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Abstract 

Several studies indicated that high quality child care provides an essential contribution to the 

development of young children. Even more so for children that are more sensitive to the 

quality of the environment due to developmental concerns of a disadvantaged situation. Early 

language- and self-regulation skills are important predictors of school readiness and later 

academic achievement. The aim of the study is to examine whether self-regulation has a 

mediating role in the relation between the quality of child care and language skills of toddlers 

with behavioural- or emotional problems. Participants were 234 toddlers between the ages of 

26 to 47 months. Quality of child care and self-regulation were measured using standardized 

observation instruments and language skills was measured using two language tests. The 

mediating role of self-regulation was examined using PROCESS Macro (Hayes, 2018). 

Analyses were controlled for the child’s home language and maternal education level. Results 

show no significant relations between preschool quality and toddler’s language skills or 

between toddler’s self-regulation and language skills. A small negative correlation was found 

between the preschool quality and toddler’s under regulation. The mediation model, testing 

for both over- and under regulation, was not significant. Children attending a high-quality pre-

school showed significantly less over regulation (fear, rigidity, reactivity), which leads to 

further evidence that high quality child care can have an impact on the development of young 

children. Current findings contribute to clarifying the (contextual) mechanisms at play 

concerning precursors of school readiness skills. 

Keywords: child care process quality, CLASS, preschool, self-regulation, language 

skills 
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Samenvatting 

Diverse studies hebben aangetoond dat voorschoolse voorzieningen (VV) van hoge kwaliteit 

een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Zeker voor 

kinderen die gevoeliger zijn voor de kwaliteit van de omgeving vanwege 

ontwikkelingsproblemen of een achterstandssituatie. Vroege taal- en 

zelfregulatievaardigheden zijn belangrijke voorspellers van school readiness en latere 

academische prestaties. Het doel van de studie is te onderzoeken of zelfregulatie een 

mediërende rol heeft in de relatie tussen kwaliteit van VV en taalvaardigheden bij peuters met 

gedrags- of emotionele problemen. Participanten waren 234 peuters in de leeftijd van 26 tot 

47 maanden. Proceskwaliteit VV en zelfregulatie werden gemeten met behulp van 

gestandaardiseerde observatie-instrumenten en taalvaardigheden met behulp van twee 

taaltaken. De mediërende rol van zelfregulatie is onderzocht middels de PROCESS Macro 

(Hayes, 2018). Analyses werden uitgevoerd waarbij gecontroleerd werd voor thuistaal van het 

kind en opleidingsniveau van de moeder. Resultaten laten geen significant verband zien 

tussen kwaliteit van VV en taalvaardigheden en tussen zelfregulatie en taalvaardigheden. Een 

klein, negatief verband is gevonden tussen kwaliteit van VV en onderregulatie. Het 

mediatiemodel, getoetst voor zowel onder- als overregulatie, bleek niet significant. Kinderen 

die een hoge kwaliteit VV bezochten, vertoonden significant minder overregulatie (angst, 

starheid en reactiviteit), wat leidt tot verder bewijs voor de invloed van hoge kwaliteit VV op 

de ontwikkeling van jonge kinderen.  

De huidige bevindingen dragen bij aan het verduidelijken van de (contextuele) mechanismen 

die een rol spelen in de voorlopers van school readiness vaardigheden bij jonge kinderen. 

Trefwoorden: proceskwaliteit voorschoolse voorzieningen, peuters, CLASS, 

zelfregulatie, taalvaardigheden 
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Zelfregulatie als Mediërende Factor in de Relatie tussen Kwaliteit van 

Voorschoolse Voorzieningen en Taalvaardigheden 

De voorschoolse periode wordt beschouwd als een cruciale fase voor de ontwikkeling 

van taal-, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. De vroege taalontwikkeling is 

daarin bijzonder essentieel; het is één van de belangrijkste voorspellers van academische- en 

sociaal-emotionele vaardigheden in het basisonderwijs (Duncan et al., 2007; Salmon et al., 

2016). Een gedeelte van de kinderen start het basisonderwijs met (een risico op) een 

achterstand (Melhuish et al., 2015). Zij hebben onvoldoende vaardigheden ontwikkeld die van 

belang worden geacht voor het volgen van formeel onderwijs, in de wetenschappelijke 

literatuur ook wel aangeduid als school readiness. Naast de vroege taalontwikkeling 

suggereren diverse studies dat een sterke zelfregulatie vereist is voor een succesvolle 

overgang naar het basisonderwijs (Blair & Diamond, 2008; Bodrova & Leong, 2006; 

Morrison et al., 2010). Gebleken is dat de ontwikkeling van zowel taal- als 

zelfregulatievaardigheden beïnvloedt wordt door de kwaliteit van de omgeving. Huidig 

onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan het verklaren van de relaties tussen kwaliteit van 

voorschoolse voorzieningen (VV) en taalvaardigheden, specifiek bij peuters die vanwege hun 

gedrags- of emotionele problemen mogelijk gevoeliger zijn voor de kwaliteit van hun 

omgeving (Belsky et al., 2007; Slot et al., 2015; Sylva et al., 2020). 

Het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner stelt dat ontwikkeling bij kinderen 

plaatsvindt als gevolg van een complexe interactie tussen het kind en proximale processen in 

de omgeving (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Naast de directe gezinsomgeving vormt voor 

circa 87% van de peuters in Nederland een voorschoolse voorziening (VV) een belangrijke 

context waarbinnen dagelijkse interacties plaatsvinden die de cognitieve- en sociaal-

emotionele ontwikkeling stimuleren (Buitenhek, 2019). Studies suggereren dat kinderen die 

een hoge kwaliteit VV bezoeken, beter voorbereid zijn op het basisonderwijs (Downer et al., 

2010; Phillips et al., 2017). Dagelijkse sociale, emotionele, fysieke, educatieve activiteiten en 

interacties tussen medewerkers en kinderen (proceskwaliteit; Howes et al., 2008) van hoge 

kwaliteit, zijn gerelateerd aan sterkere academische en sociaal-emotionele vaardigheden 

(Bierman et al., 2014; Burchinal et al., 2014; Yoshikawa et al., 2013). Een veelgebruikt 

instrument om de proceskwaliteit van VV te beoordelen, is het Classroom Observation 

Scoring System (CLASS) Toddler (La Paro et al., 2011; Slot et al., 2013). Hoge emotionele 

ondersteuning hangt samen met sterkere zelfregulerende vaardigheden en sociaal-emotionele 

competenties. Educatieve ondersteuning is met name voorspellend voor vroege 

taalvaardigheden (Hamre et al., 2014). De relaties tussen de CLASS en de vaardigheden van 
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kinderen zijn echter klein en niet consistent (Burchinal, 2018). Zowel een meta-analyse van 

Pearlman en collega’s (2016) als een recente studie van Guerrero-Rosada en collega’s (2021) 

vonden geen relaties tussen de CLASS en academische uitkomsten bij kinderen. Een 

verklaring hiervoor kan mogelijk gevonden worden in de veelheid aan kind- en gezinsfactoren 

die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten. 

Binnen de wetenschap is de afgelopen jaren veel aandacht voor de rol van zelfregulatie 

en executieve vaardigheden als aspecten binnen school readiness (Blair & Raver, 2015). De 

ontwikkeling van zelfregulatie is afhankelijk van de integratie van fysiologische-, aandachts-, 

gedrags- cognitieve en sociale processen (Thompson et al., 2009). Hoewel er diverse 

definities zijn, omvat zelfregulatie de vaardigheden om emoties en impulsen te beheersen, 

behoeftebevrediging uit te stellen, aandacht te reguleren, gedrag aan te passen aan diverse 

contexten, cognitieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en goed samen te 

werken met anderen (Nigg, 2017). Studies naar de invloed van proceskwaliteit op 

zelfregulatie tonen aan dat sensitief- responsieve interacties met de leidsters bijdragen aan het 

ontwikkelen van kennis, taalvaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden en 

zelfregulerend gedrag (Davidov & Grusec 2006; Howes & Spieker, 2008; Lengua 2008; Li-

Grining 2007; Propper & Moore, 2006; Spinrad et al., 2007; Valiente et al., 2007). Negatieve 

interacties kunnen zorgen voor vermijdend gedrag bij kinderen, waardoor ze instructies en 

kennisoverdracht missen (Williford et al., 2013). Kinderen met emotionele- of 

gedragsproblemen lijken extra gevoelig voor de kwaliteit van hun omgeving (Hamre & 

Pianta, 2005). Zo is gebleken dat kinderen die aanhoudend verdrietig, teruggetrokken of 

storend gedrag vertonen, minder instructies krijgen, minder betrokken zijn en minder 

mogelijkheden hebben om te leren van leeftijdsgenoten (Arnold et al., 2006). Kinderen met 

een lage zelfregulatie, met name jongens, zijn gevoeliger voor de variatie in kwaliteit, dan 

kinderen met een relatief sterke zelfregulatie (Broekhuizen et al., 2015). De zelfregulerende 

vaardigheden van kinderen zijn dus van invloed op de mate waarin zij deel kunnen nemen aan 

of kunnen profiteren van het aanbod in VV en daarmee de ontwikkeling van (pre-

)academische vaardigheden, waaronder taal. 

Meerdere studies hebben bevestigd dat kinderen met betere zelfregulatievaardigheden 

een betere verwerving hebben van taalvaardigheden dan kinderen met een minder sterke 

zelfregulatie (Blair & Razza, 2007; Bull et al., 2008; Ponitz et al., 2009; Valiente et al., 2008). 

Zo hebben Willoughby en collega’s (2011) in een studie onder drie- tot vijfjarige kinderen 

aangetoond dat kinderen met betere zelfregulatievaardigheden hoger scoorden op 

taalvaardigheden. Interventies binnen voorschoolse voorzieningen gericht op het vergroten 

https://www-tandfonline-com.proxy.library.uu.nl/doi/full/10.1080/10409289.2013.825187
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van zelfregulatie ten behoeve van school readiness hebben grotendeels positieve effecten op 

zelfregulerende vaardigheden, als ook op woordenschat en redeneervaardigheden (Blair & 

Raver, 2015; Raver et al., 2011). Dit impliceert dat door het vergroten van de 

zelfregulatievaardigheden eveneens de taalvaardigheden verbeterd kunnen worden en 

ondersteunt de potentieel mediërende rol van zelfregulatie.  

Huidig Onderzoek 

Hoge kwaliteit VV kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden 

die benodigd zijn voor deelnemen aan formeel onderwijs (Puccioni, 2018; Snow, 2006). 

Peuters met gedrags- of emotionele problemen zijn mogelijk kwetsbaarder voor de kwaliteit 

van hun omgeving. Zij beschikken over het algemeen over een lagere zelfregulatie, wat een 

risico kan vormen voor het deelnemen aan het onderwijs, het aangaan van positieve 

interacties en latere academische prestaties (Belsky et al., 2007; Eisenberg et al., 2009; Hill et 

al., 2006). Hoewel de relaties tussen kwaliteit van VV, zelfregulatie- en taalvaardigheden 

aangetoond is (Blair & Razza, 2007; Bull et al., 2008; Ponitz et al., 2009; Valiente et al., 

2008), is een mediatiemodel nog niet eerder onderzocht. Tevens heeft het merendeel van de 

studies zich gericht op zelfregulatie, gemeten als onderliggend neuropsychologisch construct, 

en niet als gedrag dat zichtbaar is in de context (Whitebread et al., 2009; Willoughby et al., 

2011). In de huidige studie wordt het verband tussen proceskwaliteit van VV en 

taalvaardigheden bij peuters met gedrags- en emotionele onderzocht. De volgende 

onderzoeksvraag staat centraal: Wat is het verband tussen kwaliteit van voorschoolse 

voorzieningen en de taalvaardigheden van kinderen met gedrags- of emotionele problematiek 

en wordt dit verband gemedieerd door de zelfregulatievaardigheden van kinderen? Verwacht 

wordt dat kinderen die een hoge kwaliteit VV bezoeken over een sterkere zelfregulatie 

beschikken. Tevens wordt verwacht dat kinderen met een sterkere zelfregulatie beschikken 

over hogere taalvaardigheden. Meer inzicht in de mediërende en modererende factoren met 

betrekking tot school readiness kan bijdragen aan het ontwikkelen van een effectief beleid 

binnen de VV voor kinderen die gevoelig zijn voor de mate van kwaliteit (Belsky et al., 2007; 

Slot et al., 2015). 

Methode 

Participanten 

Het huidige kwantitatieve onderzoek heeft gebruik gemaakt van data verzameld bij 

319 zorgpeuters die in de periode januari 2011 tot april 2018 deelnamen aan het 

interventieprogramma Peuterplus!. De peuters werden geselecteerd binnen VV in Utrecht na 

signalering van gedrags-, emotionele of taalproblemen door pedagogisch medewerkers of 
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zorgconsulenten. Kinderen konden deelnemen aan het interventieprogramma indien zij 

minimaal zes maanden de VV bezochten en eerdere interventies binnen de VV onvoldoende 

resultaat hadden bewerkstelligd. De steekproef binnen het huidige onderzoek is gebaseerd op 

het aantal kinderen met data op minimaal één van de twee taaltaken. Enkel kinderen met 

gegevens over de proceskwaliteit, zelfregulatie en taalvaardigheden werden meegenomen in 

de analyse wat resulteerde in een steekproefgrootte van 188 kinderen. Deelnemende kinderen 

waren tussen de 26 en 47 maanden oud (M = 41.56, SD = 2.84, 61.7% jongens) en daarvan 

kwam 33.5% uit een gezin waarbij de moeder geen of een lage opleiding had genoten. Het 

merendeel van de kinderen bezat de Nederlandse nationaliteit (75.3%).  

Procedure 

De data is verzameld in de eerste maanden na deelname aan het interventieprogramma. 

De VV hadden allen een samenwerking met Universiteit Utrecht in het kader van het 

interventieproject Peuterplus!. Na signalering werden de ouders van de kinderen geïnformeerd 

door de VV, waarna met toestemming van ouders een intakegesprek plaatsvond. 

Kindobservaties en groepsobservaties werden uitgevoerd door getrainde observatoren, 

middels respectievelijk het Preschool Classroom Behavioral Observation System protocol 

(PCBOS; Wijnroks & Idenburg, 2013) en de Classroom Observation Scoring System 

(CLASS) Toddler (La Paro et al., 2011; Slot et al., 2013). Achtergrondvariabelen, waaronder 

het opleidingsniveau van ouders, de etniciteit en de thuistaal, zijn vastgesteld met behulp van 

een oudervragenlijst. 

De ouders hebben een informed consent ondertekend en vrijwillig ingestemd met de 

studie. De studie is goedgekeurd door de Faculty’s Ethical Review Board (FERB). 

Meetinstrumenten 

 Proceskwaliteit Voorschoolse Voorziening. Proceskwaliteit werd gemeten met 

behulp van de CLASS Toddler (La Paro et al., 2011; Slot et al., 2013). Dit van oorsprong 

Amerikaanse gestandaardiseerde observatie-instrument is ontwikkeld om de interacties tussen 

pedagogisch medewerkers en kinderen in kaart te brengen en onderscheidt de dimensies 

positieve sfeer, negatieve sfeer, sensitiviteit van de leidster, rekening houden met 

kindperspectief, begeleiding van gedrag, faciliteren van leren en ontwikkeling, kwaliteit van 

feedback en stimuleren van taalontwikkeling. Observatoren beoordeelden alle dimensies op 

een 7-puntsschaal: 1 en 2 (laag), 3, 4 en 5 (medium) en 6 en 7 (hoog). Een totaalscore werd 

berekend door de scores op de dimensies te middelen tot één score. Gezien de negatieve 

lading van de dimensie negatieve sfeer (M = 1.37, SD = 0.58, range 1 – 4) is besloten deze te 

verwijderen uit de schaal. Exclusie van deze dimensie verhoogde de verklaarde variantie van 
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45.79%  naar 51.39%. De interne consistentie van de totaalschaal, berekend met Cronbach’s 

alpha, is goed: α = .836 (Field, 2009).  

 Taalvaardigheden. Het niveau van taalvaardigheden werd vastgesteld met behulp van 

de woordenschattaak (Peabody Picture Vocabulary Test- NL; PPVT-NL; Schlichting, 2005) 

en de klankentaak (PreCool; Mulder & Verhagen, 2010). De woordenschattaak meet de 

passieve woordenschat, bestaande uit 24 testitems, waarbij kinderen vragen beantwoorden 

door één van vier afbeeldingen aan te wijzen. De ruwe scores zijn omgezet in standaardscores 

en vervolgens in een Woordbegripsquotiënt (WBQ). De klankentaak meet het fonologisch 

bewustzijn (het onderscheiden van diverse klanken). Kinderen kregen twee afbeeldingen te 

zien, waarbij één van de twee afbeeldingen door de computer benoemd werd. Onderzocht 

werd of kinderen in staat waren de corresponderende afbeelding aan te wijzen. De 

antwoorden van de kinderen werden gescoord als ‘correct’, ‘incorrect’ en ‘geen respons’. De 

scores op beide taken zijn getransformeerd in Z-scores. Onderzoek naar de validiteit van de 

taaltaken heeft aangetoond dat er sprake is van een significante en sterke samenhang tussen de 

taaltaken: r = .511; p = <.01. Gezien de hoge correlatie werden de scores samengevoegd tot 

één score. Een confirmatieve factoranalyse met een scheve rotatie bevestigt dat één factor te 

onderscheiden is waarmee 75.54% van de variantie verklaard wordt. De interne consistentie is 

voldoende: α = .691. Eerder onderzoek naar de convergente validiteit heeft plaatsgevonden 

door de scores te vergelijken met ouderbeoordelingen op de NCDI vragenlijst (Zink & 

Lejaegere, 2002). Hieruit bleek dat de taken significant samenhangen met de expressieve 

woordenschat, zoals gerapporteerd door ouders (Mulder et al., 2015).  

Zelfregulatie. Zelfregulatie werd geoperationaliseerd met behulp van de PCBOS 

(Wijnroks & Idenburg, 2013). Dit instrument is een, door de Universiteit Utrecht, aangepaste 

versie van de InClass van Downer en collega’s (2010) en wordt gebruikt om gedrag, 

vaardigheden en functioneren van peuters en kleuters in een groepssituatie te observeren. De 

PCBOS onderscheidt de domeinen omgang met de pedagogisch medewerker of leerkracht, 

omgang met leeftijdsgenootjes, taakoriëntatie, zelfregulatie en taalontwikkeling. Het huidige 

onderzoek heeft enkel gebruik gemaakt van het domein zelfregulatie, bestaande uit de 

dimensies angst, impulsiviteit en hyperactiviteit, storend gedrag, starheid, emotionaliteit en 

reactiviteit. Kinderen zijn op verschillende dagen geobserveerd tijdens minimaal twee van de 

vier activiteiten: grote- en kleine kring, vrij spel en buitenspelen. Aan het eind van alle 

observaties volgde een scoring van één score per dimensie. De score varieert van 1 (minimaal 

van toepassing) tot 7 (heel sterk van toepassing). Aangezien gegevens over de validiteit en 

betrouwbaarheid van de PCBOS ontbreken, werd een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 
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Een confirmatieve factoranalyse met een scheve rotatie heeft vastgesteld dat er twee factoren 

te onderscheiden zijn. De factor ‘onderregulatie’, bestaande uit de domeinen 

impulsiviteit/hyperactiviteit, storend gedrag en emotionaliteit verklaren gezamenlijk 37.67% 

van de variantie. De factor ‘overregulatie’ bestaat uit de domeinen angst, starheid en 

reactiviteit en verklaart 31.85% van de variantie. De interne consistentie van de schalen zijn α 

= .743 (onderregulatie) en α  = .650 (overregulatie).  

Analyseplan 

De controlevariabelen leeftijd, sekse, opleidingsniveau en thuistaal van het kind zijn 

vooraf getoetst op significantie. De deelvragen werden getoetst middels hiërarchische 

multipele regressies, waarbij in stap één de significante controlevariabelen toegevoegd 

werden. Aangezien een laag opleidingsniveau van ouders gerelateerd is aan taalvaardigheden, 

is gekozen voor een indeling tussen laag en gemiddeld/ hoog. Tevens is het opleidingsniveau 

van moeder genomen, omdat vanuit eerder onderzoek bekend is dat dit een grotere invloed 

heeft op de ontwikkeling van kinderen dan het opleidingsniveau van vaders (Veen & van der 

Veen, 2019). Van de variabele sekse (0 = jongen), thuistaal (0 = Nederlands, 1 = andere taal) 

en opleidingsniveau moeder (0 =, geen opleiding, lagere school of Nederlandse les en 1 = 

MAVO, HAVO, MBO, HBO of WO) werd een dummy-variabele gemaakt. De benodigde 

assumpties zijn getoetst en analyse naar de missende waarden vond plaats. Het 

mediatiemodel, met zowel onder- als overregulatie, werd getoetst met behulp van de 

PROCESS macro van Hayes (2018). Het directe effect en indirecte effect via de mediator 

werd gelijktijdig in één model op significantie getoetst. De analyses zijn gemaakt op basis van 

5000 bootstrap samples met een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Indien het 

betrouwbaarheidsinterval geen nul bevat, duidt dit op een significant indirect effect.  

Resultaten 

Beschrijvende Statistieken 

De beschrijvende statistieken en correlatiecoëfficiënten van de variabelen zijn 

weergegeven in Tabel 1. Binnen de steekproef ontbrak gegevens van de variabelen taal, 

kwaliteit VV en opleidingsniveau (zie Tabel 1 voor een overzicht van het aantal missings). Bij 

kinderen waarvan data ontbrak op één van de taaltaken, zijn de ontbrekende gegevens middels 

multipele imputation berekend, waarbij de score gebaseerd is op het gemiddelde van vijf 

imputaties. Dat resulteerde in 234 van de 319 kinderen (oorspronkelijke steekproef) met data 

op taalvaardigheden. Gezien het relatief lage percentage missings op de overige variabelen is 

ervoor gekozen deze niet middels multipele imputation aan te vullen. Uit analyse van de 

verschillen tussen de steekproef en de oorspronkelijke steekproef (N = 319) blijkt dat 
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kinderen met gegevens over de taalvaardigheden significant verschillen van de kinderen 

zonder gegevens, op de variabelen leeftijd, t(316) = -2.11, p = < .05, en onderregulatie, t(115) 

= 3.36, p = < .001, waarbij kinderen met taalgegevens gemiddeld 0.8 maand ouder zijn en 

significant minder onderregulatie tonen. Tevens is een significant verband gevonden voor 

opleidingsniveau, ꭓ2 (1, N = 279 ), p = .004, Φ = -.174 en thuistaal van het kind, ꭓ2 (1, N = 

301), p = <001, Φ = .204, waarbij kinderen met taalgegevens significant vaker uit gezinnen 

met een lager opleidingsniveau kwamen en anders/meertalig waren.  

Voorbereidende Analyse 

De assumpties van lineariteit, uitschieters, homoscedasticiteit, multicollineariteit en 

normaal verdeelde residuen zijn getoetst. Drie uitschieters binnen de factor ‘overregulatie’ en 

één uitschieter binnen de factor ‘onderregulatie’(Z-score >3.29) zijn teruggebracht naar 

waarden van 3.29. Tevens zijn de analyses uitgevoerd met en zonder uitschieters wat geen 

verschil in resultaat opleverde. Geen van de andere assumpties zijn geschonden. Een 

onafhankelijke t-toets wijst uit dat de taalvaardigheden niet significant verschillen tussen 

jongens en meisjes (t (186) = .79, p = .43). Tabel 1 geeft weer dat leeftijd niet significant 

gerelateerd is aan taalvaardigheden. De gemiddelde taalvaardigheden van kinderen van 

moeders met een laag opleidingsniveau (M = -.34, SD = 0.82) was significant lager dan die 

van moeders met een gemiddeld tot hoog opleidingsniveau (M = .16, SD = 1.05, t (153) = -

3.58, p = < .001). Tenslotte werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd om te evalueren of de 

thuistaal van het kind gerelateerd was aan taalvaardigheden. Nederlands sprekende kinderen 

(M = .78, SD = .93) scoorden significant hoger dan anders- of meertalige kinderen, M = -.23, 

SD = .91, t(186) = 6.33, p = < .001. Met het oog op deze resultaten zijn opleidingsniveau en 

thuistaal meegenomen als controlevariabelen. 
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Tabel 1 

Beschrijvende Statistieken en Correlaties van de Variabelen  (N = 234) 

Variabelen  N   M  SD  Min-Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Leeftijda  234  41.47  2.96  26- 48            

2. Geslachtb  234        -.02         

3. Opleidingsniveaub 203        -.02  

4. Thuistaalb  224         .05   

5. WBQ  202  76.73  15.61  50- 113  .00  .00  .20** -.36** 

6. Klankentaak 208  6.84  2.48  0- 12   .11 -.10  .21** -.38**  .53** 

7. Taal totaalc  234  0.00  1.0  -1.94- 2.43 .06 -.06  .24** -.42**  .87**  .88** 

8. Proceskwaliteit 218  4.25  0.78  2.14- 6.17  .07  .02  .05 -.06  .10  .04  .08 

9. Onderregulatiec 231  -0.00  1.0  -1.85- 3.29 -.05 -.16*  .07 -.06  .01 -.05 -.02 -.09 

10. Overregulatiec 231  -0.00  0.97  -1.81- 3.29  .03  .06 -.02 -.10  .08  .06  .08 -.15* -.01  

Noot. aLeeftijd in maanden, bPunt-biseriële correlatiecoëfficiënt, cFactorscore, *p < .05, **p < .01. 
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Hoofdeffect Proceskwaliteit VV en Taalvaardigheden 

De resultaten van de hiërarchische multipele regressieanalyse, zoals weergegeven in 

Tabel 2, laten zien dat er geen significant verband is tussen proceskwaliteit en 

taalvaardigheden, gecontroleerd voor de thuistaal van het kind en het opleidingsniveau van de 

moeder, ∆F(1, 184) = .576, p = 449. 

Tabel 2 

Resultaten Hiërarchische Multipele Regressieanalyse op de Afhankelijke Variabele 

Taalvaardigheden (N = 188)  

Variabelen  B [95% CI]    SE   R2  ΔR2 

Model 1         .202**            

Opleidingsniveau .34 [.06, .62]   .16*  .14 

Thuistaal  -.94 [-1.26, -.62]  -.39**  .16 

 

Model 2         .205  .002 

Opleidingsniveau .34 [.06, .62]   .16*  .14   

Thuistaal  -.93 [-1.25, -.61] -.39**  .16 

Proceskwaliteit .05 [-.08, .18]   .05  .07 

Noot. CI = confidence interval; *p < .05. **p = <.001. 

 

Zelfregulatie en Taalvaardigheden 

In Tabel 3 staan de resultaten weergegeven van de hiërarchische multipele regressie, 

waaruit blijkt dat er geen significant verband is tussen zowel onder- als overregulatie en 

taalvaardigheden, ∆F(1, 184) = .803, p = .371 (model 2a) en ∆F(1, 184) = .385, p = .536 

(model 2b).  
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Tabel 3 

Resultaten Hiërarchische Multipele Regressieanalyse op de Afhankelijke Variabele 

Taalvaardigheden (N = 188)  

Variabelen  B [95% CI]    SE   R2  ΔR2 

Model 1         .202**   

Opleidingsniveau .34 [.06, .62]   .16*  .14 

Thuistaal  -.94 [-1.26, -.62]  -.39**  .16 

 

Model 2a         .206  .003 

Opleidingsniveau .35 [.07, .63]   .17*  .14   

Thuistaal  -.95 [-1.26, -.63] -.39**  .16 

Onderregulatie -.06 [-.20, .07]  -.06  .07 

 

Model 2b         .204  .002 

Opleidingsniveau .34 [.06, .62]  .16*  .14  

Thuistaal  -.93 [-1.25, -.61] -.39**  .16 

Overregulatie  .04 [-.10, .18]  .04  .07 

Noot. CI = confidence interval; *p < .05. **p = <.001. 

Mediatiemodel 

Het mediatiemodel, met zowel onder- als overregulatie, is geanalyseerd met model 4 

van de PROCESS Macro van Hayes (2018). Resultaten laten zien dat proceskwaliteit geen 

significante voorspeller is van onderregulatie, B = -.09, SE = .07, 95% CI [-.23,.05  ], β =  

-.09, p = .21. De relatie tussen kwaliteit en overregulatie is significant, B = -.14, SE = .07, 

95% CI[-.08,-.01] , β =, -.15, p = .04. Het betreft een klein negatief verband. Geen significante 

relatie is gevonden tussen onderrregulatie en taalvaardigheden, B = -.06, SE = .07, 95% CI[-

.19,.08], p = .41, en overregulatie en taalvaardigheden, B = .05, SE = .07, 95% CI [-.09,.19], p 

= .46. Het indirecte effect is getoetst met behulp van een percentiel bootstrap 

betrouwbaarheidsinterval van 5000 samples, geïmplementeerd in de PROCESS Macro, versie 

3.5 (Hayes, 2018). De indirecte coëfficiënt van onderregulatie, B = .01, SE = , .01, 95% CI[-

.01,.03] en overregulatie, B = -.01, SE = .01, 95% CI[-.03,.01] was niet significant. 
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Discussie 

In de huidige studie stond het verband tussen kwaliteit van voorschoolse 

voorzieningen (VV) en taalvaardigheden bij peuters met gedrags- of emotionele problemen 

centraal. Verwacht werd dat kinderen die een hoge kwaliteit VV bezoeken over betere 

zelfregulatievaardigheden beschikken, wat hen mogelijk in staat stelt meer te profiteren van 

de interacties en het aanbod binnen de VV, wat samenhangt met betere taalvaardigheden. 

Alhoewel er wetenschappelijk bewijs is voor de invloed van kwaliteit van de omgeving op de 

zelfregulatie van kinderen en dat, los daarvan, zelfregulatie verband houdt met 

taalvaardigheden, is een mediatiemodel nog niet eerder onderzocht. Huidige studie draagt bij 

aan het begrijpen van de verbanden tussen contextuele invloeden en de zelfregulatie- en 

taalvaardigheden van kinderen; vaardigheden die essentieel zijn voor de verdere sociaal-

emotionele en academische ontwikkeling (Cadima et al., 2016), specifiek voor kinderen die 

vanwege ontwikkelingsproblemen gevoeliger zijn voor de kwaliteit van hun omgeving 

(Belsky et al., 2007; Burchinal et al., 2010; Noble et al., 2005).  

In tegenstelling tot eerdere studies is geen ondersteuning gevonden voor de relatie 

tussen kwaliteit VV en taalvaardigheden, evenals voor zelfregulatie en taalvaardigheden, 

gecorrigeerd voor de thuistaal van het kind en het opleidingsniveau van de moeder. De cross-

sectionele aard van de studie is hiervoor mogelijk de belangrijkste verklaring. Een tweede 

verklaring vormt de operationalisering van taalvaardigheden, welke zich in de huidige studie, 

evenals in de studie van Guerrero-Rosada en collega’s (2021), beperkt heeft tot receptieve 

taalvaardigheden. Taalvaardigheden omvatten verschillende constructen, waarvan naast 

receptieve woordenschat expressieve woordenschat als belangrijke vaardigheid kan worden 

beschouwd (Duncan et al., 2007). In een studie van Schmerse en collega’s (2018) werden wel 

significante effecten gevonden van proceskwaliteit VV (gemeten met de Early Childhood 

Environment Rating Scale–Revised, ECERS-R; Harms et al., 2005) op receptieve, 

expressieve en grammaticale taalvaardigheden. Tevens is vanuit eerdere studies bekend dat 

taalvaardigheden samenhangen met de kwaliteit van de omgeving en de sociaal-economische 

status van ouders (SES) (Hoff, 2003). Verschillen in taalvaardigheden die verband houden 

met familieachtergronden bestaan voor de leeftijd van twee jaar en tonen op tweejarige 

leeftijd al een verschil van zes maanden in taalvaardigheid tussen de twee groepen (Fernald et 

al., 2013). Binnen het huidige onderzoek is de kwaliteit van de thuisomgeving zowel met 

betrekking tot taal als regulatie, niet meegenomen. Het is mogelijk dat een gedeelte van de 

kinderen bij de start van de VV al een achterstand toonde in taal- en/of regulatievaardigheden.  
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In overeenstemming met de verwachting is een klein negatief verband gevonden 

tussen kwaliteit van VV en overregulatie. Kinderen die een hoge kwaliteit VV bezoeken laten 

minder overregulatie (angst, starheid en reactiviteit) zien dan kinderen die een lagere kwaliteit 

VV bezoeken. Deze resultaten zijn in lijn met meerdere studies die hebben aangetoond dat 

sensitieve en responsieve interacties tussen volwassenen en kinderen in verband staan met een 

betere zelfregulatie van kinderen (Howes & Spieker, 2008; Davidov & Grusec 2006; Lengua 

2008; Li-Grining 2007; Propper & Moore, 2006; Spinrad et al., 2007; Valiente et al., 2007). 

De veronderstelde relatie tussen kwaliteit VV en onderregulatie kon niet worden bevestigd. 

Onderregulatie komt tot uiting in de vorm van externaliserend gedrag zoals impulsiviteit, 

hyperactiviteit en storend gedrag. Het is mogelijk dat kinderen met externaliserende 

problemen bovengemiddelde vaardigheden van leidsters vragen om deze te doen 

verminderen. Gedragsproblemen zijn vaak gerelateerd aan meerdere factoren die grotendeels 

buiten de VV liggen (Raver et al., 2008).  

Het huidige onderzoek is uitgevoerd bij peuters met gedrags- en emotionele 

problemen. Vanuit de literatuur is bekend dat gedrags- en emotionele problemen gerelateerd 

zijn aan zelfregulatie (Eisenberg et al., 2009; Hill et al., 2006), waardoor het mogelijk is dat 

de variatie in zelfregulatie als gevolg van deze specifieke steekproef gering was. Tevens is 

vanuit eerdere studies bekend dat zowel de duur van de plaatsing als het aantal dagen dat 

kinderen een VV bezoeken van invloed is op uitkomsten bij kinderen (Côté et al., 2013; Li et 

al., 2013). De invloed van kwaliteit is groter naarmate kinderen meer tijd doorbrengen in hoge 

kwaliteit voorzieningen (Burchinal et al., 2008). Binnen de huidige studie zijn de 

zelfregulatie- en taalvaardigheden vastgesteld kort na deelname aan het 

interventieprogramma, waarbij de exacte duur van de plaatsing niet bekend was en niet 

meegenomen zijn in de analyses.  

Tenslotte is geen ondersteuning gevonden voor het mediatiemodel. Eerder onderzoek 

naar de mediërende rol van zelfregulatie in het verband tussen proceskwaliteit VV en 

taalvaardigheden is niet uitgevoerd, waardoor resultaten niet vergeleken kunnen worden. De 

cross-sectionele aard van de studie lijkt de belangrijkste reden te zijn voor het uitblijven van 

significante relaties en vormt tevens de belangrijkste beperking van het huidige onderzoek. 

Hoewel de modellen een richting veronderstellen in de verbanden tussen de variabelen, laat 

het cross-sectionele ontwerp geen conclusies toe met betrekking tot causale verbanden tussen 

de onderzochte constructen. Tevens vormt de specifiek steekproef een tweede beperking; het 

is onduidelijk in hoeverre resultaten te generaliseren zijn naar een bredere populatie jonge 

kinderen. Tenslotte kan het hoge percentage missende taalgegevens gerelateerd zijn aan niet 
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random verschillen tussen de kinderen die wel en geen data hadden op de specifieke taaltaak, 

wat de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek beïnvloed kan hebben (Reiter & 

Raghunathan, 2007).  

Naast beperkingen heeft dit onderzoek ook sterke kanten. Een daarvan vormde de nog 

niet eerder onderzochte rol van zelfregulatie in de relatie tussen proceskwaliteit en 

taalvaardigheden, waarmee het een bijdrage levert aan het huidige onderzoeksveld. Tevens 

vormt het vaststellen van de zelfregulatie middels observaties in de natuurlijke groepssituatie 

een voordeel. Met behulp van systematische observatie van jonge kinderen in de natuurlijke 

context kunnen meer valide beoordelingen gemaakt worden (Whitebread et al., 2009).  

Toekomstige studies zouden baat kunnen hebben bij de inclusie van een groter aantal 

indicatoren. Het construct zelfregulatie omvat veel aan elkaar gerelateerde aspecten, zoals 

executief functioneren, emotie-, stemmings- en affectregulatie, temperament, 

gedragsinhibitie, impulsbeheersing, echter is geen overeenstemming hoe de aspecten te 

verbinden en goed te begrijpen. Zelfregulatie is niet statisch; het ontwikkelt zich in gevoelige 

periodes van het vroege leven tot volwassenheid, in niet-lineaire bewegingen (Nigg, 2017). 

Toekomstig longitudinaal onderzoek kan zich richten om meerdere facetten van zelfregulatie, 

gemeten tijdens meerdere meetmomenten, om tegemoet te komen aan bovenstaande 

beperkingen. Tevens is het wenselijk om middels voormetingen het startniveau van 

vaardigheden in kaart te brengen, om gefundeerde conclusies te kunnen trekken over 

verbanden en causaliteit. Hoewel het onderscheid in domeinen van proceskwaliteit geen doel 

was in de huidige studie, biedt de CLASS de mogelijkheid om te specificeren tussen 

verschillende domeinen die gerelateerd zijn aan verschillende academische prestaties/ 

uitkomsten bij kinderen (Hamre et al., 2014). Het differentiëren in de domeinen geeft zicht op 

welke aspecten binnen een hoge kwaliteit VV met name voorspellend zijn voor het afnemen 

van de onderregulatie bij kinderen.  

De huidige studie heeft geen bewijs geleverd voor de mediërende rol van zelfregulatie 

in het verband tussen proceskwaliteit VV en taalvaardigheden bij jonge kinderen. De 

bevindingen ten aanzien van de relatie tussen kwaliteit en onderregulatie sluiten aan bij het 

groeiende bewijs dat hoge kwaliteit VV een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de 

zelfregulatie van kinderen. Hoewel het verband tussen zelfregulatie en taalvaardigheden in 

huidig onderzoek niet kon worden bevestigd, staat een goede zelfregulatie veelal in verband 

met hogere academische uitkomsten (Blair & Razza 2007; McClelland et al., 2007). De 

huidige bevindingen dragen bij aan het verduidelijken van de (contextuele) mechanismen die 

een rol spelen in de voorlopers van school readiness bij jonge kinderen. Voorschoolse 
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voorzieningen bieden een context waarin kinderen diverse essentiële vaardigheden kunnen 

ontwikkelen die het fundament vormen voor verdere sociaal-emotionele en academische 

vaardigheden (Downer et al., 2010; Phillips et al., 2017). Investeren in hoge kwaliteit VV, 

specifiek voor kinderen met emotionele- of gedragsproblemen, blijft van belang om de kans 

op een succesvolle overgang naar het basisonderwijs te vergroten.  
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