
 

 

 

 

 

 

 

Acceptatie door klasgenoten als positieve voorspeller van de leesvaardigheid bij 

basisschoolleerlingen waarbij genderverschillen geen modererend effect vormt.  
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Samenvatting 

Ruim een kwart van de kinderen verlaat de basisschool zonder de taal op het basisniveau 

te beheersen. Dit is een zorgelijk ontwikkeling, aangezien leesvaardigheid en begrijpend lezen 

essentiële vaardigheden zijn om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast 

beïnvloedt het geaccepteerd worden door klasgenoten het academisch en niet-academisch 

functioneren. Dit onderzoek beschrijft de invloed van acceptatie door klasgenoten in groep 4 

op de leesvaardigheid in groep 4 en 5 en of gender een modererend effect vormt. De acceptatie 

door klasgenoten werd middels de COOL-vragenlijst vastgesteld (n = 320). De leesvaardigheid 

werd in groep 4 (n = 273) en groep 5 (n = 328) middels de Cito-toets Begrijpend lezen 3.0 

gemeten. De enkelvoudige regressieanalyse vond een zwakke, positieve, significante relatie 

tussen acceptatie door klasgenoten in groep 4 en de leesvaardigheid in groep 4. Echter liet de 

moderatieanalyse zien dat deze relatie niet gemodereerd werd door gender. Tenslotte ontkrachte 

de hiërarchische multipele regressieanalyse het bestaan van een relatie tussen de acceptatie in 

groep 4 en de leesvaardigheid in groep 5, na controle voor de leesvaardigheid in groep 4. Wel 

had de leesvaardigheid in groep 4 een sterke voorspellende waarde voor de leesvaardigheid in 

groep 5. Echter is meer onderzoek nodig om de relatie tussen acceptatie door klasgenoten en 

leesvaardigheid te bepalen. Verder onderzoek kan zich richten op replicatie of toevoeging van 

mediërende factoren zoals intelligentie, betrokkenheid, acceptatie en leesvaardigheid in groep 

4.  

Keywords: peer acceptance, reading skills, reading comprehension, gender differences.  

Abstract 

Approximately a quarter of the children who have finished primary education have 

insufficient language skills. This a problematic trend, since reading skills and reading 

comprehension are essential skills in becoming a successful participant in society. Another 

essential component is peer-acceptance. Research has shown that peer acceptance influences 

both academic as well as none-academic skills. This study investigates the influence of peer 

acceptance in grade 2 on reading skills in grade 2 and 3, and whether gender forms a moderating 

effect. Peer acceptance was measured using the COOL-questionnaire (n = 320). Reading skills 

in grade 2 (n =273) and in grade 3 (n = 328) were measured using the ‘Cito-toets Begrijpend 

lezen 3.0’. A linear regression showed a weak, positive, significant effect between peer-

acceptance and reading skills in grade 2. However, no moderation effect for gender was found. 

Subsequently, the hierarchical linear regression showed no effect between peer-acceptance in 

grade 2 and readings skills in grade 3, when controlled for reading skills in grade 2. But, reading 

skills in grade 2 did have a strong predictive value for reading skills in grade 3. However, more 
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research is needed to determine the relation between peer-acceptance and reading skills. Future 

research might focus on replication as well as including mediating factors such as intelligence, 

involvement, peer acceptance and reading skills in grade 2. 

Keywords: peer acceptance, reading skills, reading comprehension, gender differences.  
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Inleiding 

Het aantal kinderen met een taalachterstand neemt toe. Ruim een kwart van de kinderen 

verlaat de basisschool zonder de taal op het basisniveau te beheersen (Bukman, 2021). Dit is 

zorgwekkend, aangezien een sterke taal- en leesvaardigheid gerelateerd worden aan positieve 

schoolprestaties (Feldman, 2019; Yildiz, 2013). Bovendien blijkt dat het begrijpen van teksten 

en de leesvaardigheid beide essentiële vaardigheden zijn om het onderwijs te volgen en 

succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij (Broekhof, 2017; Retelsdorf et al., 2014). 

Het voorkomen van achterstanden bij het verlaten van de basisschool is daarom belangrijk.  

Leesvaardigheid  

 De leesvaardigheid is de belangrijkste vaardigheid binnen taal (Bensoussan, 1998) en 

cruciaal bij alle academische vakken (Torppa et al., 2019). Het uiteindelijke doel van lezen is 

begrijpend lezen (Zhao et al., 2019). Begrijpend lezen omvat vaardigheden, zoals woorden 

begrijpen, relaties leggen en de gehele tekst begrijpen, die gebruikt worden om de tekst zo 

adequaat mogelijk te begrijpen (Kintsch, 1998). Problemen in de leesvaardigheid en het 

begrijpend lezen kunnen problemen in de schoolprestaties veroorzaken, maar worden ook 

geassocieerd met een lage motivatie bij andere schoolvakken en een daling in het plezier op 

school (Bear et al., 2002; Korhonen et al., 2014). Leesvaardigheid wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als het vermogen om een tekst zo adequaat mogelijk te begrijpen (Kintsch, 1998).  

Acceptatie door klasgenoten  

Ook vrienden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de schoolprestaties 

(Fortuin et al., 2016). Het hebben van positieve relaties met klasgenoten is zelfs cruciaal voor 

het uiteindelijke academisch en niet-academisch functioneren (Liem & Martin, 2011). 

Vriendschappen met klasgenoten spelen een grote rol tussen het 6e en 12e levensjaar (Halonen 

et al., 2006; Timmermans et al., 2015). Zo is het voor kinderen belangrijk om ‘erbij’ te horen 

en geaccepteerd te worden door klasgenoten (Timmermans et al., 2015). Acceptatie door 

klasgenoten wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin een kind geliefd wordt door 

klasgenoten (Wentzel et al., 2021; Zhang et al, 2017), wat verwijst naar de mate waarin andere 

kinderen positieve gevoelens en opvattingen hebben over dit kind (Véronneau et al., 2010).  

Acceptatie door klasgenoten en leesvaardigheid 

 In de huidige literatuur is verdeeldheid over de relatie tussen acceptatie door 

klasgenoten en de leesvaardigheid. Door meerderheid van de onderzoeken werd een zwakke, 

positieve, significante relatie tussen de acceptatie door klasgenoten (voornamelijk 

gerapporteerd door leerkrachten) en de leesvaardigheid bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar 

bevestigd (Caprara et al., 2000; DeRosier & Lloyd, 2010; Wentzel et al., 2021; Zhang et al., 
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2017; Zucchetti et al., 2015). Het onderzoek van DeRosier en Lloyd (2010) laat zien dat het 

geaccepteerd worden door klasgenoten een zwak, positief, significant effect heeft op de 

leesvaardigheid. Daarnaast blijkt uit de meta-analyse bij leerlingen uit het basis- en middelbaar 

onderwijs van Wentzel et al. (2021) een gemiddelde, positieve, significante relatie tussen 

geaccepteerd worden door klasgenoten en schoolprestaties, waaronder de leesvaardigheid. Ook 

in het onderzoek van Zucchetti et al. (2015) wordt bevestigd dat positieve vriendschappen in 

groep 3 zorgen voor hogere schoolprestaties, met inbegrip van de taalprestaties, in groep 4. Het 

onderzoek van Caprara et al. (2000) laat zelfs zien dat het vertonen van prosociaal gedrag rond 

een leeftijd van 8,5, 35% van de variantie verklaarde in de schoolprestaties van vijf jaar later. 

Daarnaast wordt in het onderzoek van Zhang et al. (2017) een zwakke, positieve, significante 

relatie bevestigd tussen acceptatie door klasgenoten op tijdstip 1 en de schoolprestaties op 

tijdstip 1. Tevens vond het onderzoek ook een zwakke, positieve, significante relatie tussen de 

acceptatie door klasgenoten op tijdstip 1 en de schoolprestaties op tijdstip 2. Echter bleek deze 

relatie niet meer significant na controle voor eerdere schoolprestaties. Daarentegen tonen de 

resultaten uit het longitudinale onderzoek van Véronneau et al. (2010) geen relatie tussen 

acceptatie door klasgenoten en de schoolprestaties.   

Moderatie door gender  
Jongens ontwikkelen meer negatieve relaties met hun klasgenoten dan meisjes 

(Verkuyten & Thijs, 2002). Daarnaast blijkt dat meisjes in alle schoolvakken gemiddeld beter 

presteren dan jongens (Crosnoe & Benner, 2015; Patterson & Bigler, 2007). Deze bevindingen 

verhogen de mogelijkheid op een moderatie door gender. Over de invloed van gender op de 

mogelijke relatie tussen acceptatie door klasgenoten en de leesvaardigheid, bestaat nog enige 

controverse. Zo bevestigt onderzoek van DeRosier en Lloyd (2010) een zwakke, positieve, 

significante relatie tussen acceptatie door klasgenoten en de leesvaardigheid die sterker was 

voor meisjes. Daarnaast komt in het onderzoek van Zhang et al. (2017) een zwakke, positieve, 

significante relatie tussen acceptatie door klasgenoten op tijdstip 1 en de schoolprestaties op 

tijdstip 2 naar voren die significant verschilt voor gender. Ook het onderzoek van Janošević en 

Petrović (2018) vond significante genderverschillen in de sterke, positieve, significante relatie 

tussen sociale status en schoolprestaties, met inbegrip van de taalprestaties. Echter vond de 

meta-analyse van Wentzel et al. (2021) geen significant resultaat wanneer gender als moderator 

werd toegevoegd. Ook het onderzoek van Guo et al. (2018) vond geen modererend effect van 

gender op de relatie tussen pro-sociaal gedrag op school en de leesvaardigheid.  

Huidig onderzoek  
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Concluderend, in bovenstaande alinea’s wordt het belang van de relatie tussen de 

acceptatie door klasgenoten en leesvaardigheid beschreven. Daarenboven zijn de vorming van 

positieve relaties met klasgenoten en de ontwikkeling van goede academische vaardigheden 

tussen het 6e en 12e levensjaar cruciaal voor verder succes (Véronneau et al., 2010). Ook blijkt 

uit de meta-analyse van Wentzel et al. (2021) dat de relatie tussen acceptatie door klasgenoten 

en de schoolprestaties, waaronder de leesvaardigheid, twee keer zo sterk was voor leerlingen 

op de basisschool dan voor leerlingen op de middelbare school. Het is daarom van belang dat 

tekortkomingen in de acceptatie door klasgenoten gesignaleerd worden, zodat de 

leesvaardigheid optimaal wordt ontwikkeld.  

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘In hoeverre voorspelt de 

acceptatie door klasgenoten in groep 4 de leesvaardigheid in groep 4 en 5 en wordt deze relatie 

gemodereerd door gender?’. In de huidige literatuur bestaat controverse over deze relaties, 

waardoor dit onderzoek bijdraagt aan het creëren van duidelijkheid binnen de literatuur. 

Voorafgaand zullen de volgende deelvragen worden beantwoord. Allereerst: a: ‘In hoeverre 

voorspelt de acceptatie door klasgenoten in groep 4 de leesvaardigheid in groep 4’ en b: ‘Wordt 

deze relatie gemodereerd door gender?’. Op basis van de bovenstaande literatuur wordt een 

zwakke, positieve, significante relatie tussen de acceptatie door klasgenoten in groep 4 en de 

leesvaardigheid in groep 4 verwacht (Caprara et al., 2000; DeRosier & Lloyd, 2010; Wentzel 

et al., 2021; Zhang et al., 2017; Zucchetti et al., 2015) die gemodereerd wordt door gender 

(DeRosier & Lloyd, 2010; Janošević & Petrović, 2018; Zhang et al., 2017). Ten tweede: c: ‘In 

hoeverre voorspelt de acceptatie door klasgenoten in groep 4 de leesvaardigheid in groep 5, na 

controle voor de leesvaardigheid in groep 4’. Op basis van de bovenstaande literatuur wordt 

een zwakke, positieve, significante, relatie tussen de acceptatie door klasgenoten in groep 4 en 

de leesvaardigheid bij de kinderen in groep 5 verwacht (Caprara et al., 2000; Zucchetti et al., 

2015).  

Methode 

Participanten 

Werving  

De data uit dit onderzoek waren afkomstig uit het project Preventie in de Keten. Aan dit 

kwantitatieve, multimethode-, multi-informant, longitudinale onderzoek hebben 13 

basisscholen deelgenomen. De participanten werden geworven aan de hand van een getrapte 

steekproef in gemeente Twente. De scholen varieerden van kleine ‘witte scholen’ in 

dorpsgemeentes tot grotere en meer gemengde scholen in de stad. Na het verklaren van 

medewerking, werden de betrokken leerkrachten geïnformeerd over het onderzoek. Ouders 
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werden middels een informatiebrief geïnformeerd. Alleen bij toestemming van ouders werden 

de leerlingen gevolgd. 

Participanten 

De leerlingen uit groep 1, 4 en 7 werden drie jaar gevolgd. In dit onderzoek werd 

gefocust op de data uit de tweede leeftijdsgroep (groep 4 tot en met groep 6). Binnen deze 

leeftijdsgroep werd gebruik gemaakt van meetmoment 1 (groep 4) en 2 (groep 5).  

Onderzoeksgegevens  

De leesvaardigheid werd in groep 4 bij 273 participanten verzameld en in groep 5 bij 

328 participanten. De vragenlijst over acceptatie werd jaarlijks door leerkrachten ingevuld. 

Deze waren voornamelijk vrouw (84-100%) en hadden grotendeels meer dan 10 jaar 

onderwijservaring. De vragenlijst werd in groep 4 ingevuld voor 320 participanten. De 

leerkrachten werden expliciet gevraagd om zowel zwakke, gemiddelde als sterke leerlingen te 

selecteren. De genderverdeling was nagenoeg gelijk. 

Procedure  

De toetsgegevens van de participanten waren verzameld tijdens de momenten waarop 

de school gewend was om deze af te nemen. De vragenlijst werd jaarlijks door de leerkracht 

ingevuld en voor eind december opgehaald. De leerkrachten waren toen minimaal twee 

maanden bekend en vertrouwd met de leerlingen. Voor deelname aan het onderzoek werden 

leerkrachten vrijgesteld van onderwijstaken gedurende de uren die zij besteedden aan het 

onderzoek en ontvingen na volledige deelname een VVV-bon. 

Leesvaardigheid 

De leesvaardigheid werd gemeten aan de hand van de Cito-toets Begrijpend lezen 3.0 

(Feenstra et al., 2010). Deze test meet de leesvaardigheid, maar toetst ook de vaardigheden 

begrijpen en interpreteren (Cito, n.d.). De ruwe scores werden omgezet naar 

vaardigheidsscores. Door vaardigheidsscores kunnen de resultaten van verschillende 

momenten eenvoudig worden vergeleken (Cito, 2019). In dit onderzoek werden 

vaardigheidsscores van Midden groep 4 (M4) en Midden groep 5 (M5) gebruikt.  

Door de COTAN werd de begripsvaliditeit als voldoende beoordeeld en de 

betrouwbaarheid als goed (Egberink et al., 2010). Tenslotte werd door Cito een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt van .86 voor M4 (Jolink et al., 2015) en .89 voor M5 gevonden 

(Tomesen et al., 2016), waarmee zij als goed werden beoordeeld (Taber, 2019).  

Acceptatie door klasgenoten  
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De acceptatie door klasgenoten werd gemeten middels drie items uit de COOL-

vragenlijst (Driessen et al., 2010). Leerkrachten scoorden de leerlingen uit groep 4 op een 5-

punt Likertschaal, waarbij 1 “beslist onwaar” en 5 “beslist waar” inhield.  

In het onderzoek van Driessen et al. (2010) werd voor de drie items een Cronbach’s 

alpha van .87 gevonden. In dit onderzoek werd een Cronbach’s alpha van .67 gevonden voor 

de gemaakte schaal Acceptatie, bestaande uit de drie items uit de COOL-vragenlijst. De 

betrouwbaarheid bleek matig (Taber, 2019). Hierom werd besloten om item 3 uit de schaal te 

verwijderen, aangezien de Cronbach’s alpha hiermee steeg naar .75 en daarmee als goed werd 

beoordeeld (Taber, 2019). In dit onderzoek werd de acceptatie door klasgenoten gemeten door 

twee items uit de COOL-vragenlijst. Naar beste weten ontbreekt onderzoek naar de validiteit 

van deze items.  

Analyse 

 Middels kwantitatief onderzoek werd de voorspelling van de begrijpende 

leesvaardigheid door de acceptatie door klasgenoten geanalyseerd. Hierbij functioneerde de 

leesvaardigheid als afhankelijke variabele van ratio meetniveau, de schaal Acceptatie als 

onafhankelijke variabele die beschouwd werd als interval meetniveau en gender als moderator 

van nominaal meetniveau.  

 De hoofdvraag werd beantwoord middels de deelvragen. Bij deelvraag a werd een 

enkelvoudige regressieanalyse gebruikt om het effect van Acceptatie op de Leesvaardigheid in 

M4 te analyseren. Wanneer deze relatie significant was, werd de hypothese aangenomen (Field, 

2018). Voor deelvraag b werd het Process-model van Hayes ingezet om de invloed van gender 

op de mogelijke relatie tussen Acceptatie en de Leesvaardigheid in M4 te analyseren. Wanneer 

het interactie-effect significant bleek, werd de hypothese aangenomen (Field, 2018). Voor 

deelvraag c werd een hiërarchische multipele regressieanalyse, waarbij de Leesvaardigheid in 

M5 fungeerde als afhankelijke variabele, Acceptatie als onafhankelijke variabele en de 

Leesvaardigheid in M4 als controlevariabele ingezet. Wanneer Acceptatie, na controle voor 

Leesvaardigheid in M4, significante variantie verklaarde in de Leesvaardigheid in M5, werd de 

hypothese aangenomen (Pallant, 2020). Tijdens de uitvoering van alle analyses werd een 

significantieniveau van .05 aangehouden. 

Voorafgaand werden de data gecontroleerd op codeerfouten en ontbrekende waardes. 

De ontbrekende waardes werden gecontroleerd op selectiviteit middels een one-sample t-test. 

Hierbij werd elke variabele inclusief de ontbrekende waardes afgezet tegen dezelfde variabele 

exculsief ontbrekende waardes. Wanneer de t-test significant bleek, was er sprake van 

selectiviteit (Pallant, 2020). Vervolgens werden voor alle variabelen de volgende assumpties 
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gecontroleerd. Allereerst werden de assumpties van aselecte steekproef en meetniveaus 

gecontroleerd. Vervolgens werd aan de hand van een boxplot gecontroleerd op extreme 

uitschieters. Indien extreme uitschieter(s) aanwezig waren, werd overwogen om deze te 

verwijderen en werd de assumptie als voldaan beschouwd (Field, 2018). Daarnaast werd met 

behulp van de Durbin-Watson test de onafhankelijkheid van waarnemingen geanalyseerd. De 

assumptie werd als voldaan beschouwd indien sprake was van waarde tussen de 1 en 3 (Field, 

2018). Daaropvolgend werden de assumpties van lineariteit en homoscedasticiteit 

gecontroleerd middels een spreidingsdiagram met de gestandaardiseerde residuen afgezet tegen 

de gestandaardiseerde voorspelde waarden. De assumptie van lineariteit werd als voldaan 

beschouwd indien sprake was van een lineair patroon (Field, 2018). De assumptie van 

homoscedasticiteit werd als voldaan beschouwd wanneer deze geen duidelijk patroon weer gaf 

(Field, 2018). Vervolgens werd aan de hand van een PP-plot, de Shapiro-Wilk test en Skweness 

en Kurtosis gecontroleerd of de data normaal was verdeeld. De assumptie van normaliteit werd 

als voldaan beschouwd wanneer in het PP-plot de daadwerkelijke scores zich dicht bij de 

voorspelde lijn bevonden (Allen et al., 2014), de nulhypothese van de Shapiro-Wilk test niet 

significant bleek en de waardes van Skweness en Kurtosis tussen de -1 en 1 vielen (Field, 2018). 

Tenslotte werd gecontroleerd op multicollineariteit. Wanneer de VIF kleiner dan 10 en de 

Tolerance groter 0.20 was, werd de assumptie als voldaan beschouwd (Field, 2018).  

Resultaten 

Assumpties 

Allereerst werden de data gecontroleerd op codeerfouten, extreme uitschieters en andere 

bijzonderheden. Zo bleek dat bij 29 participanten antwoorden op de vragenlijst ontbraken, bij 

76 participanten in groep 4 en 21 participanten in groep 5 de leesvaardigheid ontbrak en het 

gender van 4 participanten misten. De t-test wees uit dat er geen sprake was van selectiviteit 

(zie Tabel 1). De ontbrekende waardes werden middels exclude cases pairwise uitgesloten 

(Pallant, 2020). Daarnaast werd met een boxplot geconcludeerd dat er geen extreme uitschieters 

aanwezig waren.  

 

Tabel 1 

Uitkomsten one-sample t-test 

Groep t p (2-tailed) Mean Difference 

Leesvaardigheid M4 0.77 .445 0.65 

Leesvaardigheid M5 1.96 .051 1.71 
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Acceptatie 0.41 .681 0.18 

Gender 0.33 .741 0.01 

 

Voorafgaand werden de data gecontroleerd op de benoemden assumpties. De 

onafhankelijkheid van waarnemingen werd volgens de waardes van Durbin-Watson voor alle 

drie de groepen als voldaan beschouwd (zie Tabel 2). Verder werden voor de assumpties 

lineariteit en homoscedasticiteit spreidingsdiagrammen geanalyseerd. Deze gaven geen 

duidelijk patroon weer, waardoor aan de assumpties werd voldaan.    

 

Tabel 2 

Waardes Durbin-Watson 

Groep   Durbin-Watson 

Jongens Leesvaardigheid M4 1.83 

 Leesvaardigheid M5 1.82 

Meisjes Leesvaardigheid M4 1.90 

 Leesvaardigheid M5 2.07 

Totale populatie Leesvaardigheid M4 1.74 

 Leesvaardigheid M5 1.88 

 

 Daarnaast werd de assumptie van normaliteit beoordeeld aan de hand van een PP-Plot, 

de Shapiro-Wilk test en de waardes van Skewness en Kurtosis. In het PP-Plot werden, tijdens 

visuele inspectie, voor alle drie de groepen geen significante afwijkingen gevonden. De 

Shapiro-Wilk test gaf op de variabele Acceptatie bij de jongens, meisjes en totale populatie een 

significant resultaat met de respectievelijke resultaten, W(146) = .93, p < .001, W(164) = .93, 

p  < .001, W(320) = .94, p < .001. Ook op de variabele Leesvaardigheid M4 werd de assumptie 

bij de meisjes en totale populatie geschonden met de respectievelijke waarden, W(141) = .96, 

p < .001, W(273) = .98, p < .001. Voor de jongens bleek de data wel normaal verdeeld, 

W(128) = .98, p = .085. Daarnaast werd voor de variabele Leesvaardigheid M5 aangetoond, dat 

de data voor de jongens normaal was verdeeld W(160) = .99, p = .509. Echter werd de 

assumptie voor de meisjes en de totale populatie geschonden met de respectievelijke waarden, 

W(167) = .98, p = .008, W(328) = .99, p = .021. Verder toonden de resultaten van Skewness en 

Kurtosis voor de jongens en de totale populatie aan dat de data op alle variabelen normaal waren 

verdeeld (zie Tabel 3). Ook voor de meisjes toonden de waardes van Skewness geen problemen 
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in de normaliteit aan. Echter gaf Kurtosis een waarde van 1.24 (SE = 0.38) voor Acceptatie bij 

meisjes en een waarde van 1.60 (SE = 0.37) voor de Leesvaardigheid M5 van meisjes. 

 

Tabel 3 

Waardes van Skewness en Kurtosis 

Groep  Skewness Kurtosis 

Jongens Acceptatie -0.13 0.06 

 Leesvaardigheid M4 0.46 0.44 

 Leesvaardigheid M5 -0.23 0.18 

Meisjes Acceptatie -0.48 1.24 

 Leesvaardigheid M4 0.70 0.28 

 Leesvaardigheid M5 0.47 1.60 

Totale 

populatie 

Acceptatie -0.30 0.58 

Leesvaardigheid M4 0.49 0.39 

 Leesvaardigheid M5 0.10 0.96 

Noot. De daadwerkelijke waardes van Skewness en Kurtosis zijn weergegeven.  

 

 Voor de variabele Acceptatie werd de assumptie van normaliteit volgens de Shapiro-

Wilk test bij alle drie de groepen en volgens de waarde van Kurtosis bij meisjes geschonden. 

Ook de variabele Leesvaardigheid M4 werd volgens de Shapiro-Wilk test bij meisjes en totale 

populatie geschonden. Tot slot werd voor de variabele Leesvaardigheid M5 de assumptie 

volgens de Shapiro-Wilk test bij meisjes en totale populatie en volgens de waarde van Kurtosis 

bij meisjes geschonden. Op basis van de centrale limietstelling werd geconcludeerd dat de 

jongens (n > 100), meisjes (n > 100) en totale populatie (n > 200) alle uit een steekproef groter 

dan 30 bestonden en daarom als normaal verdeeld geïnterpreteerd werden, ongeacht de 

schending van de assumptie (Field, 2018).  

Verder werden de data gecontroleerd op multicollineariteit. De waardes van de VIF en 

Tolerance gaven geen afwijkende resultaten (zie Tabel 4), waardoor de assumptie als voldaan 

werd beschouwd.  

 

Tabel 4 

Waardes van de VIF en Tolerance  
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Groep  Tolerance VIF 

Jongens 0.96 1.04 

Meisjes 0.94 1.06 

Totale populatie 0.96 1.04 

 

Daarnaast werd aan de assumptie aselecte steekproef voldaan, aangezien de 

participanten via een getrapte steekproef waren verzameld en bij de verschillende scholen 

nagenoeg gehele klassen werden meegenomen. Tenslotte waren de onafhankelijke variabelen 

en afhankelijke variabelen beide van minimaal interval meetniveau en de moderator van 

nominaal meetniveau, waardoor aan de assumptie van meetniveaus werd voldaan.  

Beschrijvende statistieken 

 In Tabel 5 zijn de beschrijvende statistieken weergegeven. Hieruit blijkt dat meisjes in 

groep 4, maar ook in groep 5, gemiddeld hoger scoorden dan de jongens en meisjes gemiddeld 

meer geaccepteerd werden dan jongens.  

 

Tabel 5 

Beschrijvende Statistieken van Acceptatie en Leesvaardigheid in M4 en M5  

Groep Variabelen  n M SD Range 

     Min Max 

Jongens Acceptatie 156 3.62 0.65 2 5 

 Leesvaardigheid M4 128 10.45 13.78 -22 51 

 Leesvaardigheid M5 160 23.31 13.80 -17 58 

Meisjes Acceptatie 164 3.72 0.65 1 5 

 Leesvaardigheid M4 141 14.39 12.19 -10 51 

 Leesvaardigheid M5 167 26.14 13.32 -8 80 

Totale 

populatie 

Acceptatie 320 3.67 0.65 1 5 

Leesvaardigheid M4 269 12.51 13.09 -22 51 

 Leesvaardigheid M5 327 24.76 13.60 -17 80 

 

Deelvraag a 

 Voor het beantwoorden van deelvraag a werd een enkelvoudige regressieanalyse 

ingezet. Er werd een significante relatie gevonden tussen de acceptatie door klasgenoten en de 
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leesvaardigheid in M4, F(1, 245) = 10.01, p = .002, R2 = .04. Acceptatie verklaarde 4% van de 

variantie in de leesvaardigheid in M4. Dit duidde op zwakke, positieve, significantie relatie 

(Sullivan & Feinn, 2012). Daarnaast bleek Acceptatie een significante, positieve voorspeller 

voor de leesvaardigheid in M4, B = 3.96; t (245) = 3.16; p = .002. Wanneer kinderen een hoge 

score behaalden op acceptatie door klasgenoten, werd er ook hoger gescoord op de 

leesvaardigheid in M4. De hypothese: ‘Er is sprake van een zwakke, positieve, significante 

relatie tussen de acceptatie door klasgenoten in groep 4 en de leesvaardigheid in groep 4’, werd 

aangenomen (Sullivan & Feinn, 2012). 

Deelvraag b 

Voor het beantwoorden van deelvraag b werd een moderatieanalyse via het Process-

model van Hayes ingezet. Het interactie-effect gaf geen significant resultaat (zie Tabel 6). De 

relatie tussen acceptatie door klasgenoten en de leesvaardigheid in M4 werd niet gemodereerd 

door gender. De hypothese: ‘Er is sprake van een relatie tussen de acceptatie door klasgenoten 

in groep 4 en de leesvaardigheid bij kinderen in groep 4 die gemodereerd wordt door gender’, 

werd verworpen. 

 

Tabel 6 

Lineair Regressiemodel Voorspellers van Leesvaardigheid M4  

Groep B SE B t p 

Constante 12.89 0.82 15.72 .000 

Acceptatie 3.72 1.24 3.01 .003 

Gender 4.32 1.64 2.63 .009 

Acceptatie x Gender 1.02 2.48 0.41 .680 

Noot. R2 = 0.07. 

  

Deelvraag c 

 Voor het beantwoorden van deelvraag c werd een hiërarchische multipele 

regressieanalyse, waarbij gecontroleerd werd voor de leesvaardigheid in M4, ingezet. Model 1 

bevatte de afhankelijke variabele Leesvaardigheid M5 en controlevariabele Leesvaardigheid 

M4. In Model 2 werd Acceptatie toegevoegd. Model 1 bleek 37% van de variantie in de 

leesvaardigheid in M5 te verklaren (zie Tabel 7). Nadat Acceptatie ook werd opgenomen 

(Model 2), verklaarde het model als geheel 38% van de variantie. Acceptatie verklaarde een 

zeer kleine aanvullende variantie in de leesvaardigheid in M5 wanneer er statistisch 
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gecontroleerd werd voor de leesvaardigheid in M4 (zie Tabel 7). Echter leverde alleen de 

leesprestaties in M4 een significante bijdrage aan het volledige model (Model 2), Acceptatie 

leverde geen unieke bijdrage (Zie Tabel 7). De hypothese: ‘Er is sprake van een zwakke, 

positieve, significante relatie tussen de acceptatie door klasgenoten in groep 4 en de 

leesvaardigheid bij kinderen in groep 5, na controle voor de leesvaardigheid in groep 4’, werd 

verworpen.  

 

Tabel 7 

Samenvatting Hiërarchische Multipele Regressieanalyse Voorspellers van Leesvaardigheid 

M5 

Model Variabelen B SE B β p R2 
Change 

in R2 

sig. F 

Change 

Model 1      0.37 0.37 <.001 

 Constante 16.77 0.95  <.001    

 Leesvaardigheid M4 0.64 0.05 0.61 <.001    

Model 2      0.38 0.01 .515 

 Constante 14.29 3.93  <.001    

 Leesvaardigheid M4 0.63 0.05 0.61 <.001    

 Acceptatie 0.70 1.07 0.03 .515    

 

Discussie en conclusie 

Relevantie  

In dit onderzoek is onderzocht of de acceptatie door klasgenoten in groep 4 de 

leesvaardigheid in groep 4 en groep 5 beïnvloed en of deze relatie verschilt per gender. In de 

huidige literatuur bestaat enige controverse over het bestaan van deze relaties. Verder tonen de 

negatieve gevolgen van een geringe leesvaardigheid op de schoolprestaties (Bear et al., 2002; 

Korhonen et al., 2014) en de invloed van acceptatie door klasgenoten en leesvaardigheid op het 

ervaren van academisch en niet-academisch succes (Broekhof, 2017; Fortuin et al., 2016; Liem 

& Martin, 2011; Retelsdorf et al., 2014; Torppa et al., 2019; Yildiz, 2013), het belang van 

onderzoek aan.  

Deelvraag a 

 Door de resultaten werd de hypothese van deelvraag a bevestigd. De resultaten toonden 

een zwakke, positieve, significante relatie tussen de acceptatie in groep 4 en de leesvaardigheid 

in groep 4, waarbij acceptatie 4% van de variantie in leesvaardigheid verklaarde. Deze 
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resultaten zijn conform voorgaand onderzoek (Caprara et al., 2000; DeRosier & Lloyd, 2010; 

Wentzel et al., 2021; Zhang et al., 2017; Zuchetti et al., 2015). Een mogelijke verklaring voor 

de gevonden, zwakke relatie is dat acceptatie door klasgenoten meer effect heeft op de 

dagelijkse schoolprestaties dan op de kennis die door gestandaardiseerde tests, zoals de Cito 

Begrijpend Lezen, wordt getoetst (Wentzel et al., 2021). Echter is het ook mogelijk dat het 

intelligentieniveau en de betrokkenheid op school van invloed zijn op de relatie. Zo blijkt uit 

onderzoek van Zettergren (2003) dat geaccepteerde kinderen een hoger intelligentieniveau en 

hogere schoolprestaties lieten zien dan minder geaccepteerde kinderen. Daarnaast vond 

onderzoek van Wentzel (2009) dat kinderen die worden geaccepteerd loyaler zijn aan school, 

wat de betrokkenheid verbetert. Beide kunnen een alternatieve verklaring zijn voor het 

gevonden resultaat. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze factoren een modererend of 

mediërend effect hebben op de gevonden relatie. Daarnaast is het inzetten van interventies voor 

het sociaal-emotioneel leren (SEL) belangrijk, aangezien SEL-programma’s niet alleen de 

sociaal-emotionele competenties bevorderen, maar ook blijvende positieve effecten hebben op 

de schoolprestaties (Corcoran et al., 2018; Gallardo et al., 2016; Taylor et al., 2017).  

Deelvraag b 

 De hypothese van deelvraag b werd door de resultaten ontkracht. De relatie tussen de 

acceptatie door klasgenoten in groep 4 en de leesvaardigheid in groep 4 werd volgens de 

resultaten niet gemodereerd door gender. Dit resultaat komt overeen met de bevindingen van 

Guo et al. (2018) en Wentzel et al. (2021). Mogelijk beïnvloedt gender de acceptatie door 

klasgenoten, die vervolgens de leesvaardigheid beïnvloedt. Conform de literatuur (Beazidou & 

Botsoglou, 2016) blijkt uit deze steekproef dat meisjes (M = 3.72) gemiddeld meer 

geaccepteerd werden dan jongens (M = 3.62). Zo zijn meisjes over het algemeen socialer dan 

jongens (Carson et al., 2001), zoeken zij eerder hulp bij leeftijdsgenoten (Rose & Rudolph, 

2006; Ryan et al., 2009) en krijgen meisjes hierdoor waarschijnlijk op school meer hulp van 

leeftijdsgenoten dan jongens (Rose & Rudolph, 2006). Verder onderzoek naar het mediërende 

effect van acceptatie op de relatie tussen gender en leesvaardigheid is wenselijk.  

Deelvraag c 

 Door de resultaten werd de hypothese van deelvraag c ontkracht. De resultaten vonden 

geen zwakke, positieve, significante relatie tussen de acceptatie door klasgenoten in groep 4 en 

de leesvaardigheid in groep 5, na controle voor de leesvaardigheid in groep 4. Dit is conform 

de bevindingen van Zhang et al. (2017) waarbij na controle voor voorgaande schoolprestaties 

geen significante relatie werd gevonden. Er zijn verschillende verklaringen voor het gevonden 

resultaat. Allereerst is het mogelijke dat door instroom van nieuwe kinderen of doordat 
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sommige kinderen elkaar in de zomervakantie niet hebben gezien, de klas opnieuw het 

groepsvormingsproces moet doorlopen bij de start van het schooljaar (Van Overveld, 2017). 

Hierdoor is het mogelijk dat acceptatie door klasgenoten tijdens het voorgaande schooljaar geen 

significante bijdrage levert tijdens het volgende schooljaar.  

 Ten tweede lieten de resultaten wel zien dat de leesvaardigheid in groep 4 een zeer 

sterke, significante voorspeller was voor de leesvaardigheid in groep 5. Wanneer je in groep 4 

zwak scoort op leesvaardigheid, blijf je in groep 5 ook zwak scoren op de leesvaardigheid. Dit 

is conform de bevindingen dat de fundamentele voorlopers van leesvaardigheid in de 

kleuterklas een sterke invloed behouden op het begrijpend lezen tot aan de middelbare school 

(Stanley et al., 2017). Het is zorgelijk dat het onderwijs er niet in slaagt om de zwakke lezers 

uit groep 4 tot een hoger niveau in groep 5 te brengen. Interventies op scholen dienen zich te 

richten op het verbeteren van de vroege (begrijpende) leesvaardigheid in de kleuterklas, zodat 

de leesvaardigheid zich positief blijft ontwikkelen (Stanley et al., 2017). Daarnaast blijft er door 

de sterke voorspellende waarde van de leesvaardigheid in groep 4 weinig ruimte over voor 

zwakke voorspellers, zoals acceptatie, om een positieve, significante bijdrage te leveren aan de 

leesvaardigheid in groep 5.  

Bovendien zou intelligentie ook een alternatieve, onderliggende verklaring voor de 

leesvaardigheid kunnen zijn. Zo blijkt dat fluide intelligentie een significante voorspeller is 

voor het begrijpend lezen bij Nederlandse kinderen tussen de 9 en 11 jaar (De Jonge & De Jong, 

1996). Ook het onderzoek van Johann et al. (2020) bevestigt deze relatie. Zelfs na controle voor 

eerdere prestaties op begrijpend lezen, is fluide intelligentie volgens Vernucci et al. (2021) een 

significante voorspeller voor de verdere prestaties op het begrijpend lezen.  

Tenslotte zou het, gezien de gevonden relatie tussen acceptatie in groep 4 en de 

leesvaardigheid in groep 4, mogelijk kunnen zijn dat de leesvaardigheid in groep 4 een 

mediërend effect heeft op de relatie tussen acceptatie in groep 4 en de leesvaardigheid in groep 

5. Vervolgonderzoek is nodig om de bovenstaande effecten en relaties uit te wijzen.  

Sterke punten en limitaties 

 In de huidige literatuur is weinig onderzoek beschikbaar over de invloed van acceptatie 

op de leesvaardigheid. Een sterk punt van dit onderzoek is dat deze duidelijkheid geeft over de 

invloed van acceptatie op de leesvaardigheid. Verder hadden beide instrumenten een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt van .75 of hoger, wat als goed wordt beschouwd (Taber, 2019). 

Ondanks deze sterke punten, is dit onderzoek niet zonder limitaties. Zo heeft dit onderzoek 

bestaande data hergebruikt. Deze data zijn meer dan 10 jaar geleden verzameld, waardoor de 

gevonden resultaten waarschijnlijk niet gegeneraliseerd kunnen worden richting de huidige 
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populatie. Vervolgonderzoek in de vorm van een replicatie met een recentere steekproef is 

wenselijk voor generaliseerbaarheid richting de huidige populatie. Daarnaast is de acceptatie 

door klasgenoten vastgesteld door leerkrachten. Mogelijk hebben leerkrachten een 

bevooroordeeld perspectief op de acceptatie door klasgenoten van een bepaalde leerling 

(Phillipsen et al., 1999). In verschillende onderzoeken wordt de acceptatie door klasgenoten 

gemeten middels nominatie door het kind zelf (DeRosier & Lloyd., 2010; Gallardo et al., 2016; 

Li & Wang, 2022). Volgens Rubin et al. (2006) is dit een geldige, gedetailleerde maatstaf om 

acceptatie door klasgenoten vast te stellen. Tenslotte werd de assumptie van normaliteit, 

volgens de Shapiro-Wilk test en de waardes van Kurtosis, voor een deel van de variabelen 

geschonden. Dit was zorgelijk aangezien niet-normaal verdeelde variabelen relaties en 

significantietesten kunnen verstoren (Osborne & Waters, 2002). Deze schending van 

assumpties is verholpen via de centrale limietstelling (Field, 2018).  

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de acceptatie door klasgenoten in groep 4 een zwakke, 

positieve, significante invloed heeft op de leesvaardigheid in groep 4, maar niet op de 

leesvaardigheid in groep 5 en deze niet significant verschilt per gender. Wel blijkt dat de 

leesvaardigheid in groep 4 de leesvaardigheid in groep 5 sterk, positief en significant 

beïnvloedt. Verder onderzoek is wenselijk voor de generaliseerbaarheid van de gevonden 

resultaten en de mediërende rol van acceptatie door klasgenoten en leesvaardigheid te 

onderzoeken.  
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