieven ‘want’ (1a) en ‘omdat’ (2a): 

 

1a.Ze moeten wel hopen een goed cijfer te krijgen, want ze hadden veel moeite in hun onderzoek 

gestoken. 

2a.Het was voor hun mogelijk het onderzoek op een basisschool af te nemen, omdat de moeder van 

een van de studentes hier directrice is.  

 

In tegenstelling tot het Nederlands worden de bovenstaande relaties in het Engels aangeduid door slechts een 

specifiek connectief ‘because’: 

 

2b. They must hope for a good result, because they put a lot of effort in their research. 

2b. They were able to conduct the research on a primary school, because the mother of one of the 

students is the principle. 

 

Domeintheorie 

Doordat er in de Nederlandse taal gebruik wordt gemaakt van diverse connectieven zou dit een aanduiding 

kunnen zijn voor het type causale relatie dat wordt weergeven. Zo zou door de causale relatie in (1) de 

hoorder/lezer een assumptie moeten maken over de intenties of verwachtingen van de spreker. De 

hoorder/lezer weet immers niet zeker of de personen waar over gesproken wordt echt hopen op een goed 

cijfer. Het is een conclusie die gemaakt wordt door een inferentie op basis van een aanname. Het tweede 
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voorbeeld dat gegeven wordt (2) heeft betrekking op een duidelijke omschrijving van twee gebeurtenissen. 

De hoorder/lezer hoeft hier geen assumptie te maken over de sprekers of schrijvers intentie om de gegeven 

relatie te begrijpen. Het onderscheid tussen de twee zinnen wordt door Sweetser (1990) respectievelijk 

benoemd als een epistemische en een content relatie. Net als vele andere auteurs halen ook Sanders en 

Spooren (2008) de domeintheorie van Sweetser aan. Deze theorie bestaat uit drie domeinen: Het 

epistemische domein, het content domein en het speech-act domein. Sanders en Spooren (2008) gebruiken in 

hun onderzoek drie varianten van de coherentie relatie. Namelijk de epistmische, content en speech-act 

relatie. Een epistemische relatie vereist een wijze van redeneren en concluderen om de relatie te begrijpen. 

Een content relatie vereist een link met de realiteit, waar juist bij een speech-act relatie de connectie gelegen 

is in de illocutie.  

Het gebruik van connectieven in deze drie domeinen is onder andere getoetst door Evers-Vermeul en 

Sanders (2010). Uit hun onderzoek bleek dat jonge kinderen al in staat zijn om causale connectieven te 

gebruiken in het content en het speech-act domein, echter wordt dit voor het epistemische domein pas later 

gedaan. Epistemische relaties zouden meer complex zijn en daarom ook moeilijker te verwerken dan content 

relaties. Content relaties zouden gemakkelijker te verwerken zijn omdat er een directe link is met de realiteit 

terwijl er bij epistemische relaties een inferentie gemaakt moet worden. Kyratzis et al. (1990) lieten onder 

andere zien dat content relaties als eerst worden verworven, hierna volgt pas de epistemische relatie. 

Epistemische relaties zijn meer complex omdat er door de spreker een subjectieve redenering wordt gedaan, 

hierdoor wordt de domeintheorie ook wel beschreven in termen van subjectiviteit.  

 

Theorie of Mind 

In de taalontwikkeling van kinderen zijn naast het begrijpen van connectieven vele factoren van invloed. Een 

onderwerp dat hier nauw op aansluit is de Theory of Mind (hierna afgekort als ToM). De ToM  verwijst naar 

het begrip van de mentale gesteldheid, zoals overtuiging, verlangen en kennis, om het gedrag van anderen te 

voorspellen en te verklaren (Miller, 2006).  In het onderstaande scenario volgt een voorbeeld:  
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I make some cookies and bring them to 

work. I show my coworker, George, that I am putting the 

cookies in my desk drawer and invite him to help himself 

anytime. A little later, I notice a couple of ants crawling near 

my desk and decide to move the cookies to a high shelf. That 

afternoon, on my way to the mailroom, I see George headed 

toward my office. I say, ‘‘They’re on the shelf.’’ I have 

effortlessly computed that George wants a cookie but because 

he incorrectly believes the cookies are in the drawer, he will 

fail to find them; if I tell him where ‘‘they’’ are, I will change 

his belief, enabling him to fulfill his desire for a cookie. I can 

explain and predict George’s behavior in terms of his mental 

states, because I have a theory of mind. (Miller, 2006) 

 

 

Miller (2006) stelt echter dat deze wijze van redeneren, zoals in het scenario, niet automatisch ook zo werkt 

voor jonge kinderen. Zij moeten eerst een aantal vaardigheden bezitten om op het volwassen niveau te 

komen wat betreft het begrijpen van mentale gesteldheid. Om te onderzoeken of een kind de ToM bezit zijn 

er verschillende methodes om dit te testen. Onderzoekers hebben zich veelal gericht op het zogenoemde 

begrip van ‘false belief’ bij kinderen. Dit houdt het begrip in dat een persoon een andere representatie of 

overtuiging heeft dat afwijkt van de werkelijkheid en zal handelen volgens deze overtuiging.  

Sandrine Zufferey (2010) haalt in haar boek de ‘false-belief’ taak van Baron-Cohen et al. (1985) aan. Deze 

onderzoekers maakten een versimpelde ‘false-belief’ taak zodat de test ook kon worden afgenomen bij 

autistische proefpersonen met sociale en communicatieve beperkingen. Deze taak, beter bekend als de Sally-

Ann taak, is tot een van de meest populaire versies van de false-belief taak uitgegroeid. Twee poppen 

genaamd Sally en Ann hebben hier een hoofdrol in. In de taak plaatst Sally een bal in een doos. Een tweede 

pop (Ann) verplaatst de bal naar een andere doos zonder dat Sally aanwezig is. Aan het kind wordt 

vervolgens gevraagd waar hij of zij denkt dat het object is. Uit eerder onderzoek blijkt dat over het algemeen 

drie-jarige kinderen hierbij het verkeerde antwoord geven. Zij geven als antwoord dat Sally denkt dat de bal 

in de eerste doos zit. Om voor de test te slagen moet het kind dus herkennen dat Sally’s representatie van de 

wereld ‘vals’ is geworden en dat ze dus zal handelen naar deze overtuiging in plaats van de realiteit. 

Kinderen van vier jaar kunnen over het algemeen de vragen juist beantwoorden (Miller, 2010). Miller 

onderzoekt of er daadwerkelijk een relatie bestaat tussen de ToM en taal. Zowel taal als ToM ondergaan een 

grote verandering in de eerste 5 jaar van ons leven. Aangezien andere domeinen ook onderhevig zijn aan 

ontwikkeling vormt dit geen krachtig argument voor de relatie tussen taal en ToM. Echter is de ToM nodig 

voor communicatie. Dit vereist immers een begrip van mentale gesteldheid van de ander. Omgedraaid kan 

taal ook een duidelijker beeld scheppen van de ToM. De eerste reden waarom taal belangrijk is voor ToM is 

dat de mentale gesteldheid anders niet observeerbaar is. De informatie over onze mentale gesteldheid is 
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onder andere afkomstig uit de grammaticale, semantische en pragmatische systemen van taal. Uit een meta-

analyse blijkt dat taal en ToM prestaties aan elkaar gerelateerd zijn. Taal zou een betere predictor zijn van de 

ToM dan andersom. Echter is niet geheel duidelijk welke aspecten van taalontwikkeling de ToM 

ontwikkeling voorspellen. Sommige studie lieten immers een grotere invloed zien in de semantiek, terwijl 

anderen een grotere invloed zagen in de syntax. 

 

Probleemstelling 

Hoewel er dus al veel onderzoek is gedaan op het gebied van causale relaties, connectieven  en de ToM, 

blijven er een aantal vragen onbeantwoord. In dit onderzoek zal, in samenwerking met de Universiteit van 

Geneve en Leuven, een experimenteel design worden opgezet om dit domein verder af te kunnen bakenen. 

Er zal worden gekeken naar de rol van connectieven op het verwerkingsproces. Zoals naar voren is gekomen 

uit het eerder onderzoek verschilt het aantal connectieven dat gebruikt wordt om een causale relatie aan te 

duiden per taal. In het causale domein wordt bijvoorbeeld door de Nederlandse en Franse taal twee 

connectieven gebruikt. In het Engels wordt hier slechts één connectief voor gebruikt terwijl er meerdere 

connectieven bestaan. De nadruk van dit onderzoek zal komen te liggen op de distributie van Nederlandse en 

Franse connectieven. Ook zal gekeken worden naar de impact van deze connectieven op het 

verwerkingsproces en of hier een significant verschil in te vinden is.  

De hoofdvragen luiden dan ook:  

 

Is er een verschil te vinden in het verwerven van epistemische en content relaties bij kinderen? 

& 

In hoeverre verschilt dit tussen de Nederlandse en de Franse taal? 

 

De bijbehorende hypothesen zijn hier:  

H1: Het verwerken van content relaties zal voor zowel Nederlandse als Franse kinderen gemakkelijker gaan 

dan het verwerken van epistemische relaties. 

H2: Naarmate de leeftijd toeneemt zullen zowel de Nederlandse als de Franse kinderen beter presteren op de 

verschillende condities.  

H3: De prestaties op de Theory of Mind test zijn van invloed op de prestaties op de verschillende condities. 

H4: Het begrijpen van syntactisch complexe zinnen door kinderen hangt samen met de prestaties op de 

verschillende condities. 

H5: Er zal tussen de Nederlandse en Franse taal verschil in impact zijn met betrekking tot de invloed van 

connectieven op het verwerkingsproces.  
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3.Methode 

Proefpersonen  

Er hebben in totaal 60 kinderen deelgenomen aan het onderzoek. De leeftijd van de kinderen varieert van 5 

tot en met 7 jaar. In elke leeftijdsklasse (5-6;6-7;7-8) is een evenredig aantal kinderen opgenomen. Dit wil 

zeggen: 20 kinderen in de leeftijdsklasse 5-6 jaar, 20 kinderen in de leeftijdsklasse 6-7 jaar en 20 kinderen in 

de leeftijdsklasse 7-8 jaar. Om het onderzoek uit te voeren heb ik mijn moeder, Liesbeth Prinsen, benaderd. 

Zij is de directrice van Openbare Basisschool De Spelelier. Het onderzoek is in week 41 op deze school 

afgenomen. Aan de hand van onze doelgroep heeft Liesbeth een rooster gemaakt waarop stond op welke dag 

we welke klassen en leerlingen konden toetsen. Leerlingen met leerproblemen zoals een taalachterstand of 

een gedragstoornis zijn omwille van de validiteit van het onderzoek buitenwegen gelaten. De leerlingen zijn 

allen Nederlandstalig opgevoed. In totaal zijn er 7 kinderen waarvan de ouders niet afkomstig zijn uit 

Nederland. Omdat er één leerling in groep 4 zat die al de leeftijd van 8 jaar had bereikt hebben wij deze 

buiten beschouwing gelaten in de analyse van het onderzoek.  

  

Materiaal 

Het materiaal dat gebruikt is bij dit onderzoek is afkomstig van het internationale project ‘A cross-linguistic 

analysis of the acquisition and processing of epistemic relations’. (Verbrugge, Zufferey, Mak & Sanders, 

2010). Omdat dit onderzoek deel uitmaakt van een grootschalig (cross-linguistisch) onderzoek is getracht om 

zowel in materiaal, data als analyse dezelfde methode aan te houden. Dat wil zeggen dat in principe hetzelfde 

materiaal is gebruikt als dat van Sandrine Zufferey in het Franstalige gedeelte van het onderzoek. Het 

materiaal betrof twee korte teksten die vertaald zijn uit het Frans: ‘De muis gaat in bad’ en ‘De magische 

put’. Beide verhalen bevatten elk 5 epistemische en 5 content relaties die expliciet worden gemaakt door de 

connectieven ‘want’ en ‘omdat’. Hierbij is het van belang om te weten dat in de Franse teksten de causale 

relaties expliciet werden gemaakt door slechts één connectief namelijk ‘parce que’. Bij de teksten hoort ook 

een set vragen die de verschillende relaties bevragen inclusief controle vragen. In totaal zijn er 15 vragen per 

tekst, ofwel 30 vragen in totaal. Daarnaast bestaat het materiaal uit de Sally-Ann taak, en een relatieve 

bijzintaak. De relatieve bijzintaak laat zien in hoeverre de kinderen met complexe bijzinnen kunnen omgaan. 

Wellicht kunnen zij dan ook om kunnen gaan met andere 'lastigere' syntactische structuren zoals de 

verschillende causale relaties.Voor de jongste kinderen is een Bert of Ernie pop gebruikt om de verhaaltjes 

mee te vertelen. Dit zal in de procedure nader worden toegelicht. Het gehele onderzoek is door middel van 

twee memorecorders opgenomen. Al het materiaal is terug te vinden in de bijlagensectie. In de volgende 

paragrafen zal het materiaal nader worden toegelicht. 

 

Teksten & vragenlijsten 

Om een zo adequaat mogelijke vertaling te krijgen hebben we na een ‘ruwe’ vertaling zowel de teksten als 

de bijbehorende vragen voor een revisie onder de loep genomen. In overeenstemming met Pim Mak en Rosie 

van Veen, is zo de definitieve vertaling bepaald. In de bijlage zijn beide teksten en de bijbehorende vragen te 
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vinden. Elke tekst bevat 5 afbeeldingen, met per afbeelding drie bijbehorende vragen: Een objectieve vraag, 

een subjectieve vraag en een controle vraag. De objectieve vraag toetst of het kind de content relatie die in de 

tekst wordt weergeven heeft begrepen en onthouden. De subjectieve vraag toetst dit voor de epistemische 

relatie en de controle vraag is in het leven geroepen om te controleren of het kind daadwerkelijk de tekst 

heeft begrepen. Elke tekst heeft dus in totaal 15 vragen (drie type vragen maal vijf afbeeldingen). In 

afbeelding 1 is een voorbeeld te vinden. De antwoordbladen van de tekstbegripvragen zijn, buiten dat zij 

vertaald zijn naar het Nederlands, identiek aan die van het Franstalige deel van het onderzoek. In het 

Franstalige gedeelte van het onderzoek is er variatie aangebracht in de volgorde van de subjectieve, 

objectieve en controle vragen. Ook dezelfde volgorde van de vragen is aangehouden in dit deel van het 

onderzoek. 

 

 

 

 

Er was eens een kleine muis. Op een dag vond de muis blijkbaar dat ze vies was, want ze besloot in bad te 

gaan. Het was een mooie zomerdag. Ze had het raam van de badkamer opengezet, omdat het heel warm was. 

De muis ging in bad zitten en zette de kraan aan. 

 

Objectieve vraag: Waarom had de muis het raam van de badkamer opengezet?�content relatie 

Subjectieve vraag: Waarom besloot de muis in bad te gaan? � epistemische relatie 

Controle vraag: Welke kleur heeft de badkuip op het plaatje? � Filter 

 

 

Afbeelding 1: Een bladzijde uit de tekst ‘Muis gaat in bad’ inclusief bijbehorende vragen. 

 

 Sally-Ann taak 

In navolging van Sandrine Zufferey zal de Sally-Ann taak uitgevoerd worden bij alle kinderen. Deze gaat als 

volgt: 

Sally heeft een mandje en Anne heeft een doos. Sally heeft een bal en doet deze in haar mandje. Vervolgens 

gaat Sally weg. Anne pakt de bal van Sally en stopt hem in haar doos terwijl Sally weg is. Sally komt terug 

en wil met haar bal spelen.  

Epistemische - 

relatie 

Content relatie 
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Nadat de kinderen het verhaaltje hebben gehoord wordt hun een drietal vragen gesteld: 

1.Waar zal Sally zoeken naar haar bal? 

2.Waar is de bal echt? 

3.Waar heeft Sally de bal gelaten voordat ze wegging? 

De eerste vraag is bedoeld om te meten of het kind een inlevingsvermogen heeft in het ‘vals bewustzijn’. De 

andere twee vragen zijn controle vragen om te testen of het kind het verhaaltjes goed heeft begrepen en 

onthouden. Aangezien in het Franstalige gedeelte van het onderzoek ook de Sally Ann taak is gebruikt wordt 

dit ook voor dit  gedeelte van het onderzoek gedaan. Echter hebben we een kleine aanpassing gemaakt in 

verband met een taalbarrière. Naar ons inziens waren de namen Sally en Ann, geen veel voorkomende 

namen in het Nederlands. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen, met name voor de aller jongste kinderen. 

Om de kinderen tegemoet te komen hebben we er voor gekozen om de poppen ‘Anne’ en ‘Wim’ te noemen 

zodat de situatie die in de Sally-Ann taak geschetst wordt wat meer herkenbaar is. Voor de taak zijn twee 

‘playmobil’ poppetjes gebruikt, twee doosjes en een klein appeltje dat de rol van het balletje verving. 

 

Relatieve bijzintaak 

In navolging van Sandrine Zufferey is ook de relatieve bijzintaak uit haar onderzoek overgenomen. De taak 

laat zien in welke mate kinderen om kunnen gaan met complexe zinnen. Door deze taak in het onderzoek te 

betrekken kan er een eventueel verband te vinden zijn tussen het begrip van complexe zinnen (de relatieve 

bijzintaak) en het begrip op de verschillende domeinen waarop de kinderen worden getoetst. De taak bestaat 

uit 11 pagina’s. Op elke pagina bevinden zich twee afbeeldingen. Slechts een afbeelding wordt steeds door 

de onderzoeker beschreven door een verschil aan te brengen in de meervoud dan wel enkelvoud vorm, zodat 

het kind de bijbehorende afbeelding moet aanwijzen. Een voorbeeld uit de taak is in afbeelding 2 te vinden. 

De gehele bijzintaak is in de bijlagensectie te vinden. 

 

‘Wijs naar de muis die de olifanten volgen.’ 

 

 

     

 

Afbeelding 2. Een vraag uit de relatieve bijzintaak. 
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Recorders 

Het gehele onderzoek is opgenomen met twee voicerecorders. De voicerecorders zijn voor het onderzoek 

gehuurd bij de Universiteit van Utrecht. Aangezien het onderzoek door twee mensen is afgenomen hebben is 

er voor twee voicerecorders gezorgd. Zo kan er, wanneer er bij het analyseren van de resultaten enige twijfel 

is omtrent het juiste antwoord, teruggeluisterd worden naar de antwoorden die de kinderen hebben gegeven. 

 

Data 

Alle antwoorden zijn op binaire wijze gecodeerd. Dat wil zeggen een '0' bij een fout antwoord en een '1' bij 

een goed antwoord. Een antwoord wordt als correct beoordeeld wanneer de oorzaak in de tekst wordt 

gereproduceerd. Het idee hierbij is dat de kinderen tekstuele informatie moeten gebruiken en geen algemene 

kennis van de wereld om hun gebrek aan begrip te compenseren. Andere antwoorden die juist verwijzen naar 

een andere oorzaak of elementen in de tekst zullen als incorrect worden gerekend. Verder zal de statistische 

analyse gedaan worden met behulp van het programma SPPS. Hier zal voornamelijk via Anova (repeated 

measures methode) analyses worden uitgevoerd.   

 

Onderzoeksontwerp  

Er zal gebruik worden gemaakt van een experimenteel onderzoeksdesign. Hierbij is de score op de 

begripsvragen (correct/incorrect) van de tekst de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen zijn de 

verschillende relaties, namelijk: De subjectieve, objectieve relaties in combinatie met de controle vragen. De 

covariabelen zijn de ToM, gemeten door de Sally-Ann taak en de complexiteit van de syntax, gemeten door 

het begrip op de relatieve bijzintaak.  

 

Procedure 

In dit onderzoek is in dienst van de validiteit van het onderzoek dezelfde procedure gehouden als het 

internationale project. Het onderzoek is door mij, Mara Bogosavac, en Jorien Dekker afgenomen. We hebben 

beiden bij 30 kinderen het onderzoek afgenomen. Dat wil zeggen per persoon tien kinderen uit elke 

leeftijdsklasse. Het onderzoek is in de volgende stappen verlopen: 

� Het kind wordt opgehaald in het klaslokaal. In de onderzoeksruimte wordt verteld hoe het onderzoek 

in zijn werk gaat. 

� Tekst 1 wordt voorgelezen en de begripsvragen worden gesteld per afbeelding/bladzijde.  

� De Sally-Ann taak wordt afgenomen 

� Tekst 2 wordt voorgelezen en de begripsvragen worden gesteld per afbeelding/bladzijde. 

� De relatieve bijzintaak wordt afgenomen. 

� Het kind ontvangt een sticker en wordt teruggebracht naar het klaslokaal. 

Bij de helft van de kinderen, in elke leeftijdklasse, de volgorde van de teksten verwisseld zodat uitgesloten 

kan worden of het eerder lezen van een bepaalde tekst invloed zal hebben op de scores op de begripsvragen. 

De procedure is als volgt verlopen: 
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1. De kinderen werden welkom geheten. De naam, leeftijd en geslacht was dan al genoteerd aangezien we 

volgens een schema de kinderen uit de klassen haalden. Het onderzoek werd in een aparte ruimte afgenomen. 

De kinderen werden steeds individueel uit de klassen gehaald zodat er tijdens het lopen naar het 

onderzoekslokaal ruimte was om het kind op zijn of haar gemak te stellen door te vragen of het kind van 

verhaaltjes houdt en te vertellen wat hun precies stond te wachten. In de onderzoeksruimte werd nogmaals 

duidelijk verteld hoe het onderzoek in zijn werk ging. Er werd bijvoorbeeld verteld dat na elke bladzijde een 

vraag gesteld zou worden zodat ze goed moesten luisteren. Voor de 5-jarigen werd een pop geïntroduceerd, 

namelijk Ernie of Bert. Er werd verteld dat de pop erg vergeetachtig was en soms de verhaaltjes niet 

helemaal begreep. De kinderen werd als taak gegeven om de vragen te beantwoorden zodat Bert of Ernie het 

verhaaltje zouden begrijpen. In de andere leeftijdsklassen werd door de onderzoeker de vragen gesteld om te 

controleren of de kinderen het verhaaltje begrepen. In alle gevallen noteerde de onderzoeker zelf met 

pen/potlood het antwoord op het daarvoor gecreëerde antwoordblad. 

2. Er werd gestart met het eerste verhaaltje, vervolgens de Sally-Ann taak, vervolgens het tweede verhaaltje. 

Tenslotte werd de bijzintaak afgenomen. De volgorde van de twee verhaaltjes werd verwisseld per kind. Aan 

het einde van de procedure mocht het kind een stikker kiezen omdat ze het zo goed hadden gedaan.  

Wanneer de kinderen geen aandacht meer hadden voor het verhaaltje, dit kwam slechts een aantal keer voor, 

werd hun aandacht gewekt door bijvoorbeeld te vertellen dat er iets spannend zou gaan gebeuren in het 

verhaal of dat het verhaaltje bijna af was gelopen. Ook werden ze herinnerd aan het feit dat ze een sticker 

mogen uitzoeken nadat ze het onderzoek hebben voltooid. Bij het antwoorden van de vragen werd er geen 

tijdslimiet ingesteld om de kinderen zo op hun gemak te laten voelen. Wanneer ze een pagina opnieuw 

wilden horen mocht dit. Er werden echter geen insinuaties gedaan betreffende het eventueel juiste antwoord.  

3. Bij de Sally-Ann taak, in dit geval de ‘Anne-Wim taak’ werd het kind het verhaaltje verteld met behulp 

van de poppetjes. Vervolgens werden de drie vragen gesteld. Na deze taak werd verder gegaan met het 

tweede verhaaltje.                                                                                                                                                

4. Na het tweede verhaal werd aan de kinderen verteld dat er nog een laatste testje zou zijn waarnaar ze weer 

terug naar de klas mochten. De laatste test was de relatieve bijzintaak. Ook hier werd nogmaals uitgelegd dat 

ze naar de plaatjes mochten kijken en aan moesten wijzen welk plaatje bedoeld werd door de onderzoeker. 

Na de relatieve bijzintaak kreeg het kind een stikker en werd hij of zij teruggebracht naar het klaslokaal. 

4.Resultaten 

1.Proefpersonen 

Aan het onderzoek deden in totaal 60 kinderen mee, waarvan 29 jongens en 31 meisjes. De gemiddelde 

leeftijd van de groep was 6.53 jaar (SD=0.83) met een minimum leeftijd van 5.08 jaar en een maximum van 

leeftijd van 8.25 jaar. Aangezien er één kind een leeftijd had boven de 8 jaar is deze buiten beschouwing 

gelaten in de verdere analyse van de resultaten. Het totaal aantal kinderen dat nu in de analyse wordt 

betrokken is 59, waarvan 29 jongens en 30 meisjes. De gemiddelde leeftijd was 6.5 jaar (SD=0.80) met een 

minimum leeftijd van 5.08 jaar en een maximum leeftijd van 7.92 jaar. De gemiddelde leeftijd voor de 5-
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jarige kinderen was 5.58 jaar (SD=0.24). De gemiddelde leeftijd voor de 6-jarige kinderen was 6.41 jaar 

(SD=0.25) en voor de 7-jarigen was de gemiddelde leeftijd 7.41 (SD=0.32).In totaal waren er 7 kinderen 

wiens ouders geen Nederlandse afkomst hadden. Deze kinderen sprake echter wel goed Nederlands. 

 

Tabel 1. Gemiddelde leeftijden (per leeftijd) in aantal jaren. 

Leeftijd Aantal Gemiddelden Standaarddeviaties 

5 

6 

7 

19 

19 

21 

5.58 

6.41 

7.41 

0.24 

0.25 

0.32 

Totaal 59 6.5 0.80 

 

2.Betrouwbaarheid 

Om te weten of de vragen het juiste construct hebben gemeten volgt een betrouwbaarheid analyse. Hiervoor 

wordt Cronbach's alpha gebruikt. Dit wordt achtereenvolgens gedaan voor zowel de subjectieve, objectieve 

als de controle vragen. Het hoogste betrouwbaarheidsniveau valt te vinden voor de controle conditie (α = 

0.49), gevolgd door de objectieve vragen (α=0.39) en tenslotte voor de conditie met de subjectieve vragen 

(α= 0.33). 

Ook voor de relatieve bijzintaak is een betrouwbaarheidanalyse uitgevoerd. Aangezien de betrouwbaarheid 

vrij laag is (α= 0.50) zal er gekeken worden of het betrouwbaarheidsniveau veranderd wanneer deze gemeten 

wordt voor alleen de moeilijke vragen. Deze scores zijn immers het meest relevant voor dit onderzoek 

aangezien er hier wordt gekeken in welke mate kinderen om kunnen gaan met complexiteit. Uit de analyse 

blijkt dat het betrouwbaarheidsniveau stijgt wanneer we ons richten op de moeilijke vragen uit de taak. 

Cronbach's alpha is nu 0.65. 

In de resultaten van de Sally-Ann taak zien we dat van de 59 kinderen in de analyse er in totaal 55 kinderen 

de Theory of Mind bezitten. Dat wil zeggen dat er slechts 4 kinderen geen Theory of Mind bezitten. Omdat 

het aantal kinderen dat de ToM niet bezit erg laag is zal deze covariabele niet verder in de analyse betrokken 

worden en zal er dus ook geen betrouwbaarheidsanalyse over worden uitgevoerd.  

 

3.Scores 

Door middel van een Anova analyse (repeated measures) zal gekeken worden naar de scores van de kinderen 

op de verschillende condities. Hierin vormen leeftijd en het type relatie de onafhankelijke variabelen. De 

scores op de verschillende condities laten zien dat er het hoogst wordt gescoord op de controle vragen met 

een gemiddelde van 9.37 (SD=1.02). Daarna volgt de gemiddelde score op de objectieve vragen, namelijk 

7.48 (SD=1.69). Met het blote oog valt op dat er beduidend minder, zelfs het laagst wordt gescoord in de 

subjectieve conditie. Het gemiddelde in de subjectieve conditie was dan ook 6.07 (SD=1.62). Om te bepalen 

of deze observatie klopt is er een Anova analyse uitgevoerd welke heeft aangetoond dat er een significant 

verschil bestaat tussen de verschillende condities. Uit de repeated measures analyse blijkt dat er significant 

verschil bestaat tussen de verschillende condities (F=100.84; df=2; P<0.001). Om te weten waar precies de 
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verschillen optreden is er een post hoc analyse (bonferroni) uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat er tussen 

alle condities een significant verschil zit (p=0.001).  

 

Tabel 2. Gemiddelde scores per conditie per leeftijd. 

Conditie Overall Gemiddelden 

en standaarddeviaties 

 Leeftijd Gemiddelden en 

standaarddeviaties 

per leeftijd 

subjectieve 

vragen 

 

objectieve 

vragen 

 

controle vragen 

 

 

6.07 (1.62) 

 

 

7.48 (1.69) 

 

 

9.37(1.02) 

 5 

6 

7 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

5.21(1.51) 

6.37(1.38) 

5.57(1.66) 

6.84(1.71) 

7.42(1.77) 

8.10(1.41) 

8.90(1.29) 

9.26(0.99) 

9.90(0.30) 

 

 

Nu vastgesteld is dat er tussen de condities een significant verschil bestaat kan er gekeken worden of er een 

verschil bestaat tussen de proefpersonen, ofwel of er een significant verschil in scores te vinden valt tussen 

de verschillende leeftijden. De Anova analyse laat zien dat er geen interactie-effect bestaat tussen de leeftijd 

en de condities (F=0.522; df=4; P=0.720). Er is echter wel een hoofdeffect naar voren gekomen (f=8.427 

df=2 p<0.001) waarbij de post hoc analyse (bonferroni) laat zien dat er een verschil bestaat tussen de scores 

van de 5 en 7 jarige kinderen. In figuur 1 is dit visueel weergeven: 
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Figuur 1. Gemiddelde scores per conditie per leeftijd. (1=subjectieve vragen, 2=objectieve vragen & 

3=controle vragen) 

 

Er zal nu gekeken worden naar de invloed van de covariabelen. Aangezien de ToM hier buiten beschouwing 

is gelaten heeft dit dus betrekking tot de relatieve bijzintaak. Deze variabele wordt toegevoegd aan de 

analyse. Omdat hier wederom geen invloed te vinden was is ervoor gekozen om nader naar de vragen van de 

relatieve bijzintaak te kijken. In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores op de relatieve bijzintaak 

weergeven voor zowel de moeilijke als de gemakkelijke vragen. Af te lezen valt dat er beter wordt gescoord 

op de gemakkelijke vragen dan de moeilijke vragen. Een T-test wijst uit dat het verschil tussen de scores op 

de moeilijke vragen en de gemakkelijke vragen significant is te noemen (F=158.41; df=1; P<0.001). De 

verschillen per leeftijd zijn echter niet significant te noemen. De moeilijke vragen zullen vanaf nu als 

covariabele dienen. Wanneer we deze covariabele aan de repeated measure analyse worden toegevoegd zien 

we dat hier ook geen interactie-effect optreedt (F=0.741; df=1; P=0.393).  

Daarnaast halen we, om te kijken of deze een invloed uitoefent op de resultaten, met betrekking tot de 

relatieve bijzintaak, de controle conditie weg. Echter laat de analyse zien dat ook nu geen interactie-effect 

optreedt (F=1.04; df=1; P=0.748). 

Tabel 3. Gemiddelde scores relatieve bijzintaak. 

Leeftijd (in jaren) Moeilijke 

bijzintaak vragen 

gemakkelijke 

bijzintaak vragen 

5 

6. 

7 

1.05 (1.03) 

1.42 (1.46) 

1.52 (1.89) 

3.84 (1.12) 

4.53 (0.77) 

4.52 (0.67) 

Totaal 1.34 (1.50) 4.30 (0.91) 

Tabel 3. Gemiddelde scores relatieve bijzintaak. 
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4. Aanpassingen 

Omdat tijdens het nabespreken over de afname van het onderzoek het idee bestond dat sommige vragen een 

sturende werking zouden hebben op de resultaten is het van belang om hier nader naar te kijken. Uit de 

beschrijvende statistieken blijkt dat een aantal scores erg laag zijn. In de bijlagensectie is de tabel 

opgenomen met alle gemiddelde scores per vraag. Opvallend zijn vooral de lage scores op de subjectieve 

vragen (Bad_3_S & Put_3_S). De gemiddelde scores variëren van 0.12 tot 0.98, dat wil zeggen dat slechts 

12 procent van de kinderen vraag Bad_3_S goed had en 98 procent had vraag Put_1_c goed. Omdat bij vraag 

Bad_3_S en Put_3_S de scores respectievelijk 0.12 en 0.22 zijn is gekozen om deze lage scores uit de 

analyse te verwijderen. We kunnen op deze manier bekijken of deze items invloed uitoefenen op de 

resultaten.  

Na het verwijderen van de twee subjectieve vragen volgt er wederom een repeated measure analyse. De 

analyse laat zien dat er een hoofdeffect van leeftijd (f=8.83 df=2 p<0.001) en een hoofdeffect van type 

relatie(f=50.48 df=2 p<0.001) is, echter is er geen interactie-effect te vinden. De verschillen tussen de 

condities veranderen dus niet over de tijd. Dit valt ook te zien in figuur 2, waarin af te lezen valt dat de lijnen 

statistisch gezien parallel lopen.  

 

Tabel 4. Gemiddelden per conditie per leeftijd (na verwijderen van item Bad_3_s & Put_3_s). 

 

 

Door de post hoc analyse is er verder gekeken naar het opgetreden hoofdeffect: Er is geen verschil te vinden 

in de moeilijkheid tussen de subjectieve en de objectieve conditie. Het is dus niet zo dat de 6-jarigen de 

subjectieve vragen beter beantwoorden, statistisch gezien liggen de lijnen van de subjectieve en de objectieve 

conditie op elkaar. Het eerdere effect van subjectiviteit is kennelijk geheel toe te schrijven aan de twee items 

die verwijderd zijn. Wederom is hier ook in een tweede analyse de covariabele van de relatieve bijzintaak 

aan toegevoegd. Ook hier bleek dat het effect niet veranderd is, Er treedt geen interactie-effect op. 

Conditie 

Overall 

Gemiddelden en 

standaarddeviaties 

 Leeftijd 

Gemiddelden en 

standaarddeviaties 

per leeftijd 

subjectieve 

vragen 

 

objectieve 

vragen 

 

controle vragen 

0.72 (0.18) 

 

 

0.75(0.17) 

 

 

0.94(0.10) 

  

 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

 

 

0.61(0.18) 

0.76(0.15) 

0.77(0.17) 

0.68(0.17) 

0.74(0.18) 

0.81(0.80) 

0.89(0.13) 

0.93(0.10) 

0.99(0.03) 
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Figuur 2. Relatieve scores per conditie per leeftijd (na verwijderen van item Bad_3_s & Put_3_s). 

 

Tenslotte zal er gekeken worden naar de correlatie van de overall scores op de verhalen en de covariabelen. 

Wederom wordt de ToM hier buiten beschouwing gelaten. Wanneer we naar de correlatie kijken tussen de 

overall scores van de subjectieve en objectieve vragen en de relatieve bijzintaak zien we dat er een negatieve 

correlatie te vinden is -0.038 (p=0.78). Dat wil zeggen dat wanneer er laag gescoord wordt op bijvoorbeeld 

de relatieve bijzintaak er ook laag gescoord wordt op de vragen van de teksten. Echter is deze correlatie niet 

significant te noemen. Zoals eerder vermeld hadden twee subjectieve vragen invloed op onze resultaten 

vandaar dat er ook gekeken wordt naar de correlatie wanneer deze items niet opgenomen zijn in de analyse: 

Hieruit blijkt dat de (negatieve) correlatie stijgt naar -0.045 (p=0.73), ook hier geldt geen significant verschil.  

Omdat de volgorde waarin de kinderen de teksten aangeboden kregen van invloed zou kunnen zijn op de 

resultaten zal er nog gekeken worden of er een significant verschil bestaat tussen de twee volgordes. Echter 

is er hier geen significant verschil voor te vinden (F=6.862 df=57 p=0.768). 

 

Tabel 5.Gemiddelde score per tekst per volgorde waarin zij werden aangeboden. 

 

Conditie Volgorde Gemiddelde Standaarddeviatie 

Totaalscore_Put 
Bad_SA_Put_RC 

Put_SA_Bad_RC 

11.31 

11.86 

1.65 

1.76 

Totaalscore_bad 
Bad_SA_Put_RC 

Put_SA_Bad_RC 

11.24 

11.4 

2.5 

1.48 
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5.Conclusie 

 

Nadat de resultaten zijn geanalyseerd kunnen we hier een aantal conclusies aan verbinden en deze 

vergelijken met de resultaten van het Franstalige gedeelte van het onderzoek.  

De scores op de verschillende condities laten zien dat er het hoogst wordt gescoord op de controle vragen. 

Daarna volgen de scores op de objectieve vragen. Er werd beduidend minder, zelfs het laagst gescoord in de 

subjectieve conditie. Wanneer deze resultaten in verband werden gebracht met de verschillende leeftijden 

viel te zien dat er geen interactie bestaat tussen de leeftijden en de scores op de verschillende condities. 

Hoewel we wel kunnen concluderen dat er een significant verschil bestaat tussen de scores van de 5 en 7 

jarige kinderen. Wanneer we deze resultaten vergelijken met die van Zufferey kunnen we spreken van een 

kleine overeenkomst. Zo zien we dat er eveneens door de Franse kinderen het hoogst wordt gescoord op de 

controle vragen, daarna op de objectieve vragen en ten slotte het laagst op de subjectieve vragen. Echter 

komt uit haar onderzoek wel naar voren dat leeftijd een grote rol speelt. We zien namelijk dat er een 

progressie zit in de scores naarmate de kinderen ouder worden. Deze progressie heeft voornamelijk 

betrekking op de scores van de content en de epistemische relatie vragen. Wanneer we in haar onderzoek 

naar de controle conditie kijken zien we immers dat deze scores op 7-jarige leeftijd lichtelijk beginnen af te 

zwakken. We zien dus zowel bij de Nederlandse als de Franstalige kinderen dat het verwerken van content 

relaties gemakkelijker gaat als dat van epistemische relaties. Hiermee kunnen we dan ook de eerste 

hypothese blijven handhaven. Echter is de tweede hypothese ‘Naarmate de leeftijd toeneemt zullen zowel de 

Nederlandse als de Franse kinderen beter presteren op de verschillende condities’ deels falsificeerbaar. We 

zien immers bij de Nederlandse kinderen progressie in de prestaties naarmate de leeftijd toeneemt, bij de 

Franse kinderen is dit echter veel sterker.  

Een opvallend resultaat dat al uit een van de eerste analyses bleek heeft betrekking op de ToM. In de 

resultaten van de Sally-Ann taak zagen we dat van de 59 kinderen in de analyse er in totaal 55 kinderen de 

ToM hebben. Ofwel maar 4 kinderen uit de analyse hebben geen aanwezigheid van de ToM. Echter was de 

voorspelling, zo blijkt uit de hypothese, dat de ToM wel degelijk invloed zou hebben op de prestaties van de 

kinderen op de verschillende condities. Omdat er een relatief laag percentage kinderen geen ToM bezit en 

het grootste gedeelte wel, is de covariabele dus uit de analyse gehaald. Er kan er nauwelijks een vergelijking 

gemaakt worden op basis van 4 kinderen, laat staan een generalisatie. Hoewel er in dit onderzoek dus niet 

verder kan worden gekeken naar de ToM en de invloed hiervan, heeft Zufferey in het Franstalige gedeelte 

van het onderzoek echter wel een correlatie gevonden tussen de scores op de twee verhalen en de 

performance op de ToM test. Hoewel er wel een correlatie is gevonden vond zij geen verschillen tussen de 

condities. Dat wil zeggen dat er dus geen verschil te vinden was tussen de scores op de epistemische en 

content conditie vragen. Ook is er in het Franse deel van het onderzoek een correlatie gevonden tussen de 

overall score op de twee verhalen en de performances op de relatieve bijzintaak. De scores op de relatieve 

bijzintaak veranderen echter niet het verschil tussen de twee condities. Alleen kinderen met de hoogste 

scores op de relatieve bijzintaak presteren beter op de vragen over de epistemische relaties. In tegenstelling 

tot wat Zufferey heeft gevonden blijkt uit de Nederlandse resultaten dat er geen correlatie te vinden is tussen 
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de relatieve bijzintaak en de scores op de conditie. Bij de scores van de relatieve bijzintaak valt een 

onderscheid te maken tussen de moeilijke en gemakkelijke vragen. Hoewel hier door gebrek aan 

vergelijkingsmateriaal niets over het Franstalige onderzoek gezegd kan worden zien we in het Nederlandse 

gedeelte van het onderzoek een significant verschil tussen de scores op de moeilijke en gemakkelijke vragen. 

Echter was hier geen verschil in leeftijd te vinden noch een interactie met de verschillende condities. 

Zoals uit de resultatensectie is gebleken is er besloten om een tweetal items uit de analyse te 

schrappen. De subjectieve items die zijn weggelaten hadden een sturende werking op de resultaten. Het 

verwijderen van de items liet wederom zien dat er geen interactie te vinden was tussen de leeftijd en de 

scores op de verschillende condities. Echter ontstond een nieuw resultaat waaruit blijkt dat een hoofdeffect 

van leeftijd en een hoofdeffect van relatie bestaat. De verschillen tussen de condities veranderen echter niet 

naarmate de kinderen ouder worden. Ook na het verwijderen van de items is er gekeken of de scores op 

relatieve bijzintaak nu wel correlatie vertoonden, echter was dit niet significant te noemen. We kunnen hier 

dan ook uit concluderen dat de twee items bepalend zijn geweest voor de resultaten. Aangezien deze vragen 

ook meegenomen zijn in de analyse van het Franstalige onderzoek is het van belang om te kijken wat dit 

voor de Franse resultaten doet wanneer de items verwijderd zijn. 

Uit het Franstalige gedeelte van het onderzoek is dus het verschil in moeilijkheid tussen de 

verschillende domeinen aangetoond. Echter is hierin nooit de rol van de connectieven onderzocht aangezien 

hier slechts het connectief ‘parce que’ gebruikt werd om het causale verband mee aan te duiden. In het 

Nederlandse deel van het onderzoek werden de connectieven ‘want’ en ‘omdat’ gebruikt om de relaties 

expliciet te maken. Eveneens blijkt dat de Nederlandse kinderen verschil in moeilijkheid ervaren wanneer zij 

begripsvragen krijgen over content en epistemische relaties. De conclusie die hieruit vloeit is dat het , 

ongeacht er een of meerdere connectieven worden gebruikt om causale relaties aan te duiden, er gesproken 

mag worden over een discrepantie in moeilijkheid tussen epistemische en content relaties.  

Wanneer we naar de ToM kijken in de vergelijking tussen de Nederlandse en de Franstalige kinderen 

zien we dat hier een verschil optreedt. Immers, bij de Franstalige kinderen bestond een correlatie met de 

scores op de verschillende domeinen terwijl er bij de Nederlandse kinderen geen correlatie is gevonden. 

Echter valt dit verschil tussen de talen discutabel te noemen gekeken naar het aantal kinderen waarbij de 

ToM is vastgesteld. Hier zal verder in worden gegaan in de discussie.  

Op het gebied van de relatieve bijzintaak is ook een verschil op te merken tussen beide talen. Tussen 

de scores van de Nederlandse kinderen op de verschillende domeinen werd geen correlatie gevonden terwijl 

dit wel werd gevonden in het Franstalige gedeelte van het onderzoek. De Franse kinderen beantwoorden de 

begripsvragen op de verschillende domeinen beter wanneer zij een hoge score op de relatieve bijzintaak 

hadden. Echter is het verschil tussen de talen lastig te verklaren gezien het feit dat dit geen invloed had op 

het verschil binnen de condities. In het Franse deel van het onderzoek blijft het verschil in complexiteit 

tussen de domeinen lang zichtbaar nadat de kinderen de leeftijd zijn gepasseerd waarop ze deze beginnen te 

produceren. De correlaties die gevonden zijn met andere cognitieve en linguistische capaciteiten laten zien 

dat het onderscheid tussen de verschillende domeinen is gelegen in onze cognitie. Echter kan er vanuit het 
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Nederlandstalige gedeelte van het onderzoek niet direct worden gesteld dat het onderscheid tussen de 

domeinen cognitief wordt gemotiveerd. 

 

6.Discussie 

Hoewel er in dit onderzoek wel degelijk verschillen zijn gevonden tussen de Nederlandse en de Franse taal is 

het lastig om de resultaten te generaliseren. Zoals is gebleken werd in beide onderzoeken hetzelfde materiaal 

gebruikt op het ‘detail’ na dat er in het Franstalige gedeelte gebruik werd gemaakt van het (enige) connectief 

‘parce que’ en in het Nederlandstalige onderzoek de twee connectieven ‘want’ en ‘omdat’ de causale relaties 

expliciet maakten. Het verschil in resultaten zou dus te wijten zijn aan het feit dat er in het Frans slechts één 

connectief gebruikt wordt terwijl er in het Nederlands twee gebruikt worden. Hierbij valt wel de opmerking 

te maken dat het Franse connectief ‘car’ juist weggelaten is omdat dit voegwoord nauwelijks meer gebruikt 

wordt. Nederlandse kinderen kunnen dus door het gebruik van twee connectieven meer ‘cues’ krijgen. De 

connectieven zouden immers aan kunnen geven om welke causale relatie het gaat waardoor een beter begrip 

kan ontstaan. Er valt een discussie aan te gaan wat betreft het onderscheid binnen het onderzoek. Er wordt 

namelijk in het Nederlands minder vaak gebruik gemaakt van het woord ‘omdat’ in tegenstelling tot het 

voegwoord ‘want’.Een vervolgonderzoek, waarin het Franstalige gedeelte van het onderzoek gereviseerd 

wordt, zou uitsluitsel kunnen geven. Immers zou hier dan naast het connectief ‘parce que’ ook het connectief 

‘car’ gebruikt kunnen worden zodat bepaald kan worden of het gebruik van meerdere en/of andere 

connectieven leidt tot een af of toename in het verschil van resultaten. Daarnaast kunnen de resultaten die 

optreden in dit onderzoek ook te wijten zijn aan de specifieke connectieven die zijn gebruikt zoals ‘parce 

que’ in het Frans en ‘want’ en ‘omdat’ in het Nederlands. Wellicht bevatten de connectieven zelf immers al 

een aanwijzing wat betreft de relatie die volgt. Een vervolg onderzoek met een of meerdere andere 

connectieven zou hier meer duidelijkheid kunnen verschaffen.                                                                   

Een aspect dat de resultaten beïnvloed kan hebben is het correct dan wel incorrect rekenen van de 

antwoorden. Hoewel er contact is geweest tussen de onderzoekers zou het kunnen dat doordat het onderzoek 

door drie mensen in totaal is afgenomen (Sandrine Zufferey, Jorien Dekker & Mara Bogosavac) er 

beïnvloeding van de onderzoeker is geweest. Er werd zowel in de Nederlandse als de Franse conditie tegen 

dezelfde punten aangelopen wat betreft de juistheid van het antwoord. Hiernaast valt de opmerking te maken 

dat de Franse en Nederlandse kinderen een verschillend onderwijs volgen wat wellicht invloed heeft gehad 

op de taalbeheersing en dus op onze resultaten. In het Nederlandstalige gedeelte van het onderzoek is de 

ToM in principe buiten beschouwing gelaten van de analyses omdat er hier een gebrek bestond aan bruikbaar 

materiaal. Uit de resultaten van Zufferey bleek wel een correlatie te zijn tussen de ToM en de scores op de 

verschillende condities. Ook hier bleek het aantal kinderen dat ToM heeft in de meerderheid te zijn ten 

opzichte van de kinderen die dit niet hebben. Echter is voor mij niet geheel duidelijk wat de exacte aantallen 

zijn en hoe deze correlatie tot stand is gekomen. Een opvallend resultaat is mij duidelijk: Er was in haar 

proefpersoon groep één kind, van 7 jaar oud, dat geen ToM zou hebben.Een correlatie op basis van 1 kind is 
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dan ook vrij discutabel te noemen. De reden voor het minimaal aantal kinderen in zowel het Frans en het 

Nederlands dat geen ToM bezit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat kinderen gemiddeld op de leeftijd 

van 4 jaar al ToM bezitten. Hierdoor zou in een vervolgonderzoek een jongere proefpersoongroep gebruikt 

kunnen worden om zo te invloed van de ToM te meten. Ook werd de ToM gemeten door de Sally-Ann taak 

waarin door middel van slechts 3 vragen gemeten of het kind wel of geen ToM bezit. Wellicht is het een 

optie om hier meerdere toetsmomenten voor aan te maken zodat er niet aan de hand van slechts één toets 

besloten wordt of het kind ToM bezit.  
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8. Bijlagen 
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Tabel 1.Gemiddelde scores en standaarddeviaties per vraag 

Vragen Gemiddelden Standaarddeviaties 

Bad_1_O .90 .305 

Bad_1_S .73 .448 

Bad_1_C .97 .183 

Bad_2_S .81 .393 

Bad_2_C .92 .281 

Bad_2_O .71 .457 

Bad_3_C .93 .254 

Bad_3_O .66 .477 

Bad_3_S .12 .326 

Bad_4_O .61 .492 

Bad_4_S .71 .457 

Bad_4_C .97 .183 

Bad_5_S .53 .504 

Bad_5_C .95 .222 

Bad_5_O .81 .393 

Put_1_O .85 .363 

Put_1_S .78 .418 

Put_1_C .98 .130 

Put_2_S .90 .305 

Put_2_C .83 .378 

Put_2_O .69 .464 

Put_3_C .97 .183 

Put_3_O .69 .464 

Put_3_S .22 .418 

Put_4_O .75 .439 

Put_4_S .66 .477 

Put_4_C .93 .254 

Put_5_S .61 .492 

Put_5_C .93 .254 

Put_5_O .80 .406 
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De scores van de Franstalige kinderen op de verschillende condities, Sandrine Zufferey 2010. 

 

 

Figuur 1. Resultaten Franstalig gedeelte van het onderzoek 

 

 

 

Muis gaat in bad 
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Er was eens een kleine muis. Op een dag vond de muis blijkbaar dat ze vies was, want ze besloot in bad te 

gaan. Het was een mooie zomerdag. Ze had het raam van de badkamer opengezet, omdat het heel warm was. 

De muis ging in bad zitten en zette de kraan aan.  

 

 

 

Het water stroomde heel hard het bad in, omdat de kraan wijd openstond. De muis begon zich te wassen met 

haar spons. Maar ondertussen vergat de muis de kraan dicht te doen, want het water begon de badkamer in te 

stromen. Daarna begon het water het raam uit te stromen, de straat in.  
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Een tijdje later was de stad helemaal overstroomd omdat de muis veel water uit het bad had laten lopen. De 

mensen in de straat liepen tot aan hun middel in het water. De mensen uit de stad waren heel erg verbaasd 

over het water dat hun huis in kwam, want je kon ze overal in de stad horen roepen. Ze riepen naar de muis 

dat ze haar kraan moest dichtdoen. 

 

 

 

 



Eindwerkstuk Communicatiestudies Mara Bogosavac 3350118 31 

Even later deed de muis eindelijk haar kraan dicht, omdat ze nu schoon genoeg was. Al het water was uit het 

raam gestroomd, dus kon de muis uit het bad stappen om een handdoek te pakken. De handdoek had niet in 

het water gehangen, want de muis was erg snel droog. De muis was blij weer lekker schoon te zijn.  

 

 

 

 

 

 

De muis was erg moe geworden van haar bad, want ze ging gelijk naar bed. Ze ging op haar kleine bed 

liggen en sloot haar ogen. Het was inmiddels helemaal donker geworden, omdat het nacht was. De muis viel 

rustig in slaap, terwijl het water nog in de straten van de stad stroomde.  
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1: Muis gaat in bad 

proefpersoon 
Nummer :  

Sekse :     

Geboortedatum :  

groep :  

Andere informatie : 

 

 

Plaatje 1 

Objectieve vraag :  correct     O   incorrect     O 

Waarom had de muis het raam van de badkamer opengezet ? 

 

Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom besloot de muis in bad te gaan ? 

 

Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Welke kleur heeft de badkuip? 

 

Plaatje 2 
Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom begon het water de badkamer in te stromen? 

 

Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarmee wast de muis zich? 

 

Objectieve vraag:     correct     O   incorrect     O 

Waarom stroomde het water hard het bad in ? 

 

 

Plaatje 3 
Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waar is het huis van de muis die in bad gaat ? 

 
Objectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom was de stad helemaal overstroomd ? 

 

Subjectieve vraag :    correct     O   incorrect     O 

Waarom hoorde je overal in de stad mensen roepen ? 

 

 

Plaatje 4 

Objectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom deed de muis de kraan uit ? 

 

 

 

Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom was de muis snel droog ? 

 

Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waar is de staart van de muis ? 

 

 

Plaatje 5 
Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom ging de muis gelijk naar bed? 



Eindwerkstuk Communicatiestudies Mara Bogosavac 3350118 33 

 
Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Wat kun je zien door het raam van de muis ? 

 

Objectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom was het helemaal donker ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De magische put 

 

 
 

Er was eens een heel arme muis. Op een dag was de muis erg ver van huis afgedwaald want zij ontdekte een 

verborgen put die nog nooit iemand had gezien, waar je wensen kon doen. Je hoefde alleen maar een munt in 

de put te gooien en een wens te doen, en dan kwam hij uit. De muis keek in haar zak omdat ze daar een munt 

had. Ze vond hem en gooide hem in de put.  
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Maar toen de muis het muntje gooide, deed dat de put pijn, want hij riep : « Au ». De volgende dag 

probeerde de muis het opnieuw met een andere munt. Maar de muis kon zoveel munten gooien als ze wilde, 

haar wensen kwamen niet uit omdat de put boos was. Op een dag zei de put tegen de muis : « Hou op! 

Begrijp je niet dat je me pijn doet ? ». 
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De muis werd heel verdrietig omdat ze niet begreep wat er gebeurde. Ze zei tegen zichzelf : « Wat kan ik 

doen om te zorgen dat de put mijn muntje aanneemt en mijn wensen vervult ? ». Plotseling bedacht de muis 

dat ze haar kussen kon gebruiken want ze rende naar huis om het te pakken. Daarna rende ze terug naar de 

put.  
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DE muis bracht haar kussen naar de put omdat ze hem er in wilde gooien. Toen gooide ze haar munt er 

bovenop. Deze keer had de bron geen pijn, want hij riep nu geen « Au ! ». Dus begon de muis wensen te 

doen. 
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Eerst vroeg de muis de put om een ijsje omdat ze heel veel honger had. Toen vroeg ze ook om juwelen en 

heel veel andere dingen. Het was een heel gulle bron, want de muis kreeg alles wat ze vroeg. Vanaf die dag 

was de muis heel gelukkig !  
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2: De magische put 

proefpersoon 
Nummer :  

Sekse :     

Geboortedatum :  

groep :  

Andere informatie : 

 

 

Plaatje 1 

Objectieve vraag :  correct     O   incorrect     O 

Waarom keek de muis in haar zak ? 

 

Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Hoe kwam het dat de muis de verborgen put ontdekte 

 

Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waar zie je het muntje ? 

 

Plaatje 2 
Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom riep de put ‘Au’? 

 

Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Wat staat er naast de put? 

 

Objectieve vraag:     correct     O   incorrect     O 

Waarom kwamen haar wensen niet uit ? 

 

 

Plaatje 3 
Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waar zie je een kaars op het plaatje ? 

 
Objectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom werd de muis verdrietig ? 

 

Subjectieve vraag :    correct     O   incorrect     O 

Waarom rende de muis naar huis om haar kussen te pakken ? 

 

 

Plaatje 4 

Objectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom brengt de muis haar kussen naar de put ? 

 

 

 

Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom riep de put nu geen ‘Au’? 

 

Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Welke kleur het dak van de put ? 

 

 

Plaatje 5 
Subjectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom krijgt de muis alles wat ze vroeg? 
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Controle vraag :   correct     O   incorrect     O 

Wat draagt de muis om haar nek? 

 

Objectieve vraag :   correct     O   incorrect     O 

Waarom vroeg de muis eerst om een ijsje ? 
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Sally Ann taak 

Vraag  1:  correct O   incorrect O 

Waar gaat Sally de bal zoeken? 

 

Vraag 2:   correct O   incorrect O 

Waar is de bal echt? 

 

Vraag 3:   correct O   incorrect O 

Weet je waar Sally de bal verstopte voordat ze wegging?  
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1.Wijs naar de jongen die de olifanten nat spuiten.
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2.Wijs naar de opa en oma die het kleine meisje kammen. 
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3.Wijs naar de olifanten die de mier bedekken.
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4.Wijs naar de prinses die de kikkers tekenen. 
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5.Wijs naar de kat die de jongetjes wassen. 
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6.Wijs naar de monsters die de krokodil bijten. 
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7.Wijs naar de kat die de muizen bijten. 
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8.Wijs naar de opa en oma die de jongen schilderen. 
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9.Wijs naar de muis die de olifanten volgen. 
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10.Wijs naar de schilders die de agent duwen. 
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11.Wijs naar de kat die de honden bijten. 
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Antwoorden Bijzin taak 

 

Plaatje Boven Onder 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

 


