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ABSTRACT 

 

The present study examined the relationship between socioeconomic status (SES), parental literacy use and 

shared reading in a sample of native-Dutch (n=47) and Turkish-Dutch families (n=41). Parental literacy use 

(recreational and educational) and shared reading are characteristics of the cultural capital of the family. The 

second part of this study examined the relationship between shared reading and academic language use in 4-

year-old children from the Dutch and Turkish families. The purpose of the present study was twofold. The first 

objective was to explore if differences in shared reading between native-Dutch and Turkish families, could be 

explained by differences in parental literacy use. The second intention was to determine if the possible 

language delay of Turkish children at the beginning of the primary school could be explained by the early 

shared reading experiences in the family. The focus was on children’s production of narrative texts, seen as a 

common age-appropriate pre-academic text genre. Family SES, parental literacy use and shared reading were 

measured with a questionnaire, administered during a personal interview with the primary caregiver of the 

child. Moderate correlations were found between specific components of parent literacy use and shared 

reading in both the Dutch and Turkish group. Multiple regression analyses indicated that shared reading 

predicted children’s academic language performance only in the Turkish sample, but some direct effects of SES 

do remain significant.  

 

Key words: shared reading, recreational and educational parental literacy use, cultural capital, academic 

language.    

 

 

INLEIDING 

 

Uit onderzoek komt naar voren dat er sprake is van een gemiddelde taalachterstand van twee jaar bij 

allochtone kinderen op de basisschool (Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2007). Deze 

taalachterstand ontstaat al in de voor- en vroegschoolse periode (Mayo & Leseman, 2008; Robers, 

Jurgens & Burchinal, 2005; Weizman & Snow, 2001).  

De taalachterstand bij allochtone kinderen is voor een deel te verklaren vanuit het voorleesaanbod in 

allochtone gezinnen. Het voorleesaanbod is immers van grote invloed op de vroege taalontwikkeling van 

een kind (Deckner, Adamson & Bakeman, 2006; Mayo & Leseman, 2008; Roberts et al., 2005; Weizman & 

Snow, 2001). Hierbij is vooral de invloed van het voorleesaanbod op de schooltaalvaardigheid van belang, 

omdat deze taalvaardigheid direct van invloed is op de schoolprestaties (Leseman & de Jong, 2001). In 

allochtone gezinnen wordt over het algemeen minder voorgelezen dan in autochtone gezinnen, wat een 

belangrijke oorzaak is van de taalachterstand (Leseman, Mayo & Scheele, in press; Leseman & van den 

Boom, 1999; Mayo & Leseman, 2008; Van Steensel, 2006). 

Om te verklaren waarom in allochtone gezinnen minder wordt voorgelezen dan in autochtone 

gezinnen, zijn onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van distale gezinsfactoren, zoals sociaal 

economische status (SES), op het voorleesgedrag in gezinnen. Enkele van deze studies tonen aan dat er 

sprake is van een directe relatie tussen SES en het voorleesaanbod. Kinderen uit gezinnen met een lage 

SES worden minder voorgelezen en lopen daardoor een groter risico op een taalachterstand (Leseman & 

van den Boom, 1999; Raviv, Kessenich & Morrison, 2004). Allochtone gezinnen hebben over het 

algemeen een lagere SES, wat dit lagere voorleesaanbod zou kunnen verklaren (Brooks-Gunn, 2005; 
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Leseman, Sijsling, Jap-A-Joe en Sahin, 1995). Mayo en Leseman (2008) en Van Steensel (2006) vonden 

echter een minder sterke correlatie tussen SES en het voorleesaanbod bij allochtone gezinnen in 

vergelijking met Nederlandse gezinnen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bij veel 

allochtone gezinnen de beroepsstatus, en daarmee het gezinsinkomen, vaak onder het opleidingsniveau 

ligt. Het is mogelijk dat allochtone ouders in het land van herkomst wel een hoge opleiding hebben 

genoten, maar dat deze opleiding in Nederland niet geldig is. Zij zijn in Nederland dan genoodzaakt om 

een baan te accepteren onder hun opleidingsniveau. Dit zorgt voor een lagere SES. De correlatie tussen 

de indicatoren waarmee de SES wordt vastgesteld, beroepsstatus en opleidingsniveau, is bij etnische 

minderheden dus mogelijk minder hoog dan bij de autochtone bevolking (Mayo & Leseman, 2008).  

Deze bovengenoemde bevindingen leiden tot de vraag welke factoren dan wel de verschillen in 

voorleesaanbod bij allochtone gezinnen kunnen verklaren. Een antwoord op deze vraag kan wellicht 

gevonden worden binnen de sociologische theorie over de relatie tussen distale gezinsfactoren en 

schoolsucces van kinderen. Deze theorie refereert naar het belang van cultureel kapitaal binnen een gezin 

(De Graaf, De Graaf, De Graaf & Kraaykmap, 2000). Het aanbod van leesactiviteiten maakt onderdeel uit 

van dit cultureel kapitaal, dat in het gezin in de vorm van kennis, vaardigheden, voorkeuren en attitudes 

van de ouders beschikbaar is. Cultureel kapitaal geeft kinderen de gelegenheid om informele kennis en 

vaardigheden op te doen die relevant zijn voor schoolsucces (Sullivan, 2001; De Graaf et al., 2000). 

Hiernaast wordt bij verschillende onderzoeken ook het cultureel kapitaal van de ouders zelf onderzocht. 

Hierbij is veelal gekeken naar het literatuurgebruik van ouders en de mate waarin culturele activiteiten, 

zoals theater- en museumbezoek, plaatsvinden (De Graaf et al., 2000; Sullivan, 2001). Uit deze 

onderzoeken komt naar voren dat alleen het literatuurgebruik (geletterdheid) van de ouder van invloed is 

op het schoolsucces. Binnen dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de relatie tussen de 

geletterdheid en het voorleesaanbod binnen het cultureel kapitaal. Hierbij is de vraag of de geletterdheid 

van de ouder het voorleesaanbod beter kan voorspellen dan de SES.  

 

Ontluikende schooltaalvaardigheid 

Schooltaal refereert naar een speciaal register van taal dat op lexicaal, syntactisch en tekstueel niveau 

verschilt van communicatie in dagelijkse situaties. Op lexicaal niveau wordt schooltaalvaardigheid 

bijvoorbeeld gekenmerkt door het gebruik van specifieke en technische woorden en het gebruik van 

verwijzingen naar plaats en tijd. Dit heeft tot resultaat dat schooltaal meer informatierijke zinnen en 

inhoudswoorden bevat, vergeleken met uitingen in dagelijks taalgebruik. Op syntactisch niveau wordt 

schooltaal gekenmerkt door het frequente gebruik van een verklarende, overtuigende of 

argumenterende stijl. Tevens is er vaker sprake van het combineren van zinnen, waarvoor regelmatig 

verschillende soorten voegwoorden worden gebruikt. Tot slot heeft schooltaal op tekstueel niveau vaker 

de vorm van een monoloog dan een dialoog (Schleppegrell, 2001). In de voorschoolse periode kunnen 

kinderen al in aanraking komen met schooltaal via bijvoorbeeld prentenboeken die aan het kind worden 

voorgelezen (Leseman et al., in press). De verschillende kenmerken van schooltaal, zijn terug te vinden in 

het voorbeeld uit een Nederlands prentenboek in figuur 1. Bij de start van de basisschool hebben niet 

alle kinderen een gelijk niveau met betrekking tot de ontluikende schooltaalvaardigheid (Mayo & 

Leseman, 2008). Dit kan verklaard worden door verschillen in cultureel kapitaal (voorleesaanbod en 

geletterdheid van de ouders) tussen gezinnen, waardoor niet elk kind evenveel gelegenheid krijgt om 
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specifieke vaardigheden te leren (De graaf et al., 2000; Leseman, Scheele, Mayo & Messer, 2007; Sullivan, 

2001).  

 
Figuur 1 

Voorbeeld van complex taalgebruik in een prentenboek voor peuters en kleuters.  

 

 

 

 

 

 

 

Alexander de Grote was een kleine muis met een grote naam. Die naam had zijn moeder hem gegeven 

omdat ze ervan droomde dat hij eens een grote beroemdheid zou worden (verklarende stijl en gebruik 

voegwoord). Hij woonde met zijn vader en moeder en zijn broertjes en zusjes in Onder de Planken (verwijzing 

plaats). Alexander de Grote vond het fijn in Onder de Planken. Hij vond het alleen jammer dat hij nog te klein 

was om mee op rooftocht te gaan (specifieke en technische woorden) (…) 

Van: Burny Bos (2002). Alexander de Grote. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

 
Cultureel kapitaal: voorleesaanbod 

Onderzoek toont aan dat specifieke gedragingen van ouders tijdens het voorlezen, zoals het stellen van 

open vragen, het geven van feedback en het toevoegen van informatie, belangrijke aspecten van het 

taalaanbod zijn die de schooltaalontwikkeling van het kind bevorderen (Hoff, 2006; Weizman & Snow, 

2001). Deze aspecten komen vaker voor tijdens het voorlezen dan bij andere activiteiten, waardoor 

voorlezen als een optimale context voor het leren van taal beschouwd kan worden (Hoff-Ginsberg, 1991). 

Verschillende onderzoekers onderstrepen vooral het belang van het stellen van vragen over de tekst 

tijdens het voorlezen. Door vragen te stellen tijdens het voorlezen, wordt het verhaal begrijpelijker en 

wordt het kind uitgedaagd om na te denken over het verhaal en complexe taal te gebruiken (Bus, 

Leseman & Keultjes, 2000). Dit heeft een positief effect op de schooltaalontwikkeling (Leseman et al., 

2007; Leseman et al., in press; Mayo & Leseman, 2008).  

Veel Nederlandse studies onder kinderen uit etnische minderheden richten zich alleen op het 

voorleesaanbod in de Nederlandse taal (Leseman, et al., 1995; Leseman et al., in press). Het 

voorleesaanbod in de moedertaal is echter ook van belang, omdat het niveau van de moedertaal 

mogelijk medebepalend is voor het niveau van de tweedetaalverwerving: cross-language transfer. 

Kinderen die hun moedertaal goed beheersen, beschikken over vaardigheden die kunnen helpen bij het 

leren van een tweede taal (Cummins, 1981; Cisero & Royer; 1995; Comeau, Cormier, Gransmaison & 

Lacroix, 1999; Lopez & Greenfield, 2004). Een voorbeeld van een essentiële vaardigheid is 

‘foneembewustzijn’. Foneembewustzijn is de vaardigheid om klanken te onderscheiden. Alle alfabetische 

talen zijn gebaseerd op deze vaardigheid (Lopez & Greenfield, 2004). Comeau en collega’s (1999) vonden 

bewijs dat er overdracht plaats kan vinden van foneembewustzijn tussen verschillende alfabetische talen. 

Er zal bij deze bevindingen worden aangesloten door zowel het voorleesaanbod in de Nederlandse taal 

als het voorleesaanbod in de moedertaal (Turks) in het onderzoek te betrekken.   

 

Cultureel kapitaal: geletterdheid van de ouder 

Om de geletterdheid van de ouder vast te stellen wordt in veel onderzoeken de leesfrequentie 

opgenomen. Ouders die zelf veel lezen, lezen hun kind ook vaker voor, stellen meer vragen aan hun kind 

over het voorleesverhaal en zijn meer geneigd om het verhaal begrijpelijker te maken (Bus et al., 2000; 

Leseman et al., 2007). Volgens Heath (1983) en Purcell-Gates (1996) is hiernaast ook het soort lectuur dat 
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wordt gelezen en geschreven van belang. In beide onderzoeken wordt hierbij onder andere onderscheid 

gemaakt tussen recreatief literatuurgebruik, bijvoorbeeld lezen van de tv-gids, en educatief 

literatuurgebruik, bijvoorbeeld lezen van een informatief boek. Wanneer kinderen opgroeien in een 

omgeving waarin ouders literatuur gebruiken voor uiteenlopende doeleinden, zullen ze de functie van 

geschreven taal beter leren kennen (Purcell-Gates, 1996). Bovendien is er in gezinnen waarin literatuur op 

een meer complex niveau wordt gebruikt, sprake van een uitgebreider taalaanbod; er wordt meer 

educatief speelgoed aangeboden, meer voorgelezen en meer gediscussieerd met het kind (Heath, 1983). 

Binnen dit onderzoek zal daarom onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik van recreatieve en 

educatieve lectuur door de ouders. De geletterdheid van de ouder is hierbij de mediërende factor tussen 

de SES en het voorleesaanbod. Het opleidingsniveau bepaald in sterke mate de geletterdheid van de 

ouder. Ouders met een lagere opleiding maken over het algemeen minder gebruik van verschillende 

soorten lectuur (Heath, 1983; Kohn & Schooler, 1983).  

 

Onderzoeksvragen en -hypothesen 

Met dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de vraag: Voorspelt de geletterdheid van de moeder 

het voorleesaanbod beter dan de SES? Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de Turkse en 

Nederlandse ouders. Hiernaast richt het onderzoek zich op het voorleesaanbod (Is er een verschil in 

voorleesaanbod tussen Nederlandse en Turkse ouders?) en de ontluikende schooltaalvaardigheid (Is er 

een relatie tussen de SES, geletterdheid, het voorleesaanbod en het niveau van de ontluikende 

schooltaalvaardigheid in de moedertaal?).  

Op grond van de hierboven aangehaalde onderzoeken wordt verwacht dat de geletterdheid van de 

moeder, bij de Turkse gezinnen, een betere voorspeller zal zijn voor het voorleesaanbod dan de SES. Uit 

verschillende onderzoeken komt naar voren dat Turkse ouders over het algemeen een lagere opleiding 

hebben genoten dan Nederlandse ouders (Leseman et al., 1995; Mayo & Leseman, 2008). Nederlandse 

ouders zullen als gevolg hiervan naar verwachting meer geletterd zijn dan Turkse ouders en hierdoor 

vaker voorlezen aan hun kind. Hiernaast wordt verondersteld dat het voorleesaanbod een positief effect 

heeft op het niveau van de ontluikende schooltaalvaardigheid van het kind, zodat Turkse kinderen, die 

naar verwachting minder vaak worden voorgelezen, mogelijk een lagere ontluikende 

schooltaalvaardigheid hebben dan Nederlandse kinderen.  

 

METHODE 

 

Respondenten 

De respondenten zijn onderdeel van een grotere steekproef van een longitudinaal onderzoek naar de 

schooltaalvaardigheid en gezinsfactoren in verschillende gemeenten in Nederland1. Deze gemeenten is 

gevraagd om adresgegevens te verschaffen van alle Nederlandse en Turkse kinderen die geboren zijn 

tussen november 2001 en mei 2002. Vervolgens zijn de ouders van deze kinderen benaderd via een brief 

in de Nederlandse of Nederlandse en Turkse taal, waarin informatie werd gegeven over het project. 
                                                      
1
Het DASH-project (Development of Academic language at Home and in School) is een gezamenlijk project van de Universiteiten 

van Amsterdam, Tilburg en Utrecht en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO).  
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Vrouwelijke onderzoeksassistenten hebben de gezinnen bezocht. Er waren verschillende criteria waaraan 

het gezin moest voldoen om geselecteerd te worden voor het onderzoek. Het belangrijkste 

inclusiecriterium was dat in tenminste 70% van een aantal representatieve communicatieve situaties met 

het doelkind de eigen taal werd gebruikt. Om dit te garanderen mocht het kind slechts twee volledige 

dagen of vier halve dagen op een kinderdagverblijf doorbrengen. Kinderen uit éénoudergezinnen of met 

een ernstige ontwikkelingsachterstand of medische problemen zijn niet opgenomen in de 

onderzoeksgroep. 78 Turkse gezinnen voldeden aan de criteria. Hiervan participeerde 57 gezinnen 

daadwerkelijk in de studie (een positieve respons van 66%). Weigering om te participeren in het 

onderzoek was het gevolg van te weinig tijd, familieomstandigheden of bezwaar tegen het maken van 

opnames. Van de 89 Nederlandse gezinnen waren 58 bereid om mee te doen aan het onderzoek (een 

positieve respons van 65%). De meeste gezinnen die weigerden te participeren in het onderzoek gaven 

aan het te druk te hebben.  

 De substeekproef voor dit onderzoek bestaat uit 88 families waarvan in 47 families beide ouders 

een Nederlandse achtergrond hebben en in 41 families een Turkse achtergrond. Er is voor gekozen om 

binnen dit onderzoek, naast de Nederlandse groep, een Turkse groep op te nemen, omdat de grootste 

niet-westerse bevolkingsgroep in Nederlands wordt gevormd door de Turken (SCP, 2007). De data zijn 

verzameld op het moment dat de kinderen 4;2 jaar oud waren. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 

op deze leeftijd, kinderen de eerste kenmerken van schooltaal laten zien bij het navertellen van een 

narratieve tekst (Leseman et al., 2007). Om de mogelijke relatie tussen schoolfactoren en ontluikende 

schooltaalvaardigheid zoveel mogelijk uit te sluiten is er voor gekozen om de kinderen vlak na de start op 

de basisschool te onderzoeken. De Nederlandse groep bestaat voor 47 % uit jongens en 53 % uit meisjes. 

In de Turkse groep is dit respectievelijk 49% en 51%.  

 

Procedure 

De kinderen zijn individueel getest door getrainde, vrouwelijke onderzoeksassistenten, in een informele 

sfeer bij het gezin thuis. Het voorlezen en navertellen van het boekje werd gefilmd met een kleine digitale 

camera op ongeveer 1.5 meter van de onderzoeksassistent en het kind. Het interview met één van de 

ouders vond plaats bij het gezin thuis. Er werd tijdens het interview gebruik gemaakt van een vragenlijst 

gebaseerd op het HOME-observatieschema van Bradley en Caldwell (bewerking van Mayo & Leseman, 

2008). Bij de Turkse ouders werd het interview afgenomen door Turkse onderzoeksassistenten, waardoor 

het ook mogelijk was om het interview in het Turks af te nemen.  

 

Instrumenten  

Voor het vaststellen van het gemiddelde aantal inhoudswoorden en de ontluikende schooltaalvaardigheid 

hebben de kinderen een boekje naverteld aan de handpop Ernie, een bekend personage uit Sesamstraat. 

Het boekje is in de moedertaal aan het kind voorgelezen en werd ook in de moedertaal naverteld. Er is 

gebruik gemaakt van een narratief boekje met zowel plaatjes als tekst (ongeveer 350 woorden). Het 

verhaal ging over Loekie de kat die een nieuw vriendje krijgt; de kat van de buren, die daar net is komen 

wonen. Het boekje was recent uitgebracht en nog niet bekend bij de kinderen. De onderzoeksassistent 

gebruikte de handpop Ernie om het kind te stimuleren bij het navertellen van het verhaal aan de hand van 

de plaatjes van het boek. De uitingen van het kind werden opgenomen met een videocamera en na 
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afloop gecodeerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een codeerschema, gebaseerd op Schleppegrell 

(2001). 

 

Gemiddeld aantal inhoudswoorden per taaluiting. Onder de categorie ‘inhoudswoorden’ vallen de 

zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandige werkwoorden, modale 

hulpwerkwoorden en bijwoorden. Bij het coderen zijn het aantal inhoudswoorden per uiting genoteerd. 

Het gemiddelde aantal inhoudswoorden per taaluiting wordt berekend door het totale aantal 

inhoudswoorden te delen door het aantal uitingen.  

 

Ontluikende schooltaalvaardigheid. De taaluitingen van het kind worden geanalyseerd aan de hand van 

de volgende categorieën: 

- Samenhang. Met samenhang wordt bedoeld dat de afzonderlijke uitingen zinvol deel zijn van een 

tekst. Voor de beoordeling van de samenhang wordt gebruik gemaakt van een 7-puntenschaal 

(Scheele et al., 2008), waarbij schaalpunt 1 betekent dat er sprake is van een zeer lage samenhang 

tussen de afzonderlijke uitingen van het kind. Er is hierbij meestal sprake van geïsoleerde uitingen 

die niet naar dezelfde situatie verwijzen, bijv. “Het jongetje eet. Het konijntje slaapt.” Bij schaalpunt 

7 is het verhaal sterk samenhangend, de uitingen vormen samen één complexe mededeling, bijv. 

“Het jongetje doet de slab om bij het konijn. Hij doet dit omdat ze zo gaan eten.”  

- Abstractieniveau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 4-puntenschaal ontwikkeld door Blank, 

Rose en Berlin (1978). Bij een schaalscore 1 behelst de uiting informatie die direct waarneembaar is. 

Labelen van plaatjes komt binnen dit niveau veelvuldig voor. Bijv. “Dit is een jongetje. Dit is een 

monster. Kijk een bed.”Bij het hoogste abstractieniveau redeneert het kind over situaties die niet 

direct waarneembaar zijn, bijv. “Hij gebruikt de slab nu als tasje. Dit doet hij omdat hij koekjes mee 

wil nemen voor het konijntje.” 

- Narratieve vaardigheid. De 12-puntenschaal voor ontluikende geletterdheid van Sulzby (1986) wordt 

gebruikt voor de beoordeling van de narratieve vaardigheid. Schaalpunt 1 betekent dat de uitingen 

van het kind worden bepaald door de plaatjes. Er is hierbij geen vorming van een verhaal. Het kind 

wijst bijvoorbeeld naar onderdelen van de pagina en geeft de beschrijving van het onderdeel (bijv. 

“boom”). De hoogste score, schaalpunt 12, betekent dat het kind het verhaal flexibel kan voorlezen 

en zichzelf hierbij kan corrigeren. Omdat binnen dit onderzoek de kinderen 4,2 jaar oud zijn, wordt 

er alleen gebruik gemaakt van schaalpunt 1 tot en met 7. Schaalpunt 7, betekent dat het kind het 

verhaal woordelijk leest. Het kind heeft zich hierbij stukken van de tekst eigen gemaakt.  

Omdat de drie categorieën een sterke onderlinge samenhang hebben (Cronbach’s α = .82), worden ze 

opgenomen in één schaal: de ontluikende schooltaalvaardigheid. De scores worden hierbij 

getransformeerd in z-scores, omdat de drie categorieën met verschillende schalen zijn gemeten.  

De verschillende niveaus van taalvaardigheid (lexicaal, syntactisch en tekstueel), zoals beschreven in de 

inleiding, komen terug in de hier beschreven categorieën. Het abstractieniveau en de narratieve 

vaardigheid sluiten aan bij het tekstuele niveau. Hierbij wordt onder ander gekeken naar de manier 

waarop het verhaal wordt verteld (bijv. monoloog of dialoog). Op syntactisch niveau wordt er gekeken 

naar de samenhang, waarbij aandacht is voor het leggen van relaties. Het gemiddelde aantal 

inhoudswoorden sluit aan bij het lexicale niveau. Deze laatste categorie wordt als aparte variabele 
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opgenomen, omdat het gemiddelde aantal inhoudswoorden onvoldoende samenhangt met de overige 

categorieën. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is vastgesteld met behulp van dubbel gecodeerde taaluitingen 

van vijf kinderen. De gemiddelde interbeoordelaarscorrelatie is .67.  

 

Voorleesaanbod. In een persoonlijk interview met de ouder die het meest is betrokken bij de dagelijkse 

verzorging van het kind, zijn verschillende vragen gesteld over het voorleesgedrag van de ouder. Bij de 

Turkse gezinnen betrof dit altijd de moeder, bij de Nederlandse gezinnen is het interview een beperkt 

aantal keer bij de vader afgenomen. Er is één schaal geconstrueerd door het gemiddelde van de items te 

berekenen (Cronbach’s α = . 91, N = 17). De vragen hebben betrekking op de voorleesfrequentie van 

verschillende soorten boekjes, zoals narratieve en informatieve boekjes. Een voorbeelditem is: “Worden 

er verhaaltjes aan uw kind voorgelezen die in de hij/zij-vorm zijn geschreven, b.v. Nijntje? ” Antwoorden 

werden gecodeerd op een 5-puntenschaal. Schaalpunt 1 betekent ‘nooit’, terwijl schaalpunt 5 staat voor 

‘dagelijks’. Hiernaast hadden een aantal items betrekking op de mate waarin de ouder vragen stelt over 

het verhaal tijdens het voorlezen. Een voorbeelditem is: “Worden er tijdens het lezen van deze verhaaltjes 

vragen gesteld of wordt er uitleg gegeven over wat er gelezen wordt of te zien is?” Antwoorden werden 

gecodeerd op een 3-puntenschaal en zijn vervolgens getransformeerd naar een 5-puntenschaal. 

Schaalpunt 1 betekent ‘nooit’, schaalpunt 3 ‘soms’ en schaalpunt 5 ‘altijd’. Om te bepalen in welke mate 

er in het Nederlands wordt voorgelezen is er tijdens het interview met de ouder gevraagd naar de taal 

waarin wordt voorgelezen. De antwoorden op deze vraag worden omgezet in percentages. Wanneer de 

ouder altijd in het Nederlands voorleest wordt een percentage van 100% toegekend; wanneer er meestal 

Nederlands wordt gesproken en soms een andere taal is dit 75%; wanneer er ongeveer evenveel in het 

Nederlands als een andere taal wordt voorgelezen betreft het een percentage van 50%; ouders die 

meestal een andere taal en soms Nederlands voorlezen krijgen een percentage van 25%, en wanneer er 

nooit Nederlands wordt voorgelezen is dit 0%. Het gemiddelde van de items, behorend bij de schaal 

‘voorleesaanbod’,  is vervolgens vermenigvuldigd met respectievelijk 1, 0.75, 0.50, 0.25 of 0. Hierdoor 

ontstaat een 6-puntenschaal. Schaalpunt 0 bekent ‘nooit’ voorgelezen in het Nederlands en schaalpunt 5 

betekent ‘dagelijks’ voorgelezen in het Nederlands.  

Bij de Turkse groep is hiernaast ook de voorleesfrequentie in het Turks berekend. Dit was nodig om de 

relatie tussen het voorleesaanbod in de moedertaal (Turks) en de ontluikende academische 

taalvaardigheid in de moedertaal te kunnen onderzoeken. De antwoorden zijn als volgt omgezet in 

percentages: Turks: 100%, Turks > Nederlands: 75%, Turks = Nederlands: 50%, Nederlands > Turks: 25%, 

Nederlands: 0%.  

 

Sociaal Economische Status (SES). Om de sociaal economische status van de gezinnen vast te stellen is 

tijdens het interview gevraagd naar de gevolgde opleidingen (met diploma) van beide ouders in zowel 

Nederland als andere landen. Turkse onderzoekers stelden een lijst samen van de verschillende 

schoolsystemen in Turkije. Het opleidingsniveau liep uiteen van 1 (geen officiële opleiding) tot 7 

(academische studie). Aanvullend werden er vragen gesteld over het huidige beroep van beide ouders. 

De verschillende beroepen werden geclassificeerd met behulp van de Standaard Beroepenclassificatie 

(1992). Dit classificatiesysteem bestaat uit een lijst met 1211 beroepen, die ingedeeld kunnen worden in 5 
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niveaus. Het eerste niveau bestaat uit beroepen die weinig scholing of aanvullende training vereisen, 

zoals schoonmaakwerk of inpakwerkzaamheden in een fabriek. Het tweede niveau vereist iets meer 

scholing en training, zoals bouwvakker of taxichauffeur. Beroepen op middelbaar niveau (niveau 3) vragen 

een minimum aan middelbare scholing en een redelijke aanvullende training, bijvoorbeeld monteurs en 

administratief medewerkers. Beroepen op een hoger niveau (niveau 4), zoals verpleegkundige en 

leerkracht, vereisen scholing op mbo of hbo niveau en minimaal 2 jaar gerichte training. Tot slot, voor 

beroepen op wetenschappelijk niveau (niveau 5) is een universitaire opleiding nodig en minimaal 2 jaar 

gerichte training. Binnen dit niveau vallen beroepen als dokter, advocaat en psycholoog.  

De SES van het gezin wordt vastgesteld met behulp van de hoogst genoten opleiding (met diploma) 

en de beroepsstatus van beide ouders, resulterend in een score tussen de 1 (geen opleiding na de 

basisschool en laagste beroepsstatus) en 6.5 (academische studie en een beroep op wetenschappelijk 

niveau). Aanvullende vragen over het gezinsinkomen zijn niet opgenomen in het interview, omdat zulke 

vragen als ongepast worden beschouwd door Turkse families.  

 

Geletterdheid ouder. Tijdens het interview is tevens een aantal vragen gesteld over de geletterdheid van 

de ouder. Er worden twee schalen geconstrueerd (recreatief en educatief literatuurgebruik) door het 

gemiddelde te berekenen van de items behorend bij de schalen. De antwoorden zijn gecodeerd op een 

3-puntenschaal. Schaalpunt 1 betekent ‘nooit’, schaalpunt 2 ‘soms’ en schaalpunt 3 ‘altijd’. In de eerste 

schaal worden vragen opgenomen die betrekking hebben op recreatief gebruik van literatuur. Een 

voorbeeld van een item binnen deze schaal m.b.t. het lezen is: “Als ik boeken lees dan lees ik 

romantische (liefdes)verhalen of streekromans.” Een voorbeeld m.b.t. schrijven is: ”In mijn vrije tijd schrijf 

ik e-mail, chatten, sms-jes”. De schaal bestaat uit 12 items met een Cronbach’s α van .75. De tweede 

schaal wordt gevormd door vragen over het educatief gebruik van literatuur. Een voorbeelditem m.b.t. 

lezen is: “Als ik boeken lees dan lees ik boeken over wetenschap en filosofie.” Een voorbeelditem m.b.t. 

schrijven is: “In mijn vrije tijd schrijf ik zakelijke, formele brieven naar officiële instanties of zakenrelaties, 

notulen of verslagen voor verenigingen.” Deze schaal bestaat uit 14 items met een Cronbach’s α van .78.  

 

RESULTATEN 

 

Verschillen in gezinsfactoren en ontluikende schooltaalvaardigheid 

In tabel 1 zijn de gemiddelde scores, standaardafwijkingen en range weergegeven van de variabelen 

binnen dit onderzoek. Tevens zijn de uitkomsten vermeld van de t-tests, die werden uitgevoerd om de 

significantie van de verschillen tussen de groepen te toetsen. Voor alle statistische analyses is een alpha 

van .05 aangehouden. De gemiddelde scores op de variabele SES, laten zien dat Nederlandse ouders 

over het algemeen een opleiding hebben op middelbaar of hoger niveau. De beroepsstatus sluit hierbij 

aan. Voorbeelden van sectoren waarin de Nederlandse ouders werkzaam zijn, zijn de gezondheidszorg en 

het onderwijs. Turkse ouders hebben over het algemeen een opleiding genoten op laag tot middelbaar 

niveau. Zij werken bijvoorbeeld in fabrieken. De SES van de gezinnen verschilt significant tussen de twee 

etnische groepen. Dit verschil weerspiegelt de sociaal-maatschappelijke positie van de twee etnische 

groepen in de Nederlandse samenleving.  
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Hiernaast geeft tabel 1 informatie over het voorleesaanbod in beide groepen. De totale frequentie 

van het voorleesaanbod verschilt significant tussen de twee groepen. Bij de Nederlandse ouders ligt de 

gemiddelde voorleesfrequentie tussen maandelijks en wekelijks. De Turkse ouders lezen gemiddeld 

maandelijks voor. Om het voorleesaanbod in de Nederlandse en 1e taal te berekenen is de gemiddelde 

score van de items m.b.t. dit voorleesaanbod vermenigvuldigd met het percentage voorlezen in het 

Nederlands en de 1e taal. Zoals verwacht worden de Nederlandse kinderen meer in het Nederlands 

voorgelezen dan de Turkse kinderen. De spreiding binnen de Turkse groep is groter, omdat in sommige 

families niet in het Turks of Nederlands wordt voorgelezen. In twee gevallen binnen de Turkse groep 

wordt er helemaal niet voorgelezen aan het kind. Wanneer het voorleesaanbod in de 1e taal in beide 

groepen met elkaar wordt vergeleken, is er opnieuw sprake van een significant verschil, waarbij de 

Nederlandse kinderen meer worden voorgelezen dan de Turkse kinderen.  

Zoals verwacht gebruiken Nederlandse ouders vaker literatuur voor zowel recreatieve als educatieve 

doeleinden. Gemiddeld gebruiken Nederlandse ouders soms literatuur voor recreatieve doeleinden. Bij 

de Turkse ouders ligt dit gemiddelde tussen nooit en soms. Eén moeder in de Turkse groep gaf aan zelf 

nooit te lezen of te schrijven. Het verschil tussen de groepen is voor zowel recreatief als educatief 

literatuurgebruik significant.  

 
Tabel 1 
 
Gezins- en kindfactoren: gemiddelden, standaarddeviaties en range (Nederlands n=47, Turks n=41) 
 

 Nederlands Turks T-test
    
    
Gezinsfactoren    M         SD         Range     M          SD         Range t          df            p 
 

 
Noot. – Betekent dat de data niet zijn gerapporteerd, omdat de gegevens overeen komen met de gegevens in de rij 

erboven (bijv. voorlezen Nederlands in de Nederlandse groep is hetzelfde als voorlezen totaal). SES: schaalpunt 1 

‘geen opleiding na de basisschool en laagste beroepsstatus’, schaalpunt 6.5 ‘academische studie en een beroep op 

wetenschappelijk niveau’. Voorlezen totaal: schaalpunt 1 ‘nooit’, schaalpunt 5 ‘dagelijks’. Voorlezen Nederlands en 1e 

taal: schaalpunt 0 ‘nooit’, schaalpunt 5 ‘dagelijks’. Recreatief en educatief literatuurgebruik: schaalpunt 1 ‘nooit’, 

schaalpunt 3 ‘altijd’.  

 

SES 
Frequentie voorlezen totaal 

 
   4.6        1.1         1.5-6.5 
   3.4          .6         2.5-4.8 

 
   3.2          1.0          1.5-6.0 
   3.0            .9          1.0-4.7 

 
6.1         86         .000 
2.3         68.2      .025 

Frequentie voorlezen NL     -             -                -    1.6          1.3          0-3.9  8.6         56.0      .000 
Frequentie voorlezen 1e taal     -             -                -     1.4          1.4          0-4.7 8.4         53.1      .000 
Recreatief literatuurgebruik     2.1          .3         1.4-2.6    1.7            .4          1.0-2.6 5.9         86         .000 
Educatief literatuurgebruik     1.8          .3         1.1-2.4    1.6            .4          1.0-2.4 3.0         86         .003 
    
Kindfactoren    
 
Gem. aantal 
inhoudswoorden per 
taaluiting 1e taal 

 
 
 

2.1           .7           .8-3.4 

 
 
 

1.3           .5           .3-2.5 

 
 
 

6.7         80.4      .000 
Gem. aantal 
inhoudswoorden per 
taaluiting totaal 

 
 

    -              -                - 

 
 

1.4           .3           .8-2.5 

 
 

5.8         68.3      .000 
Ontluikende 
schooltaalvaardigheid  
(z-score) 

 
 

-.1          1.0        -1.9-1.8 

 
 

.1             .7        -1.1-2.2 

 
 

-1.0         79.7      .297 
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Bij het navertellen van de narratieve tekst door het kind, is er gekeken naar het gemiddelde aantal 

inhoudswoorden en de onluikende schooltaalvaardigheid. De taak is hierbij afgenomen in de moedertaal 

van het kind. Van de Turkse kinderen bleek echter 66% naast de overwegend Turkse uitingen, ook 

Nederlandse woorden te gebruiken tijdens het navertellen van het boekje. Het aantal Nederlandse 

uitingen liep uiteen van slechts één woord tot meerdere zinnen. In tabel 1 is daarom zowel het 

gemiddelde aantal inhoudswoorden in de 1e taal als het gemiddelde aantal inhoudswoorden in de 1e en 

2e taal (totaal) weergegeven. Bij de overige analyses is er voor gekozen om deze laatste schaal te 

gebruiken, omdat de Turkse groep anders benadeeld zou worden. De Nederlandse kinderen gebruiken 

bij het navertellen van de narratieve tekst gemiddeld significant meer inhoudswoorden dan de Turkse 

kinderen. Het verschil in ontluikende schooltaalvaardigheid is echter niet significant. De gemiddelde 

scores op het aantal inhoudswoorden en de schooltaalvaardigheid laten geen bodem- en plafond-

effecten zien.  

 

Tabel 2 
 
Pearson correlaties van gezinsfactoren voor beide etnische groepen. (Nederlands n=47, Turks n=41)  
 
 2 3 4 5 

     

1     SES 

       Nederlands 

       Turks 

    .49** 

.17 

.21 

    .39** 

.17 

-.07 

    .50**     .55**     

.15        .51**     

  .43**     .44** 

2     Voorlezen Nederlands 

       Nederlands 

       Turks 

- 

 

   .29** 

   1.0** 

   -.69** 

    .53** 

.20 

  .28† 

   .36** 

  .27† 

.19 

3     Voorlezen 1e taal 

       Nederlands 

       Turks 

 -    .38** 

.20 

-.05 

 .25* 

  .27† 

-.04 

4     Recreatief literatuurgebruik 

       Nederlands 

       Turks 

  -    .63** 

    .48** 

   .65** 

5     Educatief literatuurgebruik    - 

 
Noot. †p <.10; *p <.05; **p<.01.  
 

Samenhang tussen gezinsfactoren 

De correlaties tussen SES, voorlezen in het Nederlands, voorlezen in de 1e taal en recreatief en educatief 

literatuurgebruik van de ouder zijn gepresenteerd in tabel 2. De resultaten van beide groepen samen 

(N=88) laten zien dat kinderen uit gezinnen met een hogere SES vaker worden voorgelezen in zowel het 

Nederlands als de eerste taal. Echter, de correlaties voor de twee etnische groepen apart, laten geen 

significante samenhang zien. De SES hangt positief samen met het recreatief (r = .44, p < .01) en 

educatief literatuurgebruik van de ouders (r = .43, p < .01) bij de Turkse groep. Binnen de Nederlandse 

groep is de SES alleen gerelateerd aan het educatief literatuurgebruik (r = .51, p < .01). 

 10



Tabel 2 geeft antwoord op de onderzoeksvraag: Voorspelt de geletterdheid van de ouder het 

voorleesaanbod beter dan de SES? Zoals verwacht lezen ouders meer voor aan hun kind, wanneer ze zelf 

meer geletterd zijn. Wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Nederlandse en Turkse 

groep, is het recreatief literatuurgebruik (r = .53, p < .01) sterker gecorreleerd aan het voorlezen in het 

Nederlands, dan de SES (r = .49, p < .01). Echter het educatief literatuurgebruik r = .36, p < .01) hangt 

minder goed samen met het voorlezen in het Nederlands, dan de SES (r = .49, p < .01). Binnen de 

Nederlandse groep is er sprake van een sterkere samenhang tussen het educatief literatuurgebruik en het 

voorleesaanbod    (r = .27, p = < .10), dan tussen de SES en het voorleesaanbod (r = .17, p > .10). Bij de 

Turkse groep daarentegen is het recreatief literatuurgebruik (r = .28, p = < .10) sterker gecorreleerd aan 

het voorleesaanbod in het Nederlands, dan de SES (r = .21, p > .10). Beide soorten literatuurgebruik en 

de SES hebben geen significante correlatie met het voorlezen in de 1e taal bij de Turkse groep. 

Samenvattend kan gezegd worden dat specifieke aspecten van de geletterdheid van de ouder betere 

voorspellers zijn voor het voorlezen in het Nederlands dan de SES. Bij de Nederlandse groep betreft dit 

het educatief literatuurgebruik en bij de Turkse groep het recreatief literatuurgebruik.  

 
Tabel 3 
 
Pearson correlaties van SES, voorlezen en recreatief en educatief literatuurgebruik met gemiddeld aantal 
inhoudswoorden en ontluikende schooltaalvaardigheid voor beide etnische groepen (Nederlands n= 47, Turks n=41). 

 

 
 Gem. aantal inhoudswoorden per 

taaluiting 

Ontluikende schooltaalvaardigheid 

SES       

Nederlands      

Turks 

  .33* 

 -.04 

  .35* 

 -.12 

 -.15 

  .08 

Voorlezen Nederlands 

Nederlands 

Turks 

  .36** 

  .09 

 -.12 

 -.13 

  .03 

 -.19 

Voorlezen 1e taal      

Nederlands      

Turks 

  .44** 

  .09 

  .26 

  .01 

  .03 

  .24 

Recreatief literatuurgebruik   

Nederlands      

Turks 

  .35** 

  .02 

  .25 

 -.16 

 -.16 

 -.08 

Educatief literatuurgebruik 

Nederlands 

Turks 

  .18†  -.10 

 -.03  -.11 

  .14  -.02 

 
Noot. †p <.10; *p <.05; **p<.01  
 

Samenhang tussen gezinsfactoren en ontluikende schooltaalvaardigheid 

De correlaties tussen SES, voorlezen in het Nederlands, voorlezen in de 1e taal, recreatief en educatief 

literatuurgebruik met het gemiddelde aantal inhoudswoorden en de ontluikende schooltaalvaardigheid 

van de kinderen zijn weergegeven in tabel 3. De resultaten van beide groepen samen (N=88) laten zien 

dat de SES, voorlezen in het Nederlands en de 1e taal, recreatief literatuurgebruik en in mindere mate het 
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educatief literatuurgebruik gecorreleerd zijn aan het gemiddelde aantal inhoudswoorden per taaluiting. 

Wanneer de resultaten voor beide groepen afzonderlijk worden bekeken, valt op dat alleen de SES bij de 

Turkse groep significant gecorreleerd is aan het gemiddelde aantal inhoudswoorden (r = .35, p < .05). De 

overige correlaties zijn voor de groepen apart niet meer significant. Wel is er voor de Turkse groep een 

trend, die laat zien dat voorlezen in de eerste taal en het literatuurgebruik van de ouders positief 

samenhangen met het gemiddelde aantal inhoudswoorden. Geen van de gezinsfactoren correleert 

significant met de ontluikende schooltaalvaardigheid.  

 

Tabel 4 

 
Hiërarchische multiple regressie voor het voorspellen van het gemiddelde aantal inhoudswoorden per taaluiting in de 
1e taal (Nederlands n= 47, Turks n=41). 
 
 Nederlands Turks1  Turks2

     
 B           SE B          ß B          SE B         ß 

 

 B          SE B         ß 

  

Gem. aantal inhoudswoorden  Gem. aantal 
inhoudswoorden 

Stap 1 
 

Voorlezen NL 
 

R2  voor stap 1 

 
 

 3.47 2.77         .18 
 

  .03   

  
 

-.14 .13 -.17 
 

 .03 

Stap 1 
 

Voorlezen 1e taal 
 

R2  voor stap 1 

  
 

  .06 .04 .26 
 

  .07 
 

Stap 2 
 
 

Voorlezen NL 
 

Recreatief  
literatuurgebruik 
 

Educatief  
literatuurgebruik 
\ 

ΔR2  voor stap 2 

 

 
 
 

3.83 2.93         .20 
     

  .24   .45         .09 
 

 
 -.08   .36        -.04 
 
 
 

  .01           

 
 
 

   
 -.18 .13 -.22 

 

 .28 .18  .31 
 

 
-.03 .19 -.04 
 
 
 

 .08 

 

Stap 2 
 
 

Voorlezen 1e taal 
 

Recreatief  
literatuurgebruik 
 

Educatief  
Literatuurgebruik 
 

ΔR2  voor stap 2 

 

 
 
 

  .07 .04         .27† 
 

  .25 .18 .28 
 
 
 

 -.03 .18        -.03 
 
 
 

  .07 
 

Stap 3 
 
 

Voorlezen NL 
 

Recreatief  
literatuurgebruik 
 

Educatief  
literatuurgebruik 
 

SES 
 

ΔR2  voor stap 3 
 

Totaal R2

 

 
 
 

 3.86 2.97         .20 
 

   .23   .46         .09 
 
 
 

  -.03   .42        -.01 
 
 
 

  -.03   .11        -.04 
 

   .00 
 

   .04   
 

 

 
 
 

 -.23 .13       -.28† 
 

  .21 .18        .23 
 
 
 

 -.13       .18       -.14 
 
 
 

  .12        .06       .37* 
 

  .10* 
 

  .21      

 

Stap 3 
 
 

Voorlezen 1e taal 
 

Recreatief  
literatuurgebruik 
 

Educatief  
literatuurgebruik 
 

SES 
 

ΔR2  voor stap 3 
 

Totaal R2

 

           
    

  .07 .04       .29† 
 

  .18  .18       .20 
 
 
 

 -.11 .18      -.12  
 
 
 

   .11 .06       .34† 
 

   .09† 
 

   .23                  
   

 
Noot. †p < .10; *p = < .05. Turks1 = Voorleesaanbod in de Nederlandse taal bij de totale Turkse groep (n=41). Turks2 

= Voorleesaanbod in de 1e taal (Turks) bij de totale Turkse groep (n=41). 

 

Tabel 4 geeft antwoord op de onderzoeksvraag: In hoeverre kunnen de gezinskenmerken 

(voorleesaanbod, geletterdheid van de ouders en de SES) het gemiddelde aantal inhoudswoorden 

voorspellen? Tevens wordt antwoord gegeven op de vraag of het voorleesaanbod en de geletterdheid 

van de ouders het effect van SES op het aantal inhoudswoorden medieert. De ontluikende 

schooltaalvaardigheid is niet opgenomen in de multiple regressie, omdat er in de vorige analyse geen 

significante correlaties zijn gevonden. Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van 
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hiërarchische multipele regressieanalyses. In de eerste stap van het regressiemodel is de proximale 

variabele ‘voorleesaanbod’ opgenomen. Vervolgens is in de tweede stap de mediërende variabele 

geletterdheid (educatief en recreatief) opgenomen. Tot slot is de distale variabele ‘SES’ toegevoegd aan 

het model. Bij de analyse van individuele scores werden vier outliers met een standaarddeviatie groter 

dan twee in de Turkse groep gevonden. Na controle in hoeverre deze individuele scores het model 

beïnvloedden, met onder andere Cook’s distance, is besloten de scores niet te verwijderen uit de 

analyses.  

Het model verklaart slechts 4% van de variantie m.b.t. het gemiddelde aantal inhoudswoorden bij de 

Nederlandse groep. Bij geen enkele factor binnen deze groep is er sprake van een significante 

voorspelling van de variantie. Bij de Turkse groep wordt 21% van de variantie in het gemiddelde aantal 

inhoudswoorden verklaard door het model bij voorlezen in de Nederlandse taal en 23% bij voorlezen in 

de 1e taal. In tegenstelling tot bij de Nederlandse groep, voorspelt de SES hier wel een significant deel 

van de variantie (respectievelijk 10% en 9%). De SES is bij de Turkse groep een sterkere voorspeller voor 

het gemiddelde aantal inhoudswoorden dan het voorleesaanbod in zowel de Nederlandse als Turkse taal. 

Antwoord gevend op de onderzoeksvraag, zoals hierboven beschreven, kan geconcludeerd worden dat 

het voorleesaanbod binnen de Turkse groep gerelateerd is aan het gemiddelde aantal inhoudswoorden  

(r = .29, p < .10). Het voorleesaanbod in de Nederlandse taal is bij de Turkse groep negatief gerelateerd 

aan het gemiddelde aantal inhoudswoorden in het Turks (r = -.28, p < .10). Echter in geen van deze 

modellen kan het voorleesaanbod en de geletterdheid van de ouders het positieve effect van SES op het 

gemiddelde aantal inhoudswoorden volledig medieëren.  

 
DISCUSSIE 

 

Het doel van dit onderzoek was tweeledig. De eerste doelstelling was om een verklaring te vinden voor 

het feit dat in veel allochtone gezinnen minder vaak wordt voorgelezen dan in autochtone gezinnen 

(Leseman et al., in press; Leseman & van den Boom, 1999; Mayo & Leseman, 2008; Van Steensel, 2006). 

Om hier antwoord op te kunnen geven is onderzocht of de geletterdheid van de ouders een betere 

voorspeller is voor het voorleesaanbod dan de SES. De tweede doelstelling was om antwoord te geven 

op de vraag of de gezinskenmerken (voorleesaanbod, geletterdheid van de ouders en SES) de vroege 

taalachterstand bij Turkse kinderen kan verklaren. Hierbij is er gekeken naar de relatie tussen het 

voorleesaanbod en de ontluikende schooltaalvaardigheid en het gemiddelde aantal inhoudswoorden per 

taaluiting in de moedertaal. Bij de Turkse groep is onderscheid gemaakt tussen het voorleesaanbod in de 

Nederlandse en Turkse taal. Voordat antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen is er eerst 

gekeken naar de verschillen tussen de Turkse en Nederlandse groep m.b.t. de SES, geletterdheid, het 

voorleesaanbod van de ouders en het gemiddelde aantal inhoudswoorden en de ontluikende 

schooltaalvaardigheid van de kinderen. 

Bij vrijwel elk van de hierboven genoemde factoren is een significant verschil gevonden tussen de 

Nederlandse en Turkse groep. Binnen de Nederlandse groep is de SES, vastgesteld aan de hand van het 

opleidingsniveau en de beroepsstatus van de ouders, significant hoger dan binnen de Turkse groep. Dit 

sluit aan bij eerdere onderzoeken en weerspiegelt de sociaal-maatschappelijke positie van de twee 

etnische groepen in de Nederlandse samenleving (Brooks-Gunn, 2005; Leseman et al., 1995). Hiernaast 
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verschilt ook het cultureel kapitaal tussen de Nederlandse en Turkse groep significant. Binnen dit 

onderzoek is het cultureel kapitaal gemeten aan de hand van het voorleesaanbod en de geletterdheid 

van de ouder. Zoals verwacht en in eerdere onderzoeken ook aangetoond, worden Nederlandse kinderen 

vaker voorgelezen dan de Turkse kinderen (Leseman et al., in press; Mayo & Leseman, 2008). Om de 

geletterdheid te bepalen zijn tijdens een interview met de ouder die het meest betrokken is bij de 

dagelijkse verzorging van het kind, vragen gesteld over het literatuurgebruik. Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen recreatief en educatief literatuurgebruik. Nederlandse ouders bleken meer gebruik te 

maken van lectuur op zowel recreatief als educatief gebied dan Turkse ouders. De Nederlandse ouders 

binnen dit onderzoek worden hierdoor als meer geletterd beschouwd dan Turkse ouders. Deze resultaten 

komen overeen met de bevindingen van Heath (1983) en Kohn en Schooler (1983). Wat betreft de 

kindfactoren scoren de Nederlandse kinderen hoger dan de Turkse kinderen op het gemiddelde aantal 

inhoudswoorden per taaluiting. Onder inhoudswoorden werd verstaan de zelfstandig naamwoorden, 

bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandige werkwoorden, modale hulpwerkwoorden en bijwoorden. 

Opvallend is dat de onluikende schooltaalvaardigheid niet significant verschilt tussen de Turkse en 

Nederlandse groep. Ontluikende schooltaalvaardigheid werd beschouwd als een specifiek register van 

taal dat op lexicaal, syntactisch en tekstueel niveau verschilt van dagelijks taalgebruik. De vierjarige 

kinderen binnen deze studie lieten kenmerken zien van ontluikende schooltaal bij het navertellen van een 

narratief prentenboek. Dit sluit aan bij de eerdere bevindingen van Leseman en collega’s (2007). Een 

mogelijke verklaring voor het feit dat er geen significante verschillen tussen de Turkse en Nederlandse 

groep werden gevonden, zou kunnen zijn dat de kinderen op de leeftijd van 4;2 jaar wel al de eerste 

tekenen van schooltaalvaardigheid laten zien, maar dat het nog te vroeg is om op deze leeftijd verschillen 

tussen groepen kinderen te kunnen waarnemen. Hiernaast is het mogelijk dat alleen verschillen tussen 

groepen kinderen kunnen worden waargenomen, wanneer nog specifiekere onderdelen van de 

schooltaal worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld het gebruik van voegwoorden en plaatsaanduidingen. 

Samenvattend kan gezegd worden dat zowel de distale (SES) als mediërende factoren (geletterdheid en 

voorleesaanbod: cultureel kapitaal) significant verschillen tussen de Nederlandse en Turkse groep. De 

vraag is wat de oorzaak van het verschil in voorleesaanbod is en of dit verschil de vroege taalachterstand 

bij Turkse kinderen zou kunnen verklaren. 

Om antwoord te geven op de eerste vraag, zoals hierboven genoemd, is gekeken naar de 

samenhang tussen de gezinsfactoren SES, geletterdheid en het voorleesaanbod. De SES blijkt niet samen 

te hangen met het voorleesaanbod in de Turkse groep. Zoals in de inleiding beschreven zou een 

mogelijke verklaring hiervoor kunnen zijn dat bij de Turkse gezinnen de beroepsstatus, en daarmee het 

gezinsinkomen, onder het opleidingsniveau ligt. De correlatie tussen de indicatoren waarmee de SES 

wordt vastgesteld; beroepsstatus en opleidingsniveau, is bij de Turkse groep dus minder hoog dan bij de 

Nederlandse groep (Mayo & Leseman, 2008). Opvallend is dat er ook binnen de Nederlandse groep geen 

samenhang is tussen de SES en het voorleesaanbod, terwijl deze samenhang in veel andere onderzoeken 

wel wordt gevonden (Leseman & van den Boom, 1999; Leseman et al., in press). Dit is mogelijk te 

verklaren vanuit het feit dat binnen deze studie, Nederlandse gezinnen met een lage SES 

ondervertegenwoordigt zijn. Slechts één van de gezinnen had een SES van 1.5, waarbij er dus na de 

basisschool vrijwel geen andere opleiding was genoten. Het is hierdoor niet mogelijk om een relatie te 

vinden tussen de SES en het voorleesaanbod. Hiernaast zou de beperkte range van het voorleesaanbod 
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in de Nederlandse groep een oorzaak kunnen zijn. In elk Nederlands gezin wordt voorgelezen, er is dus 

sprake van een minimum aan voorleesaanbod ongeacht de SES. Het onderzoek van Purcell-Gates (1996) 

sluit aan bij deze bevinding. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat in de westerse maatschappij, waar 

literatuur een centrale plaats heeft, in elk gezin voorleesaanbod plaatsvindt, zelfs als er sprake is van een 

lagere SES. In tegenstelling tot de SES bleek de geletterdheid van de ouders wel gecorreleerd te zijn met 

het voorleesaanbod. Hierbij moet echter wel onderscheid gemaakt worden tussen het voorlezen in de 

Nederlandse taal en de 1e taal (Turks bij de Turkse groep) en het recreatief en educatief 

literatuurgebruik. Het recreatief literatuurgebruik bij de Turkse groep hangt samen met het 

voorleesaanbod in de Nederlandse taal. Wanneer Turkse ouders zelf meer gebruik maken van recreatieve 

lectuur, lezen ze hun kind vaker voor in het Nederlands. Het educatief literatuurgebruik van Turkse ouders 

daarentegen, hangt niet samen met het voorleesaanbod in de Nederlandse taal. Het feit dat relatief 

weinig Turkse ouders regelmatig lectuur gebruiken voor educatieve doeleinden kan er toe hebben 

bijgedragen dat er geen relatie is gevonden. De geletterdheid van de Turkse ouders bleek niet 

gerelateerd te zijn aan het voorleesaanbod in de 1e taal. Een deel van de Turkse ouders leest zelf 

uitsluitend in het Nederlands (8 van de 41) of leest meer in het Nederlands dan in het Turks (2 van de 41). 

Er is ook een groep ouders die ongeveer evenveel in het Nederlands als het Turks leest (8 van de 41). 

Doordat een groot deel van de ouders zelf regelmatig in het Nederlands leest is het begrijpelijk dat een 

toename van dit literatuurgebruik niet leidt tot een toename van het voorleesaanbod in het Turks, maar 

wel in het Nederlands. Bij de Nederlandse groep daarentegen is alleen het educatief literatuurgebruik 

gerelateerd aan het voorleesaanbod. Een mogelijke verklaring hiervoor houdt verband met de verklaring 

zoals gegeven bij het ontbreken van de relatie tussen SES en het voorleesaanbod binnen de Nederlandse 

groep. Er zijn binnen deze onderzoeksgroep geen Nederlandse ouders die volledig ongeletterd zijn. Het 

gebruik van literatuur op een lager niveau (recreatief) is zo gebruikelijk dat dit niet bijdraagt aan een 

groter voorleesaanbod. Er is sprake van een minimum aan recreatief literatuurgebruik. Het ontbreken van 

een relatie tussen de SES en het recreatief literatuurgebruik binnen de Nederlandse groep, ondersteund 

dit argument. Dit is tevens in lijn met de bevindingen van Van Steensel (2006) en Purcell-Gates (1996). Zij 

onderzochten het literatuurgebruik in gezinnen met een lage SES. Ook deze gezinnen bleken regelmatig 

literatuur te gebruiken voor recreatieve doeleinden. Alleen wanneer ouders literatuur op een hoger 

niveau gebruiken (educatief) heeft dit effect op het voorleesaanbod. Antwoord gevend op de vraag wat 

het verschil in voorleesaanbod tussen de twee etnische groepen veroorzaakt, kan gezegd worden dat het 

recreatief literatuurgebruik van de Turkse ouders een significant deel van het voorleesaanbod in het 

Nederlands voorspelt. Bij de Nederlandse groep is dit het educatief literatuurgebruik. Deze specifieke 

aspecten van de geletterdheid van de ouder zijn een betere voorspeller voor het voorlezen in het 

Nederlands dan de SES en kunnen hierdoor als één van de oorzaken van het verschil in voorleesaanbod 

tussen de twee etnische groepen worden beschouwd.  

De tweede vraag betreft de relatie tussen de gezinskenmerken (voorleesaanbod, geletterdheid van 

de ouders en SES) en de ontluikende schooltaalvaardigheid. Door deze relatie te onderzoeken wordt 

antwoord gegeven op de vraag of de gezinskenmerken de vroege taalachterstand van Turkse kinderen 

zou kunnen verklaren. Allereerst is er gekeken naar de samenhang tussen de verschillende gezinsfactoren 

(SES, geletterdheid en voorleesaanbod) en de ontluikende schooltaalvaardigheid en het gemiddelde 

aantal inhoudswoorden per taaluiting. Er is geen significante relatie gevonden tussen één van de 
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gezinsfactoren en de ontluikende schooltaalvaardigheid. Al eerder is aangegeven dat dit mogelijk komt 

doordat de kinderen binnen dit onderzoek nog erg jong waren (4;2 jaar). Ze lieten wel al enige 

kenmerken zien van ontluikende schooltaalvaardigheid, maar het is nog te vroeg om te bepalen welke 

gezinsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de schooltaal. Om deze reden is de factor 

‘ontluikende schooltaalvaardigheid’ niet meegenomen in de verdere analyses. De gezinsfactoren bleken 

wel allemaal gerelateerd aan het gemiddelde aantal inhoudswoorden per taaluiting. Wanneer de beide 

groepen afzonderlijk werden bekeken, bleef echter alleen een significante relatie over van SES en het 

aantal inhoudswoorden bij de Turkse groep. Wel is er voor de Turkse groep een trend, die laat zien dat 

voorlezen in de eerste taal en het literatuurgebruik van de ouders positief samenhangen met het 

gemiddelde aantal inhoudswoorden. Verdere analyses lieten geen significante voorspelling zien van het 

gemiddelde aantal inhoudswoorden door één van de gezinsfactoren binnen de Nederlandse groep. Bij 

de Turkse groep bleek het voorleesaanbod in de 1e taal wel het gemiddelde aantal inhoudswoorden te 

kunnen voorspellen. Zowel het voorleesaanbod als de geletterdheid van de ouder kon echter niet 

volledig het positieve effect van SES medieëren. Geconcludeerd kan worden dat het voorleesaanbod 

voor een deel de vroege taalachterstand van de Turkse kinderen kan verklaren. Het voorleesaanbod is 

niet de enige factor die effect heeft op het gemiddelde aantal inhoudswoorden. Er blijft een directe 

relatie tussen SES en het aantal inhoudswoorden bij de Turkse groep bestaan. Raviv en collega’s (2004) 

concludeerden eveneens dat naast het effect van cognitieve stimulering (waaronder taalstimulering) op 

taalvaardigheid er ook een direct significant effect van SES blijft bestaan. Naast het voorleesaanbod en 

de geletterdheid van de ouder is het mogelijk dat er nog allerlei andere factoren een medieërend effect 

hebben op de relatie tussen SES en de taalvaardigheid van het kind. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde 

opvoedingsfactoren zoals de sensitiviteit van de ouder (Raviv et al., 2004) en de sociaal emotionele 

ondersteuning (Leseman, et al., 1995). Hiernaast kunnen ook sociaalculturele factoren en kindfactoren 

een rol spelen. Om volledig te begrijpen welke factoren gerelateerd zijn aan de taalvaardigheid van een 

kind zal dus de complexe interactie tussen deze verschillende factoren moeten worden onderzocht (Raviv 

et al., 2004).  

 

BEPERKINGEN EN CONCLUSIE 

 

Het onderzoek is uitgevoerd met een relatief kleine groep Nederlandse en Turkse gezinnen. Bij de 

samenstelling van de Nederlandse groep zijn te weinig gezinnen met een lage SES opgenomen in het 

onderzoek. Door de ondervertegenwoordiging van deze gezinnen, was het niet mogelijk om een relatie 

te vinden tussen de SES en het voorleesaanbod binnen de Nederlandse groep. Voor vervolgonderzoek 

wordt geadviseerd om meer gezinnen met een lagere SES op te nemen, zodat onderzocht kan worden of 

er een relatie bestaat tussen de SES en het voorleesaanbod bij Nederlandse gezinnen. Om een completer 

beeld te krijgen van de rol die de geletterdheid van ouders speelt bij het voorspellen van het 

voorleesaanbod, zouden in volgonderzoek meer allochtone bevolkingsgroepen kunnen worden 

betrokken. Hierbij wordt gedacht aan Marrokkaanse en Surinaamse families, omdat zij na de Turkse 

gemeenschap de grootste niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland zijn (SCP, 2007). Hiernaast is 

binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van een relatief beperkte schaal met betrekking tot de 

geletterdheid van de ouders. Ouders moesten aangeven in hoeverre zij bepaalde lectuur gebruikten, 
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waarbij een 3-puntenschaal werd gehanteerd (schaalpunt 1: nooit, schaalpunt 2: soms, schaalpunt 3: 

altijd). Voor vervolgonderzoek is het raadzaam om tevens de gemiddelde leestijd van de ouders op te 

nemen. Een andere beperking is het gebruik van een vragenlijst voor het vaststellen van de geletterdheid 

van de ouders en het voorleesaanbod. Dit instrument is gevoelig voor sociaalwenselijke antwoorden. 

Hiernaast heeft er slechts één meetmoment plaatsgevonden bij een leeftijd van 4;2 jaar. Hoewel de 

kinderen wel al tekenen van schooltaalvaardigheid lieten zien, is onderzoek op een later tijdstip nodig om 

verschillen in ontluikende schooltaalvaardigheid te kunnen onderzoeken. Wellicht is het hiernaast op een 

later meetmoment ook mogelijk om uitspraken te doen over de factoren die gerelateerd zijn aan de 

schooltaalvaardigheid. Om een vollediger beeld te krijgen van de schooltaalvaardigheid van kinderen 

kunnen naast de kenmerken die bij dit onderzoek zijn betrokken (samenhang, abstractieniveau, narratieve 

vaardigheid), nog meer specifieke aspecten van schooltaal worden meegenomen, zoals het gebruik van 

voegwoorden en plaatsaanduidingen. Tot slot is er bij dit onderzoek met betrekking tot de kindfactoren 

onder andere gekeken naar het gemiddelde aantal inhoudswoorden per taaluiting in de moedertaal. 

Doordat sommige Turkse kinderen nog weinig Nederlands taalaanbod hebben gehad en in het kader van 

de eerder toegelichte ‘cross-language transfer’, was het heel zinvol om naar het aantal inhoudswoorden 

in de moedertaal te kijken. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de Nederlandse en Turkse taal 

anders zijn opgebouwd, waardoor het vergelijken van het aantal inhoudswoorden per taaluiting tussen de 

Nederlandse en Turkse groep niet helemaal eerlijk is. In de Turkse taal worden bijvoorbeeld verschillende 

soorten woorden aan elkaar geplakt, waardoor uiteindelijk minder inhoudswoorden lijken te worden 

gebruikt (Backus, 1993). Ondanks deze beperkingen geeft dit onderzoek antwoord op de vraag welke 

factoren van invloed zijn op het gebruik van inhoudswoorden. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een 

relatie tussen het voorleesaanbod en het gemiddelde aantal inhoudswoorden per taaluiting bij Turkse 

kleuters. Hiernaast blijft er ook een directe relatie bestaan tussen de SES en het aantal inhoudswoorden 

bij deze groep. Het verschil in voorleesaanbod tussen de twee groepen hangt mogelijk samen met de 

geletterdheid van de ouders. Voor een eenduidig antwoord zal hier echter nog nader onderzoek naar 

moeten worden gedaan.  
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