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Voorwoord 

Deze thesis is geschreven in het kader van de master Orthopedagogiek, richting 

leerlingenzorg. Het is al enige jaren geleden dat ik de bachelor Orthopedagogiek afrondde. Ik 

herinner me van deze bacheloropleiding dat ik het uitvoeren en het beschrijven van 

statistische analyses een pittig onderdeel van de opleiding vond. Na de bachelor ben ik in een 

geheel andere setting werkzaam geweest, waardoor enige kennis over het doen van 

wetenschappelijk onderzoek weggezonken was. Het schrijven van een masterthesis was dan 

ook geen gemakkelijke opgaaf voor mij en vormde beslist een uitdaging. Ik vond het prettig 

om te participeren in een al lopend onderzoek van de universiteit Utrecht, dat als onderwerp 

schooltaalvaardigheid in samenhang met verschillende (thuis)factoren had. Doordat ik me kon 

aansluiten bij een lopend onderzoek ben ik in de gelegenheid gesteld om me goed te 

verdiepen in het begrip schooltaal. Een interessant onderwerp, vooral omdat ik vanuit de 

praktijk tijdens mijn werk als remedial teacher regelmatig signaleer hoe belangrijk het is dat 

kinderen vroegtijdig leren om zich op school goed uit te drukken. Nu deze thesis na een 

intensieve weg tot stand is gekomen, wil ik een ieder die heeft bijgedragen aan de vormgeving 

van dit stuk bedanken voor de inzet en het geduld. 
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 Abstract 

This study investigated the relationships between socioeconomic status (SES) and read aloud 

experience at home and academic language in a sample of monolingual native Dutch children 

aged 4 (n =52). Academic language was measured by evaluating children’s stories about 

pictures in two books using a coding scheme based on the academic language features of 

Schleppegrell (2004). The first book was read aloud and thereafter recaptured by the child  

while looking at the pictures. In contrast to the first book, in the second book the child told the 

story using the pictures without being read aloud first. SES was measured by the mean of the 

highest education level of both parents and their mean level of profession. Read aloud 

experience at home was measured by an interview with questions about reading at home, 

answered  by the primary caregiver. Based on former research-findings it was expectated that 

children with a higher SES had a higher level of academic language. In contrast to former 

research-findings, no relation was found between SES and academic language. A relationship 

was found between read aloud experience at home and several components of academic 

language. Taking working memory into account, did eliminate this relation between read 

aloud and two components of academic language. As expected, SES and read aloud 

experience at home positively correlate. It was expected that read aloud experience at home 

could mediate the relation between SES and academic language, but because of the fact that 

there was no relation between SES and academic language, this expectation is rejected.   

 

Keywords: academic language, SES, read aloud experience, working memory  
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Inleiding 

Op het moment dat vierjarige kinderen naar school gaan krijgen zij te maken met schooltaal 

(Aarts, Demir, Henrichs, Kurvers & Laghzaoui, 2006). Sommige kinderen krijgen hier eerder 

mee te maken doordat de ouders thuis bepaalde aspecten van schooltaal hanteren. Dit geldt 

echter niet voor alle kinderen. Voor deze kinderen onderscheiden de taalervaringen die zij op 

school opdoen zich van de taalervaringen die zij thuis opdoen. Kinderen praten thuis met de 

overige gezinsleden vaak over onderwerpen die zich op dat moment voordoen. De 

onderwerpen van gesprekken thuis liggen vaak in de directe omgeving van de 

gesprekspartners en zijn vaak aanwijsbaar. Hierdoor is het niet altijd nodig om bij dit 

taalgebruik begrippen zo expliciet en specifiek mogelijk uit te drukken. Op school moeten 

kinderen zich echter zo specifiek en expliciet mogelijk uitdrukken, omdat de onderwerpen op 

school vaak bestaan uit abstracte begrippen. Op school wordt dan ook van kinderen verwacht 

dat zij onderwerpen in hun taalgebruik nader kunnen expliciteren en specificeren. Het is op 

school van belang dat kinderen in hun vertelling het onderwerp zelf kunnen verwoorden. 

Schooltaal bestaat uit zakelijk taalgebruik dat ook voor toehoorders die onbekend zijn met het 

onderwerp duidelijk is (Schleppegrell, 2004). Schooltaal onderscheidt zich dus van dagelijks 

interpersoonlijk taalgebruik doordat het complexe informatie in contextarme omstandigheden 

duidelijk maakt aan toehoorders die niet bekend zijn met het onderwerp. Ofwel, schooltaal is 

taal die gedecontextualiseerd, expliciet en complex van aard is. Kinderen met de 

schoolgaande leeftijd dienen tijdig schooltaal te verwerven zodat zij op school kunnen praten 

en denken over abstracte begrippen (Schleppegrell, 2004).  

 Een goede beheersing van schooltaal is van belang omdat verschillen tussen  

leerlingen in taalvaardigheid op school van oudsher als een belangrijke verklaring voor 

verschillen in schoolsucces worden aangevoerd (Heath, 1983). Gelet op de samenhang met 

schoolsucces is het van belang dat jonge kinderen thuis goed voorbereid worden op het 

gebruik van schooltaal (Hootsen & Aarts, 2006). Naar verwachting zijn er verschillen in de 

mate waarin en de manier waarop kinderen in de voorschoolse periode voorbereid worden op 

schooltaal. Kinderen zijn beter voorbereid op schooltaal, wanneer zij in de voorschoolse 

periode worden voorgelezen (Hootsen & Aarts, 2006). Ouders met een hogere SES lezen hun 

kinderen gemiddeld meer voor, waardoor deze kinderen een grotere taalvaardigheid hebben 

(Hoff, 2006).  

 Alhoewel de samenhang tussen SES en schooltaal en de samenhang tussen 

voorleeservaring en schooltaal is onderzocht voor verschillende aspecten van schooltaal, is dit 

niet het geval voor alle aspecten tezamen. Hierom richt dit onderzoek zich op de samenhang 
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tussen SES en alle aspecten van schooltaal en de samenhang tussen voorleeservaring en alle 

aspecten van schooltaal. Onderzoek naar deze samenhang kan veel inzicht geven in hoe een 

kind thuis voorbereid kan worden op schooltaal en hoe het kind thuis voorzien kan worden 

van een taalaanbod dat het nodig heeft om schooltaal te verwerven. De 

onderzoeksbevindingen zijn in het kader van schoolsucces dan ook van belang voor het 

opzetten en het verbeteren van taalvaardigheidprogramma’s voor jonge kinderen. Door inzicht 

te creëren in eerder genoemde samenhangen kan mogelijk vroegtijdig voorkomen worden dat 

kinderen later op school achterblijven in hun prestaties en op den duur zelfs uitvallen. 

Kinderen zouden in taalvaardigheidprogramma’s voorgelezen kunnen worden wanneer blijkt 

dat er een samenhang is tussen voorleeservaring en schooltaalvaardigheid. 

 Onderzoek wijst uit dat voorleeservaring samenhangt met de SES van de ouders. 

Kinderen uit gezinnen met een hoge SES worden vaker voorgelezen door hun ouders dan 

kinderen uit gezinnen met een lage SES (Fletcher & Reese, 2005). Aangezien 

voorleeservaring samenhangt met taalvaardigheid, is het mogelijk dat voorleeservaring een 

mediërend effect heeft op de eventuele samenhang tussen SES en schooltaal.  

 Naast SES en voorleeservaring is het werkgeheugen een derde variabele die 

mogelijk invloed heeft op de schooltaalontwikkeling. Het vermogen van het werkgeheugen 

om voorgelezen stof te onthouden hangt samen met taalvaardigheid (Adams en Gathercole, 

1996; Adams & Gathercole, 2000). Het is daarom van belang te kijken naar de invloed van 

het werkgeheugen op de taalontwikkeling. Op het moment dat er een verband tussen 

voorlezen en schooltaal gevonden wordt, dan zou dit verband aan het werkgeheugen kunnen 

worden toegeschreven. Wanneer voor het werkgeheugen gecontroleerd wordt, dan is er een 

zuiverdere meting van het verband tussen voorlezen en schooltaal. Het voorgaande leidt tot de 

volgende onderzoeksvragen:  

 

1) Hangt SES samen met de mate van de beheersing van schooltaal bij kinderen?  

2) Wordt de samenhang tussen SES en schooltaal gemedieerd door voorleeservaring? 

3) Hoe hangt voorleeservaring samen met de mate van de beheersing van schooltaal bij  

kinderen?  

4) Bestaat er een samenhang tussen voorleeservaring en schooltaal als rekening wordt 

gehouden met de invloed van het werkgeheugen?  
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Schooltaal 

Schooltaal wordt uitgebreid besproken door Schleppegrell (2004). Zij beschrijft dat er van 

kinderen verwacht wordt dat ze het specifieke schooltaalregister kunnen hanteren. Dit 

schooltaalregister wordt gevormd door een aantal lexicale en grammaticale kenmerken die 

kinderen nodig hebben om zich specifiek en expliciet genoeg uit te kunnen drukken op 

school. Voor deze lexicale en grammaticale kenmerken van schooltaal in de taaluitingen van 

het kind is een coderingssysteem ontwikkeld, namelijk het DASH-coderingssysteem (DASH, 

2006). Het coderingssysteem is gebaseerd op de functionele grammatica van Halliday (1994). 

Binnen de functionele grammatica van Halliday (1994) bestaat het idee dat er een relatie 

bestaat tussen de sociale context en de manier waarop iets gezegd wordt. Taal wordt gezien 

als een sociaal proces dat bijdraagt aan de verwezenlijking van verschillende sociale 

contexten. Op basis hiervan kunnen de lexicale en grammaticale kenmerken van schooltaal 

bekeken worden vanuit drie niveaus, ofwel componenten, die betrekking hebben op iedere 

uiting (Schleppegrell, 2004). De drie componenten van schooltaal zijn: ideeënveld (field), 

bedoeling (tenor) en wijze (mode). Schooltaal wordt gekarakteriseerd door het helder en 

efficiënt overbrengen van boodschappen. Bij de eerste component, het ideeënveld, uit zich dat 

in informatiedichte uitingen. Een gespreksonderwerp wordt informatiedicht en efficiënt 

overgebracht als er een rijke, specifieke woordenschat wordt gebruikt en als informatie wordt 

gespecificeerd. In gesprekken dienen logische relaties weergegeven te worden door het 

gebruik van zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, bijwoorden 

en woorden die verwijzen naar een tijd en plaats. Omdat deze woorden inhoudelijk 

betekenisdragend zijn, worden zij ook wel inhoudswoorden genoemd. Schooltaal wordt 

effectief overgebracht door het communicatief doel uitdrukkelijk te formuleren. Bij de tweede 

component, bedoeling, uit zich dit in interpersoonlijke uitingen, waaronder 

werkwoordsvormen en werkwoordstijden, waarin de spreker zich uitdrukt en oordeelt over de 

zinsinhoud. Ook wordt door de spreker kenbaar gemaakt hoe deze zinsinhoud zich verhoudt 

tot de werkelijkheid. De component bedoeling verwijst naar de relatie die tot stand gebracht 

wordt tussen de spreker enerzijds en de toehoorder anderzijds (Schleppegrell, 2004). De 

manier waarop een betoog wordt opgebouwd staat binnen de derde component, wijze, centraal 

(Aarts et al., 2006). De component wijze wordt verwezenlijkt door tekstuele uitingen, zoals 

samenhangende zinspreuken, inclusief voegwoorden en verbindingswoorden, strategieën om 

zinnen te combineren en de thematische organisatie van teksten.   

 Schleppegrell (2004) bespreekt genres waarin schooltaal kan voorkomen. Deze 

taalgenres kennen eigen lexicale en grammaticale uitdrukkingen die passen bij het doel van de 



Gaby Groenendaal 6 

communicatie. In dit onderzoek staat het genre onpersoonlijk narratief centraal omdat er in 

onderzoeksvraag 3 wordt gekeken naar de samenhang tussen voorleeservaring en schooltaal. 

Deze vraag kan het beste beantwoord worden binnen het genre onpersoonlijk narratief omdat 

het kind hier geconfronteerd wordt met een onbekend verhaal waarvan het daarna in de 

interactietaken de onderlinge verbanden weer moet kunnen geven. De interactietaken tussen 

de proefleidster en het kind worden dus vastgelegd binnen het genre onpersoonlijk narratief. 

Narratieve taalvaardigheden zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. Het kind 

gebruikt op school en in alledaagse situaties narratieve taalvaardigheden (Schleppegrell, 

2004). Bij narratieve taalvaardigheden wordt informatie op een samenhangende en 

gestructureerde wijze weergegeven door onderlinge verbanden helder weer te geven 

(Fiorentino & Howe, 2004). Schleppegrell (2004) bespreekt dat in het genre onpersoonlijk 

narratief een verhaal uiteengezet wordt door gebeurtenissen uit het verhaal te bespreken en te 

evalueren. De nadruk ligt op de actie van deelnemers in het tegenover elkaar plaatsen van 

problemen. De toehoorder is niet bij het vertelde verhaal aanwezig geweest. Om een verhaal 

duidelijk over te brengen, moeten onderlinge verbanden binnen de gebeurtenis goed uitgelegd 

worden. 

 

SES en schooltaal 

Verschillende onderzoekers tonen aan dat een hoge SES van moeders samenhangt met een 

hoog taalniveau van het kind omdat moeders met een hoge SES hun kind vaker voorlezen en 

vaker met hun kind converseren dan moeders met een lage SES (Hart & Risley, 1995; Hoff, 

Laursen & Tardiff, 2002; Hoff, 2003; Hoff-Ginsberg, 1998; Snow, 1999). Onderzoek bij 2-, 

4- en 5-jarige kinderen toont aan dat er een positieve samenhang is tussen SES en gemiddelde 

uitingslengte (MLU) (Snow, 1999; Hoff, 2003). Ouders met een hoge SES praten meer met 

hun kinderen dan ouders met een lage SES en ouders met een hoge SES ontlokken vaker 

conversaties bij het kind dan ouders met een lage SES (Hoff et al., 2002; Hart & Risley, 

1995). SES-gerelateerde verschillen in de complexiteit van de zinsbouw van 5-jarige kinderen 

kan worden verklaard door de variatie in de complexiteit van de zinsbouw van de moeder 

(Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman & Levine 2002). Onderzoek van Hootsen en Aarts 

(2006) wijst uit dat alle moeders van 3-jarige kinderen soms kenmerken van schooltaal in hun 

taalaanbod gebruiken. Hoogopgeleide moeders doen dat wel vaker dan laagopgeleide 

moeders. Hoogopgeleide moeders gebruiken langere zinnen, meer verschillende woorden en 

ze praten vooral ook meer over het waarom van dingen (Hootsen & Aarts, 2006).  
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Uit verschillende onderzoeken komt dus naar voren dat kinderen uit gezinnen met een 

hogere SES thuis al meer kennis met meer aspecten van schooltaal maken dan kinderen uit 

gezinnen met een lagere SES. Vanwege de uitkomsten in de verschillende onderzoeken wordt 

in dit onderzoek verwacht dat kinderen uit gezinnen met een hogere SES een grotere 

beheersing (van de verschillende componenten) van schooltaal hebben dan kinderen uit 

gezinnen met een lagere SES. 

 

Voorleeservaring en schooltaal 

De samenhang tussen voorleeservaring en onderdelen van schooltaal is verscheidene malen 

onderzocht. Daarentegen is er nog weinig bekend over de relatie tussen alle onderdelen van 

schooltaal tezamen en voorleeservaring. Dit onderzoek probeert hier meer inzicht in te 

verschaffen. Voorlezen is een manier om kinderen thuis voor te bereiden op schooltaal. Door 

middel van voorlezen leren kinderen de inhoud en de betekenis van woorden en de relatie 

tussen concepten, hoe de betekenis van zinnen geanalyseerd kan worden, hoe zinnen tot 

elkaar in verband staan en hoe kennis impliciet afgeleid kan worden uit teksten (Hoff, 2006). 

Tijdens voorlezen wordt het kind voorzien van zinnen die onderling samenhangen. Deze 

zinnen bevatten vaak nieuwe woorden die in een betekenisvolle context weergegeven worden. 

Dit helpt het kind om de betekenis van deze woorden te begrijpen (Weizman & Snow, 2001). 

Kalia (2007) kwam in haar onderzoek tot de bevinding dat er een sterke samenhang is tussen 

de mate waarin kinderen door hun ouders uit boeken worden voorgelezen en het gebruik van 

voegwoorden, werkwoorden en voorzetsels. Het voorlezen aan 3- en 4-jarige kinderen aan de 

hand van een dialoog hangt samen met een hogere MLU en het gebruik van een hoger aantal 

verschillende woorden (Crain-Thoreson & Dale, 1999; Hargrave & Sénéchal, 2000; Lonigan 

& Whitehurst, 1998). MLU en zinsbouw zijn aspecten die onder schooltaal vallen. Uit 

literatuuronderzoek komt dus naar voren dat er een samenhang is tussen de mate van 

voorleeservaring van kinderen en het niveau van enkele aspecten van schooltaal. Op grond 

hiervan wordt in dit  onderzoek verwacht dat er een positieve samenhang is tussen de mate 

van voorleeservaring en de mate van de beheersing van (verschillende componenten van) 

schooltaal.  

 

Werkgeheugen en taalvaardigheid 

In onderzoek naar de ontwikkeling van taalvaardigheden speelt ook het werkgeheugen een  

belangrijke rol. Het werkgeheugen bestaat uit drie subsystemen en een executief systeem 

(Baddeley, 1996). Verbale informatie wordt in het subsysteem van de fonologische lus  
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tijdelijk opgeslagen en vervolgens verwerkt door aansturing van het centraal executief  

controlesysteem. Het vermogen van het korte termijngeheugen om verbale informatie tijdelijk  

op te slaan hangt samen met MLU, woordenschat, informatiedichtheid en zinsbouw (Adams  

& Gathercole, 1996; Adams & Gathercole, 2000). Omdat voorgelezen stof door kinderen al 

dan niet goed onthouden kan worden is het op grond van de onderzoeksresultaten uit de 

onderzoeken van Adams & Gathercole (1996, 2000) van belang in dit onderzoek voor het 

werkgeheugen te controleren. Door te controleren voor het effect van het werkgeheugen kan 

bekeken worden of er een samenhang bestaat tussen voorleeservaring en (verschillende 

componenten van) schooltaal, los van het werkgeheugen.  

 

Methode 

Onderzoeksgroep 

In het onderzoek worden 4-jarige Nederlandse kinderen (n= 52) betrokken, waarvan 25 

jongens en 27 meisjes. De ouders van alle kinderen zijn in Nederland geboren. Het zijn 

kinderen die voornamelijk in Tilburg en Utrecht wonen.  

 

Procedure 

Bij de werving van de onderzoekseenheden zijn adressenlijsten gebruikt met de 

adresgegevens van gezinnen met een kind in de leeftijd van 35 maanden tot 43 maanden. De 

gezinnen die uitgenodigd werden, waren woonachtig in de gemeenten Utrecht en Tilburg. De 

adresgegevens werden vrijgegeven en beschikbaar gesteld door de betreffende gemeenten en 

daarnaast werden adressen vrijgegeven door peuterklassen. Een voorwaarde voor deelname 

aan het onderzoek was dat de kinderen geen ernstige ontwikkelingsachterstanden en spraak- 

en gehoorproblemen hadden. Om de onderzoeksvragen met de gezinsfactoren SES en 

voorleeservaring goed te kunnen beantwoorden was het van belang dat kinderen thuis 

voldoende tijd in het gezin doorbrachten. Kinderen die meer dan twee dagen in de week of 

vier halve dagen in de week op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal verbleven, werden 

dan ook uitgesloten van het onderzoek. De laatste voorwaarde was dat er binnen het gezin 

hoofdzakelijk in het Nederlands met elkaar gecommuniceerd moest worden. Gezinnen 

voldeden aan deze voorwaarde als de gezinsleden voor gedurende minimaal 70% van de tijd 

Nederlands met elkaar spraken. Om te beoordelen of gezinnen aan dit criterium voldeden, 

werd de ouders gevraagd welke taal zij spraken tijdens dagelijkse bezigheden als bijvoorbeeld 

eten, spelen en lezen. Van de gezinnen die aan de voorwaarden voldeden, gaf 65% 

toestemming om te participeren in het onderzoek. Van de overige 35% niet participerende 
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gezinnen gaven de ouders aan het te druk te hebben met andere bezigheden of geen interesse 

te hebben in het onderzoek. Als blijk van waardering voor deelname aan het onderzoek 

ontvingen de gezinnen na de dataverzameling een cadeaubon van €10 en een boek voor het 

kind.    

De data werden verzameld gedurende twee huisbezoeken. De gezinnen werden 

bezocht door een geschoolde onderzoeksassistente. Deze onderzoeksassistentes studeerden 

psychologie of pedagogiek. Ieder bezoek aan het gezin nam ongeveer tweeënhalf uur in 

beslag. Tijdens deze bezoeken werd de ouder die het meest bij de opvoeding van het kind 

betrokken was, in dit onderzoek betrof het altijd de moeder, geïnterviewd. De interviews 

bevatten vragen over de burgerlijke staat van de ouders, de hoogst genoten opleiding en 

vragen over voorleesactiviteiten in de thuisomgeving. De interactie tussen de proefleidster en 

het kind werd tijdens het voorlezen vastgelegd op videocamera.    

 

Instrumenten 

Meetinstrument schooltaalvaardigheid 

Gedurende een bezoek aan het gezin werd in het genre onpersoonlijk narratief door de 

proefleidster een verhaaltje voorgelezen van ‘Das gaat in bad’ (boekje 1). Dit verhaaltje werd 

ondersteund met prenten, die tijdens het voorlezen aan het kind getoond werden. Na het 

voorlezen van boekje 1 vroeg de proefleidster het kind het verhaal aan de hand van de plaatjes 

na te vertellen aan een handpop, Ernie van Sesamstraat. De proefleidster moedigde het kind 

aan door handpop Ernie interesse te laten tonen in het verhaaltje en het kind te stimuleren 

meer te vertellen door algemene opmerkingen als ‘vertel me meer’. Ook werd een 

beeldverhaal van plaatjes aangeboden van het boekje ‘De slab van Bas’ (boekje 2). Het kind 

werd na het tonen van het beeldverhaal gevraagd aan de hand hiervan een verhaal te vertellen 

aan de pop. Er is gekozen voor 2 boekjes omdat er bij de boekjes een verschil in 

ondersteuning geboden werd. Bij boekje 1 werd een passieve ondersteuning geboden door het 

kind enkel aan te moedigen. Daarentegen werden bij boekje 2 door de proefleidster vragen als 

‘waarom’ en ‘waar’ gesteld. Het kind werd hierdoor meer ondersteund door de proefleidster 

dan bij boekje 1. Door deze vragen werd richting gegeven aan de vertelling van het kind. Het 

is dan ook interessant om na te gaan of er verschillen in het niveau van schooltaal zijn op de 2 

boekjes.  

 De scoring van schooltaal gebeurde na afloop van de interactie op basis van video-

opnamen. De uitingen werden gescoord aan de hand van een codeerschema, afgeleid van 

Schleppegrell (2004). Hierbij werden de categorieën gehanteerd, die de hoofdcomponenten 
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van schooltaal vormen: ideeënveld, bedoeling en wijze (Schleppergrell, 2004). Hieronder 

wordt beschreven uit welke schooltaaluitingen de drie componenten bestaan zijn en op welke 

wijze de schalen van deze componenten geconstrueerd zijn.  

 

Meetinstrument ideeënveld 

Van de component ideeënveld wordt een schaal geconstrueerd met daarin alle woorden die de 

inhoud van een tekst specificeren en verduidelijken. Hieronder valt het aantal 

inhoudswoorden per uiting (alle zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijk 

naamwoorden, telwoorden en een aantal bijwoorden met een duidelijke betekenis). Ook 

vallen onder deze component specifieke plaats- en tijdsbepalingen en niet specifieke plaats- 

en tijdbepalingen. De schaal wordt gevormd door de som van de z-scores van de 

inhoudswoorden, specifieke en niet-specifieke plaats- en tijdbepalingen. De Cronbach’s 

Alpha van deze schaal is  voor boekje 1 .650 en voor boekje 2 .512. 

 

Meetinstrument bedoeling 

Van de component bedoeling wordt een schaal geconstrueerd met daarin woorden die het 

communicatieve doel aanduiden. Onder deze component vallen de werkwoordmodus en de 

werkwoordstijd. De werkwoordsmodus geeft aan of een kind zich beschrijvend, vragend of 

stellend uit. Als het kind zich beschrijvend uit, duidt dit op een betere narratieve 

taalvaardigheid dan als het kind zich vragend, stellend of bevelend uit. Als het kind als 

werkwoordstijd een voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, voltooid verleden 

tijd of toekomstige tijd hanteert, dan heeft het kind een betere narratieve taalvaardigheid dan 

wanneer het kind geen werkwoord of onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt. De schaal 

wordt gevormd door de som van de z-scores van de items werkwoordsmodus en 

werkwoordstijd.  De Cronbach’s Alpha van deze schaal is voor boekje 1 .574 en bij boekje 2 

.601. 

 

Meetinstrument wijze 

Onder de component wijze vallen woorden die een expliciete samenhang tussen uitingen 

weergeven en woorden die een tekst gestructureerd doen opbouwen. In wijze wordt de som 

van de voegwoorden opgenomen. Deze woorden bestaan uit additieve, temporele, causale, 

tegenstellende en vergelijkende voegwoorden. Daarnaast wordt de zinsbouw meegenomen, 

waarbij geldt dat als een kind samengestelde (ondergeschikte en nevengeschikte) zinnen 

gebruikt, het een hoger niveau van schooltaal heeft dan als het enkelvoudige zinnen 
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formuleert. Verder worden binnen de component wijze de uitingen van het kind in zijn geheel 

genomen beoordeeld op de samenhang van de uitingen (Textual 1), het abstractieniveau van 

de uitingen (Textual 2) en de narratieve taalvaardigheid. Bij Textual 1 wordt de 

samenhangendheid van het verhaal dat wordt (na)verteld beoordeeld. Met samenhang wordt 

bedoeld dat de afzonderlijke uitingen zinvol deel van een tekst uitmaken. Er wordt voor de 

beoordeling van de samenhang een 7- puntsschaal gebruikt. Schaalpunt 1 betekent dat het 

verhaal zeer onsamenhangend is en schaalpunt 7 betekent dat het verhaal sterk samenhangend 

is. Bij Textual 2 gaat het om het abstractieniveau van het (na)vertelde verhaal op een 4-

puntsschaal. Deze abstractieniveaus zijn ontwikkeld door Blank, Rose en Berlin (1978). Een 

uiting wordt op het laagste niveau (‘A Matching Perception’) gescoord als deze informatie 

bevat die direct waarneembaar en concreet is. Een uiting wordt op het hoogste 

abstractieniveau (‘Reasoning about Perception’) gescoord als voorbij gegaan wordt aan het 

direct waarneembare. Op dit niveau gaat het niet over het direct zichtbare, maar over wat 

daaruit afgeleid kan worden. Voorbeelden van activiteiten op dit niveau zijn voorspellen, 

probleem oplossen, en verklaren (Aarts et al., 2006). De narratieve taalvaardigheid wordt 

beoordeeld aan de hand van het classificatieschema voor lezen van Sulzby (1986). Dit 

classificatieschema bestaat uit 12 punten. In dit onderzoek worden alleen punt 1 tot en met 7 

gescoord. Punt 1 betekent dat het kind een onderdeel labelt of een beschrijving van een 

onderdeel geeft of commentaar geeft door wat informatie te geven. Het kind verbindt de 

onderdelen niet aan elkaar. Punt 7 betekent dat het kind zich stukken tekst heeft eigen 

gemaakt. Het kind geeft een representatie van schrijftaal uit het boek weer. Ook voor deze 

schaal geldt dat gewerkt wordt met z-scores. De Cronbach’s Alpha voor de schaal wijze is bij 

boekje 1 .702 bij boekje 2 .770. 

 

De betrouwbaarheid van de totaalschaal van schooltaal, de som van alle subschalen, is voor 

boekje 1 .824 en voor boekje 2 .778. 

 

Meetinstrument SES 

De variabele SES wordt gemeten in de vragenlijst ‘Taal in huis’. De variabele is samengesteld 

uit het gemiddelde van de hoogst behaalde opleiding van beide ouders. Deze variabele werd 

gemeten op een 6-puntsschaal (1 = basisschool, 2 = LBO, VSO en LAVO, 3 = MAVO, 4 = 

HAVO en MBO, 5 = VWO en HBO en 6 = academische studie). Ook is de variabele 

samengesteld uit het gemiddelde beroepsniveau van de ouders. De betrouwbaarheid van deze 

schaal is .867. 
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Meetinstrument voorleeservaring 

De variabele voorleeservaring werd eveneens gemeten in het interview ‘Taal in huis’. Hierin 

werd gevraagd naar de frequentie van voorleesgewoonten van de ouders. De frequentie van 

het voorlezen werd vastgesteld door na te gaan hoe vaak kinderboeken, informatieve boeken 

en ABC-boeken voorgelezen werden. De vragenlijst werd door  de opvoeder, die de meeste 

tijd met het kind doorbracht, ingevuld. Voorbeelditems waren: ‘Worden er grappige 

gedichtjes versjes of kleine verhaaltjes aan uw kind voorgelezen?’ en ‘Wordt uw kind 

gevraagd om cijfers of letters in het boek aan te wijzen?’. Deze vragenlijst meet deze items op 

een 5-puntsschaal (punt 1= nee, nooit, punt 5= ja, dagelijks). De schaal bestaat uit 21 items. 

Naast deze items werden er ook nog andere items over het voorleesgedrag van de ouders 

opgenomen als: ‘Worden er tijdens het lezen van het boek vragen gesteld?’ en ‘Wordt er 

uitleg gegeven over wat er gelezen wordt of wat er te zien is?’ Deze items werden op een 3-

puntsschaal gemeten (1 = nooit en 3 = altijd). De betrouwbaarheid van deze schaal is .905. 

 

Meetinstrument werkgeheugen 

Het geheugen werd gemeten aan de hand van het onderdeel ‘cijferreeks’ van de McCarthy’s 

Ontwikkelingsschaal (Meulen, van der & Smrovský, 1986). Kinderen moesten een 

getallenvolgorde onthouden die door de computer auditief werd aangeboden. De 

getallenreeksen varieerden in lengte tussen de 1 en 9 en de reeksen werden steeds langer. 

 

Analyses 

Om onderzoeksvraag 1 en 3 te beantwoorden worden correlaties tussen de gemiddelden van 

SES en voorleeservaring en de gemiddelde scores op de drie verschillende componenten van 

schooltaal berekend. Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 2 wordt een stepwise 

Multiple Regressieanalyse uitgevoerd, mits er bij onderzoeksvraag 1 een samenhang wordt 

gevonden tussen SES en (de componenten van) schooltaal. Voor het beantwoorden van 

onderzoeksvraag 4 wordt een partiële correlatieanalyse uitgevoerd. Voor alle 

onderzoeksvragen geldt dat er eenzijdig getoetst wordt. 

 

Resultaten 

Beschrijving SES, voorleeservaring en werkgeheugen 

Omdat wordt gewerkt met z-scores is het gemiddelde voor alle variabelen 0 en de 

standaarddeviatie 1. In tabel 1 staan voor beide boekjes de gemiddelde scores en de 

standaarddeviaties opgenomen. Voor de componenten van schooltaal dient daarbij opgemerkt 



  SES en voorleeservaring en schooltaalvaardigheid  13 
  

 

 

te worden dat het een weergave van de ruwe scores betreft, die in de tabel nog niet omgezet 

zijn naar z-scores. De SES varieert van 1.5 tot 6.5 met een range van 5. Van de totale 

onderzoeksgroep heeft 9% MAVO als opleidingsniveau afgerond. Daarnaast heeft 10% VWO 

en/ of HBO als opleidingsniveau en 8% van de onderzoeksgroep is academisch geschoold. De 

variabele voorleeservaring varieert van 1 tot 5 met een range van 4. De gemiddelde waarde op 

het werkgeheugen was 10. Uit Q-Q Plots komt naar voren dat de variabelen SES, 

voorleeservaring en werkgeheugen allemaal normaal verdeeld zijn. 

     

Tabel 1. Beschrijvende statistieken  

                                       Mean  boekje 1               SD boekje 1               Mean boekje 2               SD boekje 2  

Schooltaal                       10.12                               4.49                            9.06                               2.35 

Ideeënveld                       2.33                                .822                            2.04                                .50 

Bedoeling                        .62                                  .22                               .838                               .397 

Wijze                               6.88                                2.57                            6.37                                1.94 

SES                                 4.51                                1.20                             4.51                               1.20 

Voorlezen                        3.66                                .87                              3.69                                .86 

Werkgeheugen                10.12                              3.93                             10.08                             3.96 

                                      

 

 Beschrijving resultaten 

Allereerst worden per boekje de resultaten van onderzoeksvragen 1 en 2 weergegeven, 

waarbij in onderzoeksvraag 1 de vraag beantwoord wordt of er sprake is van een samenhang 

tussen SES en schooltaal. Als er een samenhang gevonden wordt tussen SES en schooltaal, 

dan wordt voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 2 onderzocht of het verband tussen 

SES en schooltaal door voorleeservaring wordt gemedieerd. Vervolgens worden de resultaten 

van onderzoeksvraag 3 beschreven, waarin uiteengezet wordt of er een samenhang bestaat 

tussen voorleeservaring en schooltaal. Tot slot worden de resultaten van onderzoeksvraag 4 

weergegeven, waarin toegelicht wordt of er een samenhang bestaat tussen voorleeservaring en 

schooltaal als er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen. 

 Allereerst is er gecontroleerd voor outliers door middel van scatter plots. Indien nodig, 

zijn deze outliers verwijderd om tot een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te komen. Alle 

kinderen met scores die meer dan twee standaarddeviaties van het gemiddelde afweken, zijn 

niet meegenomen in de analyses.  
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SES en schooltaal 

Om te achterhalen of er een samenhang is tussen SES en (de drie componenten van) 

schooltaal zijn er correlatieanalyses uitgevoerd. In tabel 2 staan de resultaten van deze 

correlatieanalyses weergeven. De Pearson Correlatie wordt toegepast op (continue) variabelen 

op intervalniveau. Een belangrijke assumptie is dat voor iedere waarde van de afhankelijke 

variabele een normale distributie bestaat. Dit kan niet worden getest. De normale verdeling 

(aan de hand van een Q-Q Plot beoordeeld) van beide variabelen wordt echter beschouwd als 

indicatie dat de voorwaarde niet geschonden wordt. Indien er geen sprake is van een normale 

verdeling, wordt gebruik gemaakt van de minder restrictieve Spearman Correlatie.   

 

Boekje 1 

Uit een Q-Q Plot komt naar voren dat de variabele schooltaal niet normaal verdeeld is. 

Hierom wordt middels een Spearman Correlatie bekeken of er een samenhang bestaat tussen 

SES en schooltaal. Er komt op dit boekje geen samenhang naar voren tussen SES en 

schooltaal (ρ .105, p > .05). Omdat uit een Q-Q Plot naar voren komt dat de variabele wijze 

niet normaal verdeeld is, is middels een Spearman Correlatie bekeken of er een samenhang 

bestaat tussen SES en wijze. Voor het onderzoeken van de samenhang tussen ideeënveld en 

bedoeling en SES wordt een Pearson Correlatie uitgevoerd, omdat deze variabelen normaal 

zijn verdeeld. Er wordt geen samenhang gevonden tussen SES en ideeënveld (r .098, p > .05). 

Ook wordt er geen samenhang gevonden tussen SES en bedoeling (r .029, p > .05). Tot slot 

wordt er ook geen samenhang gevonden tussen SES en wijze (ρ .103, p > .05). 

 

Boekje 2 

Uit een Q-Q Plot komt naar voren dat de variabele schooltaal en SES normaal verdeeld zijn. 

Hierom wordt voor het onderzoeken van de samenhang tussen SES en schooltaal een Pearson 

Correlatie toegepast. Er komt geen samenhang naar voren tussen SES en schooltaal (r -.058, p  

> .05). Het is misschien wel mogelijk dat één of meerdere componenten van schooltaal 

samenhangen met SES. Uit Q-Q Plots komt naar voren dat de drie componenten eveneens 

normaal verdeeld zijn. Hierom wordt voor het onderzoeken van de samenhang tussen SES en 

de drie componenten een Pearson Correlatie toegepast. Er is geen samenhang tussen SES en 

ideeënveld (r -.089, p > .05). Kinderen met een hoge SES gebruiken dus niet meer 

inhoudswoorden per uiting, niet-specifieke plaats- en tijdsbepalingen en specifieke plaats- en 

tijdbepalingen dan kinderen met een lage SES. Op dezelfde wijze werd onderzocht of er een 

samenhang bestaat tussen SES en bedoeling. Hier komt geen samenhang naar voren (r -.065, 
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p > .05). Ook tussen SES en wijze bestaat geen samenhang (r -.034, p > .05). Kinderen met 

een hoge SES gebruiken dus niet vaker voegwoorden en samengestelde zinnen dan kinderen 

met een lage SES.  

 

Tabel 2. Correlaties tussen SES en de drie componenten van schooltaal 

                                           Schooltaal             Ideeënveld             Bedoeling             Wijze   

SES              

Boekje 1                              ρ .105                    r .098                   r .029                    ρ.103            

Boekje 2                              r -.058                   r -.089                  r-.065                   r-.034                             

*Een significante correlatie (p < .05) 

 

Om onderzoeksvraag 1 te beantwoorden is bekeken of SES samenhangt met (de componenten 

van) schooltaal. De correlatieanalyses laten geen samenhang zien tussen SES en schooltaal. 

Ook als de componenten van schooltaal in de correlatieanalyses betrokken worden is er geen 

samenhang met SES. Hierom wordt de hypothese dat er sprake is van een samenhang tussen 

SES en schooltaal verworpen. Omdat er geen sprake is van een samenhang tussen SES en 

schooltaal bestaat er ook geen mediatie-effect van voorleeservaring op de samenhang tussen 

SES en schooltaal, zoals omschreven in onderzoeksvraag 2. 

 

Voorleeservaring en schooltaal 

Om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden, is bekeken of er een samenhang bestaat tussen 

voorleeservaring en de verschillende componenten van schooltaal. Alvorens de resultaten uit 

de analyses nader weergegeven worden, is het interessant om aan te geven dat er een verband 

bestaat tussen SES een voorleeservaring (r .352, p < .05). Kinderen uit gezinnen met een hoge 

SES worden dus vaker voorgelezen dan kinderen uit gezinnen met een lage SES. Op grond 

hiervan zou dan weer verwacht worden dat er een verband is tussen SES en schooltaal en dat 

voorleeservaring dit verband medieert. Dit is echter niet het geval. In tabel 3 staan de 

resultaten van de correlatieanalyses van onderzoeksvraag 2.  

 

Boekje 1 

De Spearman Correlatie laat geen samenhang zien tussen voorleeservaring en schooltaal (ρ 

.253, p > .05). Wel wordt er een samenhang gevonden tussen voorleeservaring en ideeënveld 

(r .267, p < .05). Dit geldt ook voor voorleeservaring en de component bedoeling (r .408, p < 

.01). Slechts tussen voorleeservaring en de component wijze wordt geen samenhang gevonden 

(ρ .196, p > .05).      
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Boekje 2 

Eerst is bekeken of er een samenhang is tussen voorleeservaring en schooltaal. Uit een Q-Q 

Plot komt naar voren dat beide variabelen normaal verdeeld zijn. De Pearson Correlatie laat 

geen samenhang zien tussen voorleeservaring en schooltaal (r .191, p > .05). Kijkend naar de 

afzonderlijke componenten van schooltaal dan laat de Pearson Correlatie geen samenhang 

zien tussen voorleeservaring en ideeënveld (r .072, p > .05). Tussen voorleeservaring en 

bedoeling bestaat geen samenhang (r .057, p > .05). De Pearson Correlatie laat wel een 

samenhang zien tussen voorleeservaring en de component wijze (r .238, p < .05).    

 

Tabel 3. Correlaties tussen voorleeservaring en de drie componenten van schooltaal 

                                        Schooltaal             Ideeënveld             Bedoeling             Wijze   

Voorleeservaring              

Boekje 1                           ρ .253                     r .267*                    r .408**                 ρ .196           

Boekje 2                           r .191                     r .072                      r .057                     r .238*                                                             

*Een significante correlatie (p < .05); **Een significante correlatie (p < 0.01). 

 

Kijkend naar onderzoeksvraag 3, dan wordt geconcludeerd dat er op boekje 1 geen 

samenhang is tussen voorleeservaring en schooltaal. Daarentegen komt op boekje 1 wel een 

samenhang naar voren tussen voorleeservaring en ideeënveld en voorleeservaring en 

bedoeling. Slechts voor voorleeservaring en wijze wordt op boekje 1 geen samenhang 

gevonden. Daarentegen wordt bij boekje 2 wel een samenhang gevonden tussen 

voorleeservaring en wijze. De hypothese dat er sprake is van een samenhang tussen 

voorleeservaring en schooltaal wordt dan ook aangenomen voor verschillende componenten 

van schooltaal. Hierna wordt voor beide boekjes echter nader bekeken of dit verband blijft 

bestaan als er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen.  

 

Voorleeservaring en schooltaal met het werkgeheugen 

als controlevariabele 

Om onderzoeksvraag 4 te beantwoorden, is in partiële correlatieanalyses bekeken of er een 

samenhang bestaat tussen voorleeservaring en de verschillende componenten van schooltaal 

als er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen. De resultaten van de analyses zijn 

opgenomen in tabel 4. 
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Boekje 1  

Ook als er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen, dan bestaat er geen verband tussen 

voorleeservaring en schooltaal (r .176, p > .05). Terwijl er bij boekje 1 eerder wel een verband 

gevonden werd tussen voorleeservaring en ideeënveld, valt dit verband weg als er 

gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen (r .216, p > .05). De samenhang tussen 

voorleeservaring en bedoeling blijft wel bestaan als er gecontroleerd wordt voor het 

werkgeheugen (r .369, p < .01). Uit een partiële correlatieanalyse komt naar voren dat er nog 

steeds geen samenhang is tussen voorleeservaring en wijze, als er gecontroleerd wordt voor 

werkgeheugen (r .112, p > .05).  

 

Boekje 2  

Ook voor boekje 2 geldt dat er geen samenhang gevonden wordt tussen voorleeservaring en 

schooltaal (r .194, p > .05). Ook wordt er geen samenhang gevonden tussen voorleeservaring 

en ideeënveld (r .132, p > .05), voorleeservaring en  bedoeling (r .052, p > .05) en 

voorleeservaring en wijze (r .218, p > .05). Terwijl eerder een samenhang gevonden werd 

tussen voorleeservaring en wijze, wordt deze samenhang niet gevonden als gecontroleerd 

wordt voor het werkgeheugen.      

 

 Tabel 4. Correlaties tussen voorleeservaring en de drie componenten van schooltaal  

met de controle van het  werkgeheugen  

                                         Schooltaal             Ideeënveld             Bedoeling             Wijze   

Voorleeservaring              

Boekje 1                             r .176                   r .216                    r .369**                  r .112 

Boekje 2                             r .194                   r .132                    r .052                      r .218                                                                                         

*Een significante correlatie (p < .05); **Een significante correlatie (p < 0.01). 

 

Concluderend wordt er bij boekje 1 een samenhang gevonden tussen voorleeservaring en 

bedoeling als er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen. Dit verband werd eerder ook al 

gevonden zonder de controle voor het werkgeheugen. Als rekening gehouden wordt met het 

werkgeheugen dan valt de samenhang tussen voorleeservaring en ideeënveld weg. Op boekje 

2 werd eerder een samenhang gevonden tussen voorleeservaring en wijze. Ook hier bestaat er 

geen samenhang als rekening gehouden wordt met het effect van het werkgeheugen. De 

hypothese dat het werkgeheugen samenhangt met schooltaal en de samenhang tussen 

voorleeservaring en schooltaal voor zijn rekening neemt, wordt aangenomen voor de 

component ideeënveld op boekje 1 en de component wijze op boekje 2.   
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Discussie en conclusie 

De samenhang tussen schooltaal en SES en voorleeservaring stond in dit onderzoek centraal. 

Hoewel diverse onderzoeken aantonen dat er een verband bestaat tussen de SES van een gezin 

en taalvaardigheid (Hart & Risley, 1995; Hoff, Laursen & Tardiff, 2002; Hoff, 2003; Hoff-

Ginsberg, 1998; Snow, 1999), was het verband met schooltaalvaardigheid onderbelicht 

gebleven. Ondanks de verwachting dat SES zou samenhangen met (de componenten van) 

schooltaal, laat dit onderzoek zien dat er geen verband bestaat tussen SES en schooltaal. De 

hypothese dat er sprake is van een verband tussen SES en schooltaal wordt dan ook 

verworpen. In het licht van voorgaand onderzoek is dit een opvallende en lastig te verklaren 

bevinding, temeer omdat zowel in voorgaand onderzoek (Fletcher & Reese, 2005),  als in dit 

onderzoek wel een verband gevonden wordt tussen voorleeservaring en SES. Op basis hiervan 

werd dan ook verwacht dat kinderen met een hoge SES, door vaker voorgelezen te worden, 

een hoger niveau van schooltaal zouden hebben. Voorleeservaring zou bij kinderen met een 

hoge SES de beheersing van schooltaal kunnen bemiddelen. Omdat er geen verband gevonden 

wordt tussen SES en schooltaal is er ook geen bemiddeling van voorleeservaring mogelijk. De 

hypothese dat voorleeservaring de samenhang tussen SES en voorleeservaring zou mediëren 

wordt daarom verworpen. Kijkend naar de constructie van de variabele SES dan werden de 

scores van beide ouders op deze variabele meegenomen, terwijl in veel gezinnen vooral de 

moeder het meest vaak bij de opvoeding van het kind betrokken is. In veel onderzoeken naar 

de ontwikkeling van kinderen wordt dan ook het opleidingsniveau van moeder als maat voor 

SES gebruikt (Ensminger & Fothergill, 2003). Een beperking van dit onderzoek is dan ook 

dat de variabele SES onvoldoende specifiek is samengesteld.   

Diverse onderzoeken toonden aan dat er een verband bestaat tussen voorleeservaring 

en aspecten van schooltaal, zoals MLU en informatiedichtheid (Crain-Thoreson & Dale, 

1999; Hargrave & Sénéchal, 2000; Lonigan & Whitehurst, 1998). De samenhang tussen 

voorleeservaring en schooltaal in zijn geheel werd echter nauwelijks onderzocht. Een andere 

centrale vraag in dit onderzoek was dan ook of er een samenhang bestaat tussen 

voorleeservaring en schooltaal. Op basis van voorgaand onderzoek, waarin de componenten 

van schooltaal betrokken werden, was de verwachting in dit onderzoek dat er een samenhang 

zou zijn tussen voorleeservaring en (de componenten van) schooltaal. Bij beide boekjes komt 

naar voren dat voorleeservaring niet samenhangt met schooltaal, maar wel met enkele 

componenten van schooltaal. Bij boekje 1 werd een samenhang gevonden tussen 

voorleeservaring en de componenten ideeënveld en bedoeling. Bij boekje 2 werd juist een 

samenhang gevonden tussen voorleeservaring en wijze. Hieruit komt dus naar voren dat er 
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verschillende samenhangen bestaan tussen de 2 boekjes. Het is mogelijk dat het verschil in 

ondersteuning en stimulering op beide boekjes een verklaring biedt voor deze verschillende 

verbanden. Kinderen die bij boekje 2 aangestuurd worden in hun vertelling brengen meer 

samenhang aan. Dit zou verklaard kunnen worden door de vragen die de proefleidster stelt, 

zoals ‘waarom?’. Het kind wordt door dit soort vraagwoorden in de vertelling (indirect) 

gestimuleerd om voegwoorden als ‘daarom’ en ‘omdat’ te gebruiken. Op het moment dat 

kinderen slechts een passieve ondersteuning krijgen in hun vertelling, zoals bij boekje 1, zijn 

zij juist in staat hun vertelling specifiek en informatiedicht weer te geven. Het kind diende bij 

boekje 1 zelf tot een volledige vertelling te komen en hiervoor gebruikt het specifieke 

woorden in een narratieve en declaratieve vertelling. De hypothese dat er een samenhang is 

tussen voorleeservaring en componenten van schooltaal wordt aangenomen.  

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het vermogen van het werkgeheugen om 

voorgelezen stof te onthouden samenhangt met taalvaardigheid (Adams en Gathercole, 1996; 

Adams & Gathercole, 2000). In dit onderzoek werd daarom gecontroleerd of er nog steeds 

een samenhang tussen schooltaal en voorleeservaring bestaat, wanneer er wordt gecontroleerd 

voor het werkgeheugen. Als er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen bij boekje 1, dan 

blijft de eerder gevonden samenhang tussen voorleeservaring en ideeënveld niet bestaan. De 

samenhang tussen voorleeservaring en bedoeling blijft echter wel overeind. Voor boekje 2 

geldt dat de samenhang tussen voorleeservaring en wijze ook niet overeind blijft als er 

gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen. Het werkgeheugen verklaart dus de eerder 

gevonden samenhang tussen voorleeservaring en ideeënveld bij boekje 1 en voorleeservaring 

en wijze bij boekje 2. Het lijkt er dus op dat kinderen die een beter werkgeheugen hebben een 

grotere beheersing van enkele componenten van schooltaal hebben, dan kinderen met een 

minder sterk werkgeheugen. Omdat er een samenhang wordt gevonden tussen 

voorleeservaring en bedoeling, wordt geconcludeerd dat kinderen, die meer voorleeservaring 

hebben opgedaan, over een betere narratieve taalvaardigheid beschikken, dan kinderen die 

minder voorleeservaring hebben opgedaan. Kinderen met meer voorleeservaring uiten zich 

vaker beschrijvend in plaats van stellend en vragend. Ook concretiseren kinderen met meer 

voorleeservaring de tijd in de vertelling door de werkwoordstijden van de voltooid 

tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, voltooid verleden tijd of toekomstige tijd te 

gebruiken. Dit verband tussen voorleeservaring en bedoeling blijft, ondanks de controle voor 

het werkgeheugen, overeind. Concluderend wordt gesteld dat voorleeservaring van belang is 

om tot een goed niveau van narratieve taalvaardigheid te komen, los van het werkgeheugen.     
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 Gelet op vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de samenhang tussen SES en 

schooltaal nader te onderzoeken in een grotere populatie. Een beperking van dit onderzoek 

was dat de onderzoeksgroep tamelijk beperkt was, waardoor de vraag rijst of de resultaten 

voldoende betrouwbaar zijn. Hierbij wordt tevens aanbevolen om de variabele SES 

specifieker te meten door alleen de SES van de moeder in de meting te betrekken. Gelet op 

later schoolsucces wordt verder aanbevolen om ouders vroegtijdig te laten starten met 

voorlezen. Dit zou in voorleesinterventies kunnen. Zo toonden Lonigan en Whitehurst (1998) 

aan dat een leesinterventie, die thuis plaatsvond door kinderen op interactieve wijze voor te 

lezen, al na 6 weken effect had op de productieve taalontwikkeling van kinderen van 3 en 4 

jaar. Een implicatie voor vervolgonderzoek is dat er meer informatie moet komen voor het 

effect van voorleesinterventies specifiek gericht op de ontwikkeling van schooltaal. Hier is 

namelijk nog geen onderzoek naar gedaan. Ook is het van belang in vervolgonderzoek na te 

gaan of de stimulering van het kind door de proefleidster samenhangt met schooltaal. Tot slot 

is het van belang dat ouders al op de peuterspeelzaal geïnformeerd worden over het belang 

van voorlezen.   
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Samenvatting 

In dit onderzoek is de samenhang tussen SES en schooltaal en voorleeservaring in de 

thuisomgeving en schooltaal onderzocht in een onderzoeksgroep van autochtone 

Nederlandstalige kinderen van 4 jaar (n =52). Schooltaal werd gemeten door kinderen twee 

verhaaltjes te laten vertellen op grond van twee boekjes. De verhaaltjes werden beoordeeld 

aan de hand van een codeerschema, gebaseerd op de schooltaalkenmerken zoals beschreven 

door Schleppegrell (2004). Het eerste boekje werd door de proefleidster voorgelezen, terwijl 

het kind de plaatjes getoond werden. In tegenstelling tot het eerste boekje, werden het in het 

tweede boekje de plaatjes slechts getoond zonder het verhaaltje eerst aan het kind voor te 

lezen. SES werd gemeten door het gemiddelde van het hoogste opleidingsniveau en het 

hoogste beroepsniveau van beide ouders te berekenen. Voorleeservaring thuis werd 

vastgesteld door afname van een interview met vragen over de frequentie van 

voorleesgewoonten thuis. De vragen in dit interview werden beantwoord door de opvoeder 

die de meeste tijd met het kind doorbracht. Op grond van literatuuronderzoek was de 

verwachting dat kinderen met een hogere SES een hoger niveau van schooltaal zouden 

hebben. In tegenstelling tot deze verwachting, wordt er geen samenhang gevonden tussen SES 

en schooltaal. Wel wordt er een samenhang gevonden tussen voorleeservaring en enkele 

componenten van schooltaal. Wanneer er gecontroleerd wordt voor het werkgeheugen, dan 

vervalt de eerder gevonden samenhang tussen voorleeservaring en enkele componenten van 

schooltaal. Zoals verwacht bestaat er een samenhang tussen SES een voorleeservaring. Omdat 

voorleeservaring samenhangt met componenten van schooltaal is het dan ook verrassend er 

geen samenhang gevonden wordt tussen SES en componenten van schooltaal. De verwachting 

was dat voorleeservaring een mediatie-effect zou hebben op de samenhang tussen SES en 

schooltaal. Omdat er geen samenhang gevonden wordt tussen SES en schooltaal, is er verder 

geen onderzoek gedaan naar mediatie.  

 

Sleutelwoorden: schooltaal, SES, voorleeservaring, werkgeheugen  
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