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Voorwoord

Dit  artikel  is  een weergave  van mijn afstudeeronderzoek voor  de master Orthopedagogiek, 

werkveld Leerlingenzorg. Aangezien ik geen onderzoek kon doen bij mijn stage-instelling ben 

ik ingedeeld bij een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Ik kon mij volledig inzetten 

voor  dit  onderzoek,  omdat  ik  het  onderwerp  zeer  interessant  vind:  de  samenhang  tussen 

gezinsfactoren  en  narratieve  taalvaardigheid  bij  jonge  kinderen.  Taalvaardigheid  speelt  een 

grote rol in het dagelijkse leven. Ik vind het daarom van belang dat er onderzoek gedaan wordt 

naar factoren die daarmee kunnen samenhangen. Interventies zouden zich op deze factoren 

kunnen richten. Aangezien het gezin een grote invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen is 

het goed om te kijken naar de samenhang met gezinsfactoren. 

Tijdens  het  onderzoek  is  mijn  kennis  over  narratieve  taalvaardigheid  erg  uitgebreid.  Het 

schrijven van deze thesis is op dit gebied dan ook erg leerzaam geweest. Daarnaast heb ik door 

het uitvoeren van dit onderzoek weer meer inzicht verkregen in het uitvoeren en interpreteren 

van statistische analyses. Al met al is het maken van dit artikel een interessant en leerzaam 

proces  geweest.  Ik  wil  iedereen  bedanken  die  een  bijdrage  heeft  geleverd  aan  het 

ontstaansproces van dit artikel.

Lonneke Timmer

Juni, 2008
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Samenvatting

Narratieve taalvaardigheden spelen een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen. Er wordt 

zowel  in  het  dagelijkse leven als  in  het onderwijs  een groot  beroep op deze vaardigheden 

gedaan.  Om effectieve  interventies  gericht  op  de  productieve  taalvaardigheid  in  het  genre 

persoonlijk  narratief  te  ontwikkelen  is  het  van  belang  om te  onderzoeken  welke  factoren 

hiermee samenhangen. In dit onderzoek is de volgende vraagstelling onderzocht: “In hoeverre 

mediëren het aantal conversaties en opvoedingsstijl de relatie tussen SES en de productieve 

taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief?” Om deze vraagstelling te beantwoorden 

hebben  46  kinderen  een  taak  uitgevoerd  om  de  productieve  taalvaardigheid  in  het  genre 

persoonlijk  narratief  te  meten.  De  ouders  hebben  vragenlijsten  ingevuld  om  zo  de 

gezinsfactoren te bepalen. 

Uit  de  resultaten  komt  naar  voren  dat  de  relatie  tussen  de  sociaal-economische  status  en 

productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief gemedieerd wordt door het aantal 

conversaties dat ouders met hun kind voeren. Kinderen uit gezinnen met een lager SES scoren 

over het algemeen lager op de taak die een beroep doet op de productieve taalvaardigheid in het 

genre  persoonlijk  narratief  dan  kinderen  uit  een  hoger  SES.  Interventies  gericht  op  deze 

vaardigheid bij kinderen uit gezinnen met een laag SES moeten zich richten op het stimuleren 

van  ouders  om  meer  conversaties  met  hun  kind  te  voeren.  Een  mogelijkheid  om  dit  te 

bewerkstelligen is voorlichting aan de ouders geven over het belang van converseren met hun 

kind. 
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Gezinsfactoren en narratieve 
taalvaardigheid bij 3-jarige kinderen

Lonneke Timmer

The  hypothesis  was  tested  that  three-year-old  children  whose  families  differ  in 

socioeconomic  status  (SES),  also  differ  in  their  narrative  skills  because  they  have 

different experiences in their home-environment. 46 children were asked to recount about 

their  live-events.  Transcripts  of  their  stories  provided  the  basis  for  estimating  their 

narrative skills. Results show that the high-SES children have better narrative skills. They 

produced longer sentences than the low-SES children. Amount of conversations between 

parents and their children that differed as a function of SES accounted for this difference. 

Implications of these findings for interventions are discussed.

Het is belangrijk om onderzoek naar narratieve vaardigheden te doen. Er wordt namelijk in veel 

situaties  een  beroep  op  deze  vaardigheden  gedaan  (Schleppegrell,  2004).  Narratieve 

taalvaardigheden verwijzen  naar  de mogelijkheid  om informatie  op een samenhangende en 

gestructureerde wijze te representeren met een heldere weergave van onderlinge verbanden. De 

ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt van het simpel beschrijven van gebeurtenissen 

naar het construeren van verhalen waarin gebeurtenissen met elkaar verbonden worden door de 

doelen en acties van de hoofdpersonen (Davies, Shanks & Davies, 2004; Fiorentino & Howe, 

2004;  Haden, Haine & Fivush, 1997; Roth, Speece, Cooper & De La Paz,  1996; Sperry & 

Sperry, 1996; Stadler & Cuming Ward, 2005). Narratieve taalvaardigheden worden door Davies 

en collega’s (2004) ook wel beschreven als het fundament voor ons denken. Er zijn dan ook een 

aantal aanwijzingen dat narratieve taalvaardigheden een belangrijke rol spelen bij de algemene 

ontwikkeling van kinderen. Ten eerste speelt het vertellen van verhalen een belangrijke rol bij 

de ontwikkeling van complexe taalvaardigheden. Zo is voor het vertellen van verhalen over het 

verleden of de toekomst complexere taal nodig dan voor alledaagse conversaties over het hier 

en  nu  (Davies  et  al.,  2004). Ten  tweede  is  er  bewijs  dat  de  beheersing  van  narratieve 

taalvaardigheden samenhangt met geletterdheid. Uit onderzoek is gebleken dat het leren lezen 

geworteld  is  in  de  taalkennis  die  opgedaan  is  bij  de  ontwikkeling  van  narratieve 

taalvaardigheden en in de toegang tot die kennis (Farver, Xu, Eppe & Lonigan, 2006; Hayiou-

Thomas, Harlaar, Dale & Plomin, 2006; Menyuk, 1995; Saffran, Senghas & Trueswell, 2001). 

Zo bleek uit onderzoek van Hayiou-Thomas en collega’s (2006) dat de expressieve fonologie en 
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grammatica  op  vierenhalfjarige  leeftijd  samenhangen  met  leesvaardigheid  op  zevenjarige 

leeftijd. Uit andere onderzoeken is gebleken dat narratieve taalvaardigheden op jonge leeftijd 

zowel gerelateerd zijn aan de taalvaardigheid als aan geletterdheid op latere leeftijd (Chang, 

2006; Davies et al.,  2006; Roth et al.,  1996). Deze samenhang lijkt grotendeels verklaart  te 

kunnen worden door de overeenkomsten tussen vertelde verhalen en geschreven teksten. Ze 

hebben dezelfde syntactische structuur en doen beide een beroep op een grote woordenschat. 

Kinderen brengen de basiskennis van de narratieve structuur over naar het lezen en passen die 

kennis toe om geschreven teksten te begrijpen (Roth et al., 1996). Tot slot spelen narratieve 

taalvaardigheden een belangrijke rol bij de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Uit meerdere 

onderzoeken  is  gebleken  dat  narratieve  taalvaardigheden  samenhangen  met  de  conceptuele 

ontwikkeling. Door het vertellen van verhalen leren kinderen taal te gebruiken om te redeneren 

en reflecteren over ervaringen. Deze vaardigheden dragen bij aan de conceptuele ontwikkeling 

(Fiorentino & Howe, 2004; Stadler & Cuming Ward, 2005). 

Een specifiek genre van verhalen zijn autobiografische verhalen. Hierin worden gebeurtenissen 

beschreven  die  men  zelf  heeft  meegemaakt.  Er  wordt  verwezen  naar  acties,  personen  en 

objecten die daarbij betrokken waren (Haden et al., 1997). Narratieve redevoering (productief) 

is één van de narratieve taalvaardigheden. Hieronder wordt het kunnen construeren van een 

origineel  verhaal  en  het  navertellen  van  een  eerder  verteld  verhaal  verstaan  (Fiorentino & 

Howe, 2004; Roth et al., 1996). Productieve taalvaardigheden in het genre persoonlijk narratief 

zijn  op school  erg belangrijk.  Er  wordt  van kinderen  verwacht  dat  ze  verhalen met  elkaar 

kunnen uitwisselen over wat ze meegemaakt hebben (Ward, 1997 in Fiorentino & Howe, 2004). 

Ook zijn ze van belang bij latere academische vaardigheden. Wanneer een student het proces 

moet beschrijven dat hij/zij heeft doorlopen of hierover moet reflecteren wordt ook een beroep 

gedaan op de productieve taalvaardigheden in het genre persoonlijk narratief (Schleppegrell, 

2004).  Het  is  van belang om te onderzoeken  welke factoren hiermee samenhangen, zodat 

effectieve  interventies  ontwikkeld  kunnen  worden.

Algemeen aangenomen is dat kinderen berust zijn met de mogelijkheid om taal te leren, maar 

dat gezinsfactoren ook een rol spelen (Hoff, 2006; Hoff & Naigles, 2002; Hoff & Tian, 2005; 

Huttenlocher et al., 2007; Menyuk, 1995; Stadler & Cuming Ward, 2005; Zang, Jin, Sen, Zhang 

& Hoff, 2008). De relatie tussen de sociaal-economische status (SES) en de ontwikkeling van 

kinderen  komt uit  sociaal-wetenschappelijk  onderzoek duidelijk  naar  voren  (Arnold,  2003; 

Bradley, 2002; Conger et al., 2002; Fiorentino & Howe, 2004; Hoff, 2003; Hoff & Tian, 2005; 

Stanton-Chapman, Chapman, Kaiser & Hancock, 2004). Uit bovenstaande studies kwam naar 

voren  dat  kinderen  uit  gezinnen  met  een  laag  inkomen  meer  kans  hebben  op  cognitieve 
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problemen en om te doubleren op school. De invloed van SES is het grootst rond het tweede 

levensjaar waarna hij geleidelijk afneemt Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het 

SES ook gerelateerd is  aan verbale  vaardigheden van kinderen.  Kinderen uit  gezinnen met 

hogere inkomens en beter opgeleide ouders beheersen de verschillende taalvaardigheden vaak 

beter (Bornstein, Haynes & Painter, 1998; Hoff, 2003; Hoff & Tian, 2005; Fiorentino & Howe, 

2004; Zang et al., 2008). Uit de studie van Hoff (2003) is gebleken dat SES zowel op 3.9 als op 

5.6 jarige leeftijd samenhangt met de zinslengte die kinderen produceren. Kinderen uit families 

met een hoger SES hadden gemiddeld een grotere zinslengte bij alledaagse activiteiten dan 

kinderen met een lager SES. Bij het onderzoek van Fiorentino en Howe (2004) werden verhalen 

bij  kinderen  uitgelokt  met  behulp  van  poppen.  Kinderen  uit  gezinnen  met  een  laag  SES 

produceerden  bij  deze  taak  verhalen  met  een  mindere  samenhang  en  chronologie  van 

gebeurtenissen dan kinderen uit gezinnen met een hoger SES. Nadeel van de studies van Hoff 

(2003) en Fiorentino en Howe (2004) is echter dat de steekproeven bestonden uit gezinnen met 

een vrij hoog inkomen. Zeer lage inkomens kwamen in de steekproeven niet voor. Hierdoor kan 

niet zomaar aangenomen worden dat de resultaten representatief zijn voor de gehele populatie. 

In  deze studie  is  sprake van een grotere  spreiding tussen laag en hoog SES,  waardoor  de 

resultaten beter geïnterpreteerd en gegeneraliseerd kunnen worden.

Een  mogelijke  factor  die  de  relatie  tussen  SES  en  taalvaardigheden  kan  verklaren  is  de 

opvoedingsstijl van ouders. Uit eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat SES significant 

gerelateerd is aan de opvoedingsstijl van ouders. De opvoedingsstijl van ouders met een laag 

SES heeft vaak autoritaire kenmerken zoals weinig warmte,  responsiviteit  en betrokkenheid 

(Belskey, Bell, Bradley, Stallard & Stewart-Brown, 2006; Conger, 2002;  Raviv, Kessenich & 

Morrison,  2004). Dit  terwijl  juist  ouderlijke  betrokkenheid,  warmte,  steun,  acceptatie, 

cognitieve stimulatie en weinig negativiteit naar het kind toe een positieve invloed hebben op de 

academische en cognitieve vaardigheden van een kind. Dit zijn kenmerken van een authoratieve 

opvoeding (Schaffer, 2003). Deze opvoedingsstijl komt meer voor bij ouders met een hoger 

SES dan bij ouders met een lager SES (Belskey et al., 2006; Conger et al., 2002; Martin, Ryan 

& Brooks-Gunn, 2007;  Raviv et al, 2004; Tamis-LeMonda, Bornstein, Baumwell & Melstein 

Damast, 1996). Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat de opvoedingsstijl zowel 

aan  de  receptieve  als  productieve  taalvaardigheden  van  kinderen  gerelateerd  is.  Hoe  meer 

authoratieve  kenmerken de  opvoeding heeft,  hoe  hoger  de taalscores  van  de kinderen  zijn 

(Martin et al., 2007; Raviv et al, 2004; Tamis-LeMonda et al., 1996).

Een belangrijk aspect van de opvoeding is het voeren van gesprekken met het kind. Er zijn 

veelbelovende  aanwijzingen  dat  de  SES-verschillen  in  taalvaardigheden  door  deze  factor 
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verklaard kunnen worden. Zo is bij meerdere onderzoeken naar voren gekomen dat kinderen uit 

gezinnen  met  een  hoger  SES  vaak  meer  en  kwalitatief  betere  taalervaringen  hebben  dan 

kinderen uit een lager SES. Dit hangt positief samen met de taalvaardigheden van het kind. Er 

worden in gezinnen met een laag SES vaak minder gesprekken gevoerd en ouders gebruiken 

vaker taal met korte zinnen en een beperkte vocabulaire. Dit alles is van negatieve invloed op 

de taalvaardigheden van hun kinderen (Bornstein et al., 1998; Farver et al., 2006; Hoff, 2003; 

Hoff, 2006; Hoff-Ginsberg, 1986; Fiorentino & Howe, 2004; Hoff & Tian, 2005;  Raviv et al, 

2004; Tamis-LeMonda et al.,  1996;  Zang et al.,  2008). Uit onderzoek van Hoff en Naigles 

(2002) kwam naar voren dat bij 2-jarige kinderen zowel de kwantiteit als lexicale rijkheid en 

syntactische complexiteit van taalinput bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen. Ook 

Hoff en Tian (2005) hebben hier onderzoek naar gedaan. Uit dat onderzoek bleek dat de spraak 

van de moeder een component is dat de SES-verschillen verklaart. Het effect van SES op de 

zinslengte van het kind werd namelijk geheel gemedieerd door de spraak van de moeder. Uit 

onderzoek  van  Haden  en  collega´s  (1997)  kwam  naar  voren  dat  ook  de  productieve 

taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief van kinderen samenhangt met het taalgebruik 

van  de  ouders.  Wanneer  ouders  regelmatig  uitgebreide,  gestructureerde  verhalen  over  het 

verleden aan hun kinderen vertellen heeft dit een positieve invloed op de mogelijkheden van 

hun  kinderen  om  informatie  uit  het  verleden  op  te  roepen  en  om  lange,  uitgebreide, 

zelfgeconstrueerde verhalen te produceren. De SES-verschillen wat betreft kwaliteit/kwantiteit 

van  conversaties  kunnen  een  verklaring  zijn  voor  de  herhaaldelijk  gevonden 

onderzoeksresultaten dat kinderen met een hogere SES vaak antwoorden met langere zinnen, 

een grotere woordenschat hebben, hoger scoren op grammaticale ontwikkeling en complexere 

zinnen  vormen  dan  kinderen  met  een  lager  SES  (Arnold,  2003;  Bornstein  et  al.,  1998; 

Fiorentino & Howe,  2004;  Hoff,  2006;  Huttenlocher  et  al.,  2007;  Stanton-Chapman et  al., 

2004).  In  dit  onderzoek  zullen  opvoedingsstijl  en  conversaties  als  aparte  variabelen  in  de 

analyses  meegenomen  worden.  Zo  kan  gekeken  worden  of  de  mogelijke  relatie  tussen 

opvoedingsstijl en de productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief gemedieerd 

wordt door het aantal conversaties. Wanneer dit zo is kunnen interventies zich beter op het 

stimuleren van het voeren van conversaties richten dan op de opvoedingsstijl zelf. 

Een nadeel van veel onderzoeken uit het verleden is dat er niet gecontroleerd is voor andere 

variabelen. Hierdoor moeten de resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

Naast  gezinsfactoren  spelen  ook  kindfactoren  een  grote  rol  bij  de  ontwikkeling  van 

taalvaardigheden.  Eén  van  deze  factoren  is  het  kort  termijn  geheugen.  In  het  KTG wordt 

informatie voor een aantal seconde vastgehouden. Een belangrijk onderdeel van het KTG is de 
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fonologische lus. Uit onderzoek is gebleken dat de fonologische lus een belangrijke rol speelt 

bij de vocabulaireontwikkeling en taalproductie (hoeveelheid informatie en gemiddelde lengte 

van de vijf langste zinnen) (Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998; Gathercole, 1998). Het is 

dan ook niet verrassend dat hoe beter de fonologische geheugencapaciteiten zijn, hoe beter de 

spraakontwikkeling en vocabulaire  van kinderen is  (Adams & Gathercole,  1996;  Baddeley, 

2003; Baddeley et al., 1998; Gathercole, 1998). Het KTG is een factor die bij alle kinderen 

invloed  heeft  op  de  taalvaardigheden.  Daarom  zal  in  dit  onderzoek  voor  deze  factor 

gecontroleerd worden. Wanneer andere factoren nog een significante variatie in de productieve 

taalvaardigheid  in  het  genre persoonlijk narratief  verklaren nadat  gecontroleerd is  voor  het 

KTG, is dit waardevolle informatie voor interventies. Wanneer niet gecontroleerd wordt voor 

het  KTG  kunnen  de  resultaten  een  grotere  invloed  van  andere  factoren  aangeven  dan  in 

werkelijkheid het geval is. Het nadeel hiervan is dat interventies zich op deze factoren gaan 

richten en dan waarschijnlijk niet zo effectief zullen zijn als verwacht.

De productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief is het uitgangspunt van dit 

onderzoek.  Deze  vaardigheid  speelt  een  belangrijke  rol  bij  de  algemene ontwikkeling  van 

kinderen. Zo is deze vaardigheid essentieel voor communicatie en ook op school wordt een 

groot beroep op deze vaardigheid gedaan. De relatie met het aantal conversaties, opvoedingsstijl 

en  SES wordt  onderzocht.  De  taalvaardigheid  wordt  op  driejarige  leeftijd  gemeten,  omdat 

bekend is  dat  het  SES van het  gezin  de meeste  invloed heeft  op de taalontwikkeling van 

kinderen tijdens de eerste zes levensjaren. Gezien het belang van productieve taalvaardigheden 

in  het  genre persoonlijk  narratief  in  het  dagelijkse  leven is  het  zinvol  om te kijken welke 

factoren hiermee samenhangen. Gezinsfactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van 

narratieve taalvaardigheden kunnen eventuele aangrijpingspunten vormen voor (preventieve) 

interventies. In eerdere onderzoeken is al aangetoond dat zowel SES, als opvoedingsstijl en het 

aantal conversaties dat met het kind gevoerd wordt gerelateerd zijn aan de taalvaardigheden van 

kinderen. Deze factoren hangen ook onderling weer met elkaar samen. Het is daarom zinvol om 

te kijken in hoeverre de relatie tussen SES en de productieve taalvaardigheid van kinderen in 

het  genre  persoonlijk  narratief  gemedieerd  wordt  door  de  opvoedingstijl  en  het  aantal 

conversaties. Wanneer er sprake is van mediatie kan dat een belangrijke aanwijzing zijn voor 

interventies. Wanneer de SES-verschillen in taalvaardigheid vrijwel geheel verklaard worden 

door de opvoedingsstijl  en/of taalaanbod is  het  zinvol om interventies op deze laatste twee 

aspecten te richten. 

De  volgende  vraagstelling  zal  onderzocht  worden:  “In  hoeverre  mediëren  het  aantal 

conversaties en de opvoedingsstijl de relatie tussen SES en de productieve taalvaardigheid in 
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het genre persoonlijk narratief?” Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat de relatie 

tussen SES en het aantal inhoudswoorden gemedieerd wordt door opvoedingsstijl en het aantal 

conversaties.

Methodesectie

Dataverzameling en preparatie

Er is voor deze studie gebruik gemaakt van de data van het eerste meetmoment van een groter 

onderzoek bestaande uit vier meetmomenten. Tijdens ieder meetmoment vonden twee bezoeken 

plaats. Tijdens deze bezoeken vonden interviews met de primaire opvoeders en testafnames met 

het doelkind door getrainde proefleiders plaats. De proefleiders hebben een algemene instructie 

gehad  over  de  testafnames  en  het  voorkomen  van  bias.  Tevens  hebben  ze  allemaal  drie 

oefenbezoeken gedaan waarbij ze individuele video-feedback kregen. Gedurende de werkelijke 

afnamen hebben er tussentijdse afspraken plaatsgevonden voor tussentijdse evaluaties. Waar 

nodig kregen de proefleiders extra aanwijzingen. 

Onderzoeksgroep

Aan deze studie hebben 58 kinderen uit Nederlandse gezinnen wonende in Amsterdam, Utrecht 

en Tilburg deelgenomen. De moeders zijn geworven via een deur aan deur werving waarbij 

gebruik is gemaakt van een adressenbestand verkregen via de gemeente Utrecht en Tilburg. 

Daarnaast  zijn  enkele  moeders  via  peuterspeelzalen  in  Amsterdam benaderd.  De  moeders 

kregen bij deelname tien euro en een gouden boekje voor het kind in het vooruitzicht gesteld. 

Tevens kregen zij na afloop een DVD waar de filmpjes van de interacties met het kind van alle 

meetmomenten op staan. Het inclusiecriterium voor deelname aan het onderzoek was dat in 

tenminste 75% van een aantal representatieve communicatieve situaties met het doelkind de 

eigen taal wordt gebruikt. Kinderen die meer dan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gingen, 

een  ernstige  ontwikkelingsachterstand  hebben  en/of  uit  eenoudergezinnen  kwamen  zijn 

uitgesloten van deelname. Beide criteria zijn met een korte vragenlijst bepaald. De gemiddelde 

leeftijd van de kinderen is 38 maanden (sd=1,6 maand).

Variabelen

Productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief

Narratieve taalvaardigheid kan op meerdere manieren gemeten worden. Zinslengte wordt al 

sinds 1925 gebruikt  als  index voor taalrijpheid.  Bij  kinderen zonder een taalstoornis is  een 

positieve  relatie  gevonden  tussen  enerzijds  MLU  (mean  length  utterance)  en  anderzijds 
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grammaticale  complexiteit  en  vocabulairegroei  (Rice,  Redmond  &  Hoffman,  2006). 

Grammatica en vocabulaire spelen beide een belangrijke rol bij het vertellen van verhalen. De 

combinatie van deze twee factoren bepaald voor een groot deel de narratieve taalvaardigheid 

van kinderen. Gezien de positieve relatie tussen deze factoren en MLU is MLU een goede index 

voor  de  narratieve  taalvaardigheid.  Omdat  in  deze  studie  de  nadruk  ligt  op  de 

informatiedichtheid  van  de  verhalen  worden  alleen  de  inhoudswoorden  meegenomen. 

Inhoudswoorden zijn zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en 

de meeste bijwoorden die een duidelijke betekenis hebben. 

Om  de  narratieve  taalvaardigheid  in  het  genre  persoonlijk  narratief  te  meten  is  het  kind 

gevraagd om samen met een pop een brief te schrijven. Het kind mocht zelf de inhoud van de 

brief bepalen. Gezien de leeftijd van de kinderen vertelden de kinderen wat ze wilden schrijven 

en schreef de proefleider dit op. De tijd hiervoor bedroeg ongeveer twee minuten waarin de 

proefleider interesse toonde en aansporingen gaf, maar verder geen hulp bood. De volgende vijf 

minuten hielp de proefleider het kind op gestandaardiseerde wijze met prompts. Aan de hand 

van video-opnames zijn de filmpjes achteraf gecodeerd. Om tot een juist beeld van het aantal 

inhoudswoorden  te  komen  zijn  alle  lege  en  onverstaanbare  uitingen  en  ja/nee  antwoorden 

aangeduid als ‘missing values’. Vervolgens is het gemiddelde aantal inhoudswoorden per kind 

berekend. De codeurs zijn een aantal weken getraind om tot voldoende betrouwbaarheid te 

komen. De codeurs mochten pas beginnen met het daadwerkelijke coderen op het moment dat 

zij de oefentaken voldoende betrouwbaar konden coderen. De betrouwbaarheid is bepaald door 

een aantal  taken door meerdere codeurs te laten coderen en deze coderingen met elkaar  te 

vergelijken (α=.98). 

SES

Het SES wordt vaak gezien als het beroep en het educatieniveau van de moeder of van beide 

ouders (Bradley, 2002; Hoff, 2006). Het  SES  is in deze studie gebaseerd op het beroeps- en 

educatieniveau van beide ouders. De score voor het educatieniveau is bepaald aan de hand van 

de volgende aspecten: de hoogste educatie behaald in Nederland; type onderwijs dat gevolgd is; 

wel/geen diploma; educatieniveau. Het educatieniveau bestaat uit een 7 puntschaal beginnend 

bij 1 (geen opleiding) en eindigend met 7 (universiteit). De score voor het beroep is gebaseerd 

op de Nationale Banenindex  (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2001). Deze schaal 

heeft een range van 0 (geen baan) tot en met 5 (gediplomeerd beroep). De schaal SES bestaande 

uit de scores 1 (laag SES) tot en met 7 (hoog SES) is het gemiddelde van het beroeps- en 
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educatieniveau van beide ouders. In deze studie is sprake van een grotere spreiding dan bij veel 

eerdere studies (sd=1.2).

Opvoedingsstijl

De opvoedingsstijl is geïnventariseerd met een verkorte versie van de Child Rearing Practices 

Report  (Block,  1965).  Met  deze  vragenlijst  wordt  inzicht  verkregen  in  de 

opvoedingstechnieken, interacties en relaties binnen het gezin. Voorbeelditem: “Ik laat mijn 

kind zelf veel beslissingen nemen” (1 helemaal niet mee eens tot en met 6 helemaal mee eens). 

De variabele opvoedingsstijl is gebaseerd op de gemiddelde score op de vragenlijst. Hiertoe zijn 

eerst  een aantal  items omgepoold.  Een lage  score  (1)  betekent  dat  de opvoedingsstijl  veel 

autoritaire  kenmerken  heeft.  Deze  opvoedingsstijl  wordt  gekenmerkt  door  weinig  warmte, 

weinig responsiviteit en weinig betrokkenheid naar het kind toe. Een hoge score (5) betekent 

dat  de  opvoedingsstijl  veel  authoratieve  kenmerken  heeft:  veel  warmte,  responsiviteit  en 

betrokkenheid naar het kind toe (Schaffer, 2003).

Conversaties

Om inzicht  te  verkrijgen  in  het  aantal  conversaties  dat  de ouders  met  hun kind voeren  is 

gevraagd hoe vaak men met de kinderen over bepaalde onderwerpen praat: “Praten u en uw 

kind over geheimpjes?” (1 nooit tot 5 dagelijks). De gemiddelde score op alle items is genomen 

als index voor het aantal conversaties (range 1-5). 

Werkgeheugen

Om het  werkgeheugen  te  meten  is  bij  de  kinderen  de  ‘digit  recall’  taak  uit  de  McCarthy 

Ontwikkelingsschaal afgenomen (van der Meulen & Smrkovsky, 1986). Bij deze taak worden 

cijfers  aan het  kind voorgelezen,  waarna het  kind de cijfers  in  dezelfde volgorde  na moet 

zeggen. De hoeveelheid cijfers die het kind na moet zeggen loopt op. Deze taak doet een beroep 

op het verbale korte termijn geheugen. De kinderen konden scores van 0 tot en met 10 behalen.

Data-analyse

Om de mediatie  tussen SES en  het  aantal  inhoudswoorden te  demonstreren moet  aan  vier 

condities worden voldaan: a) de voorspellende variabele ‘SES’ moet significant gerelateerd zijn 

aan de uitkomstvariabele ‘aantal inhoudswoorden’ b) de voorspellende variabele ‘SES’ moet 

significant  gerelateerd  zijn  aan  de  verwachte  mediatoren  ‘aantal  conversaties’  en 

‘opvoedingsstijl’ c) de verwachtte mediatoren ‘aantal conversaties’ en ‘opvoedingsstijl’ moeten 
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significant geassocieerd zijn met het aantal inhoudswoorden, d) de sterkte van de relatie tussen 

SES en het aantal inhoudswoorden moet afnemen wanneer de variatie die toe te schrijven is aan 

de mediatoren wordt verwijderd. Om bovenstaande te onderzoeken zijn partial correlaties en 

een meervoudige regressie-analyse uitgevoerd.

Resultaten

De beschrijvende statistieken van alle variabelen zijn weergegeven in tabel 1. Er zijn twaalf 

kinderen  uit  de  steekproef  weggevallen  waarmee  een  steekproef  van  46  kinderen  is 

overgebleven. Redenen van uitval zijn dat het kind het taakje niet wilde uitvoeren en dat het 

kind te weinig concentratie had waardoor het taakje niet goed uitgevoerd werd. Tevens zijn na 

een  controle  op  outliers  drie  kinderen  verwijderd,  omdat  hun  scores  meer  dan  twee 

standaarddeviaties afweken van het gemiddelde (Field, 2005). Er is gekozen voor het criteria 

van twee standaarddeviaties om de kinderen er uit te halen die extreem hoog of laag scoorden. 

Reden voor een lage score is dat een kind verlegen is en daardoor alleen maar korte antwoorden 

geeft. Wanneer deze kinderen in de analyses meegenomen zouden worden, zouden de resultaten 

niet valide zijn. De scores van deze kinderen zijn waarschijnlijk geen goede weergave van hun 

werkelijke  productieve  taalvaardigheden  in  het  genre  persoonlijk  narratief.  Tevens  zouden 

eventuele outliers een grote invloed hebben op de uitkomst van de analyses. Wanneer deze 

outliers  meegenomen worden in de analyses wordt een vertekend beeld verkregen. Door de 

outliers te verwijderen kunnen de resultaten beter geïnterpreteerd worden.

Partial  correlaties zijn uitgevoerd om de relatie tussen de verschillende variabelen te 

onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat SES gerelateerd is aan alle verwachtte mediatoren (zie 

tabel  2).  Het  SES correleert  het  sterkste met  de opvoedingsstijl  (R=.37,  p=<.01).  Over  het 

algemeen is de opvoeding van ouders met een hoger SES authoratiever dan de opvoeding van 

ouders met een lager  SES.  De relatie tussen SES en de frequentie van conversaties is ook 

significant  positief  (R =.34,  p=<.01).  Ouders  met  een  hoger  SES  voeren  gemiddeld  meer 

conversaties met hun kind dan ouders met een lager SES. Tot slot scoren kinderen met een 

hoger SES beter op taken die een beroep doen op het KTG (R= .38, p=.01).

Tabel 1.

Beschrijvende statistieken van gemiddeld aantal inhoudswoorden, KTG, conversaties,  

opvoedingsstijl en SES (N=46)
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Gemiddelde
Std. 

Deviatie
Aantal inhoudswoorden 1,56 ,31
KTG 2,70 1,56
Conversaties 3,48 ,49
Opvoedingsstijl 3,95 ,19
SES 4,57 1,27

KTG  is  de  variabele  welke  het  sterkste  correleert  met  de  afhankelijke  variabele  ‘aantal 

inhoudswoorden’  (R=.36,  p=<.01).  Hier  uit  valt  af  te  leiden  dat  het  KTG  het  aantal 

inhoudswoorden waarschijnlijk het beste voorspelt. Het aantal conversaties is ook significant 

gerelateerd aan het gemiddelde aantal inhoudswoorden. Wanneer ouders meer conversaties met 

hun kind voeren is het gemiddelde aantal inhoudswoorden van de kinderen over het algemeen 

ook groter (R=.33,  p=.01). SES is in mindere mate, maar wel significant, gerelateerd aan het 

aantal inhoudswoorden (R=.27,  p=.04). Over het algemeen produceren kinderen uit gezinnen 

met een hoger SES meer inhoudswoorden dan kinderen uit een gezinnen met een lager SES. De 

opvoedingsstijl is het zwakste gerelateerd aan het aantal inhoudswoorden (R=.16, p=.15). Hoe 

meer authoratieve kenmerken de opvoeding heeft, hoe meer inhoudswoorden de kinderen over 

het algemeen produceren.

Tabel 2.

Correlaties

Aantal 
inhouds- 
woorden KTG Conversaties

Opvoedings-
stijl SES

Pearson Correlation
 
 
 
 

Aantal inhoudswoorden     0,36**     0,33*     0,15     0,27*

KTG             0,17     0,29*     0,38**

Conversaties         0,27*     0,36*

Opvoedingsstijl                 0,37*

SES                 
*. Correlatie is significant op 0.05 (1-tailed).
**. Correlatie is significant op 0.01 (1-tailed).

Een meervoudige regressie met een hiërarchische analyse van de variabelen is 

uitgevoerd om te bepalen of de relatie tussen SES en het aantal inhoudswoorden gemedieerd 

wordt door ‘aantal conversaties’ en ‘opvoedingsstijl’. De variabele die het sterkst correleert met 
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aantal inhoudswoorden is als eerste ingevoerd, gevolgd door de andere variabele met 

afnemende correlaties. KTG is tevens als eerste ingevoerd, omdat uit eerder onderzoek is 

gebleken dat deze factor sterk samenhangt met de taalvaardigheid (Adams & Gathercole, 1996; 

Baddeley, 2003; Baddeley et al., 1998; Gathercole, 1998). Daarnaast is het KTG een factor die 

altijd een deel van de variatie in de taalvaardigheid verklaart. Wanneer deze factor niet als 

controlevariabele wordt meegenomen zullen de resultaten een verkeerd beeld weergeven. Door 

in deze studie te controleren voor het KTG kan gekeken worden in hoeverre de andere 

variabelen nog invloed hebben na controle voor het KTG.

Uit  de  resultaten  blijkt  dat  het  KTG 36.2% van de variatie  in  het  aantal  inhoudswoorden 

verklaart  (Fchange= 6.63,  p=.01).  Wanneer de variabele  ‘aantal  conversaties’  is  toegevoegd, 

wordt 45.1% van de variatie in aantal  inhoudswoorden verklaart  (Fchange= 3.9,  p=.05).  De 

variabele opvoedingsstijl voegt geen extra verklaarde variatie toe. SES voegt wel 5% verklaarde 

variatie toe. Deze toevoeging is echter niet significant (Fchange= .23, p= .64).

Uit  de resultaten valt  af  te leiden  dat  de relatie  tussen SES en het  aantal  inhoudswoorden 

gemedieerd word door de frequentie van conversaties die ouders met hun kind voeren.

Tabel 3 

Aantal inhoudswoorden

Model

1
 
 

KTG

Beta

.36*

∆ R2

.13*
KTG .32*
Conversaties .27†

2 (Constant) .07
3
 
 

(Constant) .00
KTG .32*
Conversaties .28†

 Opvoedingsstijl -.01
4
 
 
 

(Constant) .00
KTG .30†
Conversaties .26†
Opvoedingsstijl -.03

 SES

Totaal

.08
.20

† p < .10
*.  p<.05.
**.p<.01.

Conclusie en discussie
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Dit onderzoek is uitgevoerd om te toetsen in hoeverre de relatie tussen SES en de productieve 

taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief gemedieerd wordt door opvoedingsstijl en/of 

aantal conversaties. Hiertoe is gekeken naar de relatie tussen het aantal inhoudswoorden dat een 

kind produceert, het aantal conversaties dat ouders met hun kind voeren, de opvoedingsstijl en 

het SES. Vervolgens is een hiërarchische regressie uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is 

van mediatie. De resultaten van deze regressie kunnen  aangrijpingspunten voor interventies aan 

het licht brengen. Een voordeel van dit onderzoek tegenover andere onderzoeken is dat er in dit 

onderzoek  gecontroleerd  is  voor  het  KTG.  Daarnaast  is  een  ander  voordeel  dat  er  in  dit 

onderzoek sprake is van een grotere spreiding van het SES dan in veel andere onderzoeken. 

Door deze voordelen zijn de resultaten beter te interpreteren en generaliseren.

Het  KTG  hangt,  zoals  verwacht,  significant  samen  met  het  aantal  inhoudswoorden  en 

voorspelde het aantal inhoudswoorden het beste. Kinderen die hoger scoorden op de KTG-taak 

produceerden zinnen die meer informatiedicht waren. Dit is te verklaren door de belangrijke 

functie van de fonologische lus bij de vocabulaireontwikkeling en taalproductie (Baddeley et 

al., 1998; Gathercole, 1998). Het KTG is echter een moeilijk te beïnvloeden factor en er zijn 

dan ook weinig interventies die effectief zijn gebleken voor het verbeteren van het KTG van 

kinderen.  Er wordt wel  onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van effectieve interventies, 

maar tot  op heden zijn deze over het  algemeen weinig succesvol (Rankin & Hood, 2005). 

Omdat  het  KTG  een  lastig  te  beïnvloeden  factor  is,  is  tevens  gekeken  naar  andere,  wel 

beïnvloedbare factoren. 

Eén van deze factoren is het aantal conversaties dat ouders met hun kind voeren. Deze factor is 

ook gerelateerd  aan  het  aantal  inhoudswoorden.  Dit  wijst  er  op  dat  wanneer  ouders  meer 

conversaties met hun kind voeren, de productieve taalvaardigheid van het kind in het genre 

persoonlijk narratief op 3-jarige leeftijd beter ontwikkelt is. In veel eerdere onderzoeken is niet 

gecontroleerd voor andere variabelen zoals het KTG. In dit onderzoek is dit wel gedaan, omdat 

uit eerder onderzoek gebleken is dat deze variabele sterk correleert met taalvaardigheid (Adams 

& Gathercole, 1996; Baddeley, 2003; Baddeley et al., 1998; Gathercole, 1998). Daarnaast is het 

een factor die altijd aanwezig is in het kind. Wanneer hier niet voor gecontroleerd word kan het 

zijn dat de resultaten de verkeerde kant op wijzen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat zelfs 

wanneer gecontroleerd wordt voor het KTG, het aantal conversaties een significante variatie in 

het aantal inhoudswoorden verklaart. Dit resultaat sluit aan bij de uitkomsten van andere studies 

waaruit de invloed van ouders op de taalontwikkeling van hun kind bleek (Hoff & Tian, 2005; 

Haden et al., 1997). Er zijn voor veel aspecten van de kindontwikkeling al effectieve familie-

interventies (Bor, Sanders & Markie-Dadd, 2002; Heru, 2006; Loveland-Cherry, 2006). Er zijn 
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ook al  enige  (preventieve)  effectieve familie-interventies  gericht  op de taalvaardigheid  van 

kinderen  (Nelson,  Nygren,  Walker  & Panoscha,  2006).  Nieuw te  ontwikkelen  interventies 

gericht op de productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief zouden zich kunnen 

richten op het stimuleren van conversaties binnen het gezin. Dit kan door middel van het geven 

van voorlichting aan ouders over het belang van het voeren van conversaties met hun kind. 

Mahoney en collega’s (1999) benadrukken dat betrokkenheid van ouders bij vroege interventies 

in grote mate bijdraagt aan de effectiviteit  van de interventies.  Daarnaast  geven ze aan dat 

ouders zelf ook graag specifieke informatie willen over hoe zij de ontwikkeling van hun kind 

kunnen stimuleren. Het inlichten van ouders over de invloed van het voeren van conversaties 

met hun kind op de taalontwikkeling kan ouders stimuleren om meer conversaties met hun kind 

te voeren. Ouders kan geleerd worden hoe ze met hun kinderen kunnen bespreken wat ze die 

dag willen doen, wat ze die dag hebben gedaan en wat het kind daarvan vond. Ook kan naar 

aanleiding van een boekje een conversatie met het kind gevoerd worden. De voorlichting kan 

individueel maar ook groepsgewijs plaatsvinden. Een mogelijke manier van voorlichting is het 

opnemen van ouder-kind interacties om deze vervolgens met de ouders te bespreken (Mahoney 

et al., 1999). 

In toekomstig onderzoek kan gekeken worden welke conversaties (alledaagse, over gevoelens) 

de meeste invloed hebben op de productieve taalvaardigheid. Een manier om dit te onderzoeken 

is om ouders gedurende een aantal weken te laten turven hoe vaak ze welk soort conversaties 

met hun kind voeren. Ook kan er een recorder geplaatst worden zodat getrainde onderzoekers 

de conversaties achteraf kunnen turven. Dit doet echter een grote inbreuk op de privacy van de 

gezinnen. Wanneer de gegevens verzamelt zijn kan vervolgens de relatie tussen de frequentie 

van ieder soort conversatie en de productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief 

onderzocht  worden.  Wanneer  dit  bekend  is  kunnen  de  interventies  zich  specifiek  op  het 

stimuleren  van  deze  conversaties  richten.  Zo  worden  ouders  niet  overspoeld  met  allerlei 

informatie en hoeven ze niet in één keer allerlei  soorten conversaties met het kind te gaan 

voeren. Ouders kan geleerd worden welke vragen zij het beste aan hun kind kunnen stellen om 

de taalvaardigheid van hun kind te bevorderen.  In dit  onderzoek is  alleen gekeken naar de 

frequentie van conversaties. Vervolgonderzoek zou zich ook kunnen richten op de kwaliteit van 

conversaties.  Uit  eerder onderzoek is  reeds gebleken dat  ook de kwaliteit  van conversaties 

gerelateerd is aan de taalvaardigheden van kinderen (Hoff & Naigles, 2001). Door onderzoek te 

doen naar specifieke deelaspecten van conversaties kunnen gerichte interventies ontwikkeld 

worden. 
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De  opvoedingsstijl  is  tegen  de  verwachting  in  niet  significant  gerelateerd  aan  het  aantal 

inhoudswoorden en voegde geen significante verklaarde variatie toe. Dit wijst er op dat het niet 

zinvol is om interventies gericht op de productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk 

narratief te richten op de opvoedingsstijl. Dit terwijl uit eerder onderzoek wel een samenhang 

tussen opvoedingsstijl en taalvaardigheid naar voren kwam (Martin et al., 2007; Raviv et al, 

2004;  Tamis-LeMonda  et  al.,  1996).  Een  mogelijke  verklaring  voor  de  in  dit  onderzoek 

gevonden resultaten is dat de variabele niet genoeg differentieert. De scores op de variabele 

lagen vrij  dicht bij elkaar (sd=.19). Toekomstig onderzoek zou de variabele opvoedingsstijl 

anders kunnen construeren om te kijken of er dan tot andere resultaten gekomen wordt. In dit 

onderzoek had de variabele opvoedingsstijl vijf waardes. Door een schaal met meer waarden te 

construeren zal deze waarschijnlijk beter differentiëren waardoor eventuele relaties duidelijker 

naar  voren  kunnen  komen.  Een  andere  mogelijke  verklaring  is  dat  de  relatie  tussen 

opvoedingsstijl en het aantal inhoudswoorden gemedieerd wordt door het aantal conversaties. 

De  manier  van  praten  en  de  onderwerpen  van  gesprekken  worden  reeds  gezien  als  een 

belangrijk kenmerk van de opvoeding (Darling & Steinberg, 1993). Wellicht verschilt ook het 

aantal conversaties per opvoedingsstijl.    Dit verklaart  echter niet waarom de relatie tussen 

opvoedingsstijl en het aantal inhoudswoorden niet significant is.

SES is zoals verwacht ook significant gerelateerd aan het aantal inhoudswoorden. Kinderen van 

ouders  met  een  hoger  SES  produceren  gemiddeld  meer  inhoudswoorden  dan  kinderen  uit 

gezinnen met een lager SES. Het SES is echter geen goed richtpunt voor interventies, omdat het 

SES niet gemakkelijk te beïnvloeden is. Daarom is in dit onderzoek tevens gekeken naar andere 

factoren die aan het SES gerelateerd zijn en wel beïnvloedbaar zijn. Als deze factoren mediëren 

tussen  SES en  het  aantal  inhoudswoorden  kunnen interventies  zich  hierop  richten.  Uit  de 

resultaten blijkt dat er inderdaad sprake is van mediatie. Wanneer gecontroleerd wordt voor het 

KTG, verklaard het aantal conversaties de relatie tussen SES en het aantal inhoudswoorden. De 

relatie tussen SES en het aantal inhoudswoorden wordt gemedieerd door het KTG en aantal 

conversaties. Het SES voegt vrijwel geen verklaarde variatie toe in het aantal inhoudswoorden 

wanneer gecontroleerd is voor het aantal conversaties en het KTG. Ouders met een laag SES 

voeren vaak minder conversaties met hun kind waardoor deze kinderen lager scoren op de taak 

die een beroep doet op de productieve taalvaardigheid in het genre persoonlijk narratief. Dit is 

positief en een belangrijk aangrijpingspunt voor (preventieve) interventies bij kinderen uit een 

laag SES. Het aantal conversaties is in tegenstelling tot het SES een wel beïnvloedbare factor.

Geconcludeerd kan worden dat SES, opvoedingsstijl en het aantal conversaties alle gerelateerd 

zijn  aan  de  productieve  taalvaardigheid  in  het  genre  persoonlijk  narratief.  Het  aantal 
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conversaties is een mediërende factor tussen SES en het aantal inhoudswoorden. Interventies 

voor  kinderen  uit  een  laag  SES  gericht  op  de  productieve  taalvaardigheid  in  het  genre 

persoonlijk narratief moeten zich richten op het stimuleren van ouders om meer conversaties 

met hun kinderen te voeren. Voorlichting aan ouders kan hierbij een belangrijke rol spelen.
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