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Samenvatting 

Doelstelling: Dit onderzoek richt zich op de vraag of televisiekijken en gezamenlijk lezen 

een mediërende rol hebben tussen de onafhankelijke variabele sociaal economische status 

(SES) en de afhankelijke variabele narratieve vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 6 

jaar oud. Methode: Er is kwantitatieve data verzameld van 120 kinderen in de leeftijd van 

4, 5 en 6 jaar oud. Bij deze participanten zijn de ‘Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives’ (MAIN) en Taaltoets Alle Kinderen verteltaak (TAKverteltaak) afgenomen om de 

narratieve vaardigheden te meten. Naast het testen van de kinderen is er kwantitatieve 

data verzameld door middel van een vragenlijst die de ouders van de betreffende kinderen 

hebben ingevuld. De vragenlijst ‘Short version for Monolingual Dutch children’ is hiervoor 

gebruikt. Resultaten: Uit de resultaten is gebleken dat SES niet significant correleert met 

narratieve vaardigheden. Tevens is gebleken dat televisiekijken marginaal significant 

bijdraagt aan narratieve vaardigheden. Gezamenlijk lezen leverde daarentegen geen 

significante bijdrage. Conclusie: Er kan geen eenduidig antwoord worden gegeven op de 

onderzoeksvraag. Geconcludeerd kan worden dat televisiekijken wel een mediërende rol 

heeft bij de relatie tussen SES en de ontwikkeling van narratieve vaardigheden. 

Televisiekijken is namelijk significant gerelateerd aan narratieve vaardigheden. Daarentegen 

kan geconcludeerd worden dat gezamenlijk lezen geen mediërende rol heeft.  

Kernbegrippen: Narratieve vaardigheden, SES, televisiekijken, gezamenlijk lezen.  
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Het vertellen, navertellen en begrijpen van verhalen vormt de basis van de 

communicatie tussen mensen (Heilmann, Miller, & Nockerts, 2010; Duinmeijer, de Jong, & 

Scheper, 2012; Botting, 2002). Wanneer de vaardigheden die nodig zijn voor een goede 

communicatie niet voldoende ontwikkeld zijn, kan dit leiden tot beperkingen zoals het niet 

goed kunnen interpreteren van hetgeen dat wordt gezegd (Davies, Shanks, & Davies, 

2004). Verder kunnen toekomstige schoolprestaties van een kind worden voorspeld aan de 

hand van het verhalend vermogen waarover een kind beschikt (Heilmann et al., 2010; 

O’Neill, Pearce, & Pick, 2004). Het niveau van de verbale communicatie van een kind kan 

een voorspeller zijn van toekomstige leesvaardigheden en wiskundevaardigheden (Griffin, 

Hemphill, Camp, & Wolf, 2004; Kendeou et al., 2005; O’Neill et al., 2004). Vanuit de 

literatuur blijkt dat verschillende omgevingsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van 

narratieve vaardigheden van kinderen (Hoff, 2006). Het doel van dit onderzoek is om in 

kaart te brengen of televisiekijken en gezamenlijk lezen een mediërende rol hebben tussen 

de sociaal economische status (SES) en narratieve vaardigheden van kinderen tussen de 4 

en 6 jaar oud. 

Het verhalend vermogen van kinderen wordt ook wel de narratieve vaardigheden 

genoemd (Peña et al., 2006). Deze vaardigheden zijn nodig bij het begrijpen en het 

produceren van verhalen (Demir, Fisher, Goldin-Meadow, & Levine, 2013; Lever & Sénéchal, 

2011; Spencer, Kajian, Petersen, & Bilyk, 2013). Gedacht kan worden aan het op volgorde 

zetten van gebeurtenissen en het begrip van oorzaak-gevolg relaties (Harkins, Koch, & 

Michel, 2001). Vanuit de wetenschap is veel belangstelling voor narratieve vaardigheden. 

Het merendeel van het onderzoek naar narratieve vaardigheden richt zich op jonge 

basisschoolleerlingen (Kendeou et al., 2005). Narratieve vaardigheden ontwikkelen zich 

namelijk tussen het tweede en vijfde levensjaar tijdens de ouder-kind interactie (Lever & 

Sénéchal, 2011; Peterson, Jesso, & McCabe, 1999). De narratieve vaardigheden kunnen 

worden beoordeeld door de complexiteit van vertelde verhalen te analyseren (Justice et al., 

2006).  

 SES lijkt van invloed te zijn op de ontwikkeling van narratieve vaardigheden (Muñoz, 

Gillam, Peña, & Gulley-Faehnle, 2003). Deze relatie wordt gemedieerd door verschillende 

omgevingsfactoren (Linebarger & Piotrowski, 2009; Certain & Kahn, 2002; Zevenbergen & 

Whitehurst, 2003). In dit onderzoek wordt gekeken naar de omgevingsfactoren 

televisiekijken en gezamenlijk lezen. De SES van het gezin waarin een kind opgroeit, heeft 

invloed op de verbale mogelijkheden van kinderen (Hoff-Ginsberg, 1998; Berglund, 

Eriksson, & Westerlund, 2005). SES kan gedefinieerd worden als de positie die een persoon 

inneemt binnen een hiërarchische structuur in een samenleving. Deze structuur is 
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gebaseerd op een combinatie van verschillende factoren zoals; het beroep dat iemand 

heeft, de hoogst afgeronde opleiding, het inkomen, het kapitaal dat iemand bezit of rijkdom 

en de wijk waarin iemand is gehuisvest (Verweij, 2010). In de volgende alinea’s zal de 

mediërende rol van televisiekijken en gezamenlijk lezen tussen SES en narratieve 

vaardigheden worden toegelicht. 

Allereerst is televisiekijken van invloed op de narratieve vaardigheden van kinderen 

tussen de 6 maanden en 16 jaar oud (Kendou, Bohn-Gettler, White, & van den Broek, 2008; 

Linebarger & Walker, 2005). Kinderen komen in de huidige maatschappij mede door 

televisiekijken in aanraking met verhalen. Er worden steeds meer televisieprogramma’s en 

video’s geproduceerd voor jonge kinderen (Anderson & Pempek, 2005; Krcmar, Grela, & 

Lin, 2007). Daarnaast hebben kinderen zowel thuis, als op de kinderopvang en op school de 

mogelijkheid om televisie te kijken (Hoff, 2006). Kinderen kunnen door middel van 

televisiekijken narratieve vaardigheden aanleren, omdat televisieprogramma’s over een 

aantal kenmerken beschikken die motiveren tot leren. Zo zijn televisieprogramma’s 

vermakelijk, waardoor de aandacht van kinderen vastgehouden wordt. Ten tweede 

motiveren televisieprogramma’s om de kern van verhalen te achterhalen door de grote 

hoeveelheid informatie die aangeboden wordt. Tot slot helpen audiovisuele presentaties om 

verhalen beter te onthouden (Beck & Clarke-Stewart, 1998). Linebarger en Piotrowski 

(2009) toonden aan dat bij een groep kinderen die gedurende acht weken in totaal vier en 

half uur lang naar een verhaaltjesprogramma had gekeken, de kennis van verhalen groter 

was dan bij de groep die niet naar een verhaaltjesprogramma had gekeken. De 

onderzoekers stelden dat kinderen die herhaaldelijk worden blootgesteld aan verhalen op de 

televisie een beter verhaalschema ontwikkelen. Een verhaalschema is de kennis van de 

opbouw van verhalen, waardoor kinderen verhalen inhoudelijk beter kunnen begrijpen en 

produceren (Lorch et al., 1999). 

De televisie is een medium waarmee kinderen uit alle sociale lagen van de 

maatschappij bereikt kunnen worden (Linebarger & Piotrowski, 2009). Kinderen van ouders 

met een laag inkomen of laag opleidingsniveau lijken meer televisie te kijken dan kinderen 

met ouders met een hoger inkomen of hoger opleidingsniveau (Linebarger & Piotrowski, 

2009; Certain & Kahn, 2002). In een onderzoek naar de hoeveelheid televisiekijken van 

kinderen, rapporteerde 51% niet-afgestudeerde moeders dat hun 2-jarige kinderen 

minimaal drie uur televisie keken op een doordeweekse dag. Van de moeders die wel 

afgestudeerd waren, rapporteerde 27% dat hun kind meer dan drie uur per dag televisie 

keek. Deze verschillen in de mate van televisiekijken tussen kinderen van laag opgeleide 
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moeders en hoger opgeleide moeders bleken significant op zeer jonge leeftijd en bleken toe 

te nemen naarmate de kinderen ouder werden (Certain & Kahn, 2002).  

 Naast televisiekijken is het gezamenlijk lezen van boeken tussen ouders en kinderen 

een vorm van ouder-kind interactie, waarbij narratieve vaardigheden verworven kunnen 

worden (Lever & Sénéchal, 2011; Reese, Leyva, Sparks, & Grolnick, 2010; Sénéchal et al., 

2008). Bij gezamenlijk lezen kunnen dialogen ontstaan, waarbij ouders vragen stellen over 

het verhaal (Harkins et al., 2001; Lever & Sénéchal, 2011). Er wordt bijvoorbeeld aan jonge 

kinderen gevraagd om objecten te benoemen of handelingen te beschrijven die uitgebeeld 

worden in het boek. Bij oudere kinderen kunnen ouders open vragen stellen, waardoor 

kinderen zelf kunnen bepalen wat zij antwoorden (Lonigan, Anthony, Bloomfield, Dyer, & 

Samwell, 1999). Door het stellen van open vragen over het verhaal leren kinderen hoe 

verhalen moeten worden opgebouwd (Nelson, 2007; Peterson & McCabe, 2004). Ouders 

kunnen naast het stellen van vragen informatie geven. Een voorbeeld is dat ouders 

uitleggen waarom een persoon in het verhaal tranen in zijn ogen heeft. Hierdoor leren 

kinderen emotionele reacties op gebeurtenissen te begrijpen (Lever & Sénéchal, 2011). 

Verder is de taal in boeken en de taal van ouders meer verfijnd en complexer dan de eigen 

taal van kinderen, waardoor kinderen vaardigheden kunnen verwerven die hen in staat 

stellen om hun eigen verhaalschema’s te verbeteren (Crain-Thoreson, Dahlin, & Powell, 

2001; Lever & Sénéchal, 2011). 

Gezamenlijk lezen kan een rol spelen in de relatie tussen SES en de ontwikkeling van 

narratieve vaardigheden (Aram & Biron, 2004). Kinderen uit gezinnen met een lage SES 

hebben thuis doorgaans minder toegang tot literatuur en minder verbale interacties met 

ouders dan kinderen uit gezinnen met een hoge SES. Ouders met een lage SES betrekken 

kinderen dan ook minder bij het lezen dan ouders met een hoge SES (Zevenbergen & 

Whitehurst, 2003). De leesstijl van de ouders met een lage SES bevat doorgaans weinig 

dialogen en deze dialogen bevatten voornamelijk ja/nee vragen (Huebner & Meltzoff, 2005; 

Whitehurst et al., 1988). Dit kan zich vertalen in minder ontwikkelde narratieve 

vaardigheden (Zevenbergen & Whitehurst, 2003). Verschillende interventiestudies laten zien 

dat het trainen van moeders met een lage SES om open vragen te stellen bij verhalen de 

kwaliteit van verhalen vergroot bij kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud (Harkins et al., 2001; 

Peterson et al., 1999). Hierbij ging het voornamelijk om het gebruik van dialogen en interne 

toestandstermen in verhalen (Zevenbergen, Whitehurst, & Zevenbergen, 2003) 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de omgevingsfactoren 

gezamenlijk lezen en televisiekijken van invloed kunnen zijn op de relatie tussen SES en de 

narratieve vaardigheden van kinderen. Ouders van kinderen uit een lage SES betrekken hun 
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kinderen over het algemeen minder bij het lezen en deze kinderen kijken vaak meer 

televisie. Kinderen uit gezinnen met een lage SES lijken minder ontwikkelde vaardigheden 

te hebben dan kinderen uit gezinnen met een hoge SES (Lonigan et al., 1999). Narratieve 

vaardigheden zijn noodzakelijk voor toekomstige schoolprestaties (Heilmann et al., 2010; 

O’Neill et al., 2004). Kinderen uit gezinnen met een lage SES hebben vaak achterstanden op 

school die grotendeels veroorzaakt worden door verschillen in de omgeving van deze 

kinderen (Aikens & Barbarin, 2008). Daarom is het van belang om te onderzoeken welke 

omgevingsfactoren hieraan bijdragen. Wanneer de onderliggende factoren bekend zijn, 

kunnen hier preventies en interventies op worden gebaseerd om de narratieve 

vaardigheden van kinderen uit gezinnen met een lage SES te verbeteren. De 

onderzoeksvraag die voortkomt uit de bovenstaande conclusies kan als volgt worden 

geformuleerd: Hebben televisiekijken en gezamenlijk lezen een mediërende rol tussen SES 

en de narratieve vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud? Hierbij zijn 

verschillende deelvragen geformuleerd. Deelvraag 1: Heeft televisiekijken een mediërende 

rol tussen SES en narratieve vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud? 

Deelvraag 2: Heeft gezamenlijk lezen een mediërende rol tussen SES en narratieve 

vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud? 

 Methode 

Steekproef 

Het gaat hier om een kwantitatief en toetsend onderzoek. Voor het werven van de 

participanten is gebruik gemaakt van een gemakssteekproef. De participanten zijn 

verkregen via het eigen netwerk van de onderzoekers en via verschillende basisscholen in 

Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Drenthe. Bij het selecteren 

van de participanten is rekening gehouden met een aantal eisen. De participanten dienden 

4, 5 of 6 jaar oud en eentalig te zijn. Daarnaast hadden de  participanten die zijn geworven 

geen sociaal-emotionele stoornis of taal-, spraak-, of leesstoornis. Verder is gelet op een 

gelijke verdeling tussen jongens en meisjes. Het resultaat is dat 120 participanten voor dit 

onderzoek geworven zijn. Het gaat hier om 46 4-jarige kinderen, waarvan 26 meisjes en 20 

jongens. Daarnaast betreft het 38 5-jarige kinderen, waarvan 14 meisjes en 24 jongens. 

Tot slot gaat het om 36 6-jarige kinderen, waarvan 16 meisjes en 20 jongens. De totale 

verdeling wat betreft geslacht is 56 meisjes en 64 jongens. Om ethisch verantwoord te 

handelen is voor dit onderzoek toestemming gevraagd aan zowel de directeuren als de 

leerkrachten van de basisscholen. De ouders hebben middels een handtekening toegestemd 

om een vragenlijst in te vullen en hun kind te laten testen. Zij zijn hierbij ingelicht over het 

doel en de procedure van het onderzoek. 
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Meetinstrumenten 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de ‘Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives’ (MAIN; Gagarina et al., 2012; Gagarina et al., 2015) en de Taaltoets Alle 

Kinderen verteltaak (TAKverteltaak) (Verhoeven & Vermeer, 2001). De testen zijn 

onderdeel van een testbatterij bestaande uit zeven testen die bij de participanten is 

afgenomen. De MAIN en de TAKverteltaak meten aspecten die samenhangen met de 

narratieve vaardigheden. Naast de testen is een vragenlijst, de ‘Short version for 

Monolingual Dutch children’ (gebaseerd op de PaBiQ Questionnaire), ingevuld door de 

ouders (COST Action IS0804, 2011; Mayo & Leseman, 2006). De vragenlijst heeft als doel 

om informatie te verkrijgen over de omgevingsfactoren die van invloed zijn (geweest) op 

het niveau van de narratieve vaardigheden. 

De MAIN is ontwikkeld om de narratieve vaardigheden van kinderen van 3 tot 9 jaar 

te testen. Zowel het begrip en de verhaalstructuur wordt gemeten met de MAIN. Het begrip 

is gemeten door middel van tien begripsvragen. De verhaalstructuur is gemeten aan de 

hand van de productie van een verhaal en is beoordeeld door het al dan niet benoemen van 

de setting van het verhaal. De setting omvat de plaats en tijd waarin het verhaal zich 

afspeelt en het introduceren van de hoofdpersoon (Gagarina et al., 2012). Daarnaast is de 

verhaalstructuur beoordeeld door te kijken naar de doelen, pogingen en resultaten in een 

verhaal. Een voorbeeld: Moedervogel wil haar jongen voeden (=doel), moeder vliegt weg 

om eten te zoeken (=poging) en moeder komt terug met eten (=resultaat). Er is geen 

informatie beschikbaar over de betrouwbaarheid en validiteit van de MAIN, aangezien het 

om een nieuw ontwikkeld meetinstrument gaat (Gagarina et al., 2012). Om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de MAIN te bepalen zijn de geluidsfragmenten van 

45 willekeurig geselecteerde participanten door zowel de testleider als een tweede 

beoordelaar (collega-testleider) gescoord. De twee beoordelaars kende bij negen van de 45 

participanten dezelfde score toe. Cohen’s kappa is berekend over de scores van de 45 

participanten en deze gaf een gering effect (K = .14) van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

(Landis & Koch, 1977). Voor dit onderzoek is gecontroleerd of de drie scores op de MAIN 

konden worden samen genomen tot één score. Er bleek een significante relatie tussen de 

twee begripsscores te bestaan, r=.31, p=.001. Deze twee scores zijn dan ook samen 

genomen tot één variabele. Deze nieuwe variabele bleek ook een significante relatie te 

hebben met de begripsscore, r=.27, p=.005. De uiteindelijke MAIN variabele die is 

meegenomen in dit onderzoek, is dan ook een variabele waarin alle drie de MAIN scores bij 

elkaar zijn opgeteld. 
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De TAKverteltaak meet de productie van verhalen van kinderen van 4 tot 10 jaar. 

Hierbij is gekeken naar de verhaalstructuur. Er is gescoord of de participant bepaalde 

gebeurtenissen benoemde. Daarnaast is gescoord of verbanden werden gelegd tussen de 

verschillende gebeurtenissen. De verbanden die tussen de gebeurtenissen gelegd konden 

worden zijn middel-doel, oorzaak-gevolg, probleemoplossing, oorzaak-oplossing en 

oplossing-doel. Een voorbeeld van oorzaak-gevolg is: ‘Meisje glijdt uit over zakje en laat 

hierdoor haar ballon los’. Aan de hand van zowel het noemen van de gebeurtenissen als het 

leggen van verbanden is het niveau van het produceren van verhalen gemeten (Verhoeven 

& Vermeer, 2001). De COTAN beoordeelt de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en 

criteriumvaliditeit van de TAKverteltaak als goed (Egberink, Janssen, & Vermeulen, 2007). 

De vragenlijst is samengesteld met vragen uit de PaBiQ en aanvullende vragen die 

relevant waren voor het onderzoek. De vragenlijst geeft informatie over de 

omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de afhankelijke variabele narratieve 

vaardigheden. De vragenlijst bestond uit acht onderdelen, waaronder taalstimulering. Het 

onderdeel taalstimulering heeft informatie gegeven over televisiekijken en gezamenlijk 

lezen (COST Action IS0804, 2011; Mayo & Leseman, 2006). In dit onderzoek is met 

betrekking tot gezamenlijk lezen alleen gebruik gemaakt van de vraag of ouders met hun 

kind praten over het verhaal. Hier is voor gekozen omdat het doel was de frequentie van 

het gezamenlijk lezen te meten. De ouders konden aangeven of dit item ‘nooit’, ‘jaarlijks’, 

‘maandelijks’, ‘wekelijks’ of ‘dagelijks’ voorkwam. Met betrekking tot televisiekijken is in dit 

onderzoek gekeken naar het antwoord op de vraag hoeveel televisie de kinderen kijken. Net 

als bij gezamenlijk lezen was hier het doel om alleen de frequentie van televisiekijken te 

meten. Op een zes-puntsschaal konden de ouders de volgende antwoorden geven: 

‘gemiddeld meer dan vier uur per dag’, ‘gemiddeld twee tot vier uur per dag’, ‘gemiddeld 

een tot twee uur per dag’, ‘gemiddeld een kwartier tot een uur per dag’, ‘gemiddeld een tot 

anderhalf uur per week’ en ‘gemiddeld minder dan anderhalf uur per week’. Tot slot heeft 

het onderdeel informatie over de ouders, door middel van twee items, informatie gegeven 

over de SES van het gezin. De twee items hadden betrekking op het afgeronde 

opleidingsniveau van zowel de vader als moeder. In dit onderzoek is opleidingsniveau als 

maat genomen voor het bepalen van de SES. Het opleidingsniveau is gemeten op een 

negen-puntsschaal. Waarbij nul stond voor geen opleiding en negen voor wetenschappelijk 

onderwijs (COST ACTION IS0804, 2011; Mayo & Leseman, 2006). Hier is gecontroleerd of 

de twee scores samen konden worden genomen. Door een significante relatie tussen de 

scores van de moeder en vader, r=.54, p=<.001, was het mogelijk om de scores samen te 
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voegen. Wanneer in het vervolg van dit artikel wordt gesproken over SES, dan wordt de 

gezamenlijke opleidingsscore van vader en moeder bedoeld.  

Procedure 

De testen zijn op de basisschool of bij de participant thuis afgenomen. Ter 

voorbereiding op het testmoment zijn de handleidingen van de testen bestudeerd. Tijdens 

het testen is geprobeerd om een rustig testmoment te realiseren. Gedurende de afname zat 

de onderzoeker tegenover of naast de participant. Verder zijn geluidsopnames gemaakt, 

zodat deze teruggeluisterd konden worden bij het scoren van de resultaten. De scoring van 

de testen is gedaan aan de hand van de scoreformulieren van de testen. 

Bij de MAIN is aan de hand van plaatjes eerst een modelverhaal verteld waarover de 

participant vervolgens tien begripsvragen kreeg. In het tweede deel van de test 

produceerde de participant aan de hand van een nieuwe reeks plaatjes zelf een verhaal. 

Hierna volgden wederom tien begripsvragen, waarbij de participant de reeks plaatjes voor 

zich had. Zowel bij het modelverhaal als bij het produceren van een verhaal kreeg de 

participant de keuze uit drie enveloppen in drie verschillende kleuren die dezelfde verhaal 

reeks bevatten. Dit heeft als doel om de illusie te wekken dat de onderzoeker niet op de 

hoogte is van het gekozen verhaal, waarna er met meer enthousiasme verteld zal worden.  

Aan de hand van twee stripverhalen produceerde de participant bij de TAKverteltaak 

twee verhaaltjes. De participant kreeg de gelegenheid om het stripverhaal goed te bekijken. 

Hierbij was de opdracht om het verhaal zo te vertellen dat iemand die de plaatjes niet zag, 

het verhaal kon begrijpen. Daarna heeft de participant met behulp van de plaatjes een 

verhaal verteld. Bij het tweede stripverhaal was de procedure hetzelfde. 

De vragenlijst is ingevuld door de ouders. De vragenlijsten zijn bij het werven via 

basisscholen aan het kind meegegeven en thuis ingevuld door de ouders. Bij het werven via 

het eigen netwerk zijn de vragenlijsten ingevuld terwijl het kind getest werd. 

Resultaten 

In dit onderzoek is gemeten of televisiekijken en gezamenlijk lezen een mediërende 

rol hebben tussen SES en de narratieve vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 6 jaar 

oud. De verwachting is dat SES geen directe invloed heeft op de narratieve vaardigheden 

van kinderen en dat televisiekijken en gezamenlijk lezen samenhangen met SES en de 

narratieve vaardigheden. Wat betreft televisiekijken, lijken kinderen van ouders met een 

laag opleidingsniveau meer televisie te kijken dan kinderen van ouders met een hoger 

opleidingsniveau (Linebarger & Piotrowski, 2009; Certain & Kahn, 2002). Daarbij wordt 

verwacht dat kinderen die regelmatig televisiekijken hoog scoren op narratieve 

vaardigheden (Linebarger & Piotrowski, 2009). De verwachting is dan ook dat kinderen met 
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een lage SES betere narratieve vaardigheden zouden hebben. Als wordt gekeken naar 

gezamenlijk lezen, dan is de verwachting dat kinderen van ouders met een lage SES minder 

ontwikkelde narratieve vaardigheden hebben dan kinderen van ouders met hoge SES. Bij de 

variabele gezamenlijk lezen is de verwachting dat kinderen die veel gezamenlijk lezen 

betere narratieve vaardigheden ontwikkelen dan kinderen die minder gezamenlijk lezen 

(Lever & Sénéchal, 2011; Sénéchal, Pagan, Lever, & Ouellette, 2008). Aangezien ouders 

met een lage SES hun kinderen minder betrekken bij het lezen dan ouders met een hoge 

SES, zou dit kunnen leiden tot betere narratieve vaardigheden bij kinderen van ouders met 

een hoge SES (Zevenbergen & Whitehurst, 2003).  

De afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn MAIN en TAKverteltaak. Deze 

variabelen staan voor de narratieve vaardigheden van een kind. De onafhankelijke variabele 

in dit onderzoek is SES. Verder worden televisiekijken en gezamenlijk lezen, zoals eerder 

toegelicht, als mediator meegenomen in dit onderzoek. In tabel 1 zijn de beschrijvende 

statistieken van de genoemde variabelen weergegeven. In tabel 2 zijn de correlaties tussen 

de verschillende variabelen weergegeven. 

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken variabelen MAIN, TAKverteltaak, televisiekijken, gezamenlijk 

lezen en SES 

 

Variabele             N              M              SD            Minimum    Maximum  

  

MAIN                 108           19.36        4.50          5              27 

  

TAKverteltaak           118           13.80        5.61          0              31 

  

Televisiekijken      105           3.96          1.13          1              6 

  

Gezamenlijk lezen 116           4.17          .87            1              5 

  

SES                    117           13.44        3.31          2              18    

 

Noot. N = aantal participanten; M = gemiddelde score; SD = standaarddeviatie; Minimum = 

minimaal behaalde score op een variabele; Maximum = maximaal behaalde score op een 

variabele. MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) = de totale score op de 
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MAIN (begrip modelverhaal, productie, begrip productie); TAKverteltaak (Taaltoets Alle 

Kinderen verteltaak) = de ruwe score op de TAKverteltaak; Televisiekijken = de score op de 

vraag hoeveel televisie de participant kijkt; Gezamenlijk lezen = de score op de vraag over 

hoeveel de ouder en de participant gezamenlijk lezen; SES = sociaal economische status 

(opleidingsniveau) waarbij de scores van vader en moeder bij elkaar zijn genomen. 

 

Tabel 2 

Correlaties tussen de voor dit onderzoek relevante variabelen 

 1 2 3 4 5 

1 MAIN 1.000 .473** -.254* -.204* .020 

2 TAKverteltaak  1.000 -.189 -.039 .008 

3 Televisiekijken   1.000 .283** .108 

4 Gezamenlijk lezen    1.000 .085 

5 SES     1.000 

Noot. Hierboven worden bivariate Pearson correlaties getoond. Significante correlaties zijn 

vetgedrukt. **Correlatie is significant op 0.01 niveau (tweezijdig). *Correlatie is significant 

op 0.05 niveau (tweezijdig). 

 

In tabel 2 is te zien dat de TAKverteltaak met geen van de andere variabelen 

significant correleert. Het is dan ook niet relevant om verder onderzoek te doen naar de 

TAKverteltaak. In de analyse is de TAKverteltaak buiten beschouwing gelaten. Verder is in 

tabel 2 te zien dat de MAIN zowel met televisiekijken als gezamenlijk lezen significant 

correleert. Geen van de variabelen in de tabel correleert tot slot significant met SES. 

Doordat er geen relatie blijkt te zijn tussen SES en de overige variabelen, is SES ook buiten 

beschouwing gelaten in de analyse.  

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een 

meervoudige regressie analyse (MRA). Voordat de analyse is uitgevoerd, zijn aannames 

voor een MRA getoetst. Er is vanuit gegaan dat er bij benadering sprake is van een normaal 

verdeelde steekproef vanwege een n>30 (Gravetter & Walnau, 2013). Zoals in de methode 

beschreven, zijn de variabelen televisiekijken en gezamenlijk lezen respectievelijk op een 

zes- en vijf-puntsschaal gemeten. Voor dit onderzoek is aangenomen dat dit beide 

variabelen zijn op interval meetniveau, zodat de MRA kon worden uitgevoerd. Uit de ‘stem 
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and leaf’ diagrammen, histogrammen en boxplots is gebleken dat de variabelen MAIN 

narratieve vaardigheden en televisiekijken normaal verdeeld zijn. Gezamenlijk lezen bleek 

linksscheef. Deze variabele is toch in de analyses meegenomen, de resultaten dienen wel 

met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Bij alle drie de variabelen is geen 

sprake van extreme uitbijters. De VIF scores van de variabelen zijn allen onder de tien, er is 

dus geen sprake van multicollineariteit (Field, 2013). Tot slot is uit spreidingsdiagrammen 

gebleken dat aan de aannames van homescedasticiteit en lineariteit ook is voldaan. 

  Bij de MRA zijn televisiekijken en gezamenlijk lezen in stap één van de MRA tegelijk 

toegevoegd. Samen verklaarden televisiekijken en gezamenlijk lezen 8.7% van de variantie 

in de MAIN narratieve vaardigheden, R²=.09. Bij het bepalen van de effectgrootte is de 

volgende vuistregel gehanteerd: R² < .05: zwak lineair verband, .05 < R² < .15: 

middelmatig lineair verband, R² > .15: sterk lineair verband. Hier kan dus worden 

gesproken van een middelmatig lineair verband. Het model bleek significant bij een alpha 

level van .05, F(2, 91)=4.33, p=.02. De ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde 

regressie coëfficiënten zijn weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3 

Lineair model van voorspellers op de MAIN, met 95% betrouwbaarheidsintervallen tussen 

haakjes 

 

                         b                                 ß                    p 

 

Stap 1 

                                                                                             

Constant          26.59                              <.001 

  

Televisiekijken      -.85                             -.21                      .05                   

  

Gezamenlijk lezen  -.85                            -.16                      .14                   

Noot. Afhankelijke variabele: MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). 

R²=.09 voor model 1. Significante voorspellers zijn dikgedrukt. Voorspeller is significant op 

.05.  
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Discussie en conclusie 

 In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of televisiekijken en 

gezamenlijk lezen een mediërende rol hebben tussen SES en narratieve vaardigheden bij 

kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. Om te kunnen bepalen of televisiekijken en gezamenlijk 

lezen een mediërende rol hebben, is de individuele bijdrage van de onafhankelijke 

variabelen op de MAIN gemeten.  

Geconcludeerd kan worden dat uit de resultaten blijkt dat SES niet direct gerelateerd 

is aan de narratieve vaardigheden. Er was immers geen sprake van een significante 

correlatie tussen de SES en zowel MAIN als TAKverteltaak. Dit is opvallend, aangezien uit de 

literatuur bleek dat SES wel gerelateerd was aan de ontwikkeling van narratieve 

vaardigheden van kinderen (Hoff-Ginsberg, 1998; Berglund, Eriksson, & Westerlund, 2005). 

Het gegeven dat in dit onderzoek geen relatie is gevonden, kan komen doordat er alleen 

gekeken is naar het opleidingsniveau van ouders en niet naar SES in een bredere zin.  

Verder is geconcludeerd dat de TAKverteltaak in tegenstelling tot de MAIN niet 

correleerde met televisiekijken en gezamenlijk lezen. Dit kan als opvallend worden gezien, 

omdat zowel de TAKverteltaak als de MAIN beogen de narratieve vaardigheden van 

kinderen te meten. Dit gevonden verschil kan liggen in het gegeven dat De TAKverteltaak 

enkel de productie van verhalen meet, terwijl de MAIN ook naar het begrip kijkt. Wellicht 

hangen de variabelen televisiekijken en gezamenlijk lezen meer samen met het begrip van 

verhalen dat met de MAIN wordt gemeten en niet met de TAKverteltaak. 

Het feit dat er geen direct verband is gevonden tussen SES en de MAIN en 

TAKverteltaak, kan komen doordat televisiekijken en gezamenlijk lezen een mediërende rol 

hebben. Uit de MRA waarin MAIN als afhankelijke variabele fungeerde, kan worden 

geconcludeerd dat met name televisiekijken kan worden gezien als een mediërende 

variabele. Televisiekijken leverde individueel een marginaal significante bijdrage aan de 

MAIN narratieve vaardigheden. Dit resultaat sluit aan bij de gevonden resultaten van 

Linebarger en Piotrowski (2009), die in hun onderzoek ook aantoonden dat televisiekijken 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van narratieve vaardigheden. Gezamenlijk lezen leverde 

in dit onderzoek geen significante bijdrage aan de narratieve vaardigheden. Wederom is dit 

een opvallend resultaat, aangezien uit meerdere onderzoeken juist is gebleken dat 

gezamenlijk lezen wel bijdraagt aan het ontwikkelen van narratieve vaardigheden (Lever & 

Sénéchal, 2011; Reese, Leyva, Sparks, & Grolnick, 2010; Sénéchal, et al., 2008). Zoals bij 

de resultaten is beschreven, was de variabele gezamenlijk lezen linksschreef verdeeld. Dit 

gegeven zou de resultaten hebben kunnen beïnvloed. De conclusie met betrekking tot 

gezamenlijk lezen zal dan ook met enige voorzichtigheid worden bekeken.   
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De onderzoeksvraag van dit onderzoek: ‘Hebben televisiekijken en gezamenlijk lezen 

een mediërende rol tussen SES en de narratieve vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 

6 jaar oud?’, kan gedeeltelijk positief worden beantwoord. Televisiekijken komt in dit 

onderzoek naar voren als een mediërende variabele. Daarentegen blijkt gezamenlijk lezen 

geen mediërende variabele te zijn. 

 Er zijn een aantal limitaties bij dit onderzoek. Ten eerste is de steekproef van dit 

onderzoek aan de kleine kant en select getrokken. Hierdoor zijn de bevindingen niet extern 

valide en kunnen ze niet gegeneraliseerd worden. Daarnaast is er nauwelijks spreiding voor 

de frequentie van gezamenlijk lezen, waardoor verschillen niet significant zullen zijn. Zoals 

genoemd bij de resultaten was de variabele gezamenlijk lezen door weinig spreiding in de 

scores, niet normaal verdeeld. Hierdoor moeten de resultaten voorzichtig worden 

geïnterpreteerd. Ten derde is er onderzoek gedaan naar kinderen van 4 tot en met 6 jaar. 

Er is echter geen rekening gehouden met het verschil in niveau van narratieve vaardigheden 

als gevolg van meer onderwijs en meer ervaring. Dit kan de interne validiteit in gevaar 

brengen. Ten vierde zijn de testen niet altijd in een rustige omgeving afgenomen, waardoor 

de resultaten, door concentratiegebrek, af kunnen wijken van de daadwerkelijke narratieve 

vaardigheden van de participanten. Tot slot zijn de testen door 12 verschillende testleiders 

afgenomen, waardoor de toekenning van scores verschillend kan zijn.  

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Een eerste aanbeveling voor verder onderzoek is dat er onderzoek wordt gedaan met 

een aselect getrokken steekproef die groter is dan 120 kinderen. Wanneer dit wordt gedaan, 

kunnen de resultaten beter worden gegeneraliseerd naar de populatie. De externe validiteit 

zal hiermee verhogen. Om de interne validiteit te waarborgen is het wellicht van belang 

kinderen te werven met allen dezelfde leeftijd, zodat zij wat betreft hun taalontwikkeling 

goed vergeleken kunnen worden. Verder is het van belang de onderzoekers goed op te 

leiden en daarmee de kans op een zelfde manier van scoring te verhogen.  

Daarnaast zou in vervolgonderzoek dieper kunnen worden ingegaan op het feit of 

SES daadwerkelijk invloed heeft op de narratieve vaardigheden. Uit de literatuur komt dit 

gegeven duidelijk naar voren, maar in de resultaten van dit onderzoek is dit niet terug te 

zien. In dit onderzoek is SES alleen gemeten aan de hand van het opleidingsniveau van 

ouders. Hierdoor was de variatie in de data niet groot. Zoals in de inleiding wordt 

beschreven, omvat SES meerdere aspecten. In een vervolgonderzoek zouden ook andere 

aspecten meegenomen kunnen worden om zo meer variatie in de data te krijgen en wellicht 

wel een invloed van SES op de narratieve vaardigheden te vinden.  

 Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt gezamenlijk lezen geen mediërende rol te 
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hebben bij de narratieve vaardigheden. Uit de literatuur blijkt echter wel dat gezamenlijk 

lezen invloed heeft op de narratieve vaardigheden. In vervolgonderzoek zou dit verder 

onderzocht kunnen worden.  

 Tot slot zou in een volgend onderzoek uitgebreider gekeken kunnen worden naar 

televisiekijken en gezamenlijk lezen. Beide variabelen zijn in dit onderzoek gemeten aan de 

hand van één schaalvraag. Door meerdere vragen mee te nemen kan er preciezer gekeken 

worden naar de invloed van deze variabelen op narratieve vaardigheden van kinderen.  
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