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Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd als masteronderzoek voor mijn studie Orthopedagogiek, 

werkveld Preventie en Opvoedingsondersteuning, aan de Universiteit Utrecht onder 

begeleiding van dr. Cathy van Tuijl. 

 

Bestrijding van onderwijsachterstanden is een actueel punt op de politieke agenda in 

Nederland. In 2003 bestond 10% van de Nederlandse bevolking uit niet-westerse allochtonen, 

en onder kinderen was hun aandeel nog groter. Veel van deze kinderen hebben te maken met 

een onderwijsachterstand; dit betreft dus een aanzienlijke groep. De meerderheid van deze 

kinderen spreekt met hun ouders nooit of slechts af en toe Nederlands en heeft dan ook een 

achterstand in de taalontwikkeling van het Nederlands. Vooral Turkse en Marokkaanse 

kinderen hebben vaak forse taalachterstanden (Dagevos, Gijsberts, & Praag, 2003). Om 

onderwijsachterstanden tegen te gaan, is het belangrijk om deze taalachterstanden zo vroeg 

mogelijk in te halen, of beter nog, ze te voorkomen. Om dit op effectieve wijze te kunnen 

doen, moet men een goed beeld hebben van de factoren die de taalontwikkeling beïnvloeden. 

Dit onderzoek beoogt hieraan een bijdrage te leveren. 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens die verzameld zijn voor het 

evalueren van de effectiviteit van de interventie Opstap. Voor een uitgebreid verslag van de 

resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar Van Tuijl en Siebes (2006) en Van Tuijl, 

Leseman en Rispens (2001). 
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Abstract 

 

In dit onderzoek is nagegaan hoe de taalontwikkeling van Turkse en Marokkaanse kleuters in 

Nederland verloopt en welke factoren daarop van invloed zijn. Een deel van de kindeen uit dit 

onderzoek heeft deelgenomen aan de interventie Opstap. Onderzochte factoren zijn de leeftijd 

en verblijfsduur in Nederland van moeder, de thuistaal, de taal waarin Opstap uitgevoerd is, 

hoelang het kind al op school zit, de positie in de kinderrij en het beginniveau in beide talen. 

De resultaten blijken verschillend te zijn voor Turkse en Marokkaanse kinderen. Bij Turkse 

kinderen is de eigen taal dominant, bij Marokkaanse kinderen het Nederlands. Ook de invloed 

van de genoemde factoren is verschillend voor Turkse en Marokkaanse kinderen. Beide 

groepen hebben in beide talen een achterstand en beide groepen tonen substantiële groei 

tijdens de kleuterperiode in zowel het Nederlands als de eigen taal. Overige resultaten worden 

besproken en er worden suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. 

 

Abstract 

 

This study investigates the course of language development of Turkish and Moroccan 

preschoolers in the Netherlands and which factors influence this. Part of the children in this 

study participated in the intervention Opstap. Investigated factors are the mother's age and 

length of stay in the Netherlands, the home language, the language in which Opstap was done, 

how long the child has been in school, birth order, and the starting level in both languages. 

Results showed differences for Turkish and Moroccan children. Turkish children are 

dominant in their own language, whereas Moroccan children are dominant in Dutch. 

Furthermore, the influence of the abovementioned factors is different for Turkish and 

Moroccan children. Both groups are delayed in both languages and both groups show 

substantial growth in both Dutch and their own language during the preschool period. 

Remaining results are discussed and suggestions are made for future research. 

 

Introductie 

 

Wanneer kinderen uit etnische minderheidsgroepen op vierjarige leeftijd voor het eerst op 

de kleuterschool komen, kennen ze vaak nog geen of weinig Nederlands. En aan het eind van 

de basisschool is het niet ongebruikelijk dat ze nog steeds een taalachterstand in het 

Nederlands van 2 tot 2,5 jaar hebben ten opzichte van autochtone niet-achterstandskinderen 
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(Dagevos, Gijsberts, & Praag, 2003). Om van het onderwijs te kunnen profiteren is echter een 

goede kennis van het Nederlands noodzakelijk. Wat is de beste manier om die kennis te 

verwerven? 

Een eenvoudige en in het basisonderwijs gangbare manier is om kinderen simpelweg 

"onder te dompelen" in het Nederlands. De rationale hierachter is dat als ze maar genoeg 

Nederlands horen, ze het vanzelf leren. Verschillende onderzoeken (Hart & Risley, 1995; 

Hoff, 2006; Pearson, 2007) laten zien dat er een positieve samenhang is tussen de hoeveelheid 

blootstelling van kinderen aan een taal en de snelheid waarmee hun woordenschat groeit. Het 

ligt dus voor de hand om kinderen zo veel mogelijk bloot te stellen aan Nederlands. Het is 

echter de vraag of dit ook de beste manier is om de ontwikkeling van het Nederlands bij 

allochtone kinderen te stimuleren. 

 

Ondersteuning van de moedertaal 

Wanneer een kind een overgang maakt naar een omgeving waar uitsluitend een andere 

taal dan zijn moedertaal wordt gebruikt en die taal leert, wordt het "successief tweetalig" 

genoemd. Dit in tegenstelling tot kinderen die vanaf het begin twee talen leren en "simultaan 

tweetalig" worden genoemd. Wanneer de overgang naar een anderstalige omgeving echter 

plaatsvindt voordat de moedertaal voldoende ontwikkeld is, is het niet ongebruikelijk dat de 

ontwikkeling hiervan vertraagt of verslechtert (Barnett, Yarosz, Thomas, Jung, & Blanco, 

2007; Glennen, 2002, Leseman, 2000). De eerste taal kan dan niet dienen als basis voor het 

leren van een tweede taal. Wanneer de eerste taal wel kan dienen als basis voor het leren van 

een tweede taal, ontwikkelen kinderen motivatie en zelfvertrouwen voor het leren van de 

tweede taal, hetgeen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van deze taal (Gutierrez-

Clellen, 1999). Het is dus belangrijk dat ook de ontwikkeling van de moedertaal ondersteund 

wordt. 

Een andere reden om de tweetalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren, is dat het 

ook op andere gebieden dan de taalontwikkeling zelf voordelen heeft. Tweetaligheid 

stimuleert de ontwikkeling van bepaalde executieve controleprocessen. Zo zijn tweetalige 

kinderen er beter in om hun aandacht te richten op bepaalde stimuli en misleidende informatie 

te negeren (Bialystok, 2007). In een onderzoek van Portes en Hao (1998) hadden tweetaligen 

die beide talen vloeiend beheersten duidelijk betere academische prestaties dan anderen. Uit 

een ander onderzoek van dezelfde auteurs (2002) bleek dat een goede beheersing van zowel 

de thuistaal als de taal van de omgeving samenhing met betere familierelaties en 

psychosociale aanpassing in vergelijking met eentaligheid in de taal van de omgeving. 
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Tenslotte is het voor de communicatie binnen het gezin van belang dat de kinderen de taal van 

hun ouders beheersen, aangezien de ouders vaak de omgevingstaal niet goed beheersen. Als 

kinderen de taal van hun ouders niet begrijpen, is het voor ouders moeilijk om hun cultuur aan 

hun kinderen over te dragen of om hun autoriteit te doen gelden (Gutierrez-Clellen, 1999). Uit 

een onderzoek van Tseng en Fuligni (2000) blijkt dat adolescenten die niet de taal van hun 

ouders spreken minder cohesie en discussie met hun ouders rapporteerden, wat op den duur 

zou kunnen leiden tot frustraties en misverstanden tussen deze adolescenten en hun ouders. 

Ook bleken adolescenten die met hun ouders in het Engels (de omgevingstaal) 

communiceerden vaker conflicten te hebben met hun vader. Het is echter niet duidelijk in dit 

onderzoek of het al dan niet spreken van de taal van de ouders een oorzaak of een gevolg is 

van het gezinsfunctioneren. 

 

Tweetalig onderwijs 

Tweetaligheid heeft dus een meerwaarde ten opzichte van eentaligheid in de moedertaal 

of de omgevingstaal. Tweetalige ontwikkeling van kinderen kan gestimuleerd worden door 

bijvoorbeeld het geven van tweetalig onderwijs. Hoewel kinderen bij tweetalig onderwijs 

minder blootgesteld worden aan de te leren tweede taal dan bij eentalig onderwijs in die taal, 

blijkt uit verschillende onderzoeken dat dit niet leidt tot een langzamere ontwikkeling van de 

tweede taal, maar wel tot een betere moedertaalontwikkeling (Barnett, et al., 2007; Pearson, 

2007). Andere onderzoeken laten een iets ander effect zien, namelijk dat tweetalig onderwijs 

leidt tot een betere ontwikkeling van de tweede taal, terwijl de moedertaalontwikkeling niet 

vertraagt (Gutierrez-Clellen, 1999; Winsler, Díaz, Espinosa, & Rodríguez, 1999). Hoe het ook 

zij, tweetalig onderwijs is in geen geval nadelig voor de ontwikkeling van een van beide talen. 

Het is voor allochtone kleuters juist een geschikte manier om de ontwikkeling van zowel het 

Nederlands als hun eigen taal te waarborgen. Tweetalig onderwijs is echter praktisch alleen 

uit te voeren als alle allochtone kinderen in een klas dezelfde taalachtergrond hebben. In de 

Nederlandse situatie is dat niet het geval. 

 

Verrijken van de thuisomgeving 

Een alternatieve manier om de ontwikkeling van de moedertaal te ondersteunen is de 

ouders hierbij te betrekken door het verrijken van de thuisomgeving (Leseman, 2000). De 

thuisomgeving heeft namelijk een grote invloed op of en hoe goed allochtone kinderen de taal 

van hun ouders leren. Zo bleek in een Belgisch onderzoek (De Houwer, 2007) dat de kans dat 

kinderen de taal van hun ouders leren spreken het grootst is als beide ouders thuis de eigen 
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taal spreken en slechts één van hen Nederlands kent. Verder leren kinderen vaker de eigen 

taal wanneer naast beide ouders ook vrienden deze spreken (Portes & Hao, 1998). Dit sluit 

aan bij de conclusies van Pearson (2007), die laat zien dat de hoeveelheid contact die kinderen 

met de minderheidstaal hebben het grootste effect heeft op of deze taal geleerd wordt. 

Daarnaast spelen ook de status die de taal heeft en de attitudes van het kind en zijn omgeving 

ten opzichte van de taal een rol (Pearson, 2007). Hoe hoger de status en hoe positiever de 

attitude, des te groter is de kans dat een kind de taal leert. Wat betreft de ontwikkeling van de 

meerderheidstaal is er niet direct aanleiding om te vrezen dat deze bedreigd wordt door het 

stimuleren van de moedertaal in de thuisomgeving. In een onderzoek van Golberg, Paradis en 

Crago (2008) werd namelijk geen positief effect gevonden van het thuis spreken van de 

meerderheidstaal op de woordenschatontwikkeling in die taal. Voor de ontwikkeling van de 

meerderheidstaal maakt het dus niet uit welke taal thuis gesproken wordt. 

In potentieel tweetalige gezinnen met een hoge SES zijn de kinderen vaker gebalanceerd 

tweetalig dan in potentieel tweetalige gezinnen met een lage SES (Portes & Hao, 1998). Dit is 

niet verwonderlijk: in de eerste groep gezinnen wordt meer gesproken tegen kinderen dan in 

de tweede groep (Hart & Risley, 1995; Hoff, 2006). Ook wordt er in gezinnen met een hoge 

SES een grotere woordenschat gebruikt (Hart & Risley, 1995), en juist deze diversiteit in 

woordgebruik bleek in een onderzoek onder (eentalige) 1- tot 3-jarige kinderen uit gezinnen 

met een lage SES de belangrijkste voorspeller voor de groei van de woordenschat te zijn (Pan 

et al., 2005). Aangezien gezinnen uit etnische minderheden in Nederland relatief vaak een 

lage SES hebben, en de ouders dus ook minder en minder gevarieerd tegen hun kinderen 

spreken, kan hier een aanknopingspunt gevonden worden voor het ondersteunen van de 

ontwikkeling van de moedertaal. Van een programma dat de hoeveelheid en de 

gevarieerdheid van het spreken van ouders bevordert, kan verwacht worden dat het ook een 

positief effect heeft op de taalontwikkeling van het kind. Als het klopt dat versterking van de 

thuistaal een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de tweede taal, zou zo'n 

programma dus op beide talen meer effect moeten hebben wanneer het uitgevoerd wordt in de 

thuistaal dan wanneer het uitgevoerd wordt in de tweede taal. 

 

Andere factoren van invloed op taalontwikkeling 

Welke factoren zijn er verder nog van invloed op de taalontwikkeling? Een mogelijke 

factor is de leeftijd van de moeder. Het is bekend dat zeer jonge moeders en andere verzorgers 

minder spreken tegen hun kind dan wat oudere moeders of verzorgers (Hoff, 2006). Omdat de 
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kinderen van jonge moeders dus minder taal horen, is het te verwachten dat zij een 

langzamere taalontwikkeling hebben dan kinderen van iets oudere moeders. 

Een andere factor is de positie van een kind in de kinderrij. Dit heeft namelijk invloed op 

de hoeveelheid en het soort taalgebruik dat een kind te horen krijgt. Wanneer er maar één kind 

in het gezin is, hoeven de ouders hun aandacht niet te verdelen over meerdere kinderen en kan 

er tot dit ene kind dus relatief veel taal gericht worden. Het is daarom te verwachten dat 

eerstgeboren kinderen over het algemeen een betere taalontwikkeling hebben dan later 

geboren kinderen. Onderzoek hiernaar geeft echter geen eenduidige resultaten. Zo vond Hoff-

Ginsberg (1998) dat eerstgeboren kinderen een voorsprong hebben in de lexicale en 

grammaticale ontwikkeling ten opzichte van later geboren kinderen; Bornstein, Leach en 

Haynes (2004) daarentegen vonden met observaties en tests geen verschil in de 

taalontwikkeling van deze twee groepen kinderen. Er was in dit onderzoek enkel verschil in 

hoe moeders rapporteerden over de woordenschat van hun kinderen: volgens hen kenden de 

oudste kinderen meer woorden. Opgemerkt moet worden dat de ontwikkeling van later 

geboren kinderen op het vlak van gespreksvaardigheden juist verder is dan bij oudste kinderen 

(Hoff-Ginsberg, 1998). Dit heeft vermoedelijk te maken met de verschillen in hun 

taalervaringen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak voor later geborenen, maar niet voor oudste 

kinderen, om aan te kunnen haken bij een gesprek van anderen. 

Voor kinderen uit etnische minderheidsgroepen geldt de invloed van hun positie in de 

kinderrij op hun taalontwikkeling voor de taal die zij thuis spreken: oudste kinderen spreken 

vaker de thuistaal dan latere kinderen. Voor de ontwikkeling van de taal van de maatschappij 

is het verband andersom. Het zijn juist de later geboren kinderen die deze taal beter 

beheersen. Dit komt onder meer doordat zij vaak al op jongere leeftijd met deze taal in 

aanraking komen en hem van hun oudere broers of zussen leren. Dit kan zelfs bijdragen aan 

het verleren van de moedertaal (Stevens & Ishazawa, 2007). 

Tenslotte zou men kunnen verwachten dat kinderen van ouders, met name moeders, die 

langer in Nederland wonen, het Nederlands beter beheersen, omdat in deze gezinnen de kans 

groter is dat er Nederlands wordt gesproken dan in gezinnen waarvan de ouders nog maar kort 

in Nederland wonen. Driessen (2004) vond echter bij een grote steekproef (N = 3131) maar 

een zeer zwakke samenhang tussen de verblijfsduur van vader en moeder in Nederland en de 

Nederlandse taalvaardigheid van hun kinderen, respectievelijk .10 en .12. Deze samenhang is 

dus nauwelijks van praktische enige betekenis. 
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Dit onderzoek 

Terug nu naar de Nederlandse situatie, waarin veel allochtone kinderen met geen of 

weinig kennis van het Nederlands aan het kleuteronderwijs beginnen. De grootste groepen die 

dit betreft, zijn Turkse en Marokkaanse kinderen. Het zou interessant zijn om na te gaan of de 

resultaten uit internationaal onderzoek, zoals dat hier aangehaald is, ook voor hen gelden, 

aangezien zij een andere culturele achtergrond hebben en in een ander land wonen. Dit is 

nuttig om te weten, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij het ontwerpen en 

uitvoeren van interventies gericht op taalstimulering voor deze kinderen. Want is het 

bijvoorbeeld inderdaad effectiever om de eigen taal te stimuleren dan het Nederlands? 

Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het uitbreiden van de kennis op dit gebied. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data die verzameld zijn voor het evalueren van de 

effectiviteit van de interventie Opstap. Voor een uitgebreid verslag van de resultaten van dit 

onderzoek wordt verwezen naar Van Tuijl en Siebes (2006) en Van Tuijl, Leseman en 

Rispens (2001). 

Wat betreft de taalontwikkeling is er in het genoemde effectonderzoek een vergelijking 

gemaakt tussen kinderen die Opstap volgden en een controlegroep die het programma niet 

gevolgd heeft. Verder is in een apart onderzoek gekeken naar absolute vooruitgang in de 

taalontwikkeling van een deel van de originele steekproef, namelijk Turkse kinderen die het 

programma in het Turks gevolgd hebben (Leseman & Van Tuijl, 2001). Er is echter nog geen 

onderzoek gedaan aan de hand van deze data dat een vergelijking maakt tussen de 

ontwikkeling van het Nederlands en van de eigen taal en de factoren die daarmee 

samenhangen. 

De vraag waarop in dit onderzoek een antwoord gezocht zal worden, luidt: hoe verloopt 

de taalontwikkeling van Turkse en Marokkaanse kleuters in Nederland in zowel de eigen taal 

als in het Nederlands, welke factoren spelen daarbij een rol, en is er verschil tussen de 

ontwikkelingen in deze twee talen? Deze vraag is geconcretiseerd in de volgende 

onderzoeksvragen: 

• Hoe verloopt de taalontwikkeling (a) in de eigen taal en (b) in het Nederlands bij 

Turkse en Marokkaanse kleuters? 

o Is er een relatie met het taalniveau in het Nederlands en de eigen taal aan het begin? 

o Is er een verschil tussen kinderen die thuis vooral hun eigen taal spreken en 

kinderen die thuis vooral Nederlands spreken? 

o Is er een verschil tussen kinderen die net op school zitten en kinderen die al langer 

op school zitten? 
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o Is er een verschil tussen kinderen die het Opstapprogramma hebben gevolgd in het 

Nederlands en in hun eigen taal? 

o Is er een verschil tussen oudste kinderen en volgende kinderen? 

o Is er een relatie met de leeftijd van de moeder? 

o Is er een relatie met de verblijfsduur in Nederland van de moeder? 

• Waarin verschilt de Nederlandse taalontwikkeling van de taalontwikkeling in de eigen 

taal bij Turkse en Marokkaanse kleuters? 

• In hoeverre hangen het beginniveau en de taalgroei van het Nederlands samen met 

respectievelijk het beginniveau en de taalgroei in de eigen taal bij Turkse en 

Marokkaanse kleuters? 

• Zijn al deze samenhangen en verschillen identiek voor Turkse en Marokkaanse 

kinderen? 

 

Op basis van de beschreven literatuur is de verwachting dat kinderen een betere 

ontwikkeling in de eigen taal hebben, naarmate ze die thuis meer spreken, wanneer het 

Opstapprogramma in de eigen taal werd uitgevoerd, wanneer ze het oudste kind zijn en 

naarmate de moeder ouder is. Verder is de verwachting dat ze een betere ontwikkeling in het 

Nederlands hebben, wanneer het Opstapprogramma in de eigen taal werd uitgevoerd, wanneer 

ze niet het oudste kind zijn en naarmate de moeder ouder is. Er wordt geen effect verwacht 

van de verblijfsduur van de moeder in Nederland. 

Tussen de beginniveaus van het Nederlands en de eigen taal en tussen de groei van het 

Nederlands en die van de eigen taal worden positieve samenhangen verwacht, omdat 

kenmerken van het kind als taalaanleg en intelligentie op beide talen invloed hebben. Ook 

wordt verwacht dat kinderen die korter op school zitten een sterkere groei in het Nederlands 

doormaken dan kinderen die al een tijdje naar school gaan, want hoe minder Nederlands ze 

kennen, des te meer kunnen ze nog leren. 

 

Methode 

 

Opstap 

Opstap is een programma voor kinderen van 4 tot 6 jaar uit achterstandssituaties en hun 

ouders dat gericht is op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen (waaronder de 

taalontwikkeling) en van de moeder-kindinteractie. Dit wordt getracht te bereiken door 

middel van dagelijkse stimulerende activiteiten die de moeder met het kind uitvoert. De 
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moeder wordt hierbij wekelijks begeleid en bezoekt regelmatig groepsbijeenkomsten met 

andere deelnemende moeders over thema's rond opvoeding en ontwikkeling. De materialen 

zijn beschikbaar in verschillende talen, waaronder Nederlands, Turks en Standaard-Arabisch. 

 

Deelnemers 

Voor de werving van gezinnen die wilden deelnemen aan het onderzoek zijn allereerst de 

coördinatoren van Opstap verspreid over Nederland benaderd met de vraag om deel te nemen 

aan het onderzoek. Er waren 19 coördinatoren die dit wilden. Zij hebben vervolgens gezinnen 

gevraagd om mee te doen aan het programma en het onderzoek. Als gezinnen wilden 

meedoen, werd de school waar de kleuter op zat benaderd om deel te nemen aan het 

onderzoek. De scholen werd gevraagd om Turkse en Marokkaanse kleuters die geen 

programma volgden te benaderen voor deelname aan het onderzoek. Hiervoor was een brief 

beschikbaar in het Nederlands en in de eigen taal waarin het onderzoek beschreven werd. 

Ouders konden aangeven dat ze deel wilden nemen door het invullen van een antwoordblad, 

dat bij de leerkracht ingeleverd kon worden. Omdat op deze manier niet genoeg Marokkaanse 

gezinnen werden geworven, zijn scholen in de regio Utrecht benaderd met het verzoek deel te 

nemen aan het onderzoek en Marokkaanse gezinnen met kleuters te leveren die niet 

deelnamen aan een programma. In totaal namen 307 Turkse en Marokkaanse gezinnen met 

een kleuter van meer dan 70 scholen deel aan het onderzoek. 

Bij de Turkse en Marokkaanse gezinnen die deelnamen aan het Opstapprogramma was de 

non-respons voor onderzoeksdeelname respectievelijk 40% en 70%. Bij de gezinnen die niet 

aan een programma deelnamen lagen deze percentages op respectievelijk 60% en 80%. Voor 

Turkse en Marokkaanse gezinnen is een dergelijke hoge non-respons niet ongebruikelijk. 

Aan het onderzoek namen 172 Turkse kinderen deel (56%) en 135 Marokkaanse, 

waarvan 66 (22%) met een Arabische en 69 (23%) met een Berberachtergrond. Tweederde 

van hen (67%) sprak met hun moeder gewoonlijk overwegend in hun eigen taal (ET), de 

overigen overwegend in het Nederlands (NL). Aan het Opstapprogramma namen 194 

gezinnen (63%) deel. Van hen voerden 98 gezinnen (51%) het programma uit in de eigen taal, 

90 (46%) in het Nederlands en 6 (3%) in een combinatie van die twee. Een overzicht van de 

taal die moeder en kind thuis met elkaar spreken en de taal waarin het Opstapprogramma is 

uitgevoerd door de gezinnen die deelnamen aan het programma kan gevonden worden in 

Tabel 1 in Bijlage 1. De leeftijd van de kinderen varieerde bij de eerste meting van 4;0 jaar tot 

5;5 jaar (M = 4;9 jaar, SD = 0;4 jaar). 
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Procedures 

Metingen hebben plaatsgevonden op meerdere momenten. Voor het huidige onderzoek 

zijn drie momenten van belang. Het eerste daarvan was in oktober tot december 1996, twee 

weken tot drie maanden na het begin van het Opstapprogramma. Het tweede moment was 

halverwege het programma, in april tot juni 1997. Het derde moment was anderhalf jaar na de 

eerste meting, in april tot juni 1998, aan het einde van het programma. 

 

Meetinstrumenten 

Vragenlijst Achtergrondgegevens. Voor het verzamelen van gegevens over de 

Opstapgezinnen nam de Opstapcoördinator of -contactmedewerker de intakevragenlijst af van 

de Averroès Stichting, de organisatie die de uitvoering van Opstap verzorgde. Voor de 

gezinnen die niet deelnamen aan het Opstapprogramma is een soortgelijke vragenlijst bij de 

gezinnen thuis afgenomen. 

Diagnostische Toets Tweetaligheid. Voor het meten van het taalniveau van de kleuters is 

gebruikgemaakt van de Diagnostische Toets Tweetaligheid (DTT; Verhoeven, Narain, Extra, 

Konak, & Zerrouk, 1995). De DTT is onder andere beschikbaar in het Nederlands, Turks en 

Marokkaans-Arabisch. Bij afname in de eigen taal werd de toets bij de Berberkinderen ter 

plekke door de testassistent vertaald in het Berber. Op het eerste meetmoment zijn de toetsen 

voor de actieve en passieve woordenschat afgenomen in zowel de eigen taal als het 

Nederlands. Op het tweede meetmoment zijn de onderdelen actieve woordenschat en 

zinsvorming afgenomen in het Nederlands. Op het derde meetmoment zijn alle drie deze 

onderdelen afgenomen in zowel de eigen taal als het Nederlands. De testafnames in het 

Nederlands en in het Turks, Marokkaans-Arabisch of Berber vonden plaats met enkele weken 

tussentijd. Achteraf bleek dat 30 kinderen onvolledig getest waren, waardoor van hen de 

gegevens over de actieve woordenschat in de eigen taal ontbraken voor het eerste 

meetmoment. Hun gegevens konden echter toch gebruikt worden vanwege de samenhang 

tussen de scores voor actieve woordenschat, passieve woordenschat en zinsvorming; 

correlaties hiertussen varieerden van .45 tot .64. Hierdoor was het mogelijk om per 

meetmoment en taal een gemiddelde score te berekenen over de verschillende onderdelen van 

de DTT. Hiervoor is eerst per subtest de score omgezet in een percentage goede antwoorden, 

zodat alle variabelen hetzelfde bereik hadden. Vervolgens zijn deze percentages gemiddeld 

door ze op te tellen en te delen door het aantal subtests waarvan een score beschikbaar was. 

De schalen hadden een redelijke tot goede betrouwbaarheid met een Cronbachs alfa die 

varieerde van .66 tot .80. 
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Resultaten 

 

Beschrijving van de onderzoeksgroep 

Iets minder dan de helft van de kinderen (141 ofwel 46%) is het oudste kind in het gezin, 

158 kinderen (52%) zijn niet het oudste kind, en van 8 kinderen is het onbekend of zij de 

oudste zijn of niet. De kinderen zijn in twee ongeveer gelijke groepen worden verdeeld aan de 

hand van hoe lang zij al op school zitten. Er zijn 138 kinderen (45%) die 8 maanden of korter 

op school zitten en 169 kinderen (55%) die langer dan 8 maanden op school zitten. De 

gemiddelde leeftijd van de moeders van de kinderen is 29 jaar (SD = 5.05) en varieert van 20 

tot 46 jaar. De verblijfsduur in Nederland van de moeders varieert van 0 tot 35 jaar, met een 

gemiddelde van ruim 11.5 jaar (SD = 5.81). Gegevens over de scores op de taaltoetsen zijn te 

vinden in Tabel 2 in Bijlage 1. De verschillen tussen de scores van Turkse en Marokkaanse 

kinderen zijn getoetst met t-toetsen voor onafhankelijke groepen. De resultaten hiervan staan 

in Tabel 3 in Bijlage 1. 

De ruwe scores op de subtests werden omgezet in niveauscores vergeleken met de eigen 

etnische groep en, voor het Nederlands, vergeleken met een Nederlandse groep, waarbij er 

drie niveaus gehanteerd werden: laag, gemiddeld en hoog. Bij de voormeting scoorden de 

kinderen laag-gemiddeld op de actieve woordenschat en gemiddeld op de passieve 

woordenschat van de eigen taal. Op meetmoment 3 was dit voor alle subtests laag-gemiddeld. 

Wat betreft het Nederlands scoorden de kinderen bij de voormeting vergeleken met de 

Nederlandse groep vrijwel zonder uitzondering laag op zowel de actieve als de passieve 

woordenschat. Vergeleken met de eigen groep scoorden ze laag-gemiddeld op de actieve en 

gemiddeld op de passieve woordenschat. Op meetmoment 3 scoorden ze voor Nederlands 

laag op de actieve woordenschat en laag-gemiddeld op passieve woordenschat en zinsvorming 

vergeleken met de Nederlandse groep, maar vergeleken met de eigen etnische groep scoorden 

ze op alle subtests hoog voor Nederlands. 

 

Taalgroei 

De verschillen tussen de gemiddelde scores op de verschillende meetmomenten (mm) 

zijn getoetst met gepaarde t-toetsen, die geschikt zijn voor het vergelijken van twee metingen 

bij dezelfde groep op verschillende tijdstippen. De resultaten hiervan staan in Tabel 4 in 

Bijlage 1. Voor zowel het Nederlands als de eigen taal waren de scores op de latere metingen 

significant hoger dan op de eerdere metingen, hetgeen duidt op een toename van de 

taalvaardigheid. Dit geldt ook voor de Turkse en Marokkaanse groep afzonderlijk. De 
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effectgroottes uitgedrukt in Cohens d tonen dat het om substantiële groei gaat zowel in de 

eigen taal als in het Nederlands. 

 

Factoren in de ontwikkeling van de eigen taal 

Correlaties. Aan de hand van Pearsoncorrelaties is nagegaan in hoeverre er verbanden 

zijn tussen enerzijds het eindniveau (meetmoment 3) en de groei in de eigen taal en anderzijds 

het beginniveau in de eigen taal en in het Nederlands, de leeftijd van de moeder en de 

verblijfsduur in Nederland van de moeder. Als maat van taalgroei is gebruikgemaakt van een 

verschilscore, die berekend is door de score op meetmoment 1 af te trekken van de score op 

meetmoment 3. Deze verschilscore geeft dus aan hoeveel taal een kind geleerd heeft tussen 

deze twee meetmomenten. De correlaties zijn te vinden in Tabel 5 in Bijlage 1. Bij een α van 

.05 zijn alle hierboven genoemde correlaties statistisch significant, met uitzondering van de 

correlatie tussen de groei van de eigen taal en de verblijfsduur van de moeder. De correlaties 

van bovengenoemde variabelen zijn zwak tot matig. 

Wanneer deze correlaties apart berekend worden voor de Turkse en de Marokkaanse 

groep, blijkt dat er verschillen tussen deze groepen zijn. Deze correlaties zijn eveneens 

weergegeven in Tabel 5 in Bijlage 1. Het is bijvoorbeeld opvallend dat voor Marokkaanse 

kinderen geldt dat hoe hoger hun beginniveau in de eigen taal was, des te langzamer de groei 

in die taal gaat (r = -.27, p < .01), maar dat dit voor Turkse kinderen niet zo is (r = -.14, p = 

.09), en dat er bij de Turkse groep een lichte positieve samenhang is tussen het beginniveau 

van het Nederlands en het eindniveau van de eigen taal (r = .17, p < .05), maar bij de 

Marokkaanse groep niet (r = -.02, p = .78). Verder hebben Turkse kinderen een lager 

eindniveau (r = -.20, p < .05) en minder groei in de eigen taal (r = -.24, p < .01) naarmate hun 

moeder ouder is. Voor Marokkaanse kinderen geldt dit niet (respectievelijk r = .02, p = .86 en 

r = .01, p = .92). Zij hebben daarentegen een lager eindniveau in de eigen taal naarmate de 

moeder langer in Nederland woont (r = -.28, p < .01).  

Verschillen in eindniveau eigen taal. Vervolgens is met een t-toets voor onafhankelijke 

steekproeven onderzocht in hoeverre er verschil is tussen het eindniveau in de eigen taal van 

kinderen die verschillen op een aantal variabelen. Deze variabelen zijn de taal die de moeder 

thuis met het kind spreekt (eigen taal of Nederlands), of het kind kort of al langer op school 

zit, in welke taal, in het geval van gezinnen die Opstap hebben uitgevoerd, dit programma 

werd gedaan (eigen taal of Nederlands) en of het kind het oudste kind is of niet. Wat betreft 

de taal waarin Opstap werd uitgevoerd is de groep die dit deed in een combinatie van de eigen 

taal en het Nederlands niet meegenomen in de analyse, omdat die te klein was (N = 6). 
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Zoals verwacht, scoren kinderen die met hun moeder overwegend in hun eigen taal 

spreken (M = 60.84, SD = 15.91) op meetmoment 3 significant hoger op de DTT in de eigen 

taal dan kinderen die thuis overwegend Nederlands praten (M = 54.69, SD = 19.65), t(305) = 

2.93, p < .01. Wanneer apart naar de Turkse en Marokkaanse groep gekeken wordt, kan een 

dergelijk verschil wel bij de Marokkaanse groep geobserveerd worden, t(133) = 3.37, p < .01, 

maar niet bij de Turkse groep, t(170) = -0.49, p = .62. 

Er is in de groep als geheel geen significant verschil in score voor de eigen taal tussen 

kinderen die maximaal 8 maanden op school zitten en kinderen die al langer naar school gaan, 

t(305) = 0.20, p = .84. Ook bij de Marokkaanse kinderen wordt een dergelijk verschil niet 

gevonden, t(133) = 0.67, p = .51, maar de Turkse kinderen die korter op school zitten (M = 

66.42, SD = 9.14) halen een lagere eindscore voor de eigen taal dan kinderen die al langer op 

school zitten (M = 69.56, SD = 11.34), t(170) = -1.99, p < .05. 

Kinderen die het programma in de eigen taal hadden gedaan (M = 69.43, SD = 10.49) 

scoorden, zoals verwacht, hoger op deze taal dan kinderen die dit in het Nederlands deden (M 

= 51.81, SD = 19.08), t(136) = 7.75, p < .01. Bij de Turkse kinderen was dit verschil niet 

significant, t(110) = 1.03, p = .31. Bij de Marokkaanse kinderen was een duidelijke trend te 

zien in deze richting, die echter niet significant was, t(74) = 1.52, p = .13, doordat er slechts 

vijf kinderen het programma in de eigen taal hadden gedaan. 

Overeenkomstig de verwachting halen oudste kinderen (M = 63.05, SD = 17.33) een 

betere score op de eigen taal dan middelste of jongste kinderen (M = 55.97, SD = 16.60), 

t(297) = -3.61, p < .01. Uitgesplitst voor nationaliteit geldt dit wel voor de Turkse groep, 

t(168) = -3.54, p < .01, maar niet voor de Marokkaanse, t(127) = -0.75, p = .46. 

Verschillen in taalgroei eigen taal. Met een mixed within-between ANOVA is 

onderzocht of de taalgroei in de eigen taal tussen meetmoment 1 en 3 verschillend verloopt 

voor kinderen die verschillen wat betreft hun thuistaal, hoelang ze op school zitten, de taal 

waarin ze Opstap hebben gedaan en of ze het oudste kind zijn. Een significant interactie-effect 

tussen de factor tijd en de genoemde variabelen duidt erop dat de groei verschillend verloopt. 

Zoals verwacht, neemt de score op de eigen taal iets sneller toe bij kinderen die thuis de 

eigen taal spreken dan bij kinderen die thuis Nederlands spreken (Wilks' Lambda  = .99, F(1, 

277) = 4.24, p < .05, ηp
2
 = .015). Dit geldt echter alleen voor de Marokkaanse kinderen 

(Wilks' Lambda  = .95, F(1, 120) = 6.36, p < .05, ηp
2
 = .050). Bij de Turkse groep is er geen 

interactie-effect (Wilks' Lambda  =1.00, F(1, 155) = 0.11, p = .74, ηp
2
 = .001). 

Er is geen verschil in taalgroei tussen kinderen die nog maar kort of al langer op school 

zitten (Wilks' Lambda  = 1.00, F(1, 277) = 1.25, p = .26, ηp
2
 = .005). Ook voor de Turkse 
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(Wilks' Lambda  = 1.00, F(1, 155) = 0.77, p = .38, ηp
2
 = .005) en de Marokkaanse groep 

(Wilks' Lambda  = .98, F(1, 120) = 2.17, p = .14, ηp
2
 = .018) apart geldt dit. 

In overeenstemming met de verwachting neemt bij kinderen die Opstap in de eigen taal 

deden de score sneller toe dan bij kinderen die Opstap in het Nederlands deden (Wilks' 

Lambda  = .75, F(1, 169) = 56.61, p < .01, ηp
2
 = .251). Wanneer de groep opgesplitst wordt 

naar nationaliteit, wordt dit interactie-effect noch bij de Turkse (Wilks' Lambda  = .99, F(1, 

100) = 1.14, p = .29, ηp
2
 = .011), noch bij de Marokkaanse groep (Wilks' Lambda  = .98, F(1, 

67) = 1.52, p = .22, ηp
2
 = .022) gevonden. Bij de Marokkaanse kinderen was echter wel een 

duidelijke trend te zien in deze richting, maar doordat er slechts vijf kinderen het programma 

in de eigen taal hadden gedaan was die niet significant. 

Zoals verwacht, is bij oudste kinderen de groei in de eigen taal groter dan bij andere 

kinderen (Wilks' Lambda  = .96, F(1, 269) = 12.47, p < .01, ηp
2
 = .044). In de Turkse groep 

werd dit ook gevonden (Wilks' Lambda  = .92, F(1, 153) = 12.57, p < .01, ηp
2
 = .076), maar in 

de Marokkaanse groep niet (Wilks' Lambda  = .99, F(1, 114) = 0.77, p = .38, ηp
2
 = .007). 

Het beginniveau van de eigen taal blijkt een belangrijke factor te zijn voor de verdere 

ontwikkeling van de eigen taal. Daarnaast zijn voor de Marokkaanse kinderen de thuistaal en 

de taal waarin Opstap is uitgevoerd van belang en voor de Turkse kinderen maakt het uit of zij 

thuis het oudste kind zijn. 

 

Factoren in de ontwikkeling van het Nederlands 

Correlaties. Voor het Nederlands zijn vergelijkbare procedures gevolgd als voor de eigen 

taal. Pearsoncorrelaties tussen enerzijds het eindniveau (meetmoment 3) en de groei in het 

Nederlands en anderzijds het beginniveau in de eigen taal en in het Nederlands, de leeftijd van 

de moeder en de verblijfsduur in Nederland van de moeder zijn te vinden in Tabel 5 in Bijlage 

1. Bij een α van .05 zijn de meeste correlaties voor de hele groep statistisch significant. De 

correlatie tussen het beginniveau in de eigen taal en het eindniveau in het Nederlands is echter 

niet significant, evenals de relaties tussen de verblijfsduur van moeder en het beginniveau in 

de eigen taal enerzijds en de groei in het Nederlands anderzijds. De correlatie tussen het 

beginniveau en het eindniveau in het Nederlands is sterk, de overige correlaties zijn zwak. 

Er zijn enkele verschillen tussen de Turkse en de Marokkaanse groep wat betreft deze 

correlaties. Bij de Turkse groep hangt het beginniveau in de eigen taal positief samen met het 

eindniveau (r = .26, p < .01) en de groei (r = .18, p < .05) in het Nederlands, maar bij de 

Marokkaanse groep niet (respectievelijk r = -.05, p = .61 en r = -.09, p = .33). Bij de 

Marokkaanse kinderen is de groei van het Nederlands minder sterk naarmate het beginniveau 
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hoger is (r = -.37, p < .01), maar bij de Turkse kinderen is dit niet het geval (r = -.09, p = .23). 

Bij de Marokkaanse kinderen geldt dat hoe ouder de moeder, des te hoger het eindniveau is (r 

=.34, p < .01), voor de Turkse kinderen is dit verband er niet (r = .12, p = .11). Bij hen hangt 

een langere verblijfsduur van moeder in Nederland echter samen met een beter eindniveau (r 

= .23, p < .01), en bij de Marokkaanse kinderen niet (r = .16, p = .08).  

Verschillen in eindniveau Nederlands. Met t-toetsen voor onafhankelijke steekproeven is 

onderzocht in hoeverre er verschil is tussen het eindniveau in het Nederlands van kinderen die 

verschillen op de variabelen "taal die moeder met kind spreekt", "kort of al langer op school", 

"Opstaptaal" en "oudste kind". 

Kinderen die met hun moeder overwegend in het Nederlands spreken (M = 56.99, SD = 

16.02) scoren op meetmoment 3 significant hoger op de DTT in het Nederlands dan kinderen 

die thuis overwegend hun eigen taal spreken (M = 51.67, SD = 14.80), t(303) = -2.86, p < .01. 

Wanneer de groep echter wordt opgesplitst naar nationaliteit, wordt er noch voor de Turkse 

groep, t(168) = -1.62, p = .11, noch voor de Marokkaanse groep, t(133) = -1.88, p = .06, een 

verschil gevonden tussen kinderen die thuis Nederlands of de eigen taal spreken. Dat er bij de 

beide nationaliteiten apart geen significant verschil meer gevonden wordt, is mogelijk te 

verklaren doordat de groepen apart te klein zijn om dit verschil aan te tonen. 

Kinderen die al langer dan 8 maanden op school zitten (M = 55.84, SD = 14.87) scoren 

beter in het Nederlands dan kinderen die korter dan 8 maanden op school zitten (M = 50.41, 

SD = 15.53), t(303) = -3.11, p < .01. Dit resultaat werd wel bij de Turkse groep gevonden, 

t(168) = -3.27, p < .01, maar niet bij de Marokkaanse, t(133) = -0.58, p = .57. 

Zoals verwacht, scoorden kinderen die Opstap in het Nederlands hadden gedaan (M = 

60.47, SD = 13.89) hoger dan kinderen die dit in de eigen taal deden (M = 47.55, SD = 14.88), 

t(184) = -6.10, p < .01. Bij de Turkse en de Marokkaanse groep apart was dit verschil echter 

niet statistisch significant, t(108) = -1.76, p = .08 en t(74) = -1.12, p = .27, respectievelijk. 

Eveneens zoals verwacht, halen oudste kinderen (M = 50.71, SD = 14.75) een lagere 

score dan middelste of jongste kinderen (M = 55.87, SD = 15.72), t(295) = 2.90, p < .01. Dit 

geldt echter alleen voor de Marokkaanse kinderen, t(127) = 2.44, p < .05, en niet voor de 

Turkse, t(166) = 0.77, p = .45. 

Verschillen in taalgroei Nederlands. Verschillen in taalgroei in het Nederlands tussen 

meetmoment 1 en 3 voor kinderen die verschillen op de variabelen "taal die moeder met kind 

spreekt", "kort of al langer op school", "Opstaptaal" en "oudste kind" zijn onderzocht met 

mixed within-between ANOVA's.  
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Er is geen verschil in taalgroei tussen kinderen die thuis de eigen taal spreken en die thuis 

Nederlands spreken (Wilks' Lambda  = 1.00, F(2, 299) = 0.53, p = .59, ηp
2
 = .004), tussen 

kinderen die nog maar kort of al langer op school zitten (Wilks' Lambda  = 1.00, F(2, 299) = 

0.52, p = .59, ηp
2
 = .003) en tussen oudste kinderen en jongste of middelste kinderen (Wilks' 

Lambda  = .99, F(2, 292) = 1.65, p = .19, ηp
2
 = .011). Voor de laatste twee van deze factoren 

werd wel een verschil verwacht. Wanneer deze analyses apart worden uitgevoerd voor de 

Turkse en de Marokkaanse groep, worden er evenmin significante verschillen gevonden. De 

resultaten van deze analyses staan vermeld in Tabel 6 in Bijlage 1.  

Er is wel een interactie-effect tussen de factor tijd en de Opstaptaal (Wilks' Lambda  = 

.90, F(2, 182) = 10.19, p < .01, ηp
2
 = .101). Aanvullende mixed within-between ANOVA's 

laten zien dat er tussen meetmoment 1 en 2 wel een interactie-effect is tussen de factor tijd en 

de Opstaptaal (Wilks' Lambda  = .92, F(1, 185) = 17.24, p < .01, ηp
2
 = .085), maar tussen 

meetmoment 2 en 3 niet (Wilks' Lambda  = 1.00, F(1,184) = 0.12, p = .73, ηp
2
 = .001). 

Overeenkomstig de verwachting verloopt de groei van het Nederlands tussen meetmoment 1 

en 2 dus sneller bij kinderen die Opstap in het Nederlands doen. Vergelijkbare resultaten zijn 

gevonden voor de Turkse groep. Ook hier verloopt tussen meetmoment 1 en 2 de groei van 

het Nederlands sneller bij kinderen die Opstap in het Nederlands doen (Wilks' Lambda  = .94, 

F(1,109) = 6.83, p < .05, ηp
2
 = .059), en tussen meetmoment 2 en 3 niet (Wilks' Lambda  = 

.99, F(1,108) = 1.23, p = .27, ηp
2
 = .011). 

Het beginniveau van het Nederlands, de thuistaal en in mindere mate ook de taal waarin 

Opstap is uitgevoerd, blijken belangrijke factoren te zijn voor de verdere ontwikkeling van het 

Nederlands. Daarnaast maakt het voor Turkse kinderen uit hoe lang zij al op school zitten en 

zijn voor Marokkaanse kinderen de leeftijd van de moeder en hun positie in de kinderrij van 

belang. 

 

Vergelijking tussen de ontwikkeling van de eigen taal en van het Nederlands 

De begin- en eindscores in de eigen taal zijn vergeleken met die in het Nederlands door 

middel van gepaarde t-toetsen, omdat deze geschikt zijn voor het vergelijken van 

verschillende metingen bij dezelfde groep. Op meetmoment 1 werd iets hoger gescoord voor 

de eigen taal (M = 26.46, SD = 8.17) dan voor het Nederlands (M = 24.68, SD = 11.78), t(275) 

= 2.14, p < .05. Ook op meetmoment 3 werd hoger gescoord voor de eigen taal (M = 58.73, 

SD = 17.43) dan voor het Nederlands (M = 53.40, SD = 15.38), t(304) = -3.88, p < .01. Wordt 

er echter onderscheid gemaakt tussen Turkse en Marokkaanse kinderen, dan blijkt dat Turkse 

kinderen zowel op meetmoment 1, t(154) = 5.08, p < .01, als op meetmoment 3, t(169) = 
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18.07, p < .01, hoger scoren op de eigen taal. Marokkaanse kinderen daarentegen scoren op 

meetmoment 1 niet significant verschillend op Nederlands en de eigen taal, t(120) = -1.67, p = 

.10, en op meetmoment 3 hoger op het Nederlands, t(134) = -8.17, p < .01. 

Wanneer de resultaten die in de bovenstaande paragrafen beschreven zijn worden 

vergeleken, blijkt dat er verschillen zijn in de relaties tussen de variabelen voor de eigen taal 

en het Nederlands. De opvallendste daarvan worden hier kort genoemd. Allereerst is de 

samenhang tussen begin- en eindniveau voor het Nederlands duidelijk hoger dan voor de 

eigen taal. De leeftijd van moeder hangt negatief samen met het eindniveau en de groei in de 

eigen taal, maar positief met het eindniveau en de groei in het Nederlands. Ook de 

verblijfsduur van moeder hangt negatief samen met het eindniveau in de eigen taal en positief 

met het eindniveau in het Nederlands. Verder geldt voor het eindniveau in de eigen taal dat 

oudste kinderen hierop hoger scoren dan de jongere kinderen in het gezin, maar voor het 

eindniveau in het Nederlands scoren ze juist lager. De groei tussen meetmoment 1 en 3 in de 

eigen taal is sneller bij kinderen die thuis deze taal spreken en bij oudste kinderen. De groei in 

het Nederlands daarentegen is niet verschillend afhankelijk van de thuistaal of of het kind de 

oudste in het gezin is. 

 

Samenhangen tussen de ontwikkeling van de eigen taal en het Nederlands 

Pearsons correlatiecoëfficiënt laat zien dat er, in tegenstelling tot de verwachting, geen 

significante correlatie is tussen het beginniveau in de eigen taal en het Nederlands, r = .08, p = 

.20. Hetzelfde is het geval voor meetmoment 3, r = -.07, p = .23. Eveneens in tegenstelling tot 

de verwachting is er ook geen significante samenhang tussen de groei tussen meetmoment 1 

en 3 in de eigen taal en die in het Nederlands, r = .03, p = .59. Wanneer deze correlaties 

echter apart worden berekend voor de Turkse en de Marokkaanse groep, ontstaat een ander 

beeld. Voor de Turkse groep is er wel een significante correlatie tussen het beginniveau in de 

eigen taal en het Nederlands, r = .18, p < .05. Ook voor het eindniveau is er een significante 

correlatie tussen de twee talen, r = .36, p < .01, net als voor de groei, r = .23, p < .01. Voor de 

Marokkaanse groep is er geen verband tussen de beginniveaus, r = .03, p = .77, maar wel 

tussen de eindniveaus, r = .20, p < .05, en de groei in de twee talen, r = .31, p < .01. 

 

Conclusie en discussie 

 

In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag hoe de taalontwikkeling van Turkse en 

Marokkaanse kleuters in Nederland verloopt in zowel de eigen taal als in het Nederlands, 
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welke factoren daarbij een rol spelen, en of er verschil is tussen de ontwikkelingen in deze 

twee talen. De volgende factoren zijn in dit onderzoek opgenomen: de taal die de kinderen 

thuis spreken, de taal waarin ze het Opstapprogramma gevolgd hebben, hoe lang ze op school 

zitten, of ze het oudste kind in het gezin zijn, de leeftijd van de moeder en de verblijfsduur 

van de moeder in Nederland. De verwachting was dat kinderen de taal die ze thuis en tijdens 

het Opstapprogramma spreken, het best beheersten, en dat kinderen van oudere moeders hun 

talen beter beheersen. Ook werd verwacht dat oudste kinderen de eigen taal beter kennen, en 

jongere kinderen het Nederlands. Verder werd een positieve samenhang verwacht tussen de 

beginniveaus van de eigen taal en het Nederlands, tussen de groei in deze talen en tussen het 

korter op school zitten en een snellere groei van het Nederlands. Er werd geen effect verwacht 

van de verblijfsduur van de moeder in Nederland op de taalontwikkeling. 

Er zijn op sommige punten duidelijke verschillen tussen de taalontwikkeling van Turkse 

en Marokkaanse kinderen. In beide groepen werd thuis overwegend in de eigen taal 

gesproken, maar Opstap werd in Turkse gezinnen vooral in de eigen taal uitgevoerd en in 

Marokkaanse gezinnen vooral in het Nederlands. De Turkse kinderen waren zowel aan het 

begin als aan het eind van het onderzoek dominant in de eigen taal, maar de Marokkaanse 

kinderen waren aan het begin in beide talen even goed, en aan het eind dominant in het 

Nederlands. Beide groepen zijn dus niet gebalanceerd tweetalig, hetgeen aansluit bij de 

resulaten van Portes en Hao (1998), waaruit bleek dat kinderen in gezinnen met een lage SES 

minder vaak gebalanceerd tweetalig zijn dan kinderen in gezinnen met een hoge SES. 

Zowel voor de thuistaal als voor de Opstaptaal geldt dat kinderen die hiervoor één van de 

twee talen (de eigen taal of Nederlands) gebruiken, een betere ontwikkeling in deze taal 

hebben dan kinderen die de andere taal gebruiken. Dit komt niet overeen met de resultaten 

van Golberg, Paradis en Crago (2008): zij vonden geen positief effect op de meerderheidstaal 

wanneer deze thuis gesproken werd. Ook sluit het niet geheel aan bij ander onderzoek 

(Gutierrez-Clellen, 1999; Winsler, Díaz, Espinosa, & Rodríguez, 1999), waarin extra 

stimulering van de eigen taal door middel van tweetalig onderwijs een positief effect had op 

de tweede taal, maar niet op de eigen taal. Wel sluit het aan bij onderzoek waarin zulke 

stimulering een positief effect had op de eigen taal, maar niet op de tweede taal (Barnett, et 

al., 2007; Pearson, 2007), en bij onderzoeken die tonen dat er een positieve samenhang is 

tussen de hoeveelheid blootstelling van kinderen aan een taal en de snelheid waarmee hun 

woordenschat groeit (Hart & Risley, 1995; Hoff, 2006). Wordt echter naar de Turkse en 

Marokkaanse kinderen apart gekeken, dan worden nog slechts twee verbanden gevonden. 

Turkse kinderen die Opstap in het Nederlands hebben gedaan, hebben een snellere groei in het 
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Nederlands dan zij, die dit in de eigen taal deden. En Marokkaanse kinderen die thuis de eigen 

taal spreken, beheersen deze beter dan kinderen die thuis Nederlands spreken. Wellicht 

zouden met een grotere onderzoeksgroep ook bij Turkse en Marokkaanse kinderen apart meer 

verbanden gevonden worden. Kinderen boeken gedurende de onderzoeksperiode de grootste 

vooruitgang in hun dominante taal (zie Tabel 3 en 4 in Bijlage 1). Het verschil tussen de 

vooruitgang in de dominante en de niet-dominante taal is vooral voor de Turkse groep erg 

groot. Toch geven bovenstaande resultaten de indruk dat ondersteuning van een taal, 

bijvoorbeeld door die thuis te spreken of tijdens het Opstapprogramma, wellicht vooral voor 

de niet-dominante taal samenhangt met een betere ontwikkeling in die taal. Het is de moeite 

waard om dit in de toekomst te onderzoeken. 

Wat betreft de leeftijd van de moeder zijn de resulaten uiteenlopend. Voor de eigen taal 

geldt, dat hoe ouder de moeder, des te lager het eindniveau en des te kleiner de groei in die 

taal. Dit is echter alleen van toepassing op de Turkse kinderen. Voor het Nederlands hangt een 

hogere leeftijd van de moeder samen met een hoger eindniveau en een grotere groei van de 

taal, maar dit gaat alleen op voor de Marokkaanse kinderen. De verwachting dat kinderen van 

oudere moeders hun talen beter beheersen wordt dus maar voor een klein deel bevestigd door 

de resultaten, en voor een deel is zelfs het omgekeerde het geval. 

Ondanks de verwachting dat de verblijfsduur van moeder geen invloed zou hebben op de 

taalontwikkeling van het kind, is het eindniveau van het kind in de eigen taal lager en in het 

Nederlands hoger naarmate de moeder al langer in Nederland woont. Het eerste gaat echter 

alleen op voor Marokkaanse kinderen en het laatste alleen voor Turkse kinderen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat moeders, naarmate ze langer in Nederland wonen, 

meer Nederlands kennen en wellicht thuis ook spreken, en meer contacten hebben met 

Nederlandssprekenden, waardoor hun kinderen eerder en vaker met het Nederlands in 

aanraking komen en minder met de eigen taal. Dit heeft dan vooral invloed op de taal die bij 

de kinderen niet dominant is, dus bij de Marokkaanse kinderen op de eigen taal en bij de 

Turkse kinderen op het Nederlands. Of deze veronderstelling juist is, zou met toekomstig 

onderzoek nagegaan moeten worden. 

Zoals verwacht, zijn oudste kinderen beter in de eigen taal dan jongere kinderen, en 

jongere kinderen beter in het Nederlands dan oudste kinderen. Dit is in overeenstemming met 

de resultaten van Stevens & Ishazawa (2007). Ook in dit geval blijkt echter dat, wanneer de 

groep wordt gesplitst naar nationaliteit, het effect op de eigen taal alleen geldt voor de 

Marokkaanse kinderen en het effect op het Nederlands alleen voor de Turkse. Het geldt dus 

alleen voor de dominante taal. 
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Voor de verwachting dat kinderen die nog maar kort op school zitten een snellere 

taalgroei doormaken, is geen bewijs gevonden. Wel bleken Turkse kinderen die langer op 

school zitten een hogere eindscore te behalen voor zowel de eigen taal als het Nederlands. Dit 

kan wellicht verklaard worden doordat kinderen die langer op school zitten ook ouder zijn dan 

kinderen die pas op school zitten, en dus verder in hun taalontwikkeling zijn. Een andere 

mogelijke verklaring is dat kinderen pas optimaal kunnen profiteren van de stimulering die ze 

op school krijgen vanaf het moment dat ze goed genoeg Nederlands kennen om te begrijpen 

wat er in de klas gebeurt. Gezien het verschil in beginscores voor het Nederlands, zouden 

Marokkaanse kinderen dit niveau aan het begin van het onderzoek in verhouding al vaker 

hebben dan Turkse kinderen, en zou de verdeling "kort of lang op school" voor hen daarom 

minder relevant zijn. Begrippen die de kinderen op school hebben geleerd, kunnen ze 

vervolgens ook in hun moedertaal makkelijker leren, waardoor er ook voor deze taal een 

verschil is tussen kinderen die korter en langer op school zitten. Deze verklaring sluit aan bij 

het feit dat de effectgrootte van het verschil tussen de scores voor het Nederlands van 

meetmoment 1 en 2 duidelijk groter is voor de Marokkaanse groep, terwijl de effectgroottes 

van het verschil tussen meetmoment 2 en 3 vergelijkbaar zijn voor de Turkse en de 

Marokkaanse groep (zie Tabel 4 in Bijlage 1). In de eerste periode profiteerde vooral de 

Marokkaanse groep van het onderwijs, in de tweede periode kende ook de Turkse groep 

hiervoor voldoende Nederlands. 

Tegen de verwachting in was er alleen voor de Turkse kinderen een zwakke samenhang 

tussen het beginniveau van de eigen taal en van het Nederlands. Tussen de eindniveaus van 

beide talen en de groei in beide talen gedurende het onderzoek is er wel voor zowel de Turkse 

als de Marokkaanse kinderen een matige correlatie. Tussen het begin- en eindniveau van de 

eigen taal en het Nederlands zijn er respectievelijk matige en sterke samenhangen voor zowel 

de hele groep als de Turkse en de Marokkaanse groep afzonderlijk. Voor de Marokkaanse 

groep hangt een hoger beginniveau in de eigen taal of het Nederlands samen met een kleinere 

groei in die taal gedurende het onderzoek. Hoewel het mogelijk is dat hier sprake is van een 

plafondeffect, is dit niet waarschijnlijk, gezien het feit dat de kinderen in beide talen een 

aanzienlijke achterstand hebben. Voor de Turkse groep hangt een hoger beginniveau in de 

eigen taal of het Nederlands samen met een hoger eindniveau in de andere van de twee talen. 

Een hoger beginniveau in de eigen taal hangt voor de Turkse groep ook samen met een 

grotere groei in het Nederlands. Een hoger beginniveau in het Nederlands hangt samen met 

een kleinere groei in de eigen taal voor alle kinderen bij elkaar, maar niet voor Turkse of 

Marokkaanse kinderen afzonderlijk. 
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De samenhangen tussen de eigen taal en het Nederlands zouden indicatief kunnen zijn 

voor de positieve invloed die versterking van de ene taal heeft op de andere taal. In dat geval 

is het belangrijk om de eigen taal in ieder geval niet te verwaarlozen, zodat daarmee ook de 

ontwikkeling van het Nederlands ondersteund wordt. Het is echter niet duidelijk of deze 

interpretatie van de samenhangen wel juist is. Wellicht worden ze veroorzaakt door algemene 

factoren als taalgevoel, intelligentie of een stimulerende (gezins)omgeving. Om hierover 

uitspraken te kunnen doen is verder onderzoek nodig. 

 

Bovenstaande resultaten hebben een aantal implicaties. 

Allereerst zijn er niet genoeg aanwijzingen om te kunnen concluderen dat de eigen taal 

niet belangrijk is en dat het beter is om alleen de ontwikkeling van het Nederlands extra te 

stimuleren, zoals nu vaak het geval is. 

Als men besluit dat de eigen taal ook belangrijk is, dan is er de noodzaak om beide talen 

extra te ondersteunen, gezien de slechte tot matige beheersing van beide talen. Op de vraag 

waar en hoe dit het beste kan gebeuren, kan op grond van dit onderzoek geen eenduidig 

antwoord gegeven worden. Aangezien is gebleken dat Opstap uitvoeren in een bepaalde taal 

samenhangt met een betere score op die taal van de kinderen, is het wellicht een mogelijkheid 

om dit programma in twee talen te gebruiken. Extra ondersteuning voor het Nederlands zou 

ook op scholen gegeven kunnen worden. Dit zou dan tevens de kwaliteit van het Nederlands 

kunnen garanderen. Het effect hiervan zou onderzocht moeten worden. 

Tenslotte is het belangrijk voor degenen die beslissen over beleid aangaande het wel of 

niet extra ondersteunen van de eigen taal of het Nederlands om zich te realiseren dat de 

samenhangen tussen de verschillende factoren niet voor iedereen hetzelfde is. Niet iedereen is 

bij dezelfde aanpak het beste gebaat. Er moet rekening gehouden worden met verschillen 

tussen groepen wat betreft welke taal ze hoofdzakelijk gebruiken en welk niveau kinderen 

hebben in elke taal. Daarnaast moet wellicht ook met individuele verschillen rekening 

gehouden worden. 

 

Tekortkomingen in het huidige en suggesties voor toekomstig onderzoek 

In dit onderzoek is het waarschijnlijk dat een aantal verschillen en samenhangen niet 

opgemerkt zijn doordat er hiervoor niet genoeg power was. Een grootschaliger onderzoek met 

een evenwichte verdeling over de verschillende categorieën, zoals Opstaptaal, thuistaal, 

nationaliteit en SES, zou hiervoor een oplossing bieden. 
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Verder kunnen er door de manier van samenstellen van de onderzoeksgroep allerlei 

(onbekende) variabelen zijn die de resultaten beïnvloeden. Het zou beter zijn om gezinnen die 

willen deelnemen aan het onderzoek willekeurig toe te wijzen aan een bepaalde vorm van 

ondersteuning. 

Ook is het belangrijk om eerder te beginnen met meten, zodat kan worden nagegaan of 

het tempo waarmee de talen zich ontwikkelen verandert wanneer de kinderen naar school 

gaan of wanneer er extra ondersteuning wordt ingezet. 

Tenslotte is het voor toekomstig onderzoek belangrijk om de hele context ook 

nauwkeurig te onderzoeken om een goed beeld te krijgen van hoe alles op elkaar inwerkt. 

Hierbij kan gedacht worden aan welke taal het kind spreekt met andere gezinsleden, vriendjes 

en overigen, hoeveel moeders praten met hun kind, hoe de taalvaardigheid van de andere 

gezinsleden in het Nederlands en de eigen taal is en wanneer het kind voor het eerst met de 

tweede taal in contact kwam. 

Kortom, er moet nog veel onderzocht worden om een goed beeld te krijgen van hoe de 

taalontwikkeling van tweetalige kinderen precies verloopt, wat daar invloed op heeft, en hoe 

die het beste ondersteund kan worden. 
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Bijlage 1 

 

Tabel 1. Taalgebruik in thuissituatie en tijdens Opstap 

  Marokkaans 

  

Turks 

(N = 172) 
Arabisch (N = 66) Berber (N = 69) 

Thuistaal: eigen taal 122 42 43 

 Opstap: Nederlands 7 12 21 

 Opstap: eigen taal 79 3 2 

 Opstap: Nederlands en eigen taal 2 0 0 

 Geen Opstap 34 27 20 

Thuistaal: Nederlands 50 24 26 

 Opstap: Nederlands 12 17 21 

 Opstap: eigen taal 14 0 0 

 Opstap: Nederlands en eigen taal 2 1 1 

 Geen Opstap 22 6 4 

 

Tabel 2. Beschrijvende statistieken van de gemiddelde scores 

 Turks (N = 172)  Marokkaans (N = 135) 

 bereik M (SD)  bereik M (SD) 

ET meetmoment 1 5.00 - 39.50 26.79 (6.28)  0.00 - 45.50 26.03 (10.04) 

ET meetmoment 3 31.39 - 88.33 68.07 (10.44)  0.00 - 86.67 47.08 (17.48) 

NL meetmoment 1 0.00 - 77.08 21.52 (11.44)  5.00 - 53.75 28.71 (11.63) 

NL meetmoment 2 1.25 - 68.75 25.06 (14.41)  5.00 - 78.75 37.69 (14.50) 

NL meetmoment 3 19.17 - 85.56 47.53 (14.81)  24.72 - 89.72 60.79 (12.71) 

 

Tabel 3. Resultaten van t-toetsen voor verschillen tussen Turkse en Marokkaanse groep 

  t df p η
2
 

Eigen taal meetmoment 1 0.73 191.88 .47 .002 

 meetmoment 3 12.33 206.78 < .01 .358 

Nederlands meetmoment 1 -5.40 302 < .01 .088 

 meetmoment 2 -7.60 305 < .01 .159 

 meetmoment 3 -8.27 303 < .01 .184 
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Tabel 4. Resultaten van gepaarde t-toetsen voor verschillen in taalniveau eigen taal en 

Nederlands op verschillende meetmomenten 

   t df p Cohens d 

Eigen taal mm1 - mm3 Totaal 

Turks 

Marokkaans 

-34.64 

-57.90 

-14.90 

278 

156 

121 

< .01 

< .01 

< .01 

2.38 

4.79 

1.48 

Nederlands mm1 - mm2 Totaal 

Turks 

Marokkaans 

-9.38 

-4.92 

-8.51 

303 

169 

133 

< .01 

< .01 

< .01 

0.42 

0.27 

0.62 

Nederlands mm2 - mm3 Totaal 

Turks 

Marokkaans 

-43.04 

-33.24 

-27.54 

304 

169 

134 

< .01 

< .01 

< .01 

1.46 

1.54 

1.69 

Nederlands mm1 - mm3 Totaal 

Turks 

Marokkaans 

-45.64 

-32.70 

-34.48 

301 

167 

133 

< .01 

< .01 

< .01 

2.08 

1.97 

2.36 
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Tabel 5. Pearsoncorrelaties tussen factoren en eindniveau en groei van eigen taal 

 BNL EET ENL GET GNL LM VM
1
 

Beginniveau ET  

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

 

.08 

.18* 

.03 

 

.34* 

.49* 

.33* 

 

.07 

.26* 

-.05 

 

-.16* 

-.14 

-.27* 

 

.01 

.18* 

-.09 

 

.01 

-.01 

.04 

 

-.07 

.07 

-.24* 

Beginniveau NL (BNL)  

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

 

 

-.13* 

.17* 

-.02 

 

.70* 

.72* 

.61* 

 

-.17* 

.03 

-.04 

 

-.12* 

-.09 

-.37* 

 

.25* 

.16* 

.21* 

 

.23* 

.22* 

.20* 

Eindniveau ET (EET) 

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

  

 

-.07 

.36* 

.20* 

 

.88* 

.80* 

.82* 

 

.05 

.33* 

.25* 

 

-.23* 

-.20* 

.02 

 

-.21* 

-.09 

-.28* 

Eindniveau NL (ENL)  

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

 

 

  

-.12 

.17* 

.24* 

 

.62* 

.63* 

.52* 

 

.31* 

.12 

.34* 

 

.22* 

.23* 

.16 

Groei ET (GET)  

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

  

 

 

 

.03 

.23* 

.31* 

 

-.24* 

-.24* 

.01 

 

-.09 

-.17 

-.03 

Groei NL (GNL)  

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

  

 

 

  

.15* 

-.02 

.17 

 

.06 

.09 

-.04 

Leeftijd moeder (LM)  

 Totaal 

 Turks 

 Marokkaans 

  

 

 

 

 

 

.23* 

.22* 

.21* 

* p < .05 

1
 Verblijfsduur moeder 
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Tabel 6. Resultaten van mixed within-between ANOVA's voor groei van Nederlands 

  Wilks' Lambda F N p ηp
2
 

Taal die moeder met kind spreekt Turks 

Marokkaans 

1.00 

.98 

0.28 

1.48 

168 

134 

.76 

.23 

.003 

.022 

Kort of al langer op school Turks 

Marokkaans 

.99 

.96 

0.83 

2.86 

168 

134 

.44 

.06 

.010 

.042 

Opstaptaal Turks 

Marokkaans 

.92 

1.00 

4.39 

0.16 

109 

76 

<.05 

.85 

.077 

.004 

Oudste kind Turks 

Marokkaans 

.99 

.97 

0.73 

1.91 

166 

129 

.48 

.15 

.009 

.029 

 

 


