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Voorwoord 

Voor u ligt mijn thesis ter afronding van de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. 

In het afgelopen jaar heb ik, naast mijn stage en het volgen van een aantal vakken, onderzoek 

gedaan naar de leerkracht-leerling interactie en de taalvaardigheid en taalontwikkeling van 

kleuters, die deelnamen aan een voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE). Toen ik mij 

in september 2009 inschreef voor dit onderzoek, trok dit onderwerp mijn belangstelling door mijn 

interesse in de taalontwikkeling van kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Het afgelopen jaar 

ben ik meer te weten gekomen over VVE en de werkzame factoren binnen deze programma’s. 

Concluderend kan ik stellen dat het schrijven van mijn thesis een leerzaam proces is geweest. 

 

Dit verslag was nooit tot stand gekomen zonder de hulp en medewerking van anderen. Ten eerste 

wil ik mijn begeleidster Annika de Haan bedanken. Bedankt voor je tijd, hulp, kritische blik en 

enthousiasme! Ten tweede wil ik mijn medestudenten in mijn thesisgroep bedanken voor het 

beantwoorden van mijn vragen en de feedback die ik van jullie heb gekregen. Tenslotte wil ik 

Daniëlle bedankt voor al je goede hulp en adviezen bij het schrijven van mijn thesis. 

 

Leonie Matena 

Utrecht, 2010  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the influence of aspects of teacher-child interaction on 

the language development of pre-schoolers. In this study three aspects of language, Mean Length 

of Utterance (MLU), Type Token Ratio (TTR) en level of complexity, were analysed to predict the 

emergent literacy and vocabulary growth of pre-schoolers in Dutch ECE (Early Childhood 

Education). Furthermore, the relations between MLU, TTR and level of complexity and emergent 

literacy and vocabulary growth were controlled for the home language of the pre-schoolers. In total 

29 pre-schoolers, with various ethnic backgrounds, in the age of 45 up to 56 months and their 

teachers participated in this study. Results show that both pre-schoolers of Dutch ethnicy and pre-

schoolers with a different ethnic background demonstrated significant growth in their emergent 

literacy and vocabulary skills. No differences in growth were found between pre-schoolers of 

Dutch ethnicy and pre-schoolers with a different ethnic background. This study showed that MLU 

and TTR could significantly predict the increased emergent literacy and the vocabulary growth of 

pre-schoolers. Having Dutch as native language has a significant influence on the relation between 

TTR and emergent literacy. Having another native language than Dutch positively influences the 

relation between MLU, TTR and vocabulary growth. Findings suggest an important influence of 

the aspects of teacher’s language on the language development of pre-schoolers.  

 

Keywords: pre-schools, teacher-child interaction, emergent literacy, vocabulary growth. 
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 De ontwikkeling van een kind wordt door de interactionele benadering omschreven als een 

product van continue interactie tussen het kind en de ervaringen in zijn omgeving (Sutherland & 

Oswald, 2005). De sociale interactie is één van de meest belangrijke factoren die hun invloed 

uitoefenen op het ontwikkelingsverloop van kinderen. Kennis groeit en krijgt waarde via sociale 

interactie (Verstegen & Lodewijks, 2006). Sociale interactie vindt plaats in diverse situaties. Doordat 

kinderen veel tijd op school doorbrengen, vindt een belangrijk deel van de sociale interacties hier 

plaats. De school wordt daarom beschouwd als een primaire ontwikkelingscontext voor het kind 

(Sutherland & Oswald, 2005). Omdat school een grote impact heeft op het ontwikkelingsverloop van 

een kind is het van belang om de invloed van sociale interacties op school op de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen van het kind in kaart te brengen. Binnen het huidige onderzoek wordt de 

relatie tussen leerkracht-leerling interactie en de taalontwikkeling en taalvaardigheid van kleuters 

onderzocht. 

 Kinderen uit gezinnen met een lage sociaal economische status (SES) hebben, wanneer zij op 

4-jarige leeftijd aan de basisschool beginnen, vaak een achterstand in de verwerving van taal die op 

school van belang is. Onderzoek toont aan dat deze kinderen vaak minder gesprekken hebben met 

hun ouders en dientengevolge een kleinere woordenschat ontwikkelen (Arnold & Doctoroff, 2003; 

Hus, 2001; Van der Silk, Driessen & de Bot, 2006). Daarnaast is vastgesteld deze ouders minder 

voorlezen, een methode die het meest erkend wordt als stimulerend voor de taalontwikkeling en als 

voorspeller van later schoolsucces (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995). Tevens oefenen deze 

ouders minder met lezen en schrijven dan ouders uit gezinnen met een hoger SES. De achterstand in 

de taalontwikkeling bij deze kinderen ontstaat dus al in de voorschoolse periode (Dickinson & 

Caswell, 2007). Een hoog opleidingsniveau van de ouders wordt als protectieve factor genoemd 

tegen een taalstoornis. Hoogopgeleide moeders praten met vaker verschillende woorden, hun 

zinslengte is gemiddeld langer en ze praten meer over het waarom van dingen (Hootsen & Aarts, 

2006). Ook de culturele achtergrond blijkt een samenhang te hebben met de taalontwikkeling van 

kinderen. Kinderen uit anderstalige gezinnen zijn kwetsbaarder voor een taalachterstand in de 

dominante taal van de samenleving (Hus, 2001; Verhoeven, 2000). Bij kinderen uit anderstalige 

gezinnen is de gesproken en geschreven taal in de samenleving en het onderwijs niet dezelfde als de 

moedertaal van de ouders. Veelal worden er thuis meerdere talen gesproken. Hierdoor zijn er voor 

deze kinderen minder mogelijkheden om de dominante taal van de samenleving buiten school te 

leren, omdat deze kinderen minder vaak worden blootgesteld aan deze taal in de thuissituatie dan 

kinderen uit gezinnen waar alleen de dominante taal van de samenleving gesproken wordt. Daarnaast 

beheersen de ouders de dominante taal van de samenleving vaak geringer, waardoor de kwaliteit van 

de gesproken taal in anderstalige gezinnen minder goed is (Oomens, Driessen & Scheepers, 2003). 
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 Wanneer kinderen uit Turkse of Marokkaanse gezinnen op 4-jarige leeftijd voor het eerst op 

school komen, hebben zij mede door de zojuist genoemde factoren vaak een beperkte ervaring met 

de Nederlandse taal (Dagevos, Gijsberts & Praag, 2003; Tesser & Iedema, Tuijl, Leseman, & 

Rispens, 2001). Door deze achterstand hebben kinderen uit etnische minderheidsgroepen een grotere 

kans om het schooltraject minder succesvol te doorlopen, omdat zij de taalvaardigheden missen die 

daarvoor nodig zijn (Oomens, Driessen & Scheepers, 2003). Wanneer 4-jarige kinderen voor het 

eerst naar school gaan krijgen zij te maken met schooltaal (Aarts, Demir, Henrichs, Kurvers & 

Laghzaoui, 2006). Kinderen moeten zich zo specifiek en expliciet mogelijk uitdrukken, omdat veel 

onderwerpen op school uit abstracte begrippen bestaan. Op school wordt van kinderen verwacht dat 

zij onderwerpen in hun taalgebruik nader kunnen expliciteren en specificeren (Schleppegrell, 2004). 

Onderzoek van Hootsen en Aarts (2006) toont aan dat er een grote samenhang bestaat tussen 

schoolsucces en de beheersing van schooltaal. Om op school te kunnen praten over abstracte 

begrippen, zouden 4-jarige kinderen die naar school gaan voortijdig schooltaal moeten verwerven 

(Schleppegrell, 2004). Ouders zijn met name verantwoordelijk voor deze voorbereiding in de 

voorschoolse periode. Maar deze voorbereiding op schooltaal wordt in Nederland ook gegeven in de 

vorm van voor- en vroegschoolse programma’s (VVE). Voor- en vroegschoolse programma’s 

hebben als doel om de belangrijke schoolse vaardigheden, zoals de ontluikende reken- en 

taalvaardigheid, te bevorderen. Daarnaast wordt er geprobeerd de taal- en 

ontwikkelingsachterstanden aan het begin van de schoolloopbaan te verminderen dan wel te 

voorkomen (Tesser & Iedema, 2001). 

 In Nederland is het aantal onderzoeken naar de effecten van de voor- en vroegschoolse 

programma’s zeer bescheiden. Toch lijken vooral voor kinderen uit achterstandsgroepen de 

kwalitatief goede voor- en vroegschoolse programma’s effect te hebben (Blok, Fukkink, Gebhardt & 

Leseman, 2005). Verschillende meta-analyses en overzichtsstudies wijzen uit dat voor- en 

vroegschoolse programma’s op de korte termijn effecten kunnen hebben op de (cognitieve) 

ontwikkeling van kinderen (Blok et al., 2005; Gorey, 2001). Blok en collega’s (2005) tonen in hun 

internationale overzichtsstudie aan dat het effect van voor- en vroegschoolse programma’s na tien 

jaar helemaal verdwenen is.  

 Een centraal idee in de uitvoering van voor en vroegschoolse programma’s is dat de 

ontwikkeling van kinderen positief gestimuleerd wordt door interactie met responsieve volwassenen 

(Gorey, 2001; Massey, 2004). De sociaal-constructivistische theorie van Vygotsky ligt hier aan ten 

grondslag. In de ‘zone van naaste ontwikkeling’ kan een kind iets leren dat aansluit bij het eigen 

ontwikkelingsniveau, maar waar een kind zonder hulp niet kan komen. Vygotsky benadrukt dat 

kinderen actief zijn in hun eigen ontwikkelingsproces, maar dat dit proces alleen kan plaatsvinden 
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binnen een sociale context met andere, meer ontwikkelde kinderen en volwassenen. De sociale 

interactie met anderen die op een kwalitatief hoger niveau functioneren zorgt voor een omgeving 

waarbinnen kinderen met behulp van taal en communicatie nieuwe dingen leren (Ariza & Hancock, 

2003).  

 De taalontwikkeling omvat het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van taal. In de 

ontwikkeling van de complete taalontwikkeling blijken de mondelinge taalvaardigheden een 

onmisbare rol te spelen (Dickinson & McCabe, 2001; Kirkland & Patterson, 2005). Als onderdeel 

van mondelinge taalontwikkeling is woordenschatontwikkeling een belangrijk aandachtspunt van 

onderzoek. Er wordt namelijk aangetoond dat de woordenschat een belangrijke voorspeller is van 

later schoolsucces (Sénéchal, Ouellette & Rodney, 2006). Tweetalige kinderen moeten vanaf het 

moment dat zij in Nederland naar school gaan, twee talen leren. Het is daarom van belang om 

aandacht te besteden aan de woordenschatuitbreiding van deze kinderen (Appel & Vermeer, 1994).  

 Uit onderzoek is gebleken dat bij het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid diverse 

activiteiten en omgevingsfactoren essentieel zijn (Hoff, 2003; Kirkland & Patterson, 2005). Een 

aantal onderzoeken heeft het belang aangetoond van taalstimulering die ouders bieden in de 

(voorschoolse) gezinscontext, zoals voorlezen of maaltijdgesprekken, waarbij het kind een rijk en 

breed taalaanbod ervaart en zelf actief zijn ontluikende taalvaardigheden inzet (Bus et al., 1995; 

Hoff, 2003). Een belangrijke vraag is dus welke rol de leerkracht op de voor- of vroegschool 

inneemt bij verschillende activiteiten en in hoeverre deze rol een positieve invloed heeft op de 

taalontwikkeling van kinderen in de voorschoolse leeftijd. Binnen een klassensituatie vinden 

dagelijks vele interacties plaats tussen leerling en leerkracht. Uit onderzoek blijkt dat dagelijkse 

kringgesprekken een goed middel zijn om de taalontwikkeling te stimuleren (Kirkland & Patterson, 

2005). Leerkrachten kunnen kinderen stimuleren om te participeren in kringsituaties door cognitief 

uitdagende vragen te stellen, nieuwe informatie toe te voegen wanneer zij een gesprek voeren, door 

het uitleggen van woordbetekenissen, door feedback aan het kind te geven (wat een kind vertelde op 

een andere manier herhalen) en door kinderen te prijzen en corrigeren (Hargrave & Sénéchal, 2002). 

Tweede taalverwervende kinderen die tijdens kringgesprekken participeren zouden betere 

academische taalvaardigheden (passieve woordenschat en woord definitie vaardigheid) bezitten. 

Kringgesprekken geven tweede taalverwervende kinderen mogelijkheden voor het leren van zowel 

pragmatische als taalkundige vaardigheden (Aukrust, 2008; Dickinson, Darrow & Tinubu, 2008). 

Daarnaast zou voorlezen een positieve bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van kinderen. Het 

voorlezen aan 3- en 4-jarige kinderen aan de hand van een dialoog hangt samen met een langere 

zinslengte en het gebruik van een groter aantal verschillende woorden (Hargrave & Sénéchal, 2000). 

De gemiddelde lengte van een uiting en diversiteit van het vocabulaire zijn voorbeelden van 
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aspecten die onder schooltaal vallen. Volgens de literatuur kan de interactie tussen volwassenen en 

kinderen worden ingedeeld in kwalitatieve en kwalitatieve verschillen in schooltaal. Huttenlocher, 

Vasilyeva, Cymerman, en Levine (2002) tonen aan dat wanneer de moeder een grotere complexiteit 

in haar woordenschat gebruikt, de complexiteit van de zinsbouw van 5-jarige kinderen groter wordt. 

Het onderzoek van Massey, Pence, Justice, en Bowles (2008) ondersteunt dit gegeven. Voor 

kinderen uit risicogroepen is het stellen van cognitief uitdagende vragen en het blootstellen aan 

cognitief uitdagende taal van belang, omdat deze technieken de taalontwikkeling zouden stimuleren. 

In gezinnen met een lage SES worden vaak minder gesprekken gevoerd en ouders gebruiken vaker 

taal met korte zinnen en een beperkt vocabulaire. Dit alles is van negatieve invloed op de 

taalvaardigheden van hun kinderen (Hoff, 2003; Hoff, 2006). Uit onderzoek van Hoff en Naigles 

(2002) komt naar voren dat bij 2-jarige kinderen zowel de kwantiteit als lexicale rijkheid en 

syntactische complexiteit van taalinput bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen. Hoewel in 

onderzoeken zowel de woordenschat als de grammaticale ontwikkeling van kinderen wordt 

onderzocht, lijken de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten sterkere voorspellers van de 

woordenschat van kinderen dan van de grammaticale ontwikkeling (Hoff-Ginsberg, 1998). 

 De gemiddelde lengte van uitingen, de diversiteit van het vocabulaire en de complexiteit van 

uitingen van de leerkracht lijken dus een positieve invloed te hebben op de taalontwikkeling en 

taalvaardigheid van kinderen. Verwacht wordt daarom, dat de ontluikende geletterdheid en de 

receptieve woordenschat van kleuters in klassen waar deze aspecten worden gebruikt, sterker groeit 

dan in klassen waarin de aspecten minder vaak worden gebruikt. Het interactiepatroon tussen 

leerkracht en leerling op de kleuterschool kan een belangrijke relatie hebben met de taalontwikkeling 

van kinderen. In dit onderzoek zal daarom op vroegscholen onderzoek gedaan worden naar de relatie 

tussen leerkracht-leerling interacties tijdens grote en kleine kring situaties en de taalvaardigheid en 

taalontwikkeling van kleuters. De volgende onderzoeksvraag zal worden beantwoord: is er een 

relatie tussen leerkracht-leerling interactie en de taalvaardigheid en taalontwikkeling van kleuters? 

Methoden 

Participanten 

 Het onderzoek maakt deel uit van een longitudinaal onderzoek naar de effecten van VVE. Er 

zijn video-observaties verricht bij 48 kinderen, waarvan 19 peuters en 29 kleuters. Voor dit 

deelonderzoek wordt gebruik gemaakt van de observaties en testgegevens van 29 kleuters. De 

steekproef bestaat uit 16 jongens en 13 meisjes en zijn afkomstig uit zeven verschillende klassen. De 

kinderen hebben tijdens het eerste meetmoment een leeftijd in de range van 45 tot 56 maanden (SD 

= 2.33). Van de 29 kleuters hebben 18 kleuters de Nederlandse nationaliteit, drie kleuters hebben de 

Turkse nationaliteit, drie kleuters hebben de Marokkaanse nationaliteit en vier kleuters hebben een 
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andere nationaliteit. Van het totaal aantal kleuters hebben 13 kleuters een officieel gewicht en 16 

kleuters geen officieel gewicht. Deze gewichten zijn gebaseerd op de oude gewichtenregeling, die 

werd gebruikt door de Centraal Financiële instellingen (CFI, 1991). Alle kleuters met een officieel 

gewicht spreken thuis een andere taal dan Nederlands (Arabisch, Berbers of Turks) of spreken thuis 

Nederlands en nog een andere taal (Berbers, Marokkaans of Turks). Van de kleuters zonder officieel 

gewicht zijn er vier kinderen die thuis Nederlands en nog een andere taal spreken (Albanees, 

Perzisch, Spaans en Macedonisch). De overige negen kinderen spreken thuis alleen Nederlands. Het 

percentage ouders van de doelgroepkleuters dat MBO of lager onderwijs gevolgd heeft is 60 procent. 

Het percentage ouders dat een opleiding op Havo niveau of hoger gevolgd heeft is 15 procent. Van 

de ouders van doelgroepkleuters heeft 25 procent een andere opleiding of van hen is het 

opleidingsniveau onbekend. Drie procent van de ouders van de niet-doelgroepkleuters heeft een 

opleiding op Mavo/VMBO niveau of lager afgerond, 97 procent van de ouders heeft een opleiding 

op MBO niveau of hoger afgerond. 

Materialen en Procedure 

 Complexiteit taaluitingen. 

 Van de kleuters zijn video-observaties gemaakt tijdens kringsituaties. Op basis van de 

transcripten van de video-observaties wordt de complexiteit van de taaluiting berekend aan de hand 

van de gemiddelde lengte van een uiting van de leerkracht, de diversiteit van het gebruikte 

vocabulaire van de leerkracht en het abstractieniveau van de uitingen van de leerkracht.  

 Gemiddelde lengte van een uiting (Mean Length of Utterance, MLU). Een uiting wordt 

gedefinieerd als het praten van één spreker dat wordt begrensd door een wisseling van spreker, 

grammaticaal einde en/of door het intonatiepatroon. Het betreft een complete mededeling die op 

zichzelf kan staan. De gemiddelde lengte van een uiting van de leerkracht wordt berekend door het 

totaal aantal woorden van de uitingen van de leerkracht te delen door het totaal aantal uitingen van 

de leerkracht.  

 Diversiteit van het gebruikte vocabulaire (Type-Token Ratio, TTR). De diversiteit van het 

gebruikte vocabulaire van de leerkracht wordt gemeten door de ratio van het totaal aantal 

verschillende woorden gebaseerd op alle uitingen van de leerkracht tijdens een opname tot het totaal 

aantal woorden dat een leerkracht tijdens de opname gebruikte.  

 Abstractieniveau. De uitingen van de leerkracht worden gecategoriseerd naar 

abstractieniveau, van concreet en direct waarneembaar niveau tot meer abstract niveau. Hoe dichter 

de uitingen van de leerkracht bij de situatie liggen, hoe minder abstract de uiting is (Blank, Rose & 

Berlin, 1978). Het abstractieniveau van de uitingen van de leerkracht wordt gecodeerd op één van de 

vier niveaus of op niveau nul. Uitingen op niveau nul zijn niet-taakgerelateerde uitingen, zoals korte 
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complimenten als ‘goed zo!’. Uitingen op niveau 1 en 2 zijn gebaseerd op directe waarneming, 

waarbij in uitingen op niveau 1 de relatie tussen perceptie en taal vrijwel direct is en bij uitingen op 

niveau 2 het kind zich selectief moet richtingen op bepaalde kenmerken. Een voorbeeld van een 

uiting op niveau 1 is: ‘wat heb je daar?’ en een voorbeeld van een uiting op niveau 2 kan zijn: ‘welke 

kleur heeft de deur?’. In uitingen op niveau 3 moeten de kinderen afstand nemen van hun perceptie 

en hun ervaringen manipuleren, bijvoorbeeld door samenvatten. Een voorbeeld van een uiting op 

niveau 3 is: ‘ik zit op de hoogste stoel’. Bij het laatste niveau is de afstand tussen perceptie en taal 

het grootst. Het gaat hier om verklaringen, voorspellingen of probleemoplossing. Een voorbeeld van 

een uiting op niveau 4 kan zijn: ‘waarom word je niet nat onder een paraplu?’. 

 Taalvaardigheid en taalontwikkeling. 

 De taalvaardigheid en taalontwikkeling van de kinderen wordt gemeten met de variabelen 

ontluikende geletterdheid en receptieve woordenschat.  

 Ontluikende geletterdheid. De ontluikende geletterdheid wordt gemeten met de toets 

Onderbouw Informatie Systeem (OBIS), waarvan het onderdeel Lezen en het onderdeel 

Woordenschat gebruikt wordt. De OBIS is een adaptieve test, wat betekent dat de lengte van de test 

wordt aangepast aan het niveau van het kind. Vanwege het adaptieve karakter van de test hebben 

niet alle kinderen alle items van de test gemaakt.  De OBIS wordt jaarlijks getoetst op de validiteit 

en de betrouwbaarheid. Alle items binnen de test correleren sterk met toekomstige taal- en 

rekenvaardigheden (Van der Hoeven-van Doornum, 2005). Het onderdeel lezen van de OBIS bestaat 

uit negen subtaken, namelijk Leesbegrip1, Leesbegrip2, Letters, Woorden1, Woorden2, De Hond 

Lezen, De Kat Lezen, Verhaaltjes, Naar School Lezen en één item uit de subtaak schrijven. De 

subtaken Leesbegrip 1 en 2 bevatten gezamenlijk 11 items, de subtaak Letters bestaat uit 27 items, 

de subtaken Woorden 1 en 2 bevatten 11 items,  de subtaak Verhaaltjes lezen bevat 12 items en de 

subtaak Naar school lezen bevat 18 items. Het onderdeel woordenschat van de OBIS bestaat uit drie 

subtaken (Woordenschat 0, Woordenschat 1 en Woordenschat 2 en Woordenschat 3). De subtaak 

woordenschat 0 bevat acht items, de subtaak Woordenschat 1 bevat zeven items, de subtaak 

Woordenschat 2 bevat 10 items en de subtaak Woordenschat 3 bestaat uit zeven items.   

 Receptieve woordenschat. Om de groei in de Nederlandse receptieve woordenschat van de 

kleuters te meten wordt de Diagnostische Toets Tweetaligheid (DTT CITO; Verhoeven, Narain, 

Extra, Konak & Zerrouk, 1995) afgenomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze test een 

goede betrouwbaarheid heeft (Cronbach’s α = 0.83). Bij deze test krijgen de kinderen per item vier 

plaatjes te zien, waarna de testleider een woord noemt. Het kind moet vervolgens een plaatje 

aanwijzen dat bij het woord hoort. De test bestaat uit twee oefenitems en 75 testitems. 
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Procedure 

 In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van reeds verzamelde data. De toetsen zijn 

afgenomen in februari en/of maart 2008 (meetmoment 1) en tijdens dezelfde periode in 2009 

(meetmoment 2). De kinderen maakten de toetsen individueel onder begeleiding van een getrainde 

assistente op een laptop in een rustige ruimte op school. De ouders van deze kinderen hebben 

schriftelijk toestemming gegeven voor het observeren en het testen van hun kinderen.  

 De video-observaties zijn gedaan tussen de beide meetmomenten, namelijk in de herfst van 

2008. Het doelkind van de observatie droeg steeds een vestje met daarin een zendermicrofoon 

verborgen. De ouders van alle kinderen hebben voorafgaand aan de observaties een brief gekregen 

waarin kenbaar werd gemaakt dat er video-observaties worden gemaakt in de groep van hun 

kinderen.  

 De video-observaties van de kringsituaties zijn getranscribeerd en gecodeerd in SPSS 17.0. 

De onderzoekers zijn getraind door middel van het transcriberen en coderen van proefopnamen. De 

betrouwbaarheid van de coderingen in de transcripten wordt gemeten aan de hand van Cohen’s 

kappa. Pas bij een voldoende betrouwbaarheid (Cohen’s kappa > 0.60) werd begonnen met het 

transcriberen en coderen van de daadwerkelijke video-opnames. 

Analyses 

 Door middel van het analyseren van de gemiddelde verschilscores van de ontluikende 

geletterdheid en de verschilscores van de receptieve woordenschat in de beschrijvende statistieken 

kan er een beeld worden geschetst van de vooruitgang van beide groepen van meetmoment 1 naar 

meetmoment 2. Er wordt een gepaarde t-toets uitgevoerd om te onderzoeken of de scores op de 

nameting significant verschillen van de score op de voormeting. Daarnaast wordt er een 

onafhankelijke t-toets uitgevoerd om te onderzoeken of de gemiddelde vooruitgang van 

meetmoment 1 naar meetmoment 2 verschilt voor doelgroepkleuters en niet-doelgroepkleuters. 

Vervolgens worden stapsgewijze meervoudige regressie-analyses uitgevoerd om te onderzoeken of 

de verschillende aspecten van de leerkracht-leerling interactie, de ontluikende geletterdheid en de 

receptieve woordenschat voorspellen. Met behulp van de regressiecoëfficiënten wordt de sterkte van 

de relatie tussen de verschillende aspecten van de leerkracht-leerling interactie en 

criteriumvariabelen aangegeven. Door de regressiecoëfficiënten te vergelijken wordt duidelijk welke 

aspecten van de leerkracht-leerling interactie de ontluikende geletterdheid en de receptieve 

woordenschat het beste kunnen voorspellen. Daarna wordt er wederom een stapsgewijze 

meervoudige regressie-analyse uitgevoerd om te onderzoeken of de relatie tussen de onafhankelijke 

variabelen en de ontluikende geletterdheid en de receptieve woordenschat blijft bestaan wanneer er 

wordt gecontroleerd voor de thuistaal van de kleuters.  
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Resultaten 

 Voor de analyses werden de afhankelijke variabelen en de onafhankelijke variabelen 

onderzocht op nauwkeurigheid van data-invoer en missende waarden. Bij de analyse bleek dat er 

missende waarden werden gevonden op de toetsscores van de kleuters. Wanneer er sprake was van 

missende waarden, werd de toetsscore geschat met behulp van de scores op dezelfde subtaak op het 

andere meetmoment. Op beide meetmomenten werd één score van respectievelijk ontluikende 

geletterdheid en receptieve woordenschat geschat.  

 In Tabel 1 worden de beschrijvende statistieken gepresenteerd van de variabelen die worden 

gebruikt in de analyses: het abstractieniveau, de gemiddelde lengte van een uiting, de diversiteit van 

het vocabulaire en de verschilscore op de variabele ontluikende geletterdheid en de verschilscores op 

de variabele receptieve woordenschat. 

 Om te bepalen of de kleuters vooruit zijn gegaan op het gebied van ontluikende 

geletterdheid en receptieve woordenschat van meetmoment 1 naar meetmoment 2 werden de 

gemiddelde verschilscores bekeken. Uit de beschrijvende statistieken in Tabel 1 blijkt dat de 

kleuters inderdaad vooruit zijn gegaan op het gebied van ontluikende geletterdheid en receptieve 

woordenschat. Door middel van een gepaarde t-toets werd vastgesteld dat de scores op de 

ontluikende geletterdheid op de nameting significant verschillen van de voormeting (t(28) = 9.84, p 

< .001). Ook de scores op de receptieve woordenschat op de nameting verschillen significant van 

de voormeting (t(28) = 8.18, p =  < .001).  

  

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

 N Minimum Maximum Gemiddelde SD 

Abstractieniveau 29 1.36 2.05 1.77 .24 

Gemiddelde lengte van een uiting 29 4.79 5.23 4.99 .16 

Diversiteit van het vocabulaire 29 .54 .63 .59 .03 

Verschilscore ontluikende geletterdheid 29 -8 55 21.74 11.9 

Verschilscore receptieve woordenschat 29 1 26 10.05 6.61 

 

 Met behulp van een onafhankelijke t-toets werd het verschil in de gemiddelde toetsscores 

tussen de doelgroepkleuters en de niet-doelgroepkleuters getest. Hieruit blijkt dat er geen significant 

verschil gevonden wordt in de gemiddelde verschilscores op de receptieve woordenschat en op de 

woordenschat en lezen (zie Tabel 2). Dit wijst erop dat doelgroepkleuters niet sneller vooruit zijn 

gegaan dan niet-doelgroepkleuters op de ontluikende geletterdheid en de receptieve woordenschat. 
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Tabel 2. Onafhankelijke T-toets verschilscores receptieve woordenschat en woordenschat en lezen 

* p <  .01; ** p < .05; *** p < .15 

 

Ontluikende geletterdheid 

 Om te onderzoeken of aspecten van de leerkracht-leerling interactie van invloed zijn op de 

ontluikende geletterdheid is een stapsgewijze meervoudige regressie-analyse uitgevoerd. Uit de 

regressie-analyse blijkt dat de ontluikende geletterdheid significant voorspeld kan worden door de 

gemiddelde lengte van een uiting en de diversiteit van een uiting (F(2, 28) = 5.48, p = .025). 

Gezamenlijk verklaren de twee onafhankelijke variabelen 30 procent van de variantie in de 

verschilscore ontluikende geletterdheid. In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de resultaten 

van de stapsgewijze meervoudige regressie-analyse. Verwacht werd dat de regressie coëfficiënten 

voor de drie onafhankelijke variabelen significant zouden zijn, maar dit bleek niet het geval. Uit de 

analyses blijkt dat alleen de diversiteit van het vocabulaire en de gemiddelde lengte van een uiting 

significante voorspellers zijn van de ontluikende geletterdheid. De diversiteit van het vocabulaire 

van de leerkracht blijkt een negatief effect te hebben op de ontluikende geletterdheid (ß = -.48, p 

=.008). Dit betekent dat wanneer de leerkracht meer diversiteit in het vocabulaire gebruikt, de 

ontluikende geletterdheid niet verbetert. De gemiddelde lengte van een uiting blijkt de vooruitgang 

op de ontluikende geletterdheid marginaal significant te voorspellen (ß = .25, p = .136). Wanneer de 

leerkracht langere uitingen gebruikt, verbetert de ontluikende geletterdheid van de kleuter. 

Receptieve woordenschat 

 Er werd nogmaals een stapsgewijze meervoudige regressie-analyse uitgevoerd waarin werd 

getoetst of de drie onafhankelijke variabelen de vooruitgang op de receptieve woordenschat 

voorspellen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde lengte van een uiting en de diversiteit van een uiting 

significante voorspellers zijn van de receptieve woordenschat (F(2, 28) = 4.80, p = .017). Het 

percentage verklaarde variantie is 27 procent. In Tabel 3 wordt de samenhang tussen de receptieve 

woordenschat en de onafhankelijke variabelen gepresenteerd. In tegenstelling tot de hypothese blijkt 

dat het abstractieniveau, net als bij de ontluikende geletterdheid, geen voorspellende waarde heeft 

om de vooruitgang in de receptieve woordenschat te verklaren. Uit de analyse blijkt dat de 

gemiddelde lengte van een uiting van de leerkracht een significante voorspeller is van de receptieve 

  Niet-doelgroepleerlingen Doelgroepleerlingen  

 N Gemiddelde SD Gemiddelde SD t 

Woordenschat en lezen 29 21.38 14.42 22.20 8.36 -.18 

Receptieve woordenschat 29 9.75 6.25 10.42 7.28 -.27 
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woordenschat (ß = .40; p = .033). Dit betekent dat wanneer de leerkracht langere uitingen gebruikt, 

de kleuter steeds meer woorden kent. De diversiteit van een uiting van de leerkracht blijkt een 

marginaal significante voorspeller van de receptieve woordenschat (ß = .33, p = .058). Wanneer de 

leerkracht een grotere diversiteit in het vocabulaire gebruikt, vergroot dit de receptieve 

woordenschat van de kleuter. 

 
Tabel 3. Stapsgewijze meervoudige regressie analyse voor de variabelen die de vooruitgang op de 

ontluikende geletterdheid en de receptieve woordenschat voorspellen 

 Ontluikende geletterdheid Receptieve woordenschat 

 β R² β R² 

Diversiteit van het vocabulaire -.48 .23* .33 .16** 

Gemiddelde lengte van een uiting .25 .30* .40 .27** 

Abstractieniveau     
* p < .01; ** p < .05; *** p < .15 

 
Thuistaal 

 Er werden twee afzonderlijke stapsgewijze meervoudige regressie-analyses uitgevoerd om te 

onderzoeken of de thuistaal van de kleuters het gezamenlijke effect van de drie onafhankelijke 

variabelen op de ontluikende geletterdheid en de receptieve woordenschat van de kleuters 

beïnvloedt. In Tabel 4 wordt de samenhang tussen respectievelijk de ontluikende geletterdheid en de 

receptieve woordenschat en de onafhankelijke variabelen, gecontroleerd voor thuistaal weergegeven. 

Gecontroleerd voor thuistaal van de kinderen blijkt er wederom geen verband tussen 

abstractieniveau en de beide afhankelijke variabelen te bestaan. De thuistaal blijkt geen significante 

invloed te hebben op het verband tussen de gemiddelde lengte van een uiting en de ontluikende 

geletterdheid. Wanneer de leerkracht langere uitingen gebruikt, verbetert de ontluikende 

geletterdheid voor kinderen die thuis Nederlands spreken en voor kinderen die thuis geen 

Nederlands spreken. Uit de analyses blijkt dat er sprake is van een negatief effect van de diversiteit 

van het vocabulaire op de ontluikende geletterdheid van kleuters met Nederlands als thuistaal (ß = -

.69, p = .013). Een grotere diversiteit van het vocabulaire van de leerkracht leidt niet tot een 

verbetering in de ontluikende geletterdheid van de kleuters met Nederlands als thuistaal.  

 Er blijkt een positief effect te bestaan van de diversiteit van het vocabulaire op de receptieve 

woordenschat wanneer de thuistaal anders dan Nederlands is (ß = .42, p = .039). Voor de kleuters bij 

wie in de thuissituatie geen Nederlands gesproken wordt, geldt dat wanneer de leerkracht veel 

diversiteit gebruikt het vocabulaire gebruikt, de kleuter meer woorden kent. Tevens blijkt dat het 
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verband tussen de gemiddelde lengte van een uiting en de receptieve woordenschat sterker wordt 

wanneer een leerling een andere thuistaal heeft dan Nederlands (ß = .63, p = .007). Dit toont aan dat 

wanneer een kleuter thuis geen Nederlands spreekt of hoort, meer woorden zal begrijpen wanneer de 

leerkracht langere uitingen gebruikt.  

 

Tabel 4. Stapsgewijze meervoudige regressie analyse gecontroleerd voor thuistaal 

 Woordenschat en lezen Receptieve woordenschat 
 Thuistaal  

Nederlands 
Thuistaal 

anders 
Thuistaal  

Nederlands 
Thuistaal  

anders 
      ß      R2     ß   R2    ß    R2     ß      R2 
Diversiteit van  
het vocabulaire   -.69    .48**       .42    .56** 

Gemiddelde lengte  
van een uiting         .63    .40* 

Abstractieniveau         
*p < .01; ** p <.05; *** p <.15 

Discussie 

 In de huidige studie is onderzoek gedaan naar de mogelijke bijdrage van de aspecten van 

leerkracht-leerling interactie aan de taalvaardigheid en taalontwikkeling van kleuters in de VVE-

programma’s. Eerdere studies beschrijven dat zowel de kwantitatieve aspecten zoals de gemiddelde 

lengte van een uiting, als wel kwalitatieve aspecten zoals de diversiteit van het gebruikte vocabulaire 

en de complexiteit van uitingen de taalontwikkeling van kinderen in de voorschoolse leeftijd 

stimuleert (Hargrave & Sénéchal, 2000; Hoff, 2006; Hoff & Naigles, 2002; Huttenlocher et al., 

2002; Massey, 2008;). Longitudinaal onderzoek naar de werkzame aspecten van leerkracht-leerling 

interactie en de taalvaardigheid en taalontwikkeling van kleuters is onderbelicht gebleven. In deze 

studie wordt de relatie tussen aspecten van leerkracht-leerling interactie en de ontluikende 

geletterdheid en de receptieve woordenschat van kleuters gecontroleerd voor thuistaal. De thuistaal 

blijkt een belangrijke factor te zijn in de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen uit Marokkaanse 

of Turkse gezinnen in Nederland komen op 4-jarige leeftijd vaak de basisschool binnen met een 

geringe kennis van de Nederlandse taal (Dagevos et al., 2003; Tesser & Iedema, 2001; Tuijl et al., 

2001). Een achterstand in taalontwikkeling bij aanvang van de basisschool wordt meestal niet meer 

ingelopen (Arnold & Doctoroff, 2003).  

 Uit de resultaten blijkt dat voor zowel de doelgroepkleuters als de niet-doelgroepkleuters de 

ontluikende geletterdheid is verbeterd en de receptieve woordenschat is gegroeid. Zowel de 

verbetering in de ontluikende geletterdheid als de groei in de receptieve woordenschat verschilt niet 
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voor doelgroepkleuters en niet-doelgroepkleuters. De onderzoeksresultaten zijn in overeenstemming 

met bestaand onderzoek. Arnold en Doctoroff (2003) laten zien dat de achterstand in taal, die 

doelgroepleerlingen hebben opgelopen, niet af lijkt te nemen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat 

achterstanden van doelgroepleerlingen steeds groter worden (Tuijl et al., 2001).  

 De vraag in het huidige onderzoek is welke aspecten van de leerkracht-leerlinginteractie de 

groei van beide groepen zou kunnen verklaren. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gekeken 

naar het mogelijk voorspellende effect van verschillende aspecten van leerkracht-leerling interactie 

op de ontluikende geletterdheid en de receptieve woordenschat van kleuters.  

Ontluikende geletterdheid 

 In het huidige onderzoek komt naar voren dat wanneer de leerkracht meer diversiteit in het 

vocabulaire gebruikt, de ontluikende geletterdheid juist niet lijkt te verbeteren. Een mogelijke 

verklaring voor dit resultaat kan worden gevonden in het feit dat naarmate een uiting langer is, de 

diversiteit van het vocabulaire over het algemeen daalt. Daarnaast wordt gevonden dat wanneer de 

leerkracht langere uitingen gebruikt, de ontluikende geletterdheid van de kleuter verbetert. Eerdere 

studies bevestigen dit resultaat. Onderzoek van Hoff (2006) en Hoff en Naigles (2006) toont aan dat 

de gemiddelde lengte van een uiting een positief verband houdt met de taalstimulering van kinderen 

in de voorschoolse periode. Het abstractieniveau van de uitingen van de leerkracht blijkt geen 

significante voorspeller van de ontluikende geletterdheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

dit onderzoek een relatief kleine steekproef omvat, waardoor geen significante resultaten gevonden 

worden. De ontluikende geletterdheid lijkt dus niet voorspeld te kunnen worden door de kwaliteit 

van uitingen (diversiteit van het vocabulaire), maar juist het kwantitatieve aspect lijkt de groei in 

ontluikende geletterdheid te voorspellen. 

Receptieve woordenschat 

 Huidig onderzoek toont aan dat de gemiddelde lengte van een uiting en de diversiteit van een 

uiting de groei in de receptieve woordenschat significant kunnen voorspellen. Dit betekent dat 

wanneer de leerkracht langere uitingen gebruikt en een grotere diversiteit in het vocabulaire 

gebruikt, de kleuter een steeds grotere receptieve woordenschat zal bezitten. Deze bevindingen 

komen overeen met onderzoek naar de woordenschatontwikkeling van kinderen in de voorschoolse 

periode, waar wordt aangetoond dat gemiddeld langere uitingen en diversiteit van het gebruikte 

vocabulaire de woordenschatontwikkeling stimuleert (Hoff, 2003; Hoff, 2006; Huttenlocher et al, 

2002; Massey et al., 2008). 

Thuistaal 

 Er werd onderzocht of de voorspellende waarde van de aspecten van de leerkracht-leerling 

interactie op de taalvaardigheid- en ontwikkeling blijft bestaan wanneer er gecontroleerd wordt voor 
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de taal die kleuters thuis spreken. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de leerkracht veel diversiteit 

in het vocabulaire gebruikt, de ontluikende geletterdheid van kleuters met Nederlands als thuistaal 

verbetert. Dit verband wordt niet gevonden voor kinderen met een andere thuistaal dan Nederlands. 

Het onderzoek van Sénéchal en collega’s (2006) toont aan dat het vocabulairegrootte een goede 

voorspeller is van resultaten op het latere lezen en schrijven. Eentalige kinderen hebben een grotere 

woordenschat dan tweetalige kinderen (Appel & Vermeer, 1994). Eentalige kinderen met een grotere 

woordenschat dan tweetalige kinderen zouden dus mogelijk meer profiteren van taalonderwijs. Voor 

de kleuters waar thuis geen Nederlands gesproken wordt geldt dat wanneer de leerkracht veel 

diversiteit in het vocabulaire gebruikt, de receptieve woordenschat wordt vergroot. Tevens blijkt 

voor deze groep kleuters ook dat de receptieve woordenschat vergroot wanneer de leerkracht langere 

uitingen gebruikt. 

 Bij de interpretatie van de gegevens uit dit onderzoek dient rekening te worden gehouden met 

beperkingen. De steekproef in dit onderzoek vrij klein te noemen. Hierdoor is de statistische power 

van de uitgevoerde analyses beperkt en zijn resultaten moeilijk te generaliseren naar kinderen in 

Nederlandse VVE-programma’s in het algemeen. Mogelijk zouden er bij een grotere steekproef 

meer significante verschillen gevonden worden. Daarom is het aan te bevelen in toekomstig 

onderzoek dezelfde hypotheses te toetsen bij een grotere steekproef. 

Implicaties 

 Uit huidig onderzoek zijn opvallende resultaten gekomen, die voor verder onderzoek 

interessant zijn. Zo is de relatie tussen een Nederlandse thuistaal of een andere thuistaal dan 

Nederlands van kleuters op hun schoolprestaties nog niet helemaal duidelijk. Met name kinderen die 

een andere thuistaal dan Nederlands hebben lijken significant meer te profiteren van langere en 

diversere uitingen van de leerkracht met betrekking tot hun receptieve woordenschat. Een tweede 

implicatie voor vervolgonderzoek is onderzoek naar de aspecten van leerkracht-leerling interactie en 

de actieve woordenschat, gezien dit in huidig onderzoek niet wordt onderzocht.  

 De huidige onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om leerkrachten in de VVE-

programma’s bewust te maken van hun invloed op de taalvaardigheid en taalontwikkeling van 

kleuters. De beheersing van de schooltaalvaardigheid is van belang, omdat deze taalvaardigheid 

direct van invloed is op de schoolprestaties van leerlingen (Hootsen & Aarts, 2006). Wanneer 

leerkrachten bewust zijn van de wisselwerking met kinderen en hun invloed, zou dit een positieve 

bijdrage kunnen zijn aan de ontwikkeling van een de taalvaardigheid- en taalontwikkeling van zowel 

doelgroepkleuters als niet-doelgroepkleuters.  
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