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       Voorwoord 

 Onderliggend stuk was niet mogelijk geweest zonder de fijne begeleiding en 

ondersteuning van mijn begeleider Elise de Bree. Als eerste wil ik u hier heel hartelijk voor 

bedanken. Ten tweede was het onderzoek niet mogelijk geweest zonder de informatie en 

feedback op het afnemen van de taken door Josje Verhagen, zonder haar had ik de testen niet 

goed af kunnen nemen. Hartelijk bedankt daarvoor. Zonder de 62 ouders en 31 kinderen die 

mee hebben gedaan aan dit onderzoek was het niet mogelijk geweest om de data te 

verzamelen. Dankzij hen heb ik naast het verzamelen van de gegevens ook kunnen leren 

welke impact dyslexie heeft op het overbrengen van taal aan het kind. Allen hartelijk bedankt. 

Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik afgelopen jaar naast veel te leren ook veel plezier heb 

kunnen beleven. Niet alleen door een goede begeleiding, maar ook door reacties van ouders 

en kinderen op de testen, die ik “theoretisch” niet had kunnen bedenken. Bedankt! 

Willemijn Bruning 

Juni 2013 

 

  Abstract 

Objective: Previous research has shown that home reading environment influences the 

language- and reading development of children with a parent with dyslexia (FR children) and 

without a parent with dyslexia (ND children). Therefore, the present study aims to investigate 

whether the home language environment from FR children influences their language 

development. Three expectations were tested. The first expectation is that language 

development of  FR children is a delayed, compared with the language development of ND 

children. The second expectation is that the home language environment from FR children is 

different compared to the home language environment from ND children. The final 

expectation is that home language environment is connected with the language development 

of preschool children.  

Methods: For the investigation of the three expectations 31 preschool children (range 30 to 

38 months), divided into 16 FR and 15 ND children and their parents were tested on their 

language development. The parents were also tested on their reading development and the 

home language- and home reading environment they provide.  

Results: The results show difference between the language development of FR children 

compared to ND children. There is also a difference between the home language environment 
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from FR children and ND children. Finally there is a significant correlation between home 

language environment and language development of preschool children.  

Conclusions: Despite the difficult grammar tests for the children and the bias from language 

environment in child day care are the three expectations confirmed in this study.  

Keywords: dyslexia, home language environment, home reading environment, language 

development, reading development, preschool children. 

 

      Samenvatting 

Inleiding: Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat de thuisleesomgeving invloed heeft op 

de taal- en leesontwikkeling van kinderen met een ouder met dyslexie (FR kinderen) en 

kinderen zonder een ouder met dyslexie (ZNO kinderen). In navolging op deze studies wil de 

huidige studie aantonen dat de thuistaalomgeving van FR kinderen invloed heeft op hun 

taalontwikkeling. Er zijn drie verwachtingen onderzocht. De eerste verwachting is dat de 

taalontwikkeling van FR kinderen vertraagd verloopt in vergelijking met ZNO kinderen. De 

tweede verwachting is dat de thuistaalomgeving van FR kinderen verschilt met de 

thuistaalomgeving van ZNO kinderen. De laatste verwachting is dat er een verband is tussen 

de thuistaalomgeving en de taalontwikkeling van kinderen. 

Methoden: Voor het onderzoeken van de drie verwachtingen zijn 31 peuters (van 30 tot 38 

maanden), verdeeld in 16 FR kinderen en 15 ZNO kinderen en hun ouders getest op hun 

taalontwikkeling. Daarnaast zijn de ouders getest op hun leesontwikkeling en de thuislees- en 

thuistaalomgeving die zij kunnen bieden.  

Resultaten: De resultaten laten verschil zien tussen de taalontwikkeling van FR en ZNO 

kinderen. Er is tevens een verschil gevonden tussen de thuistaalomgeving van FR en ZNO 

kinderen. Ten slotte is er een significante correlatie gevonden tussen de thuistaalomgeving en 

de taalontwikkeling van kinderen. 

Conclusie: Ondanks de voor de kinderen moeilijke grammaticatests en de bias verkregen 

door de taalomgeving uit de kinderopvang zijn de drie verwachtingen in deze studie 

bevestigd.  

Sleutelwoorden: dyslexie, thuistaalomgeving, thuisleesomgeving, taalontwikkeling, 

leesontwikkeling, peuters 

 

      Inleiding 

  Dit onderzoek richt zich op factoren in de thuistaalomgeving tussen kinderen van 

ouders met dyslexie en kinderen van ouders zonder dyslexie. Dyslexie is een stoornis die 
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gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en /of het vlot toepassen 

van het lezen en / of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2008). Dyslexie 

kan erfelijk zijn. Als een van de ouders van een kind dyslexie heeft, heeft het kind een kans 

tussen de 35 en 66 % om ook dyslexie te ontwikkelen (Boets et al., 2010; Snowling, 

Gallagher & Frith, 2003). In een Nederlands onderzoek wordt aangetoond dat na twee jaar 

leesinstructie 30% van de kinderen met een Familiair Risico op dyslexie (FR kinderen), 

dyslexie heeft ontwikkeld tegenover 3% van de zich normaal ontwikkelende kinderen (ZNO 

kinderen) (van Bergen, de Jong, Plakas, Maasssen & dan der Leij, 2012). Erfelijkheid speelt 

dus een rol bij het ontwikkelen van dyslexie (Cardon et al., 1994; Fisher et al., 1999). Door de 

rol van erfelijkheid hebben FR kinderen dus meer risico op het ontwikkelen van dyslexie dan 

ZNO kinderen. Dit maakt onderzoek naar voorlopers van dyslexie op een jonge leeftijd 

mogelijk, nog voordat leesinstructie plaatsvindt en leesproblemen naar voren komen.  

  Een ander voorbeeld van een risicofactor voor dyslexie is het hebben van een 

fonologisch tekort. Een fonologisch tekort is een ernstig probleem met snelle en foutloze 

omzetting van geschreven letters naar gesproken klanken. (Snowling, Bishop & Stothard, 

2000). Fonologisch bewustzijn is noodzakelijk voor het ontwikkelen van leesvaardigheid 

doordat bij het lezen geschreven woorden snel en foutloos in klanken omgezet moeten worden 

(Rapcsak et al., 2009; Snowling et al., 2000; Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

De mate van fonologische bekwaamheid,  het snel en automatisch kunnen omzetten van 

letters in klanken en van klanken in letters, is dan ook voorspellend voor eventuele latere lees- 

en spellingsproblemen (de Jong & van der Leij, 2002; Rapcsak et al., 2009). Uit onderzoek 

van Snowling et al. (2003) blijkt dat sterke taalvaardigheden, zoals een goed ontwikkeld 

vocabulaire, bijdragen aan fonologische bekwaamheid. Het onderzoek van Snowling et al. 

(2003) richtte zich op FR en ZNO kinderen die voor het onderzoek gevolgd werden van de 

leeftijd van 3 jaar en 9 maanden tot de leeftijd van 8 jaar. De fonologische bekwaamheid werd 

op de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden gemeten door het kind een nonwoord te laten herhalen. 

Op de leeftijd van 6 jaar werd de fonologische bekwaamheid gemeten door, naast de 

nonwoordrepetitie,  de rijmvaardigheid van het kind te meten en door een foneem te laten 

verwijderen van een bestaand woord. Op de leeftijd van 8 jaar werd de fonologische 

bekwaamheid gemeten door foneemdeletie van een nonwoord. Doordat een sterke 

taalvaardigheid bijdraagt aan de fonologische bekwaamheid heeft taalvaardigheid dus effect 

op de leesontwikkeling van kinderen. Doordat leesontwikkeling bijdraagt aan de ontwikkeling 

van het vocabulaire, draagt de fonologische bekwaamheid andersom ook bij aan 

taalvaardigheid (Verhoeven, van Leeuwe & Vermeer, 2011). Er kan dus gesteld worden dat 
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zowel taalvaardigheid als fonologische bekwaamheid bijdragen aan de leesontwikkeling van 

kinderen. 

  Wanneer specifieker gekeken wordt naar de deelvaardigheden van leesontwikkeling, 

kan gesteld worden dat taalontwikkeling samenhangt met technische leesvaardigheid en 

begrijpend lezen. Zo blijkt uit onderzoek van DeThorne, Petrill, Schatschneider & Cutting 

(2010) dat de conversationele taalvaardigheden van kinderen de vroege technische 

leesvaardigheid voorspellen. Conversationele taalvaardigheden zijn expressieve 

taalvaardigheden zoals het aantal verschillende woorden en de conjuncties die een kind 

gebruikt in een gesprek. Technische leesvaardigheid wordt dan ook ontwikkeld vanuit 

verschillende deelvaardigheden zoals woordidentificatie en decoderen. Technisch lezen en 

taalvaardigheid van kinderen dragen samen bij aan het begrijpen van geschreven tekst 

(DeThorne et al., 2010). Kinderen met een beperking in de taalvaardigheden laten dan ook 

minder leesvaardigheidcompetentie zien dan zich normaal ontwikkelende kinderen (Catts, 

Adlof, Hogan & Weismer, 2005). Zowel de mate van technische leesvaardigheid als de mate 

van taalontwikkeling zijn dus indicatoren voor de ontwikkeling van begrijpend lezen. Doordat 

de taalontwikkeling bijdraagt aan zowel technische als begrijpende leesvaardigheid zal dit 

onderzoek zich richten op taalvaardigheid van FR en ZNO kinderen tijdens de voorschoolse 

periode.  

  Taalvaardigheden kunnen gestimuleerd worden door de omgeving waarin het kind 

opgroeit. Zo blijkt uit onderzoek van Hart & Risley (2003) dat de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het taalaanbod significant is gerelateerd aan de taalontwikkeling van kinderen. Op de 

leeftijd van 34-36 maanden maakten de 32 kinderen uit het onderzoek van Hart & Risley 

(2003) gebruik van verschillende woorden die vergelijkbaar waren met het aanbod dat de 

ouders hen gaven. Taalaanbod is bevorderlijk voor bredere taalvaardigheden zoals 

woordenschat en grammatica en voor ontluikende geletterdheid zoals fonologische 

verwerking en het verbaal korte termijn geheugen (Greenwood, Thiemann-Bourque, Walker, 

Buzhardt & Gilkerson, 2011; Hart & Risley, 2003; Roberts, Jurgens & Burchinal, 2005). Het 

kind kent verschillende taalomgevingen afhankelijk van waar het kind verblijft, zoals de 

taalomgeving thuis en de taalomgeving op het kinderdagverblijf. In de literatuur worden 

verschillende definities gebruikt voor thuistaalomgeving (Hart & Risley, 2003; Murray et al., 

2006; Roberts et al., 2005; Sénéchal & LeFevre , 2002). Binnen dit onderzoek wordt onder 

thuistaalomgeving verstaan: alle activiteiten van ouders die bijdragen aan de productieve en 

receptieve woordenschat, de grammatica en de vertelvaardigheden van hun kind(eren). 

Roberts et al. (2005) vonden in hun onderzoek naar de invloed van thuisomgeving op 
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taalvaardigheden en ontluikende geletterdheid dat de huiselijke omgeving de sterkste 

voorspeller was van vroege taalvaardigheid en ontluikende geletterdheid bij kinderen. Voor 

het onderzoek van Roberts et al. (2005) werden 72 kinderen en hun ouders gevolgd van de 

leeftijd van 18 maanden tot 5 jaar. Concluderend kan gesteld worden dat taalontwikkeling 

gestimuleerd wordt door de thuistaalomgeving van het kind (Hart & Risley, 2003). Doordat 

taalontwikkeling bijdraagt aan het fonologisch bewustzijn van kinderen is een stimulerende 

thuistaalomgeving belangrijk om de taalvaardigheid van kinderen te vergroten en daardoor de 

problemen bij FR kinderen op het gebied van lezen en spellen zo klein mogelijk te houden. Er 

is echter nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van de thuistaalomgeving op de 

leesvaardigheid van FR en ZNO kinderen. Om deze reden zal dit onderzoek zich dan ook 

specifiek richten op de thuistaalomgeving van ZNO en FR kinderen. 

De kwaliteit van de thuistaalomgeving hangt samen met de Sociaal Economische 

Status (SES) van de ouders. Zo blijkt uit onderzoek van Hart & Risley (2003) dat de 

taalontwikkeling van kinderen verschillend is afhankelijk van de SES van hun ouders. 

Kinderen van ouders met een hoge SES kenden op de leeftijd van 36 maanden gemiddeld 

1100 woorden,  kinderen van ouders met een gemiddelde SES kenden gemiddeld 700 

woorden en kinderen van ouders met een lage SES kenden gemiddeld 500 woorden. Dit 

suggereert dat de taalontwikkeling van kinderen van ouders met een hoge SES sneller 

verloopt dan kinderen van ouders met een lage SES. Uit onderzoek van Greenwood et al. 

(2011) blijkt dat er tevens grote verschillen zijn in het aanbieden van woorden, het reageren 

op vocalisaties van kinderen en de beurtneming van kinderen in conversaties. Kinderen van 

ouders met een lage SES kregen gemiddeld 515 woorden minder te horen per dag dan 

kinderen van ouders met een hoge SES. Daardoor kregen de kinderen van een ouder met een 

lage SES gemiddeld 194 minder vocalisaties en 48 minder beurtnemingen per dag dan 

kinderen van een ouder met een hoge SES. Kinderen van ouders met een hoge SES kregen 

dus meer kansen om de taal te ontwikkelen. Naast SES blijken ook sociaal-emotionele 

ondersteuning en ouderlijke ondersteuning op het gebied van taal gerelateerd te zijn aan de 

taalontwikkeling van het kind. Zo blijkt dat sociaal-emotionele ondersteuning van de moeder, 

zoals sensitieve en responsieve ouder-kind interacties, emotionele ondersteuning en 

conversatiestijl gerelateerd te zijn aan de woordenschat van het kind (Roberts et al., 2005; van 

Tuijl & Leseman, 2004).  Opvallend was dat ouders met een lage SES minder sociaal-

emotionele ondersteuning aan het kind boden dan ouders met een gemiddelde of een hoge 

SES (van Tuijl & Leseman, 2004). Binnen dit onderzoek zullen voornamelijk ouders 

meedoen met een gemiddelde tot hoge SES, waardoor er op basis van bovenstaande literatuur 
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vanuit wordt gegaan dat de FR en ZNO kinderen binnen dit onderzoek gemiddelde tot goede 

kansen hebben om taal te kunnen ontwikkelen. 

Naast SES en sociaal-emotionele ondersteuning op het gebied van taal blijkt uit 

onderzoek van van Balkom, Verhoeven en Weerdenburg (2009) dat een faciliterende 

conversatiestijl nodig is voor het ontwikkelen van taalvaardigheden. Een faciliterende 

conversatiestijl werd in het onderzoek van Van Balkom et al. (2009) gemeten door het aantal 

verbale en non-verbale uitingen, de gemiddelde lengte van uitingen en het totaal aantal 

uitingen van het kind, die de ouder bij hem of haar kon ontlokken tijdens een gesprek te 

noteren. Van Balkom et al. (2009) vonden in hun onderzoek dat ouders van kinderen tussen 

de twee en drie jaar met een ontwikkelingsachterstand in de taalvaardigheden een minder 

faciliterende conversatiestijl hadden, waarbij het aantal initiaties en reacties op het kind naar 

verloop van tijd afnam. De minder faciliterende conversatiestijl zorgde ervoor dat het kind 

minder kans kreeg om linguïstische vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen met 

conversaties. Andersom kon de minder faciliterende conversatiestijl ook het gevolg zijn van 

verminderde linguïstische vaardigheden omdat het moeilijker is om met het kind te praten 

wanneer de conversationele vaardigheden van het kind minder goed ontwikkeld zijn. Om het 

kind de kans te bieden om zijn of haar linguïstische vaardigheden en conversaties te oefenen 

is ouderlijke ondersteuning nodig in de vorm van een conversatietraining, responsief gedrag 

van de ouders op het kind en  het aanbieden van taalmaterialen aan het kind. Dit suggereert 

dat wanneer ouders het lastig vinden om een faciliterende conversatiestijl te bieden op het 

gebied van taalvaardigheden, bijvoorbeeld doordat zij zelf een beperking in de 

taalvaardigheden hebben, dit van invloed is op de taalontwikkeling van hun kind. Mogelijk 

zou er een verschil kunnen zijn in de woordenschat, de grammatica en het taalbewustzijn van 

dyslectische en ZNO ouders als het gevolg van een verminderde leesvaardigheid van de 

dyslectische ouders. De verminderde leesvaardigheid van de dyslectische ouders zou ervoor 

zorgen dat dyslectische ouders minder kansen hebben gekregen om taalvaardigheid te 

ontwikkelen dan ZNO ouders, doordat leesvaardigheid bijdraagt aan taalvaardigheid 

(Snowling et al., 2000). Dit zou tot uiting kunnen komen in een minder faciliterende 

conversatiestijl. Concluderend kan gesteld worden dat ouders verschillende bijdragen kunnen 

leveren aan de thuistaalomgeving door de verschillen van ouders in SES en faciliterende 

conversatiestijl op het gebied van taalvaardigheden. De verschillen in SES hebben tevens 

invloed op sociaal emotionele ondersteuning van het kind, de hoeveelheid aangeboden taal en 

de kwaliteit van het taalaanbod. Daarnaast is het mogelijk dat FR ouders en ZNO ouders 

verschillen in de mate van begeleiding op het gebied van taalvaardigheden. Hoewel er al wel 
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onderzoek is gedaan naar de verschillen in ouderlijke aanbod van de leesvaardigheid tussen 

FR en ZNO kinderen, is er nog geen onderzoek gedaan naar verschillen in ouderlijk aanbod 

van de taalvaardigheid tussen FR kinderen en ZNO kinderen (van Bergen et al., 2012). Uit het 

onderzoek van van Bergen et al. (2012) bleek dat het vloeiend lezen van woorden en het snel 

serieel benoemen van woorden bij de dyslectische ouder minder goed verliep dan bij de 

normaal ontwikkelende ouder. De leesvaardigheid van de ouder bleek tevens matig 

gerelateerd te zijn aan de leesvaardigheid van het kind. Verwacht wordt dat de taalvaardigheid 

van de ouder tevens samenhangt met de taalvaardigheid van het kind. Dit onderzoek wil een 

begin maken met het onderzoeken van de verschillen in ouderlijk aanbod van taalvaardigheid 

tussen dyslectische en ZNO ouders.  

   De taalontwikkeling van kinderen heeft een wederkerige invloed op de 

leesontwikkeling van kinderen (Roberts, Jurgens en Burchinal, 2005; Sénéchal & LeFevre, 

2002). In een longitudinaal onderzoek naar de correlatie tussen thuistaalomgeving en taal- en 

leesuitkomsten vonden Sénéchal & LeFevre (2002) dat blootstelling van kinderen aan boeken 

correleert met de taalvaardigheden van kinderen en dat deze taalvaardigheden invloed hebben 

op de leesvaardigheden van kinderen. Taalontwikkeling is dus belangrijk bij het kunnen 

ontwikkelen van leesvaardigheid, doordat taalvaardigheden bijdragen aan de leesvaardigheid 

van kinderen. Roberts, Jurgens en Burchinal (2005) deden tevens onderzoek naar de invloed 

van thuisomgeving op taalvaardigheden en ontluikende geletterdheid. Uit het onderzoek bleek 

dat leesvaardigheid van de ouder samenhangt met taalvaardigheid die het kind ontwikkelt 

door voornamelijk stimulering van de taalontwikkeling in de thuisomgeving. Hoewel beide 

studies een samenhang vinden tussen taalvaardigheid en leesvaardigheid, werden in de studie 

van Roberts, et al. (2005) kinderen in de voorschoolse periode onderzocht terwijl de studie 

van Sénéchal & LeFevre (2002) kinderen in de basisschoolperiode onderzocht. Doordat 

leesvaardigheid tijdens de basisschoolperiode ontwikkelt wordt, meten Sénéchal & LeFevre 

(2002) de gemanifesteerde leesproblemen en Roberts, et al. (2005) de voorlopers van 

leesproblemen. Dit onderzoek zal zich richten op kinderen tussen de 30 en 38 maanden, 

omdat in deze leeftijdsfase al taalvaardigheden zijn verworven en de taalvaardigheden 

daarnaast nog uitgebreid en verdiept worden op een latere leeftijd. Daarnaast moeten de 

leesvaardigheden nog geheel verworven worden voordat leesproblemen zich kunnen 

manifesteren, waardoor de gevonden voorlopers voor dyslexie op het gebied van 

taalvaardigheden mogelijk nog bijgestuurd kunnen worden.  

 Naast de thuistaalomgeving heeft ook de thuisleesomgeving invloed op de 

leesontwikkeling van kinderen. In de literatuur worden verschillende definities gebruikt voor 
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thuisleesomgeving (Baroody & Diamond, 2012; van Bergen et al., 2012; van Steensel, 2006). 

Binnen dit onderzoek wordt onder thuisleesomgeving verstaan: alle activiteiten van ouders die 

bijdragen aan de leesvaardigheid, de mate van geletterdheid en de spelling van hun 

kind(eren). De thuistaalomgeving en de thuisleesomgeving overlappen elkaar dus doordat de 

thuistaalactiviteiten die bijdragen aan de woordenschat, grammatica en vertelvaardigheden 

van het kind dus uit leesactiviteiten kunnen bestaan. Thuisleesomgeving heeft effect op  de 

vocabulairegrootte van kinderen en hun algemene leesbegrip (van Steensel, 2006). Daarnaast 

blijkt uit het onderzoek van van Bergen et al. (2012) dat ouderlijk lezen en snel serieel 

benoemen gerelateerd zijn aan het leesniveau van hun kinderen. Dit zou betekenen dat de 

thuisleesomgeving invloed heeft op het leesniveau van FR kinderen. Ook uit het onderzoek 

van Torppa, Eklund, van Bergen en Lyytinen (2011) blijkt dat de leesvaardigheden van een 

ouder met dyslexie van waarde is bij het beoordelen van vroege achterstanden van FR 

kinderen met betrekking tot dyslexie. Daarentegen vond het onderzoek van van Bergen, de 

Jong, Regtvoort, Oort, van Otterloo en van der Leij (2011) dat de verschillen tussen FR 

kinderen met dyslexie en FR kinderen zonder dyslexie op pre- leesvaardigheid en 

leesontwikkeling niet voortkwamen uit de leesomgeving, gemeten door het aantal keren dat 

het kind voorgelezen werd door de ouder, het aantal boeken in huis en het aantal leden uit het 

gezin dat lid was van de bibliotheek. Concluderend kan gesteld worden dat er wisselende 

bevindingen zijn over de rol van thuisleesomgeving en de ontwikkeling van leesvaardigheid 

bij FR kinderen.  

  De wisselende bevindingen over de rol van thuisleesomgeving en de ontwikkeling van 

leesvaardigheid  bij FR kinderen kunnen mogelijk verklaard worden door  het wel of niet 

meenemen van de variabele “leesactiviteiten van de ouder met het kind”. Zo wordt in het 

onderzoek van van Bergen et al. (2012) enkel de leesvaardigheid van de ouder getest, terwijl 

het onderzoek van van Bergen et al. (2011) tevens een vragenlijst afneemt gericht op de 

leesactiviteiten van de ouder met het kind. De variabele “leesactiviteiten van de ouder met het 

kind” blijkt dus van invloed te zijn op de leesontwikkeling van kinderen. In dit onderzoek zal 

daarom tevens gevraagd worden naar de taal- en leesactiviteiten van de ouder met het kind.  

Concluderend kan gesteld worden dat zowel de thuistaalomgeving als de 

thuisleesomgeving invloed heeft op de ontwikkeling van leesvaardigheid van kinderen. 

Bovendien zou de thuisleesomgeving en de thuistaalomgeving van FR kinderen anders 

kunnen zijn dan de thuisleesomgeving en de thuistaalomgeving van ZNO kinderen doordat 

ouders verschillen in het aanbod dat zij kunnen geven aan hun kind (Greenwood, et al., 2011; 

Hart & Risley, 2003; van Balkom, et al., 2009; van Tuijl & Leseman, 2004). Uit verschillende 
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onderzoeken blijkt dat de thuisleesomgeving invloed heeft op de taal- en leesuitkomsten van 

ZNO en FR kinderen (Baroody & Diamond , 2012; Roberts, et al., 2005; Sénéchal & 

LeFevre, 2002; Torppa, et al., 2011; van Bergen et al., 2011; van Bergen et al., 2012; van 

Steensel, 2006). Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar taalontwikkeling in relatie tot 

de thuistaalomgeving van FR kinderen. Dit onderzoek wil hier een eerste stap in zetten door 

te onderzoeken  (1) of  de thuistaalomgeving van FR en ZNO kinderen verschillen en (2) 

welke factoren gerelateerd aan de thuistaalomgeving invloed hebben op de taalontwikkeling 

van kinderen. Om de verschillen in thuistaalomgeving tussen ZNO en FR kinderen in kaart te 

brengen wordt er een vergelijking gemaakt tussen de thuistaalomgeving van ZNO en FR 

kinderen. Hiertoe wordt de lees- en taalvaardigheid van de ouders onderzocht, wordt er een 

vragenlijst afgenomen om de thuistaalomgeving in kaart te brengen en wordt de 

taalvaardigheid van het kind getoetst. De lees- en taalvaardigheid van de ouders en de 

thuistaalomgeving van het kind zijn van invloed op de taalontwikkeling van FR kinderen en 

ZNO kinderen. Het in kaart brengen van de thuistaalomgeving kan bijdragen aan het 

ontwikkelen van interventies om de taalontwikkeling van FR kinderen te vergroten. Omdat 

taal een bijdrage levert aan de uiteindelijke leesuitkomsten van kinderen (Sénéchal & 

LeFevre, 2002) kunnen de interventies om de taalontwikkeling van FR kinderen te vergroten 

helpen om betere leesprestaties te behalen dan zonder deze interventies mogelijk is. Binnen 

het kader van dit onderzoek kunnen niet alle factoren die van invloed zijn op de 

taalontwikkeling van kinderen  in kaart worden gebracht. Om die reden is ervoor gekozen om 

binnen de factoren die van invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen, specifiek te 

kijken naar: familiair risico op dyslexie en de taalomgeving thuis. Hierbij zal het onderzoek 

zich specifiek richten op FR kinderen en ZNO kinderen tussen de 30-38 maanden en hun 

ouders. In huidig onderzoek wordt op basis van de gevonden literatuur verwacht dat de 

taalontwikkeling van FR kinderen vertraagd verloopt vergeleken met ZNO kinderen. Tevens 

wordt verwacht dat de taalomgeving thuis van ZNO kinderen anders is dan de taalomgeving 

thuis van FR kinderen. Daarnaast wordt verwacht dat er een verband is tussen de  

thuistaalomgeving en de taalontwikkeling van kinderen. 

 

       Methode 

Participanten Voor het werven van participanten zijn wervingsbrieven verspreid onder FR en 

ZNO ouders die ingeschreven waren in het Babylab van de faculteit Geesteswetenschappen 

aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn er wervingsbrieven verspreid onder drie 

basisscholen, een peuterspeelzaal en vijf kinderdagverblijven in de regio Utrecht, Noord-
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Brabant en Limburg. Ook werd via andere ouders naar nieuwe deelnemers gezocht. Tevens is 

gebruik gemaakt van kennissen en bekenden van de onderzoekers. Via scholen zijn twee 

gezinnen bereid gevonden om mee te werken, via kinderdagverblijven zijn twee gezinnen 

geworven, vier gezinnen zijn via bekenden van de onderzoekers geworven en de overige 

participanten komen uit het databestand van de Universiteit Utrecht. In totaal kwamen uit het 

werven van participanten 78 reacties. Aan dit onderzoek hebben 30 gezinnen meegedaan met 

een kind tussen de 30 en 38 maanden. Deze groep is onderverdeeld in 16 ouderkoppels 

waarvan een van de ouders dyslectisch is en 15 ZNO ouderkoppels. De ouder werd als 

dyslectisch aangemerkt wanneer in het databestand van de Universiteit Utrecht was 

aangegeven dat bij de betreffende ouder dyslexie is vastgesteld. De ZNO ouder van het 

ouderpaar waarvan er één dyslexie heeft, wordt tevens tot de FR groep gerekend om een zo 

natuurlijk mogelijke afspiegeling te krijgen van de werkelijkheid. Er zijn dus 32 FR ouders en 

30 ZNO ouders.  De ratio meisjes op jongens is 1.38:1. De gezinnen zijn afkomstig uit de 

provincies Utrecht (23), Noord-Brabant (6) en Limburg (1). De geselecteerde ouders zijn 

afkomstig uit Nederland. In de thuistaalomgeving wordt de Nederlandse taal gesproken. In 

tabel 1 zijn de belangrijkste gegevens van de steekproef samengevat.  

 

Tabel 1  

Beschrijvende statistieken en frequenties van de steekproef: N, leeftijd in maanden,  leeftijd in jaren en 

opleidingsniveau.  

   Leeftijd in maanden Leeftijd in jaren 

  N M SD M SD 

Kind Totaal 31 32.48 2.22   

 FR jongen 6 32.00 1.79   

 FR meisje 10 32.00 1.89   

 ZNO jongen 8 32.86 1.77   

 ZNO meisje 7 33.13 3.23   

Ouder Totaal 62   35.22 3.17 

 FR man 16   36.88 2.52 

 FR vrouw 16   34.43 3.26 

 ZNO man 15   35.98 3.64 

 ZNO vrouw 15   33.59 2.29 

Niveau van 

opleiding 

Lager 

beroepsonderwijs 

MAVO 

HAVO/VWO 

MBO 

1 

 

1 

3 

7 
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HBO 

WO 

Postacademisch 

25 

24 

1 

 

Meetinstrumenten 

Ouders 

 Lees- en spellingsvaardigheid en gerelateerde maten 

  Leesvaardigheid De Een-Minuut-Test (EMT) meet technische leesvaardigheid 

([EMT], Brus & Voeten, 1972). Bij de EMT moeten de proefpersonen zoveel mogelijk van 

116 bestaande woorden, oplopend in lengte en moeilijkheidsgraad, binnen één minuut lezen. 

Hiermee wordt woordherkenning onder tijdsdruk gemeten. De standaardscores worden 

gehanteerd: het aantal goed gelezen woorden binnen één minuut min het aantal fout gelezen 

woorden binnen één minuut. De COTAN beoordeling van de EMT wat betreft 

betrouwbaarheid en validiteit zijn goed (COTAN, 2012). 

  De Klepel meet tevens technische leesvaardigheid ([Klepel], Van den Bos, Lutje 

Spelberg, Scheepstra, & De Vries, 2007). Bij de Klepel moeten de proefpersonen zoveel 

mogelijk van de 116 pseudowoorden, oplopend in lengte en moeilijkheidsgraad, binnen twee 

minuten lezen. Hiermee wordt pseudowoordherkenning onder tijdsdruk gemeten. De 

standaardscores worden gehanteerd: het aantal goed gelezen woorden binnen twee minuten 

min het aantal fout gelezen woorden binnen twee minuten. De COTAN beoordeling van de 

Klepel wat betreft betrouwbaarheid en validiteit zijn voldoende (COTAN, 2012).   

  Spellingsvaardigheid Het dictee van 15 items wordt afgenomen om 

spellingsvaardigheid te bevragen. Dit dictee is een niet genormeerde test welke is 

samengesteld door de onderzoekers. Op deze woorden zijn verschillende spellingsregels van 

toepassing. De volgende woorden zijn opgenomen in het dictee: pandemonium; 

burgemeestersreceptie; recipiëren; sociëteit; distribueren; promoten; rigoureus; onmiddellijk; 

controversieel; antiquariaat; accuratesse; kaketoe; pragmatisch; recalcitrant; acceptabel. Het 

dictee wordt gescoord door een ruwe score weer te geven van het aantal goed geschreven 

items.  

  Snel serieel benoemen De Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) wordt 

afgenomen om snel serieel benoemen te meten([CB&WL], Van den Bos & Lutje Spelberg, 

2007). Snel serieel benoemen is een onderliggende variabele die noodzakelijk is voor lezen. 

De CB&WL bestaat uit vier kaarten met op de eerste kaart vijf verschillende kleuren (zwart, 

geel, rood, groen en blauw) die in kolommen staan en benoemd moeten worden tot alle vijftig 
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blokjes met kleur benoemd zijn. De tweede kaart bestaat uit vijf verschillende cijfers 

(2,4,8,5,9,) die in kolommen staan en opgelezen moeten worden tot alle vijftig cijfers 

benoemd zijn. De derde kaart heeft vijf verschillende plaatjes (stoel, eend, schaar, boom en 

fiets) en de vierde kaart heeft vijf verschillende letters (d,o,a,s, p) die bij beide kaarten 

wederom opgelezen moeten worden tot alle vijftig plaatjes en letters benoemd zijn. De 

tijdsduur en het foutenpercentage van iedere kaart worden genoteerd, te het aantal goed 

genoemde kleuren, cijfers, letters of plaatjes per seconde te berekenen. De CB&WL heeft een 

voldoende betrouwbaarheid en validiteit (COTAN, 2012). 

  Fonologisch bewustzijn Fonologisch bewustzijn werd getoetst door middel van de 

foneemverwisselingstaak van De Fonemische Analyse Test ([FAT], Van den Bos, Lutje 

Spelberg, & De Groot, 2010). Deze taak bestaat uit 12 items; de ouder kreeg 12 keer voor- en 

achternamen aangeboden en moest de  eerste klank van de voornaam verwisselen met de 

eerste klank van de achternaam (bijvoorbeeld broer konijn wordt kroer bonijn). Zowel 

correctheid als bedenktijd wordt genoteerd. Het aantal correcte verwisselingen wordt gebruikt 

als score binnen dit onderzoek. De beoordeling van FAT is volgens de COTAN (2012) 

onvoldoende en mag alleen voor screening en experimenteel onderzoek gebruikt worden.  

Taalvaardigheid en gerelateerde maten 

  Woordenschat De Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) is een adaptieve taak die 

toeneemt in moeilijkheidsgraad om de receptieve kennis van de woordenschat te testen door 

het meten van het begrip van gesproken woorden ([PPVT III NL], Dunn & Dunn,2005). De 

PPVT omvat 204 testplaten met telkens vier afbeeldingen, onderverdeeld in 17 sets van 12 

items. Afhankelijk van de leeftijd van de ouder wordt instapset 13 (<36 jaar) of instapset 14  

gebruikt (≥36 jaar). De proefpersoon kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden 

woord. Indien binnen de instapset vijf of meer items fout zijn, wordt de instapset daarvoor 

ook afgenomen. De fouten per set worden bijgehouden. Na negen fouten binnen een set zal de 

test worden afgebroken. De totale aantal testplaten tot het afbreekitem zonder de gemaakte 

fouten is de ruwe score. De ruwe score wordt in de normtabel vergeleken met de 

leeftijdsgroep waarbinnen de ouder valt. Deze ruwe score valt binnen een normaalverdeling 

per leeftijdsgroep. De score binnen de normaalverdeling waarbij 100 gemiddeld is, heet het 

WBQ en wordt binnen dit onderzoek gebruikt.  Bij de PPVT is de betrouwbaarheid goed, de 

begripsvaliditeit voldoende en de criteriumvaliditeit onvoldoende volgens de COTAN (2012). 

  Narratieven De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) is een narratieve taak, om 

grammaticale productie en vertelvaardigheid te meten ([TAK], Verhoeven & Vermeer, 2006). 

Bij de TAK moet de ouder twee keer een verhaal (na)vertellen waarbij de samenhang van het 
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verhaal wordt gemeten door de onderzoekers op een schaal van 1 t/m 7, waarbij 1 “zeer 

onsamenhangend” is en 7 “zeer samenhangend” (Zwitserlood, PC). De (interbeoordelaars) 

betrouwbaarheid en validiteit van TAK zijn goed bevonden door de COTAN (2012).  

   Verbaal korte termijn geheugen De NWR van De Jong is een Nonwoord repetitie test 

voor volwassenen waarbij de proefpersoon 50 nonsenswoorden zo goed mogelijk moet 

nazeggen ([NWR-DJ], de Jong & Klapwijk, 1994). De NWR meet het verbaal korte termijn 

geheugen. Het percentage juist herhaalde nonsenswoorden wordt gescoord. De NWR heeft 

een goede betrouwbaarheid en een voldoende validiteit (COTAN, 2012).  

  Thuistaalomgeving Om de thuistaalomgeving van de ZNO en FR kinderen in kaart te 

brengen wordt door de ouders een vragenlijst ingevuld gebaseerd op de Dagelijkse Informele 

Educatie Gezinsvragenlijst ([DIEG] Mayo, & Leseman, 2006). In de vragenlijst wordt van 

een achttal onderwerpen gevraagd naar activiteiten die ouders met hun kind ondernemen. De 

ouders geven deze activiteiten weer door op een likertschaal van 1t/m 5, waarbij 1 staat voor 

nooit en 5 voor dagelijks, aan te kruizen welke activiteiten op hen van toepassing zijn. De 

onderwerpen zijn als volgt: gegevens over televisie kijken, muziek luisteren en 

computergebruik, vragen over gesprekken met het kind, vragen over zingen en vertellen, 

vragen over voorlezen, vragen over het leren van dingen aan het kind, algemene vragen over 

het kind en algemene vragen over het gezin. Daarnaast worden algemene gegevens bevraagd. 

Op ieder onderdeel krijgen de ouders een totaalscore door het optellen van de scores op de 

likertschaal. Een hoge score geeft dus meer activiteiten weer dan een lage score. De 

totaalscore op de gehele vragenlijst wordt weergegeven door de totaalscores van de acht 

onderwerpen bij elkaar op te tellen. De betrouwbaarheid van de op de DIEG gebaseerde 

vragenlijst is onbekend.  

 Ouders en kind  Om de grammaticale productie en vertelvaardigheid van ouders te meten is 

er gebruik gemaakt van een voorleessessie van iedere ouder apart met het kind. Elke ouder 

heeft tijdens de voorleessessie of het boekje Tijn op de fiets (Sluyzer & Oud, 1996)  of het 

boekje Tijn in de winkel (Sluyzer & Oud, 1999) voorgelezen. Hier is voor gekozen om een 

goede vergelijking te kunnen maken tussen de grammaticale productie en vertelvaardigheid 

van dyslectische en niet dyslectische ouders, doordat de grammatica opbouw van beide 

boekjes vergelijkbaar zijn en tevens geschikt zijn voor kinderen tussen de 30 en 38 maanden. 

Van de voorleessessie is een filmopname gemaakt. De tijdsduur, het aantal grammaticale 

fouten, het aantal open en gesloten vragen zijn genoteerd. De samenhang van het verhaal 

wordt gemeten door de onderzoekers op een schaal van 1 t/m 7, waarbij 1 “zeer 

onsamenhangend” is en 7 “zeer samenhangend” (Zwitserlood, PC). 
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 Kind Bij het kind wordt taalvaardigheid gemeten door middel van de PPVT, NWR-K, 

grammatica receptieve taak en een grammatica productie taak. De PPVT is dezelfde test als 

bovengenoemd bij de ouders is aangegeven.  

   Verbaal Korte Termijn Geheugen Bij de Non Woord Repetitietest voor Kinderen 

([NWR-K], Verhagen, Mulder, Leseman, & de Bree, 2012) krijgt de proefpersoon via een 

laptop een getekende doos te zien. Daar komen telkens voorwerpen uit, die niets bestaands 

representeren. Vervolgens zegt de ingesproken stem een pseudowoord. Het kind moet dit 

pseudowoord herhalen. Er zijn 14 items, waarvan 2 voorbeelditems en 12 experimentele 

items. Het aantal juiste en onjuiste items wordt genoteerd, evenals het aantal niet herhaalde 

items. De NWR-K is niet door de COTAN beoordeeld.   

   Grammatica De grammaticataak (Verhagen & Blom, 2013) is een niet genormeerde 

taak waarbij gemeten wordt of het kind onderscheid kan maken tussen enkelvoud en 

meervoudsvormen. Binnen de receptieve test moet het kind bij de enkelvoud- of 

meervoudsvorm het bijbehorende plaatje aanwijzen, waarbij keuze is uit een plaatje met een 

enkelvoudsvorm en een plaatje met een meervoudsvorm (bijvoorbeeld ze kijken naar de tv, ze 

klimt op de trap). In totaal zijn er 18 items, waarvan 12 experimenteel en 6 voorbeelditems. 

Binnen de productieve test moet het kind een zin van de testleider aanvullen door te 

beschrijven wat het meisje of de meisjes op het plaatje aan het doen zijn om te meten of de 

juiste werkwoordsvorm gebruikt wordt (bijvoorbeeld deze meisjes aaien een hond en dit 

meisje?). In totaal zijn er wederom 18 items, waarvan 12 experimenteel en zes 

voorbeelditems. Het aantal experimentele items dat goed is en het aantal experimentele items 

dat fout is beantwoord is genoteerd. 

 

Procedure   

Het onderzoek heeft over het algemeen plaatsgevonden in twee onderzoeksmomenten. 

Tijdens het eerste onderzoeksmoment werden de testen bij beide ouders thuis afgenomen. Bij 

alle ouders werden de testen in de volgende volgorde afgenomen: CB&WL, PPVT, EMT, 

Klepel, TAK, NWR, dictee, FAT. Na de testen bij de ouders werd de voorleessessie van een 

ouder met het kind opgenomen op film. Tijdens het tweede onderzoeksmoment werden de 

onderzoeken bij het kind thuis afgenomen. Bij alle kinderen werden de testen in de volgende 

volgorde afgenomen: PPVT, NWR, grammatica receptieve taak en grammatica productieve 

taak. Van de testafnamen is beeldmateriaal opgeslagen voor het kunnen analyseren van de 

verkregen data. Na de testafnamen bij het kind werd de voorleessessie van de andere ouder 
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met het kind opgenomen op film. Als dank voor het meedoen met het onderzoek kreeg ieder 

kind een voorleesboek.  

 

Data analyse 

Binnen de dataset waren een aantal missende data doordat één ZNO kind niet mee wilde 

werken aan de NWR, één FR kind niet mee wilde werken aan de grammatica productieve taak 

en één ZNO kind niet voorgelezen wilde worden. Daarnaast hebben 14 ouders de vragenlijst 

onvolledig ingevuld of niet geretourneerd, waardoor de data van vier FR ouders en tien ZNO 

ouders missen. Om deze reden zijn naast de  scores op de vragenlijst tevens de 

taalvaardigheidscores van de ouders meegenomen in het onderzoek naar thuistaalomgeving. 

Om vast te  stellen of de taalontwikkeling van FR kinderen vertraagt verloopt, is er middels 

onafhankelijke steekproef t-toetsen  gekeken naar de verschillende deelaspecten van taal door 

de taalontwikkelingscores van FR kinderen te vergelijken met de taalontwikkelingscores van 

ZNO kinderen. Om vast te stellen of de thuistaalomgeving van ZNO kinderen anders is dan 

de thuistaalomgeving van FR kinderen zal er een onafhankelijke steekproef t-toets worden 

afgenomen tussen de thuistaalomgevingscore van ouders van FR kinderen en de 

thuistaalomgevingscore van ouders van ZNO kinderen. Om vast stellen of er een verband is 

tussen de thuistaalomgeving en de taalontwikkeling van kinderen zijn correlaties berekend 

tussen de taalvaardigheidscores van de beide FR ouders met de taalvaardigheidscores van hun 

FR kind. Tevens zijn correlaties berekend tussen de taalvaardigheidscores van beide ZNO 

ouders met de taalvaardigheidscores van hun ZNO kind. De verwachtingen zijn eenzijdig 

getoetst met een 95% betrouwbaarheidsinterval omdat er verwacht werd dat de FR groep 

lager scoort dan de ZNO groep.  

 

      Resultaten 

Het overzicht in tabel 1 geeft de beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroep 

weer. Om vast te stellen of de taalontwikkeling van FR kinderen vertraagd verloopt zijn een 

viertal onafhankelijke steekproef t-toetsen  uitgevoerd waarop de uitkomsten op de PPVT, de 

NWR-K en de grammatica receptieve- en productieve taak van ZNO en FR kinderen zijn 

vergeleken. In tabel 2 zijn de scores van de kinderen op de taaltaken weergegeven. Op de 

vocabulairetaak is de assumptie van homogeniteit in varianties geschonden. Wanneer gebruik 

gemaakt wordt van een non-parametische test blijkt dat er geen significant verschil is tussen 

het WBQ van de FR kinderen en het WBQ van de ZNO kinderen Wech’s t(20.63)=.44, p=.33. 

Tevens blijkt er geen significant verschil te zijn tussen het aantal correcte antwoorden op de 
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NWR-K van ZNO en FR kinderen t(28)=.57, p=.29. Tussen het aantal correcte antwoorden op 

de grammatica receptieve taak zijn significante verschillen gevonden tussen FR en ZNO 

kinderen t(29)=1.86, p=.04. Deze verschillen worden niet gevonden wanneer gekeken wordt 

naar het aantal correcte antwoorden op de grammatica productieve taak van ZNO en FR 

kinderen t(28)=-.17, p=.44.  

 

Tabel 2 

Overzicht scores kinderen op de taaltaken 

  FR kinderen ZNO kinderen 

Taaltaken  M SD Range M SD Range 

PPVT WBQ 105.75 6.37 22.00 107.33 12.38 42.00 

NWR-K Aantal 

correct 

7.19 2.81 11.00 6.57 3.16 12.00 

Grammatica 

receptieve 

taak 

Aantal 

correct 

8.63 2.63 11.00 10.40 2.69 11.00 

Grammatica 

productieve 

taak 

Aantal 

correct 

8.47 4.56 15.00 8.20 4.14 14.00 

 

 Om te onderzoeken of de thuistaalomgeving van ZNO kinderen anders is dan de 

thuistaalomgeving van FR kinderen is gebruik gemaakt van een onafhankelijke steekproef t-

toets waarop de uitkomsten van de taal- en leesfactoren van de beide FR ouders: PPVT, 

NWR, TAK, EMT, Klepel en dictee, zijn afgezet tegen de beide ZNO ouders. In tabel 3 zijn 

de scores van de ouders op de taal- en leestaken gerapporteerd. Er blijkt geen significant 

verschil te bestaan tussen de WBQ gemeten met de PPVT van FR ouders en ZNO ouders 

t(59)=-.73, p=.24. Tevens is er geen significant verschil gevonden tussen het aantal correcte 

antwoorden op de NWR tussen de FR ouders en de ZNO ouders t(60)=-.72, p=.24. Dit blijft 

zo wanneer er gekeken wordt naar de TAK inhoud t(60)=-1.47, p=.08. Bij de TAK cohesie 

score blijkt dat de assumptie van homogeniteit in varianties geschonden is. Wanneer getoetst 

wordt met een nonparametische test blijkt dat er geen significant verschil is tussen de TAK 

cohesiescore van de FR- en de ZNO ouders U=258.50, z=-1.47, p=.07. Wanneer er gekeken 

wordt naar het aantal correct gelezen woorden per seconde op de EMT worden er significante 

verschillen gevonden tussen ZNO en FR ouders t(60)=-3.14, p=.02. Wanneer er gemeten 

wordt met de EMT standaardscore worden er significante verschillen gevonden tussen ZNO 

en FR ouders  t(60)=-1.97, p=.03. De EMT standaardscore ligt 13.36 punten hoger, 95% CI [-
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26.94,.21], bij de ZNO ouders (M=86.33, SD=21.41) dan bij de FR ouders (M=72.97, 

SD=30.84). Het aantal correct gelezen woorden per seconde op de Klepel t(60)=-.76, p=.23 en 

de standaardscore van de Klepel verschillen niet significant van elkaar, wanneer gekeken 

wordt naar FR en ZNO ouders t(60)=-.32, p=.38. Het aantal antwoorden dat goed gespeld is 

op het dictee verschilt ook niet significant van elkaar tussen de FR en de ZNO ouders t(60)=-

.90, p=.19.  

 

Tabel 3 

Overzicht scores ouders op thuistaalomgeving, taal- en leestaken 

   FR ouders ZNO ouders 

 Taak  M SD Range M SD Range 

Leestaken EMT Aantal correct per 

seconde 

Standaard 

1.66 

 

72.97 

.32 

 

30.84 

1.45 

 

95.00 

1.82 

 

86.33 

.26 

 

21.41 

1.02 

 

70.00 

 Klepel Aantal correct per 

seconde 

Standaard 

.71 

 

56.72 

.22 

 

35.68 

.88 

 

95.00 

.75 

 

59.50 

.17 

 

32.20 

.62 

 

90.00 

 Dictee Aantal correct 

geschreven woorden 

10.38 3.35 14.00 11.03 2.27 8.00 

 CB&WL Aantal cijfers per 

seconde 

Aantal letters per 

seconde 

Aantal plaatjes per 

seconde 

Aantal kleuren per 

seconde 

2.70 

 

2.78 

 

1.99 

 

1.71 

.56 

 

.60 

 

.76 

 

.47 

2.53 

 

2.53 

 

2.83 

 

2.35 

2.85 

 

3.00 

 

1.66 

 

1.88 

.29 

 

.47 

 

.24 

 

.25 

1.06 

 

1.76 

 

1.01 

 

1.28 

         

 FAT Aantal correcte 

verwisselingen 

9.75 3.05 12.00 10.70 1.32 5.00 

Taaltaken PPVT WBQ 102 12.14 55.00 104.34 9.60 35.00 

 TAK Cohesie 

Inhoud 

10.32 

56.03 

3.17 

13.32 

10.00 

61.00 

11.80 

61.63 

2.19 

16.55 

8.00 

54.00 

 NWR-DJ Aantal correct 33.59 7.40 33.00 34.93 7.23 34.00 

Thuistaal-

omgeving 

Vragenlijst Totaalscore 181.04 22.65 98.00 180.20 26.67 127.00 

         

   

  Om te onderzoeken of  er een verband is tussen de thuistaalomgeving en de 
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taalontwikkeling van kinderen is er een correlatie berekend tussen de verschillende factoren 

die taalontwikkeling bij kinderen meten en de verschillende factoren die taalomgeving thuis 

meten. Zie voor de uitkomsten van deze correlatieanalyse tabel 4. Uit de correlatieanalyses 

tussen taalontwikkeling van FR en ZNO kinderen en hun FR of ZNO thuistaalomgeving blijkt 

dat er een sterk verband  is tussen het verbaal korte termijn geheugen van de FR ouders, 

gemeten met de NWR-DJ score met de woordenschat, gemeten met het WBQ, van hun FR 

kind r(14)=.51, p=.02.  Tevens is er een sterk verband gevonden tussen de NWR-DJ score van 

de FR ouders en het aantal correcte antwoorden van hun FR kind op de grammatica 

productieve taak r(13)=.62, p=.01. De woordenschat van de FR ouders, gemeten met het 

WBQ, heeft een sterk verband met het aantal correcte antwoorden van het FR kind op de 

grammatica productieve taak r(13)=.53, p=.02. De grammaticale productie en 

vertelvaardigheid van de FR ouders, gemeten met de inhoud van de TAK, heeft een sterk 

verband met het aantal correcte antwoorden op de grammaticale productieve taak van het FR 

kind r(13)=-.63, p=.01. Daarnaast heeft de thuistaalomgeving die het FR ouderpaar biedt, 

gemeten met de vragenlijst, een matig verband met de woordenschat van het FR kind, 

gemeten met het WBQ r(12)=.49, p=.04.  De thuistaalomgeving die het ZNO ouderpaar biedt, 

gemeten met de vragenlijst, heeft een sterk verband met het aantal correcte antwoorden op de 

grammatica productieve taak van hun ZNO kind r(9)=.59, p=.03. Hoewel het om een 

marginaal significant verschil gaat, heeft de woordenschat van de ZNO ouders een matige 

invloed op het verbaal korte termijn geheugen, gemeten met de NWR-K, van hun ZNO kind 

r(12)=-.46, p=.05.  

 

Tabel 4 

Correlatieanalyses tussen FR ouders en FR kinderen en tussen ZNO ouders en ZNO kinderen 

 WBQF

R kind 

NWR-K 

aantal 

correct FR 

kind 

Grammatica 

receptieve taak 

aantal correct 

FR kind 

Grammatica 

productieve taak 

aantal correct FR 

kind 

WBQ 

ZNO kind 

NWR-K 

aantal 

correct ZNO 

kind 

Grammatica 

receptieve taak 

aantal correct 

ZNO kind 

Grammatica 

productieve taak 

aantal correct 

ZNO kind 

Vragenlijst 

totaalscore FR 

ouder 

.49* -.03 -.04 .14     

Vragenlijst 

totaalscore 

ZNO ouder 

    .26 .29 .40 .59* 

NWR-DJ 

aantal correct 

.51* .08 .30 .62**     
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FR ouder 

NWR-DJ 

aantal correct 

ZNO ouder 

    .16 -.14 .19 .21 

WBQ FR 

ouder 

.30 .14 -.09 .53*     

WBQ ZNO 

ouder 

    .14 -.46* .19 .04 

TAK cohesie 

FR ouder 

-.26 .00 -.24 -.10     

TAK cohesie 

ZNO ouder 

    .01 -.20 .22 .05 

TAK inhoud 

FR ouder 

-.28 .27 -.42 -.63**     

TAK inhoud 

ZNO ouder 

    -.01 .22 -.33 .01 

* P<.05, **p<.01 

   

      Discussie en conclusie 

Het doel van deze studie is om de relaties tussen thuistaalomgeving en 

taalontwikkeling te onderzoeken bij kinderen met en zonder FR op dyslexie. Binnen het 

onderzoek is een drietal verwachtingen getoetst. De verwachting dat de taalontwikkeling van 

FR kinderen vertraagd verloopt vergeleken met ZNO kinderen werd bevestigd. De 

verwachting dat de taalomgeving thuis van ZNO kinderen anders is dan de taalomgeving thuis 

van FR kinderen werd tevens gevonden. Er bestaat een verschil wat betreft de leessnelheid 

onder tijdsdruk tussen ZNO en FR ouders. Bij ZNO ouders liggen de scores wat betreft het 

lezen onder tijdsdruk hoger dan bij FR ouders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

thuistaalomgeving van ZNO kinderen en de thuistaalomgeving van FR kinderen verschilt. De 

verwachting dat er een verband is tussen de thuistaalomgeving en de taalontwikkeling van 

kinderen kwam uit. Bij FR kinderen bleek dat het verbaal korte termijn geheugen van de FR 

ouders een sterk verband heeft met de woordenschat en de grammaticale productie van hun 

FR kind. Daarnaast heeft ook de woordenschat van de FR ouders een sterk verband 

grammaticale productie van hun FR kind. De grammaticale productie en vertelvaardigheid 

van de FR ouders heeft tevens een sterk verband met de grammaticale productie van hun FR 

kind. Ten slotte heeft de thuistaalomgeving die de FR ouders bieden een matig verband met 

de woordenschat van het FR kind. De thuistaalomgeving die ZNO ouders bieden heeft een 
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sterk verband met de grammaticale productie van hun ZNO kind. De woordenschat van de 

ZNO ouders hebben een matig verband met het verbaal korte termijn geheugen van hun ZNO 

kind. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een verband is tussen de thuistaalomgeving FR 

en ZNO ouders kunnen bieden en de taalontwikkeling van hun FR of ZNO kind.  

  Binnen dit onderzoek is het echter niet mogelijk geweest om een onderscheid te maken 

tussen FR kinderen die daadwerkelijk dyslexie ontwikkelen en FR kinderen die geen dyslexie 

ontwikkelen.  Er is geen onderscheidt gemaakt tussen de FR met dyslexie- en de FR zonder 

dyslexie groep omdat er nog geen dyslexie vastgesteld kan worden op de leeftijd van 30-38 

maanden. Studies die kinderen testen op de basisschoolleeftijd kunnen een verdeling maken 

tussen FR kinderen met dyslexie en FR kinderen zonder dyslexie (Snowling et al., 2003; Van 

Bergen et al., 2011; Van Bergen et al., 2012). Mogelijk zorgt dit ervoor dat de scores van FR 

kinderen binnen dit onderzoek onderling uiteenlopend zijn en dat daardoor de assumptie van 

homogeniteit op sommige testen bij de FR groep geschonden is.  

Wat betreft de grammaticataken bij het kind bleek tijdens het onderzoek dat kinderen 

in de leeftijd van 30 tot 38 maanden moeite hadden met het beantwoorden van de 

grammaticale productie en receptiebegripstaak. De vragen waren onduidelijk waardoor het 

kind niet goed wist wat er van hem / haar verwacht werd. Mogelijk heeft dit zijn weerslag 

gehad in de scores van de kinderen op hun grammaticale ontwikkeling waardoor er geen 

significante verschillen zijn op gevonden op de grammatica productieve taken van ZNO 

kinderen.  

Als laatste maakt een groot deel van de kinderen (26 van de 31) uit de 

onderzoeksgroep een of meerdere dagen gebruik van de kinderopvang. Dit zou invloed 

kunnen hebben op de taalontwikkeling van kinderen omdat de kansen die een kind worden 

geboden om taal te ontwikkelen in de taalomgeving invloed hebben op de taal en 

woordenschat van kinderen. Volgens Murray, Fees, Crowe, Murphy en Henriksen (2006) 

komt de taalomgeving van kinderen op een kinderdagverblijf overeen met de taalomgeving 

van kinderen in een thuisomgeving met een gemiddelde SES. Echter had de gemiddelde ouder 

binnen ons onderzoek een hoge SES. Dit impliceert dat kinderen die gebruik gemaakt hebben 

van het kinderdagverblijf een minder uitgebreid taalaanbod kregen dan kinderen die geen 

gebruik hebben gemaakt van de kinderdagopvang. Mogelijk zorgt dit ervoor dat naast de FR 

kinderen ook de ZNO kinderen een verminderd taalaanbod krijgen waardoor daadwerkelijke 

verschillen tussen FR thuistaalomgeving en ZNO thuistaalomgeving groter zijn.   

  Voor toekomstig onderzoek wordt ten eerste aanbevolen om de kinderen uit de huidige 

steekproef longitudinaal te volgen om op de basisschoolleeftijd het onderscheid tussen FR 
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kinderen met dyslexie en FR kinderen zonder dyslexie te kunnen maken (Snowling et al., 

2003; Van Bergen et al., 2011, 2012). Dat er binnen dit onderzoek nog geen onderscheid 

gemaakt kan worden tussen FR kinderen met dyslexie en FR kinderen zonder dyslexie zou de 

variantie binnen de FR onderzoeksgroep kunnen verklaren. Verder zou door het longitudinaal 

volgen van de onderzoeksgroep een groot deel van de  bias in taalomgeving, door het wel of 

niet gebruik maken van het kinderdagverblijf, verdwijnen omdat alle kinderen vanaf 5 jaar in 

Nederland verplicht zijn om gebruik te maken van het basisonderwijs. De taalomgeving is dan 

egaler verdeeld over de onderzoeksgroep. Dit kan ervoor zorgen dat de vertekening van de 

taalomgeving als gevolg van het aantal uren op het kinderdagverblijf verdwijnt en er meer 

correlaties worden gevonden tussen de taalomgeving thuis en de taalontwikkeling van 

kinderen. Mogelijk vindt er dan nog wel vertekening plaats doordat kinderen van het 

basisonderwijs, buiten de onderwijstijden om, gebruik kunnen maken van voor- en naschoolse 

opvang. Naast het longitudinaal volgen van de onderzoeksgroep zou er tevens per kind een 

sterkte / zwakte profiel gemaakt kunnen worden waarbij onderzocht wordt welke specifieke 

lees- en taalvaardigheden bijdragen aan de uiteindelijke leesuitkomsten van het kind. 

Mogelijk vallen er binnen dit sterkte/ zwakte profiel op jonge leeftijd al vaardigheden aan te 

wijzen die vertraagd verlopen bij FR kinderen die daadwerkelijk dyslexie ontwikkelen in 

vergelijking met FR kinderen die geen dyslexie ontwikkelen. Binnen de thuistaalomgeving 

van FR kinderen zou dan preventief aandacht geschonken kunnen worden aan de 

vaardigheden die bij FR kinderen met dyslexie op jonge leeftijd vertraagd verliepen, om de 

kans op dyslexie bij de FR kinderen die nog geen dyslexie hebben te verkleinen.  

  Concluderend kan gesteld worden dat, ondanks de moeite van de kinderen met de 

grammatica taken en de vertekeningen in de taalomgeving door gebruik van kinderopvang, de 

drie getoetste verwachtingen zijn gevonden. (1) De taalontwikkeling van FR kinderen 

verloopt vertraagd in vergelijking met ZNO kinderen op het gebied van grammatica receptie. 

(2) De thuistaalomgeving van FR kinderen verschilt met de thuistaalomgeving van ZNO 

kinderen doordat de leessnelheid onder tijdsdruk lager is bij FR ouders dan bij ZNO ouders. 

(3) Het verband tussen de thuistaalomgeving en de taalontwikkeling van kinderen werd 

gevonden bij zowel de FR groep als bij de ZNO groep. De thuistaalomgeving dat de FR 

ouders bieden heeft een matige samenhang met de woordenschat van het FR kind. De 

thuistaalomgeving die de ZNO ouders bieden heeft een sterk verband met de grammaticale 

productie van de ZNO kinderen. Mogelijk kunnen FR ouders hun kind ondersteunen op het 

gebied van grammatica om hun kind een meer gelijke kans te bieden bij de aanvang van het 

leesonderwijs.
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