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Abstract 

Introduction. The aim of the present study is to identify the relationship between 

the family socioeconomic status (SES) and the receptive vocabulary of children in the 

Netherlands. In addition, the effect of the moderator multilingualism on this relationship 

will be investigated due to an increase in multilingual children (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2020). Various studies have shown that the receptive vocabulary is important 

for a child's academic development. However, multilingualism appears to impede the 

academic development due to a smaller receptive vocabulary. Moreover, family's SES can 

affect the receptive vocabulary according to these studies. Existing studies included other 

variables in their model in addition to the SES. The present study focuses only on the 

relationship between the SES and the receptive vocabulary in monolingual and 

multilingual children in the Netherlands to preventively reinforce academic development. 

Methods. The present study is based on the fourth wave of the DASH-project (Scheele 

et al., 2010). This wave involved children (n = 134) from Dutch, Berber-Dutch and 

Turkish-Dutch families living in The Netherlands, with an average age of 71 months (SD 

= 1.94). A distinction is made between monolingual children (n = 53) and multilingual 

children (n = 81). Results and Conclusion. The results show that both monolingual and 

multilingual children with a high SES status scored significantly higher on the receptive 

vocabulary. It is notable that the moderation analysis shows that multilingualism has no 

significant effect on this relationship. Follow-up research can focus on variables that may 

have influenced the relationship and compare the monolingual and multilingual children 

to detect differences within the group.  

  

Keywords: Socioeconomic Status, Receptive Vocabulary, Monolingualism, 
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Het Verband Tussen de Sociaal Economische Status en de Receptieve 

Woordenschat bij Kinderen van Gemiddeld 71 Maanden Oud en de Moderator 

Meertaligheid 

Als gevolg van de migratie spreken ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland, 

waaronder kinderen, één of meerdere talen naast het Nederlands (Centraal Bureau voor 

de Statistiek [CBS], 2020; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

[KNAW], 2018). Dit wordt meertaligheid genoemd. In de huidige studie wordt naar deze 

kinderen gerefereerd als Turks-Nederlandse en Berbers-Nederlandse kinderen (Scheele 

et al., 2010). Deze kinderen leren zowel de moedertaal als de Nederlandse taal. Een 

veelvuldig onderzocht nadeel aan meertaligheid is een belemmering in de verbale 

ontwikkeling vergeleken met eentalige kinderen, met nadruk op een kleinere receptieve 

woordenschat (Akhtar & Menjivar, 2012; Antoniou, 2019; Heppt & Stanat, 2020; Scheele 

et al., 2010). Zo lijken meertalige kinderen significant lager te scoren op de receptieve 

woordenschat dan eentalige kinderen (Gross et al., 2014). Met de receptieve 

woordenschat wordt verwezen naar alle woorden die een kind begrijpt (Armstrong et al., 

2016; Bialystok et al., 2009; Christensen et al., 2014; Van den Nulft & Verhallen, 2009). 

Dit maakt dat de receptieve woordenschat van belang is voor de educatieve ontwikkeling 

van kinderen (Harrison & McLeod, 2010; Smithson et al., 2014).  

Een variabele die van invloed is op de receptieve woordenschat is de 

Sociaaleconomische Status (SES) van een gezin waarin onderscheid wordt gemaakt in 

een hoge of een lage SES (Blom et al., 2014; Cantiani et al., 2019; Chiat & Polišenská, 

2016; Hemphill & Tivnan, 2008; Hoff, 2006; Huttenlocher et al., 2010; Neuman, 2006; 

Noble et al., 2007; Pace et al., 2017). Bestaande onderzoeken hebben, naast de SES, 

meerdere variabelen geanalyseerd in het model. Daarentegen focust de huidige studie 

zich enkel op het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat. 

Receptieve woordenschat 

 Wegens de talige manier waarop de lesstof wordt aangeboden in het Nederlandse 

onderwijs is het van belang dat kinderen beschikken over een voldoende omvang van de 

receptieve woordenschat om de lesstof te begrijpen (Bialystok et al., 2010; Hoff, 2017; 

Ouellette, 2006; Snow, 2006; Swanson et al., 2008; Taylor et al., 2013). Enerzijds 

bevordert meertaligheid de receptieve woordenschat omdat meertalige kinderen voor 

beide talen een receptieve woordenschat ontwikkelen (Hoff et al., 2012; Kovács & 

Mehler, 2009; Werker & Byers-Heinlein, 2008). Anderzijds hebben meertalige kinderen 

mogelijk een kleinere receptieve woordenschat in de moedertaal of de tweede taal dan 

de eentalige kinderen (Bialystok et al., 2009; Gathercole & Thomas, 2009; Hoff et al., 

2012; Oller et al., 2007; Paradis, 2010; Thordardottir, 2011; Thordardottir et al., 2006). 

Echter tonen verscheidene onderzoeken aan dat eentalige- en meertalige kinderen 

eenzelfde omvang van de receptieve woordenschat hebben (Bialystok et al., 2008; Luo et 
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al., 2010; Pino Escobar et al., 2018). Naar aanleiding van de diverse onderzoeken kan 

gesteld worden dat er geen overeenstemming is over het verband tussen de receptieve 

woordenschat en meertaligheid. 

SES 

In de huidige studie wordt naar de SES van een gezin verwezen als het 

opleidingsniveau en de huidige baan van de ouders (Scheele et al., 2010). Onderzoek 

wijst uit dat de SES van een gezin mogelijk in verband staat met de receptieve 

woordenschat van kinderen (Baiti et al., 2019; Conger et al., 2010; Letourneau et al., 

2011; Rowe, 2008; Rowe & Goldin-Meadow, 2009; Scheele et al., 2010). Zo lijken 

kinderen met een lage SES vaker een kleinere receptieve woordenschat te hebben dan 

kinderen met een hoge SES (Blom et al., 2014; Cantiani et al., 2019; Meir & Armon-

Lotem, 2017; Noble et al., 2007; Pace et al., 2017). Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat ouders met een lage SES meer stress ervaren dan ouders met een hoge SES en 

zodoende minder stimulans bieden in de receptieve woordenschat, zoals voorlezen en 

educatieve spellen (Gonzalez et al., 2016; Mistry et al., 2008; Rodriguez et al., 2009; 

Troseth et al., 2020; Zhang, 2012).  

Invloed van SES op receptieve woordenschat en een- en meertaligheid 

Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat de SES van een gezin een 

voorspeller is voor de receptieve woordenschat van eentalige kinderen (Calvo & 

Bialystok, 2014; Chiat & Polišenská, 2016; Farah et al., 2008; Gonzalez et al., 2016; 

Noble et al., 2007; Reilly et al., 2010). Zo toont internationaal onderzoek een verband 

aan tussen een hoge SES en een grotere receptieve woordenschat bij eentalige Chinese 

kinderen (Zhang et al., 2019). Daarnaast lijkt een lage SES gerelateerd te zijn aan een 

kleinere receptieve woordenschat bij eentalige kinderen (Reilly et al., 2010; Taylor et al., 

2013). Dit verband lijkt ook zichtbaar te zijn bij meertalige kinderen (Castro et al., 2011; 

Chiat & Polišenská, 2016). Zo lijkt een lage SES bij de meertalige kinderen in verband te 

staan met een kleinere receptieve woordenschat vergeleken met de eentalige kinderen 

(Blom et al., 2014; Calvo & Bialystok, 2014; Komeili & Marshall, 2013; Scheele et al., 

2010). Daarentegen toont Engel et al. (2008) aan dat de SES geen effect heeft op de 

receptieve woordenschat.  

Echter is het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat bij een- en 

meertalige kinderen met name aangetoond bij internationale onderzoeken. Evenzeer 

hebben deze onderzoeken zich niet enkel gespecificeerd op de SES als variabele maar 

ook op andere kind- en gezinsfactoren (Beitchman et al., 2008; Harrison & McLeod, 

2010; Law et al., 2012; Lawlor et al., 2006; Reilly et al., 2010, Taylor et al., 2013).  

De huidige studie richt zich op het verband tussen de SES en de receptieve 

woordenschat van een- en meertalige kinderen van gemiddeld 71 maanden oud in 

Nederland. Wegens de toename van het aantal meertalige kinderen in Nederland (CBS, 
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2020) kan de huidige studie waardevol zijn om de educatieve ontwikkeling van deze 

kinderen preventief te bekrachtigen (Lovett et al., 2017). Bovendien wordt de invloed 

van meertaligheid op het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat in kaart 

gebracht. 

Bij de eerste onderzoeksvraag over het verband tussen de SES en de receptieve 

woordenschat bij de eentalige kinderen wordt een positief verband verwacht. Dit, omdat 

internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de SES naast andere variabelen invloed 

heeft op de receptieve woordenschat (Blom et al., 2014; Cantiani et al., 2019; Noble et 

al., 2007; Pace et al., 2017; Reilly et al., 2010; Zhang et al., 2019). Ook bij de tweede 

onderzoeksvraag over het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat bij de 

meertalige kinderen wordt een positief verband verwacht. Diverse onderzoeken hebben 

namelijk aangetoond dat meertalige kinderen mogelijk een kleinere receptieve 

woordenschat hebben die beïnvloed kan worden door de SES (Castro et al., 2011; Chiat 

& Polišenská, 2016). Tot slot wordt bij de derde onderzoeksvraag over het verband 

tussen de SES en de receptieve woordenschat bij een- en meertalige kinderen van 

gemiddeld 71 maanden oud in Nederland en de moderator meertaligheid een positief 

effect verwacht van de moderator. Immers wijst internationaal onderzoek uit dat er een 

verschil aanwezig is in het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat bij 

een- en meertalige kinderen (Bialystok et al., 2009; Calvo & Bialystok, 2014; Hoff et al., 

2012; Komeili & Marshall, 2013; Vagh et al., 2009). 

Methoden 

De huidige studie maakt gebruik van de dataset van het DASH-project. Dit is een 

interdisciplinair onderzoek wat is uitgevoerd van 2006 tot 2009. Middels longitudinaal 

onderzoek is inzicht gekregen in de achtergrond van de taalachterstand van meertalige 

kinderen in Nederland (Scheele et al., 2010). 

Participanten  

De resultaten van het DASH-project zijn verzameld tijdens vier meetmomenten 

van kinderen (N = 161) uit Nederlandse gezinnen (n = 58), Turks-Nederlandse gezinnen 

(n = 56) en Berbers-Nederlandse gezinnen (n = 47), waaronder 78 jongens en 83 

meisjes. Tijdens het eerste meetmoment waren deze kinderen gemiddeld 38 maanden 

oud (SD = 1.79), tijdens het tweede meetmoment gemiddeld 46 maanden oud (SD = 

1.08), tijdens het derde meetmoment gemiddeld 51 maanden oud (SD = 1.56) en op het 

laatste meetmoment gemiddeld 71 maanden oud (SD = 1.47) (Scheele et al., 2010). 

Gedurende het DASH-project is sprake geweest van uitval op het tweede 

meetmoment (4%), het derde meetmoment (4%) en het vierde meetmoment (7%). De 

uitval was het hoogst in de Berbers-Nederlandse groep (23%) en het laagst in de 

Nederlandse groep (9%). Binnen de groepen was geen sprake van een significant 

verschil in leeftijd en geslacht (Scheele et al., 2010). De huidige studie baseert zich enkel 



6 
 

op de gegevens van het vierde meetmoment. Tijdens dit meetmoment was het aantal 

participanten verminderd tot 136. 

Procedure 

De werving van de Nederlandse-, Turks-Nederlandse- en Berbers-Nederlands 

gezinnen heeft op twee verschillende manieren plaatsgevonden. Ten eerste is een 

adressenlijst vanuit de gemeente Utrecht en Tilburg verstrekt. Op basis van de SES is 

een doelgerichte, gestratificeerde steekproef getrokken waarna participanten van deur-

tot-deur zijn geworven. Ten tweede zijn een aantal participanten geworven via 

peuterspeelzalen in Amsterdam (Scheele et al., 2010). Middels een informerende brief in 

het Arabisch of Nederlands hebben de gezinnen toestemming gegeven om te dienen als 

participant. Dit wordt ook wel informed-consent genoemd. Daaropvolgend zijn de 

participanten benaderd door een vrouwelijke onderzoeksassistente met dezelfde culturele 

achtergrond als het gezin. Tijdens de huisbezoeken is aan de moeders gevraagd welke 

taal met de kinderen wordt gesproken tijdens het eten, spelen, lezen en de dagelijkse 

routines. Wegens culturele gebruiken zijn de vaders niet betrokken bij de huisbezoeken 

door de vrouwelijke onderzoeksassistenten (Scheele et al., 2010). Hierdoor is rekening 

gehouden met de ecologische validiteit (Morling et al., 2018). Echter tonen diverse 

onderzoeken aan dat de vaders een belangrijke rol spelen binnen de receptieve 

woordenschat van een kind (Duursma et al., 2008; Pancsofar & Vernon-Feagans, 2006). 

De ontbrekende antwoorden van de vaders hebben mogelijk invloed gehad op de interne 

betrouwbaarheid omdat het perspectief van het gezin hierdoor niet volledig 

gegeneraliseerd kan worden naar de populatie (Morling et al., 2018). 

Er waren een aantal voorwaarden waaraan de gezinnen moesten voldoen om de 

externe validiteit van het DASH-project te waarborgen (Morling et al., 2018). Zo 

voldeden kinderen met een auditieve- of ontwikkelingsstoornis, kinderen die twee volle of 

vier halve dagen op de kinderopvang zitten en kinderen die minder dan 70% van de 

moedertaal beheersen, niet aan de voorwaarden. Ook eenoudergezinnen en Marokkaans-

Nederlandse gezinnen die geen Berbers spreken, voldeden hier niet aan. Deze kinderen 

verwerven taal namelijk op een andere manier (Scheele et al., 2010).  

Variabelen 

De huidige studie richt zich op de onafhankelijke variabele SES, de afhankelijke 

variabele receptieve woordenschat en de moderator meertaligheid.  

SES  

De SES is gebaseerd op de persoonsgegevens van de participanten middels twee 

indicatoren. De eerste indicator is het hoogst voltooide opleidingsniveau van beide 

ouders, variërend van 1 (geen opleiding) tot 7 (universitair diploma). De tweede 

indicator betreft de status van de huidige banen van beide ouders in de Nederlandse 

nationale banen-indexlijst, variërend van 1 (werkloos) tot 6 (academisch functieniveau). 
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Voor beide indicatoren is de betrouwbaarheid (α = .84) van het gemiddelde berekend 

voor de totale steekproef (Scheele et al., 2010). Een Cronbach’s alfa groter dan .70 wijst 

op een hoge betrouwbaarheid (Field, 2013). Kortom, de SES in het DASH-project van 

Scheele et al. (2010) beschikt over een hoge betrouwbaarheid voor de gehele 

steekproef.   

Receptieve woordenschat  

De receptieve woordenschat is gemeten met behulp van de Toets Tweetaligheid 

(Diagnostic Test of Bilingualism). Deze is specifiek ontwikkeld voor onderzoek naar 

meertalige kinderen in Nederland (Verhoeven et al., 1995). Tijdens de toets is aan de 

kinderen gevraagd om een voorlees doelwoord in overeenstemming te brengen met de 

juiste foto. Om vermoeidheid bij de kinderen te voorkomen, is de toets verdeeld over 

twee momenten. De correlatie tussen deze momenten was r = .71, p < .05 (Scheele et 

al., 2010). Het verband tussen de twee momenten had een sterke correlatie (Field, 

2013). De Cronbach’s alfa was .77 voor de drie groepen afzonderlijk. Dit wordt 

beoordeeld als een hoge betrouwbaarheid (Field, 2013; Scheele et al., 2010).  

Tot slot is de Toets Tweetaligheid beoordeeld door de COTAN (2002). De normen 

van de toets zijn verouderd en worden als onvoldoende beoordeeld. Tevens wordt de 

criteriumvaliditeit als onvoldoende beoordeeld wanneer de toets als voorspellend wordt 

gebruikt. Echter is de toets voor het DASH-project ingezet om de huidige receptieve 

woordenschat te toetsen en deze niet te voorspellen (Scheele et al., 2010). Zodoende is 

de criteriumvaliditeit niet van belang. De overige criteria voldeden aan de beoordeling 

van de COTAN (2002). 

Meertaligheid 

Tijdens huisbezoeken is aan de moeders gevraagd welke taal met de kinderen 

wordt gesproken tijdens het eten, spelen, lezen en de dagelijkse routines (Scheele et al., 

2010). De huidige studie neemt meertaligheid mee als dichotome variabele. De eentalige 

kinderen zijn gekoppeld aan een waarde van 0 en de meertalige kinderen aan een 

waarde van 1. 

Onderzoeksdesign 

De huidige studie baseert zich op de resultaten van een kwantitatief onderzoek 

(Scheele et al., 2010). Middels twee enkelvoudige regressieanalyses en een 

moderatieanalyse worden de waardes van de SES, de receptieve woordenschat en de 

moderator meertaligheid geanalyseerd in het programma SPSS. Met de eerste 

enkelvoudige regressieanalyse wordt onderzocht of er een positief verband is tussen de 

SES en de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen van gemiddeld 71 maanden 

oud. De tweede enkelvoudige regressieanalyse wordt aangetoond of er een positief 

verband is tussen de SES en de receptieve woordenschat bij meertalige kinderen van 

gemiddeld 71 maanden oud. Tot slot wordt de moderatieanalyse middels een General 
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Lineair Model (GLM) analyse uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of er sprake is van een 

modererend effect van meertaligheid op het verband tussen de SES en de receptieve 

woordenschat bij een- en meertalige kinderen van gemiddeld 71 maanden oud.  

Binnen de drie analyses wordt gebruik gemaakt van effectgroottes. Hiermee wordt 

inzichtelijk gemaakt hoeveel procent variantie in de waardes op de receptieve 

woordenschat wordt verklaard door de SES. Bij de twee enkelvoudige regressieanalyses 

wordt gebruik gemaakt van de effectgrootte R2. Voor deze percentages geldt dat een 

proportie van ≤ .01 een klein effect is, een proportie van .09 een gemiddeld effect en 

een proportie van ≥ .25 een groot effect. Bij de moderatieanalyse wordt gebruikt 

gemaakt van de effectgrootte ɳ2. Hiervoor wordt aangehouden dat een proportie van 

≤ .01 een klein effect is, een proportie van .06 een gemiddeld effect en een proportie 

van ≥ .14 een groot effect (Cohen, 1988; Cohen, 1992). 

Controle van de gegevens 

 Alvorens het uitvoeren van de drie analyses zijn de zeven assumpties 

gecontroleerd die behoren tot de analyses. 

Enkelvoudige Regressieanalyse van de Eentalige Kinderen 

Allereerst betrof de dataset van de huidige studie een aselecte steekproef 

waarmee is voldaan aan de eerste assumptie. Daarnaast is de SES gemeten op interval 

meetniveau, evenals de receptieve woordenschat. Ook bleek sprake te zijn van lineariteit 

wegens een rechte en evenredige lijn tussen de twee variabelen.  

Op basis van de Shapiro-Wilk test is gebleken dat er sprake was van schending 

van de normaalverdeling op de receptieve woordenschat omdat er geen significant 

resultaat was, W(53) = 0.87, p < .05. Ook de testen Skewness (= -1.36 en SE = 0.33) 

en Kurtosis (= 1.84 en SE = 0.64), welke zich buiten de waardes van -1.00 en 1.00 

bevonden, en het Q-Q plot conformeerde deze aanname. In het Q-Q plot lagen de 

waardes niet evenredig aan de lineaire lijn (Field, 2013). Tevens voldeed de dataset niet 

aan de assumptie van homoscedasticiteit omdat de waardes op beide variabelen ongelijk 

verdeeld waren. Dit duidde op heteroscedasticiteit (Field, 2013). Desalniettemin heeft 

schending van de assumpties homoscedasticiteit en normaalverdeling geen invloed gehad 

op het resultaat van de regressieanalyse wegens robuustheid (Field & Wilcox, 2017). Dit, 

wegens de omvang van de steekproef (> 30). Hierdoor heeft de schending geen invloed 

op de resultaten van de analyse (Allen et al., 2014; Field, 2013; Ghasemi & Zahediasl, 

2012; Schmidt & Finan, 2018).   

Tot slot bleek sprake te zijn van twee uitschieters op de SES. Echter toonde de 

Standardized Residuals (= -2.96 en = 1.54), Mahalanobis Distance (= 0.00 en = 7.13) 

en Cook’s Distance (= -0.00 en = 0.21) dat de dataset geen extreme waardes betrof. 

Tevens toonden de waardes van Tolerance (= 1.00) en VIF (= 1.00) aan dat is voldaan 

aan de multicollineariteit. 



9 
 

Enkelvoudige Regressieanalyse van de Meertalige Kinderen 

Aan de assumpties van de lineariteit, de meetniveaus en de willekeurige 

steekproef is, zoals beschreven bij de eerste enkelvoudige regressieanalyse, voldaan. Op 

basis van de Shapiro-Wilk test is gebleken dat er sprake was van normaalverdeling op de 

receptieve woordenschat omdat er geen significant resultaat was, W(81) = 0.98, p = 

.248. Dit werd onderbouwd door de waardes van Skewness (= -0.08 en SE = 0.26) en 

Kurtosis (= -0.34 en SE = 0.52) aangezien deze waardes zich bevonden tussen -1.00 en 

1.00. Ook in het Q-Q plot was sprake van een normaalverdeling omdat de waardes 

evenredig lagen aan de lineaire lijn (Field, 2013). Aansluitend is gekeken naar de 

assumptie betreft de multicollineariteit waarbij de waardes van Tolerance (= 1.00) en VIF 

(= 1.00) aantoonden dat er geen sprake was van multicollineariteit. Ook is voldaan aan 

de assumptie van homoscedasticiteit omdat de waardes op de SES gelijk verdeeld waren 

(Field, 2013). Daarnaast bleek geen sprake te zijn van uitschieters. Dit werd beaamd 

door de waardes van de Standardized Residuals (= -2.24 en 2.39), Mahalanobis Distance 

(= 0.00 en 9.44) en Cook’s Distance (= 0.00 en 0.13). De waardes bevinden zich binnen 

de onder- en bovengrens (Field, 2013).  

Tot besluit bleek sprake ze zijn van twee missende data op de SES. Met de 

enkelvoudige regressieanalyse wordt een mogelijk verband tussen de twee variabelen 

geanalyseerd. Om deze reden zijn de twee missende data niet meegenomen in de 

analyse. Zodoende is de dataset van de SES verkleind van 83 participanten naar 81 

participanten. Ook bleek sprake te zijn van twee missende data op de leeftijd tijdens het 

vierde meetmoment. Echter waren de waardes op de SES en de receptieve woordenschat 

bij deze missende data wel aanwezig. De huidige studie is een cross-sectionele studie en 

enkel gericht op het vierde meetmoment. Tevens was de geboortedatum van de twee 

missende data wel aanwezig in de dataset en vergelijkbaar met de geboortedata van de 

overige data. Tot slot was in de huidige dataset sprake van < 5% missende data 

waardoor deze geen invloed hebben gehad op de resultaten (Field, 2013). Zodoende zijn 

deze twee missende data niet verwijderd uit de dataset (Field, 2013; Rippe et al., 2013). 

Moderatieanalyse van SES, Receptieve Woordenschat en Meertaligheid 

Ook de derde analyse voldoet aan de assumpties van lineariteit en de willekeurige 

steekproef. Evenzeer is voldaan aan de meetniveaus van de variabelen. De SES is 

gemeten op interval meetniveau, evenals de receptieve woordenschat. De moderator 

meertaligheid is een dichotome variabele. 

Allereerst bleek sprake te zijn van een schending van de normaalverdeling. De 

receptieve woordenschat week significant af van de normaalverdeling, W(134) = 0.95, p 

< .05. De waardes van Skewness (= -0.41 en SE = 0.21) en Kurtosis (= -0.72 en SE = 

0.42) lagen tussen de grens van -1.00 en 1.00 maar zijn voorzichtig geïnterpreteerd 

omdat met name de waarde op Kurtosis hoog uitviel. Daarentegen lagen de waardes in 
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het Q-Q plot evenredig aan de lineaire lijn. Hieruit bleek wel sprake te zijn van 

normaalverdeling (Field, 2013). Nochtans is besloten om de moderatieanalyse uit te 

voeren. Dit, omdat een licht scheve verdeling in de steekproef bij een steekproefomvang 

van ≥ 30 geen invloed heeft op de resultaten van de analyse (Allen et al., 2014; Schmidt 

& Finan, 2018). Gezien de steekproefomvang van de moderatieanalyse (n = 81) kan 

worden aangenomen dat de schending van de normaliteit geen invloed zal hebben op de 

resultaten (Field, 2013; Ghasemi & Zahediasl, 2012).  

Daarnaast bleek de dataset geen uitschieters te bevatten. Dit werd bekrachtigd 

door de waardes van de Standardized Residuals (= -2.43 en 2.57), Mahalanobis Distance 

(= 0.00 en 4.77) en Cook’s Distance (= 0.00 en 0.10). Deze waardes bevinden zich 

binnen de onder- en bovengrens (Field, 2013). Ook van multicollineariteit was geen 

sprake wegens de waardes van Tolerance (1.00) en VIF (1.00).  

Tot slot is niet voldaan aan homoscedasticiteit wegens een ongelijke spreiding van 

de waardes op de receptieve woordenschat. Desondanks heeft schending van deze 

assumptie geen invloed op de resultaten omdat er sprake was van robuustheid wegens 

de steekproefgrootte (n = 134) (Field & Wilcox, 2017). Deze is ≥ 30 waardoor de 

schending van de assumptie geen invloed zal hebben op resultaten van de analyse (Allen 

et al., 2014; Field, 2013; Ghasemi & Zahediasl, 2012; Schmidt & Finan, 2018).  

Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

 Tabel 1 geeft de beschrijvende statistieken weer van de leeftijd, de receptieve 

woordenschat en de SES van de een- en meertalige kinderen. Ook zijn in deze tabel de 

beschrijvende statistieken van de gehele groep kinderen weergeven waar de een- en 

meertalige kinderen zijn samengenomen. Binnen de een- en meertalige kinderen is 

onderscheid gemaakt in 26 jongens en 27 meisjes (SD = 0.51) bij de eentalige kinderen 

en 41 jongens en 40 meisjes (SD = 0.50) bij de meertalige kinderen. De volledige groep 

kinderen (n = 134) bestaat uit 67 jongens en 69 meisjes (SD = 0.50) (Scheele et al., 

2010).   

 Allereerst valt het op dat de groep meertalige kinderen groter is dan de groep 

eentalige kinderen. Daarnaast hebben de eentalige kinderen een hoger gemiddelde 

behaald op de receptieve woordenschat vergeleken met de meertalige kinderen. 

Evengoed is dit ook zichtbaar bij de SES. Met betrekking tot de leeftijd valt het op dat de 

meertalige kinderen een bredere range in maanden hebben dan de eentalige kinderen. 
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Tabel 1 

Beschrijvende Statistieken van de Leeftijd, de SES en de Receptieve Woordenschat bij 

Een- en Meertalige Kinderen  

 n  M SD Range 

Eentalig     

Leeftijd 53 70.68 0.87 69.00-72.00 

Receptieve woordenschat 53 27.28 2.27 20.00-30.00 

SES 53 4.55 1.14 1.50-6.50 

Meertalig     

Leeftijd 81 71.09 2.38 58.00-83.00 

Receptieve woordenschat 81 22.02 3.45 14.00-29.00 

SES 81 2.81 1.04 1.00-6.00 

Een- en meertalig     

Leeftijd 134 70.93 1.94 58.00-83.00 

Receptieve woordenschat 134 24.10 3.97 14.00-30.00 

SES 134 3.50 1.38 1.00-6.50 

Noot. Leeftijd in maanden (Scheele et al., 2010). 

 

Resultaten 

Enkelvoudige Regressieanalyse van de Eentalige Kinderen 

Er is een significant positief effect gebleken van de SES op de receptieve 

woordenschat bij de eentalige kinderen van gemiddeld 71 maanden oud, F(1, 51) = 

7.60, p = .008, R2 = .13. Dit wordt beoordeeld als een gemiddeld tot groot effect. De 

variantie in waardes op de SES verklaart 13% van de variantie in waardes op de 

receptieve woordenschat (Cohen, 1988; Cohen, 1992; Field, 2013). De resultaten zijn 

geanalyseerd met een 95% CI [.20, .24]. De 0 komt niet voor binnen de twee grenzen 

waardoor het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat van de eentalige 

kinderen met 95% betrouwbaarheid kan worden aangenomen.   

Enkelvoudige Regressieanalyse van de Meertalige Kinderen 

Er is een significant positief effect gebleken van de SES op de receptieve 

woordenschat bij de meertalige kinderen van gemiddeld 71 maanden oud, F(1, 79) = 

4.14, p = .045, R2 = .05. Dit resultaat wordt beoordeeld als een klein tot gemiddeld 

effect. De variantie in waardes op de SES verklaart dus 5% van de variantie in waardes 

op de receptieve woordenschat (Cohen, 1988; Cohen, 1992; Field, 2013). Daarnaast is 

het verband gemeten binnen een 95% CI [.02, .47]. Binnen de twee grenzen komt de 

waarde van 0 niet voor waardoor het verband tussen de SES en de receptieve 

woordenschat van de meertalige kinderen voor 95% betrouwbaarheid kan worden 

aangenomen.  

Moderatieanalyse van SES, Receptieve Woordenschat en Meertaligheid 

Er is geen sprake van een significant effect van de moderator meertaligheid op 

het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat bij kinderen van 71 maanden 
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oud, F(1, 130) = 0.00, p = .958, ɳ2 = .00. Dit resultaat wordt beoordeeld als een klein 

effect. De variantie in waardes op de SES verklaren 0% van de variantie in waardes op 

de receptieve woordenschat wanneer meertaligheid in het model wordt meegenomen als 

moderator (Cohen, 1988; Cohen, 1992; Field, 2013). Figuur 1 bevestigt het resultaat 

omdat de regressielijnen van de een- en meertalige kinderen elkaar niet kruisen. 

Hierdoor is geen sprake van een modererend effect van meertaligheid. Daarnaast is het 

verband gemeten binnen een 95% CI [-.93, .98]. Binnen de twee grenzen komt de 

waarde van 0 voor. Dit maakt dat de resultaten uit de moderatieanalyse niet significant 

zijn.  

 

Figuur 1 

Interactie-Effect Tussen de SES en de Receptieve Woordenschat 

 

Noot. Het spreidingsdiagram laat de resultaten zien van de een- en meertalige kinderen 

op de SES en de receptieve woordenschat. Bilingual = meertaligheid; Receptive 

Vocabulary = receptieve woordenschat. 

 

Discussie 

Doel en de belangrijkste resultaten  

Door middel van de huidige studie is het verband tussen de SES en de receptieve 

woordenschat in kaart gebracht. Wegens de toename van het aantal meertalige kinderen 

in Nederland was het analyseren van het verband waardevol om de receptieve 

woordenschat van een- en meertalige kinderen in kaart te brengen en de educatieve 

ontwikkeling preventief te bekrachtigen.  

Enkelvoudige Regressieanalyse van de Eentalige Kinderen 
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Samengevat lieten de resultaten op de eerste enkelvoudige regressieanalyse zien 

dat de eentalige kinderen met een hoge SES significant hoger scoorden op de receptieve 

woordenschat dan de eentalige kinderen met een lage SES. Deze resultaten sluiten aan 

bij de hypothese. Het resultaat wordt onderbouwd door Chinees onderzoek van Zhang et 

al. (2019), waarbij eenzelfde resultaat werd gevonden. Tevens lijken ouders met een 

lage SES de eentalige kinderen minder te stimuleren waardoor deze kinderen mogelijk 

een kleinere receptieve woordenschat hebben (Gonzalez et al., 2016; Mistry et al., 2008; 

Rodriguez et al., 2009; Troseth et al., 2020; Zhang, 2012). Echter spreken de resultaten 

van de huidige studie het onderzoek van Engel et al. (2008) tegen. In dit onderzoek werd 

de SES niet gezien als beïnvloedende variabele op de receptieve woordenschat bij 

eentalige kinderen. Kortom, in deze studie is een positief verband aangetoond tussen de 

SES en de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen van gemiddeld 71 maanden 

oud in Nederland. 

Enkelvoudige Regressieanalyse van de Meertalige Kinderen  

De tweede enkelvoudige regressieanalyse liet zien dat de meertalige kinderen met 

een hoge SES significant hoger scoorden op de receptieve woordenschat dan de 

meertalige kinderen met een lage SES. Ook deze resultaten sluiten aan bij de hypothese 

en bij de onderzoeken die stellen dat de SES van meertalige kinderen van invloed is op 

de receptieve woordenschat (Calvo & Bialystok, 2014; Reilly et al., 2010). Echter spreken 

de resultaten van de huidige studie de resultaten van verscheidene onderzoeken die 

naast de SES meerdere variabele in het model hebben geanalyseerd, tegen (Castro et 

al., 2011). Uit de huidige studie blijkt namelijk dat enkel de SES al van invloed is op de 

receptieve woordenschat. Met deze studie kan geconcludeerd worden dat er een positief 

verband is tussen de SES en de receptieve woordenschat bij eentalige kinderen van 

gemiddeld 71 maanden oud in Nederland. 

Moderatieanalyse van SES, Receptieve Woordenschat en Meertaligheid 

Samengevat lieten de resultaten van deze analyse zien dat het verband tussen de 

SES en de receptieve woordenschat niet wordt gemodereerd door meertaligheid. 

Opvallend aan het resultaat is dat in de hypothese een positief effect van de moderator 

meertaligheid werd verwacht. Zodoende is dit resultaat tegenstrijdig ten opzichte van 

internationaal onderzoek waarbij er een verschil gevonden is in het verband tussen de 

SES en de receptieve woordenschat bij zowel een- als meertalige kinderen (Bialystok et 

al., 2009; Hoff et al., 2012; Vagh et al., 2009). Daarnaast tonen diverse onderzoeken 

aan dat er een verband is bij de meertalige kinderen, waarbij een lage SES gerelateerd 

lijkt te zijn aan een kleinere receptieve woordenschat (Castro et al., 2011; Chiat & 

Polišenská, 2016). Echter blijkt uit de resultaten van de huidige studie dat meertaligheid 

geen invloed heeft op het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat.  

Limitaties van de huidige studie 
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Allereerst zijn de participanten door middel van een doelgerichte, gestratificeerde 

steekproef geworven. Hierbij moet kritisch gekeken worden naar de totale 

steekproefgrootte (n = 134) waarop de huidige studie de resultaten heeft gebaseerd. 

Zoals eerder beschreven zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland meertalig (CBS, 

2020; KNAW, 2018). Hierom vallen de resultaten in twijfel te trekken omdat het 

onduidelijk is of de huidige steekproef representatief is voor de 2,5 miljoen meertalige 

mensen. Dit is van invloed geweest op de externe validiteit van de huidige studie 

waardoor de resultaten hoogstwaarschijnlijk enkel te generaliseren zijn voor een 

bepaalde doelgroep (Morling et al., 2018). Ook verschilt de omvang van het aantal 

participanten binnen de twee enkelvoudige regressieanalyses waarbij het verband tussen 

de SES en de receptieve woordenschat voor de een- en meertalige kinderen in kaart is 

gebracht. De enkelvoudige regressieanalyse van de eentalige kinderen is gebaseerd op 

een kleinere steekproefgrootte (n = 53) dan de enkelvoudige regressieanalyse voor de 

meertalige kinderen (n = 81). Het verschil in steekproefgrootte kan hebben geleid tot 

een vermindering in statistische validiteit (Morling et al., 2018).   

Daarnaast waren de externe- en interne validiteit in het geding wegens de 

verschillen in leeftijd per groep. Bij de eentalige kinderen (range = 69-72) was sprake 

van een bredere range in leeftijd dan bij de meertalige kinderen (range = 58-83). 

Aangezien kinderen rond het zesde levensjaar beter lijken te presteren op de receptieve 

woordenschat dan jongere kinderen (Huttenlocher et al., 2010), zou het verschil in 

leeftijd per steekproef invloed kunnen hebben gehad op de resultaten (Pearson, 2007). 

Verder valt het op dat er bij de moderatieanalyse sprake is van een kleine 

effectgrootte. Een mogelijke oorzaak hiervan kan de relatief kleine steekproef zijn (n = 

134). Tevens kan de kleine effectgrootte wijzen op een kleine power. De power van een 

steekproef kan enkel berekend worden wanneer de steekproef normaal verdeeld is. In de 

huidige studie is hier geen sprake van op de moderatieanalyse waardoor het niet 

mogelijk is om de power op een adequate manier te interpreteren (Field, 2013). 

Ook is tijdens de dataverzameling een beslissing genomen die mogelijk invloed 

heeft gehad op de resultaten. Zo zijn de vaders van de gezinnen niet betrokken bij de 

dataverzameling wegens culturele gebruiken (Scheele et al., 2010). Zodoende is de 

variabele meertaligheid enkel gebaseerd op het perspectief van de moeders welke 

moesten beoordelen of het kind meer dan 70% van de moedertaal beheerste (Scheele et 

al., 2010). Deze beslissing is mogelijk van invloed geweest op de externe- en interne 

validiteit omdat de resultaten mogelijk niet volledig gemeten zijn en zodoende niet 

volledig te generaliseren zijn naar de populatie (Morling et al., 2018).  

Tot slot is uit de enkelvoudige regressieanalyse van de eentalige kinderen 

gebleken dat deze met een hogere SES significant hoger scoorden op de receptieve 

woordenschat dan de eentalige kinderen met een lagere SES. Echter heeft deze analyse 



15 
 

zich enkel gericht op de variabele SES. Wegens de geschonden assumptie van 

homoscedasticiteit op de SES kan worden gesteld dat er mogelijk andere variabelen 

naast de SES een rol hebben gespeeld op het verband met de receptieve woordenschat. 

Deze variabelen zouden de variantie van de kleinere receptieve woordenschat mogelijk 

kunnen verklaren (Field, 2013).  

Sterke punten van de huidige studie 

Hoewel de huidige studie diverse limitaties bevat, zijn er ook punten die een 

positieve bijdrage hebben geleverd. Allereerst was sprake van een gelijke verdeling van 

geslacht. Dit betrof 26 jongens en 27 meisjes (SD = .51) bij de eentalige kinderen en 41 

jongens en 40 meisjes (SD = .50) bij de meertalige kinderen. Uit onderzoek blijkt 

immers dat enerzijds geslacht geen invloed heeft op de receptieve woordenschat 

(Jackson et al., 2014), terwijl anderzijds deze invloed wel lijkt te bestaan (Harrison & 

McLeod, 2010; Law et al., 2012). Door deze gelijke steekproefverdeling valt de huidige 

studie mogelijk beter te generaliseren. Dit heeft een positieve invloed op de externe 

validiteit (Morling et al., 2018).   

Daarnaast is de statistische validiteit van de receptieve woordenschat 

gewaarborgd doordat deze is gemeten met de Toets Tweetaligheid. Deze voldoet 

grotendeels aan de criteria van de COTAN (2002). Daarnaast is de receptieve 

woordenschat op een adequate manier gemeten met de Toets Tweetaligheid waardoor de 

inhoudsvaliditeit van de receptieve woordenschat is gewaarborgd (Morling et al., 2018). 

Tevens is deze toets verdeeld over twee meetmomenten om vermoeidheid bij de 

kinderen te voorkomen. Deze twee meetmomenten hebben een hoge correlatie (r = .71, 

p < .01) waardoor deze op een acceptabele wijze samenhangen (Field, 2013). Tevens 

betreft de Cronbach’s alfa voor de Toets Tweetaligheid allemaal .77 voor de 

Nederlandse-, Turks-Nederlandse en Berbers-Nederlandse groepen afzonderlijk. Dit duidt 

op een acceptabele mate van interne betrouwbaarheid op basis van interne consistentie 

(Scheele et al., 2010). Insgelijks heeft de SES gemiddeld een Cronbach’s alfa van .84. 

Dit wijst op een goede interne betrouwbaarheid en interne consistentie van de SES voor 

de gehele steekproef (Field, 2013). 

Evenzeer is tijdens de dataverzameling van de SES rekening gehouden met de 

ecologische validiteit doordat participanten zijn benaderd door een vrouwelijke 

onderzoeksassistente met dezelfde culturele achtergrond als het gezin. Hierdoor is 

rekening gehouden met de culturele gebruiken van de participanten. Zodoende heeft de 

afname van de onderzoeksgegevens van de SES hoogstwaarschijnlijk aangesloten bij het 

dagelijkse functioneren van het gezin wat een positieve invloed kan hebben gehad op de 

ecologische validiteit (Chaytor & Schmitter-Edgecombe, 2003). Om deze reden zullen de 

resultaten die in de meting van de SES zijn opgedaan waarschijnlijk adequaat te 

generaliseren zijn naar een andere situatie (Morling et al., 2018).  
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Conclusie 

De huidige studie biedt een relevante aanvulling op de bestaande onderzoeken 

over de SES en de receptieve woordenschat bij een- en meertalige kinderen in 

Nederland. De relevantie van het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat 

ligt ten grondslag aan bestaand onderzoek wat heeft aangetoond dat met name de 

receptieve woordenschat van belang is voor de educatieve ontwikkeling (Hoff, 2017; 

Ouellette, 2006; Snow, 2006; Swanson et al., 2008; Taylor et al., 2013). Binnen dit 

verband is de SES meegenomen omdat deze gerelateerd lijkt te zijn aan de receptieve 

woordenschat bij zowel een- als meertalige kinderen (Chiat & Polišenská, 2016; Hoff, 

2006; Huttenlocher et al., 2010; Neuman, 2006; Scheele et al., 2010). Uit de huidige 

studie bleek dit verband inderdaad positief te zijn waarbij zowel een- als meertalige 

kinderen van gemiddeld 71 maanden oud hoger scoorden op de receptieve woordenschat 

wanneer zij uit een gezin met een hoge SES kwamen. Dit is in overeenstemming met 

internationale onderzoeken die dit verband bij eentalige kinderen (Zhang et al., 2019) en 

meertalige kinderen (Calvo & Bialystok, 2014; Reilly et al., 2010) hebben aangetoond. 

De huidige studie is hierin uniek omdat het dit verband bij Nederlandse, Turks-

Nederlandse en Berbers-Nederlandse kinderen van gemiddeld 71 maanden oud in 

Nederland heeft aangetoond. Desalniettemin bleek meertaligheid geen invloed te hebben 

op het verband tussen de SES en de receptieve woordenschat. Ook dit is een uniek 

resultaat omdat internationale onderzoeken enkel het verband tussen de een- en 

meertalige kinderen hebben onderzocht (Bialystok et al., 2009; Blom et al., 2014; 

Cantiani et al., 2019; Hemphill & Tivnan, 2008; Hoff et al., 2012; Noble et al., 2007; 

Pace et al., 2017; Vagh et al., 2009).  

Met de resultaten van de huidige studie is het mogelijk om zowel een- als 

meertalige kinderen preventief te bekrachtigen in de educatieve ontwikkeling omdat de 

receptieve woordenschat hierin van belang is (Bialystok et al., 2010; Hoff, 2017; 

Ouellette, 2006; Ricketts et al., 2007; Snow, 2006; Swanson et al., 2008; Taylor et al., 

2013). Het is gebleken dat de SES op de receptieve woordenschat van invloed is 

waardoor zowel een- als meertalige kinderen op jongere leeftijd (gemiddeld 71 maanden) 

ondersteund kunnen worden in de receptieve woordenschat op basis van de SES van het 

gezin. 

Opmerkelijk aan de huidige studie is het positieve verband tussen de SES en de 

receptieve woordenschat binnen de een- en meertalige kinderen maar dat meertaligheid 

geen invloed heeft op dit verband. Als aanbeveling voor vervolgonderzoek kan het van 

belang zijn om deze resultaten verder in kaart te brengen. Wellicht is er sprake van een 

variabele die, naast de SES, een invloed heeft op het verband aangezien eerdere 

onderzoeken (Blom et al., 2014; Cantiani et al., 2019; Noble et al., 2007; Pace et al., 

2017; Reilly et al., 2010) meerdere variabelen in het model mee hebben genomen. 
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Tevens bood de huidige studie geen mogelijkheid om het verschil in waardes op de 

receptieve woordenschat bij een hoge- of een lage SES te kunnen analyseren binnen de 

groepen van de een- en meertalige kinderen. Mogelijkerwijs kan volgonderzoek zich 

richten op dit verschil om te onderzoeken of een specifieke mate van de SES zorgt voor 

een specifieke waarde op de receptieve woordenschat. Uit bestaand onderzoek lijkt 

namelijk sprake te zijn van een kleinere receptieve woordenschat bij meertalige kinderen 

met een lage SES (Castro et al., 2011; Chiat & Polišenská, 2016). 
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