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Abstract
The current study has focused on whether there is a mediation effect of
exploratory behavior between the educational level of parents and the vocabulary of
children. During the exploration, there will be information exchanged between the
physical environment and the child. Within this context, opportunities to learn new words
will be created. Previous research showed that the educational level of parents may
influence both the acquisition of language and the exploratory behavior of the child.
Given the existing literature on the separate relationships between the educational level
of parents, exploratory behavior and vocabulary development of children, there seems to
be a mediation model. In this model, the exploratory behavior is the mediator between
the educational level of parents and the vocabulary of children. It was expected that
children of higher educated parents will have a larger vocabulary and a higher score on
exploratory behavior. Moreover, it was expected that children who score higher on
exploratory behavior have a larger vocabulary. The participating 139 Dutch children
between 16 and 30 months old were observed during the exploration of small toys. Their
vocabulary is measured by the short Dutch version of the parent questionnaire, the
MacArthur Communicative Development Inventories (N-CDIs), which is distinguished in
receptive and productive vocabulary. The results show no significant relations between
the educational level of parents, the exploratory behavior of children and the vocabulary
of children. Therefore, in this study no mediation effect of exploration can be found
between the educational level of parents and the vocabulary of children. This study does
not show that children of high educated parents have a larger vocabulary or more
exploratory behavior compared to children of low educated parents.
Keywords: educational level, exploratory behavior, receptive vocabulary,
productive vocabulary
Samenvatting
Het huidige onderzoek heeft zich gericht op de vraag of er een mediatie-effect
bestaat van exploratiegedrag tussen het opleidingsniveau van ouders en de
woordenschat van kinderen. Tijdens het exploreren vindt er informatie-uitwisseling
plaats tussen de fysieke omgeving en het kind. Binnen deze context ontstaan
mogelijkheden om nieuwe woorden te leren. Eerder onderzoek liet zien dan het
opleidingsniveau van ouders van invloed kan zijn op zowel de taalverwerving als het
exploratiegedrag van het kind. Gezien de bestaande literatuur omtrent de losstaande
verbanden tussen het opleidingsniveau van ouders, exploratiegedrag en
woordenschatontwikkeling van kinderen, lijkt er sprake te kunnen zijn van een
mediatiemodel. Het exploratiegedrag is hierbij de mediator tussen het opleidingsniveau
van ouders en de woordenschat van kinderen. Verwacht werd dat kinderen van
hoogopgeleide ouders een grotere woordenschat zullen hebben en hoger scoren op
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exploratiegedrag. Bovendien werd verwacht dat kinderen die hoger scoren op
exploratiegedrag een grotere woordenschat zullen hebben. De deelnemende 139
Nederlandse kinderen tussen de 16 en 30 maanden zijn geobserveerd tijdens het
exploreren van klein speelgoed. De woordenschat van deze kinderen is gemeten met de
korte oudervragenlijst Lijsten voor communicatieve ontwikkeling 2A (N-CDIs), die
onderscheidt maakt in receptieve en productieve woordenschat. Uit de resultaten bleek
dat er geen significante verbanden gevonden zijn tussen het opleidingsniveau van
ouders, het exploratiegedrag en woordenschat van kinderen. Daarom kan er in deze
studie geen mediatie-effect gevonden worden van exploratiegedrag tussen
opleidingsniveau van ouders en de woordenschat van kinderen. Uit dit onderzoek blijkt
niet dat kinderen van hoogopgeleide ouders een grotere woordenschat hebben of meer
exploratiegedrag vertonen ten opzichte van kinderen van laagopgeleide ouders.
Trefwoorden: opleidingsniveau, exploratiegedrag, receptieve woordenschat,
productieve woordenschat
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Is er Sprake van een Mediatie-effect van Exploratiegedrag in het Verband
Tussen het Opleidingsniveau van Ouders en de Woordenschat van Kinderen
Tussen de 16 en 30 Maanden?
De ontwikkeling van kinderen kan ingedeeld worden in essentiële
ontwikkelingsmijlpalen zoals de fijne- en grove motoriek en de taalontwikkeling. Het
behalen van ontwikkelingsmijlpalen is van groot belang voor de op latere leeftijd te
ontwikkelen vaardigheden. De vroege taalontwikkeling van kinderen heeft een grote
impact op de academische vaardigheden die het jonge kind zal ontwikkelen (Young et al.,
2002). Als jonge kinderen voor het eerst het basisonderwijs betreden, zijn er al grote
verschillen waarneembaar in de omvang van de woordenschat van kinderen (Fenson et
al., 1993; Klee & Harrison, 2001). Onderzoek naar de vroege voorspellers van taal, kan
informatief zijn om vroegtijdige interventie programma’s op te zetten zodat
achterstanden in de taalontwikkeling kunnen worden voorkomen of worden verkleind
(Serry, Rose, & Liamputtong, 2008; Watt, Wetherby, & Shumway, 2006). Dit onderzoek
richt zich op het opleidingsniveau van ouders en het exploratiegedrag van kinderen als
voorspellers van de grootte van de woordenschat van kinderen. Hierbij fungeert het
exploratiegedrag van kinderen als mediator in het verband tussen het opleidingsniveau
van ouders en de woordenschat van kinderen.
Aangezien de taalontwikkeling een breed aspect aan ontwikkelingen kan betreffen
is het van belang om de taalontwikkeling duidelijk te definiëren. Schaerlaekens (1977)
beschreef twee aspecten van taalontwikkeling, enerzijds het begrijpen en anderzijds de
productie van taal. Wanneer kinderen leren om een gesproken taal te begrijpen, moeten
zij het patroon van geluiden van woorden herkennen en onthouden (Gogate & Hollich,
2010; Iverson, 2010). Het leren begrijpen van een woord is afhankelijk van degene die
het woord aanbiedt, het aantal keren dat een woord wordt aangeboden en de context
(Gogate & Hollich, 2010; Hockema & Smith, 2009). Het proces dat ten grondslag ligt aan
het herkennen en dus begrijpen van woorden wordt nog niet goed begrepen. Meestal
wordt aangenomen dat de woordenschat van een vlotte spreker (of ontvanger) een
representatie bevat van elk woord, welke is afgestemd op gehoorde spraak. De juiste
koppeling van een woord aan het juiste plaatje resulteert in een snelle lexicale activatie
en woordherkenning. Er is weinig bekend of jonge kinderen ook in staat zijn om dit te
doen, afgezien van het feit dat kinderen woorden herkennen en uiteindelijk produceren
(Swingley & Aslin, 2000). Voorafgaand aan taalproductie moeten een aantal fasen
worden doorlopen. Voor taalproductie is onder andere een basis nodig van semantiek
(woordbegrip; Levelt, 2001).
De vroege taalontwikkeling van kinderen wordt in dit onderzoek onderverdeeld in
de receptieve en productieve woordenschat. De receptieve woordenschat betreft het
taalbegrip van het kind en de productieve woordenschat de productie van taal (Fletcher &
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Reese, 2005; Hargrave & Sénéchal, 2000; Sénéchal, 1997). De receptieve woordenschat
houdt in dat een kind een interne en externe representatie heeft van een woord maar
nog niet in staat is om dit woord fonologisch te representeren (Carr, 2006; Gillis &
Schaerlaekens, 2000). De productieve woordenschat is de fonologische representatie van
bepaalde woorden (Sénéchal, 1997). Bij het meten van woordenschat wordt gebruik
gemaakt van het uitgangspunt dat kinderen die een woord fonologisch representeren,
het woord ook begrijpen (Fenson et al., 2000; Zink & Lejaegere, 2002).
Over de taalontwikkeling van jonge kinderen is veel geschreven. Er zijn
verscheidene onderzoeken verschenen die gekeken hebben naar welke factoren van
invloed zijn op taalontwikkeling. Bornstein, Haynes en Painter (1998) beschreven de
invloed van demografische en gedragmatige variabelen. Ook werd reeds onderzoek
gedaan naar de familiegeschiedenis van kinderen met een spraak/taal achterstand
(Bishop, Price, Dale, & Plomin, 2003; Zubrick, Taylor, Rice, & Slegers, 2007), het
geslacht van het kind en vroege neurobiologische groei (Zubricket et al., 2007), plaats in
het gezin en aantal brusjes van het kind (Stokes, 1997), invloed van oor-infectie op
jonge leeftijd (Klee, Pearce, & Carson, 2000), sociaal-emotionele ontwikkeling (Bornstein
et al., 1998) en de cognitieve ontwikkeling (Price et al., 2000). Tevens blijkt dat het
opleidings- of welvaartsniveau van ouders van invloed kan zijn op de taalvaardigheid van
kinderen (Dollaghan et al., 1999; Magnuson, Sexton, Davis-Kean, & Huston, 2009;
Stokes & Klee, 2009; Tracey & Young, 2002). Het huidige onderzoek zal zich onder
andere richten op het verband tussen het opleidingsniveau van ouders en de
woordenschat van kinderen.
Hart en Risley (1995) benadrukken dat er grote verschillen waarneembaar zijn
tussen welvarende gezinnen en minder geprivilegieerde gezinnen op het gebied van het
taalaanbod aan hun kinderen. Met name de mate waarin kinderen met een gevarieerde
woordenschat in aanraking komen en de specifieke inhoud van het taalaanbod zijn
verschillend (Elardo, Bradley & Caldwell, 1977; Hart & Risley, 1995). Het verschil in
taalaanbod wordt hier verklaard aan de hand van welvaart. De term welvaart is echter
een verwarrend begrip in de wetenschappelijke literatuur omdat het verscheidene
aspecten kan inhouden. Deze term zal in dit onderzoek derhalve niet gehanteerd worden.
De sociaaleconomische status van gezinnen wordt ook vaak in verband gebracht
met de ontwikkeling van woordenschat van jonge kinderen (Dollaghan et al., 1999;
Fletcher & Reese, 2005; Hoff, 2003; Raviv, Kessenich, & Morrison, 2004; Rowe, 2008).
De factoren die de sociaaleconomische status van een gezin bepalen zijn het inkomen,
het opleidingsniveau en de beroepsstatus van ouders (Raviv et al., 2004). Uit ditzelfde
onderzoek is echter gebleken dat de verschillende factoren ieder onafhankelijk sterk
correleren met de taalproductie van jonge kinderen. Daarom wordt in dit onderzoek
gekozen om enkel naar het opleidingsniveau van ouders te kijken omdat dit specifiekere
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kennis kan opleveren over het proces van de vroege taalontwikkeling en de invloed die
de opleiding van ouders hierop heeft. Een andere beweegreden voor deze keuze is dat
het opleidingsniveau van ouders de continue ontwikkeling van taal bij jonge kinderen
meer beïnvloedt dan inkomen of beroepsstatus (Dollaghan et al., 1999). Het
opleidingsniveau van ouders heeft ook invloed op de omgeving waarin het kind opgroeit
en de ervaringen die het kind opdoet (Hart & Risley, 2005). Daarnaast is het
opleidingsniveau van ouders veelal een stabielere factor dan het familie-inkomen
(Dollaghan et al., 1999). Concluderend heeft het opleidingsniveau een grotere
voorspellende waarde voor de ontwikkelende woordenschat van jonge kinderen dan het
inkomen of beroepsstatus van ouders (Raviv et al., 2004).
Onderzoek van Lee en Burkham (2002) stelt dat kinderen van hoogopgeleide
ouders, op het gebied van taalvaardigheid, de kinderen van laagopgeleide ouders
overtreffen en dat zij bovendien het basisonderwijs betreden met hogere orde
academische vaardigheden. Overigens blijven deze kinderen het beter doen op school
(Adams, 1990; Lee & Burkham, 2002; Snow, Burns, & Griffin, 1999). Er zijn in de
wetenschappelijke literatuur derhalve aanwijzingen dat er een verband is tussen het
opleidingsniveau van ouders en de taalontwikkeling van kinderen.
Naast het opleidingsniveau is het ook mogelijk dat het exploratiegedrag van
kinderen van invloed is op de ontwikkeling van de productieve en receptieve
woordenschat. Een theorie die ervan uitgaat dat de omgeving en het exploratiegedrag
van kinderen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind is de “embodiment theory”
(Smith, 2005). Deze theorie benadrukt dat er informatie-uitwisseling is tussen de
fysieke, externe wereld om het kind heen en het kind zelf (Iverson & Thelen, 1999;
Gogate & Hollich, 2010; Hockema & Smith, 2009; Smith, 2005; Smith & Gasser, 2005).
Binnen de interacties tussen de omgeving en het kind ontstaan cognities, waaronder taal
(Adolph, Tamis-Lemonda, & Karasik, 2010). Deze interacties ontstaan onder andere
doordat kinderen in de omgeving exploreren.
Exploratie wordt door Gibson (1988) beschreven als een proces waardoor
kinderen leren wat de mogelijkheden zijn tot actie, de “affordances” van objecten en de
omgeving. Deze “affordances” zijn een functie van het kind en het object. Voor een
peuter is de “affordance” van een lepel dat het voedsel richting de mond kan brengen
zodat het kind kan eten zonder het voedsel met de handen aan te raken, voor een
pasgeboren baby is een lepel niet meer dan een object dat beetgepakt kan worden of
kan worden weggegooid. De “affordances” van een lepel zijn dus afhankelijk van de
ontwikkeling van een kind. Door exploratiegedrag kunnen kinderen de “affordances” van
objecten en de omgeving ontdekken. Naarmate kinderen zich ontwikkelen gaan ze de
omgeving om hen heen op een andere manier exploreren. Door dit gedrag leren kinderen
wat de oorzaken en gevolgen van voorwerpen en handelingen kunnen zijn (Schulz,
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Standing, & Bonawitz, 2008). Bijvoorbeeld als een kind tegen een bal aan kruipt of loopt,
dan rolt de bal weg. Door “trial and error” leren kinderen eigenschappen van objecten
kennen (Schulz, et al., 2008; Smith, 2010).
Fundamenteel voor het leren van woorden is dat kinderen een verband kunnen
leggen tussen een object en de betekenis of eigenschap ervan (Iverson, 2010). Dit
gebeurt door middel van het leren van patronen. De “affordances” van een lepel is een
patroon, het feit dat er lepel gezegd wordt tegen een lepel is ook een patroon. In het
boek van Tomasello (2008) komt naar voren dat de taalontwikkeling van kinderen vooral
bestaat uit het leren van patronen. Hiervoor zijn kinderen afhankelijk van de omgeving
onder andere voor talige feedback en de aanwezigheid van taalpatronen in hun
omgeving.
Bovenstaand is het exploratiegedrag van kinderen gedefinieerd aan de hand van
de theorie van Gibson (1988). Deze theorie en het spelobservatiesysteem van Belsky en
Most (1981) zijn in dit onderzoek toegepast om het exploratiegedrag van kinderen te
operationaliseren en in meetbare termen te omschrijven. Kinderen krijgen in dit
onderzoek de mogelijkheid om met meerdere objecten tegelijkertijd te spelen. Hierdoor
ontstaan verschillende niveaus van exploratiegedrag, waarbij kinderen de losse
eigenschappen en kenmerken van voorwerpen kunnen ontdekken maar ook de
onderlinge relaties van objecten kunnen verkennen (Belsky & Most, 1981). Er zal
onderzocht worden of het exploratiegedrag in verband gebracht kan worden met de
grootte van de woordenschat van het jonge kind.
Ten slotte, kan het opleidingsniveau van ouders invloed uitoefenen op het
exploratiegedrag van kinderen. Al vanaf de vroege kindertijd bevorderen ouders acties
door het organiseren en het beperken van de omstandigheden van kinderen voor het
ontwikkelen van vaardigheden (Reed & Bril, 1996). Verzorgers bepalen of ze het kind op
de vloer zetten, of het kind toegang heeft tot de trap en welk speelgoed het kind tot zijn
of haar beschikking heeft (Berger, Theuring, & Adolph, 2007). Op die manier creëren ze
een omgeving voor het kind met bepaalde mogelijkheden tot exploratiegedrag. Ouders
met een hogere opleiding bieden hun kinderen in de thuisomgeving meer lesmateriaal
aan zoals voorleesboeken, prentenboeken en speelgoed (Magnuson et al., 2009). Dit
stelt de kinderen in staat om te exploreren met voorwerpen in de omgeving waardoor
ook de interactie met de omgeving verandert (Campos et al., 2000; Clearfield, 2011;
Karasik, Tamis-Lemonda, & Adolph, 2011).
In de huidige literatuur was een gap met betrekking tot exploratiegedrag en de
taalontwikkeling van kinderen. De bestaande onderzoeken spreken alleen over algemene,
brede ontwikkelingen, zoals het ontstaan van cognities ten gevolge van het exploreren.
Er zijn geen onderzoeken die woordenschat in verband brengen met exploratie. Dit
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onderzoek zal trachten om deze gap te overbruggen door te toetsen of er een verband is
tussen het exploratiegedrag van het jonge kind en de ontwikkeling van woordenschat.
Er zijn drie verbanden besproken tussen de variabelen opleidingsniveau van
ouders, exploratiegedrag en woordenschat van het kind. Op basis van de volgende
verwachtingen is het mediatiemodel tot stand gekomen: 1) Een hoger opleidingsniveau
van ouders voorspelt een grotere algemene, receptieve en productieve woordenschat van
kinderen, 2) Een hoger opleidingsniveau van ouders voorspelt een hogere score op
exploratiegedrag en 3) Kinderen die hoger scoren op exploratiegedrag, zullen een grotere
algemene woordenschat hebben. Verwacht wordt dat het verband tussen het
opleidingsniveau van ouders en de taalontwikkeling van kinderen verloopt via het
exploratiegedrag van kinderen. Een hoger opleidingsniveau van ouders kan namelijk van
invloed zijn op het exploratiegedrag van kinderen en een hogere mate van
exploratiegedrag bevordert mogelijk de woordenschatontwikkeling. Dit mediatiemodel is
niet eerder getoetst en is dus een aanvulling op de wetenschappelijke literatuur. Tevens
is het vernieuwend dat er wordt gekeken of het relevant is om woordenschat onder te
verdelen in receptieve en productieve woordenschat.
Om het mediatie-effect van exploratiegedrag tussen opleidingsniveau van ouders
en woordenschat van kinderen tussen de 16 en 30 maanden te onderzoeken zijn vijf
deelvragen geformuleerd: 1) Is er een verband tussen het opleidingsniveau van ouders
en het exploratiegedrag van kinderen?; 2) Is er een verband tussen het exploratiegedrag
en de algemene woordenschat van kinderen?; 3) Is er een verband tussen het
opleidingsniveau van ouders en de receptieve en productieve woordenschat van
kinderen?; 4) Is er een verband tussen het opleidingsniveau van ouders en de algemene
woordenschat van kinderen? En tenslotte, 5) Is er sprake van een mediatie-effect van
exploratiegedrag in het verband tussen het opleidingsniveau van ouders en de
woordenschat van kinderen?
Methode
Participanten
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een bestaand databestand waarin de gegevens
van 126 Nederlandse gezinnen met kinderen van 16 tot en met 30 maanden zijn
opgenomen. Daarnaast hebben 19 bachelor- en premasterstudenten ‘Pedagogische
Wetenschappen’ in totaal 38 Nederlandse gezinnen benaderd met kinderen in diezelfde
leeftijdscategorie om het databestand uit te breiden. Het totale databestand bestaat uit
de gegevens van 164 Nederlandse gezinnen. Bij het benaderen van deze gezinnen is
gebruik gemaakt van de sneeuwbalprocedure. De deelnemende participanten zijn zowel
kinderen als hun ouders. In de meeste gevallen zijn de benaderde gezinnen bekenden
van de onderzoekers.
Van de 164 Nederlandse gezinnen zijn de gegevens van 25 gezinnen verwijderd
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uit het databestand vanwege een groot aantal missende waarden op exploratiegedrag.
Bij deze kinderen was een andere scoringsprocedure gebruikt waardoor de waarden voor
dit onderzoek niet bruikbaar waren.
De uiteindelijke steekproef bestond uit 139 Nederlandse gezinnen met een kind in
de leeftijd van 16 tot en met 30 maanden. De gemiddelde leeftijd van de kinderen is
22.9 maanden (SD=4.73). Van deze steekproef bedroeg het aandeel jongens 55.4 % en
het aandeel meisjes bedroeg 44.6 %. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden
zijn er gegevens over het opleidingsniveau van ouders verzameld. Bij zowel één-ouder
als tweeouder gezinnen werd gekeken naar de ouder met het hoogste opleidingsniveau.
Wanneer het opleidingsniveau van één van de ouders niet bekend was, werd alleen het
opleidingsniveau dat wel bekend was meegenomen in het onderzoek. Het percentage
laagopgeleide ouders betrof 23.7 % (n=33) en het percentage hoogopgeleide ouders was
76.3 % (n=106).
Procedure
Voor de data van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van 139
kinderen met hun ouder(s). Deze steekproef was van voldoende omvang waardoor de
power van de steekproef groot genoeg was en er uitgegaan werd van een
betrouwbaarheidsinterval van 95% (Field, 2009).
Er zijn in het databestand gegevens opgenomen van spelobservaties en door de
ouder(s) ingevulde vragenlijsten. De observaties hebben plaatsgevonden bij de kinderen
thuis, waarbij minimaal één ouder aanwezig was. De kinderen werden geobserveerd door
getrainde onderzoekers, waarbij alle observaties in dezelfde volgorde werden verricht en
gefilmd. De observaties duurden twee keer acht minuten waarbij het kind de eerste acht
minuten met een set klein speelgoed en de laatste acht minuten met een set groot
speelgoed speelde. De set klein speelgoed bestond uit een doorzichtige emmer gevuld
met bakjes van verschillende grootte en kleur, duploblokjes® en verschillende vormen
schuimachtige blokjes. De set groot speelgoed bestond uit een hoepel, een tunnel en een
grote dobbelsteen. De observaties met groot speelgoed zijn niet meegenomen in het
onderzoek. Vanuit iedere observatie zijn vier minuten gescoord voor exploratiegedrag op
basis van de beelden. Deze codes zijn speciaal ten behoeve van een breder onderzoek
ontwikkeld. Het huidige onderzoek maakt hier gebruik van.
De ingevulde vragenlijsten verschafte informatie over zowel de ouders als het
kind. Aan ouders is gevraagd om de vragenlijsten gezamenlijk in te vullen, dit invullen
gebeurde in de thuissituatie zonder toezicht van een onderzoeker. De ouders kregen de
vragenlijsten vooraf aan de observaties of achteraf van de onderzoeker. De vragenlijsten
konden later worden opgestuurd of terug gegeven worden aan de onderzoeker. Meestal
gebeurde dit binnen twee weken.
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Instrumenten
Opleidingsniveau. Het begrip opleidingsniveau werd geoperationaliseerd met de
vragen “Wat is de hoogst behaalde opleiding van de vader/moeder?”. Voor beide ouders
werd deze vraag apart beantwoord aan de hand van zeven antwoordcategorieën. De
zeven mogelijkheden waren ‘lagere school’, ‘vmbo’, ‘havo’, ‘vwo’, ‘mbo’, ‘hbo’ en
‘universiteit’. Deze werden onderverdeeld in twee groepen, één met MBO of lager
onderwijs en een groep met ouders die HBO of universitair onderwijs hebben afgerond.
Er ontstond daarmee een groep laagopgeleide ouders en een groep hoogopgeleide
ouders. Bij tweeouder gezinnen is gekeken naar de hoogst behaalde opleiding en deze is
meegenomen in het onderzoek. Bij alleenstaande ouders waarbij de opleiding van een
van de ouders onbekend was, is alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de
alleenstaande ouder.
Woordenschat. Woordenschat was onderverdeeld in receptieve en productieve
woordenschat. Deze werden geoperationaliseerd met behulp van de korte versie van de
oudervragenlijst, Lijsten voor communicatieve ontwikkeling 2A (N-CDIs korte vormen;
Zink & Lejaegere, 2002). De N-CDI korte vormen is een verkorte vorm van de lange
versie van de N-CDI en de N-CDI is de Nederlandse vertaling van de Engelstalige
McArthurs’Communicative Development Inventories (Fenson et al., 1993). Deze
vragenlijst kan ingevuld worden door ouders van kinderen van 16 tot en met 30
maanden. De vragenlijst is semigestructureerd en bestaat uit een lijst met woorden
waarbij ouders aangeven of het kind het woord begrijpt en/of het woord kan produceren.
De lijst bestaat uit 112 items, enkele voorbeelden zijn ‘ezel’, ‘boter’ en ‘muts’. Bij jonge
kinderen komt het regelmatig voor dat een woord net iets anders wordt uitgesproken
(bijvoorbeeld “zijntjes” voor rozijnen). In dit onderzoek werden deze woorden ook
meegeteld als woorden die gezegd worden.
Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten werd per kind een
gestandaardiseerde score voor productieve en receptieve woordenschat toegekend. De
scores die aan het kind worden toegekend, zijn percentielscores tussen de 1 en 99. De
ruwe scores zijn omgezet aan de hand van de normeringtabellen, die beschikbaar zijn op
basis van normeringonderzoek. Er is in dit onderzoek enkel gewerkt met de
normeringtabel voor meisjes om dezelfde standaard te hanteren voor alle kinderen zodat
alle scores vergelijkbaar zijn. Het normeringonderzoek van de N-CDIs telde ongeveer 30
kinderen per leeftijdsgroep van één maand, waarbij het percentage jongens en meisje
gelijk was (Zink & Lejaegere, 2002).
Betreft de betrouwbaarheid van de N-CDIs is bekend dat de interne consistentie
van woordenschat werd berekend aan de hand van Cronbachs coëfficiënt alfa. De
waarden voor zowel receptieve (> .98) als productieve (> .97) woordenschat zijn zeer
hoog. Dit houdt in dat de interne consistentie voor receptieve en productieve
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woordenschat zeker voldoende is. Daarnaast is de test valide bevonden om de algemene
taalontwikkeling te meten. De validiteit van de korte lijsten werden samengesteld op
basis van de volledige lijsten. De correlatie tussen beide lijsten is hoog, waardoor
aangenomen kan worden dat de korte lijsten ook valide zijn (Zink & Lejaerge, 2003).
De begripsvaliditeit van de NCDI volledige lijsten werd nagegaan aan de hand van
de Pearsons correlatiecoëfficiënten. Woordenschatbegrip en woordenschatproductie
hebben een correlatie van r=.88. Naast de begripsvaliditeit is er ook gekeken naar de
criteriumvaliditeit. Dit is de samenhang tussen de scores op een meetinstrument en de
scores op de externe validiteit. Binnen het criteriumvaliditeit is een onderscheid gemaakt
tussen gelijktijdige en predictieve validiteit. De gelijktijdige validiteit
(woordenschatbegrip r=.55, p<.01, woordenschatproductie r=.64, p<.01) is hoog. De
predictieve validiteit heeft scores van matig tot hoog.
Exploratiegedrag. Het exploratiegedrag is vastgesteld aan de hand van
spelobservaties. Er is gekeken naar de breedte van exploratie, hierbij gaat het om het
aantal voorwerpen waarmee het kind exploreert. Ook wordt hierbij gekeken of het kind
combinaties maakt met verschillende voorwerpen. Van de acht gefilmde minuten dat een
kind met een set speelgoed speelt wordt een fragment van vier minuten geselecteerd.
Die vier minuten worden opgedeeld in 24 fragmenten, elk fragment duurt 10 seconden.
Per seconde werd gekeken met hoeveel objecten het kind speelde en of er wel of geen
combinaties werden gemaakt. De 24 fragmenten krijgen elk een score van één tot en
met acht toegekend (Tabel 1). Deze scores worden hergecodeerd naar de scores één tot
en met vier. Hierbij betekent een code één dat het kind niet met speelgoed speelt, een
code twee dat het kind bezig is met één object, code drie dat het kind met meerdere
objecten exploreert en een code vier betekent dat het kind een combinatie maakt met
het speelgoed. Per kind wordt een gemiddelde score berekend over de 24 fragmenten.
Deze gemiddelde score kwam uit tussen één en vier, waarbij één en twee een lage mate
van exploratie weergeeft en drie en vier een hoge.
In dit onderzoek is enkel gebruik gemaakt van de gemiddelde exploratiescore van
een kind dat speelt met een set klein speelgoed omdat het exploreren met grote objecten
anders verloopt. Met een set grootspeelgoed wordt minder met meerdere objecten
tegelijk geëxploreerd. Aangezien dit onderzoek zich richt op de breedte van exploratie
worden de observaties van groot speelgoed niet meegenomen. Door de aanwezigheid
van meerdere objecten in de set klein speelgoed kon de breedte van exploratie wel
worden gemeten. Hiervoor is mede gekozen omdat bij het spelen met meerdere objecten
andere “affordances” van het speelgoed naar voren komen dan wanneer er met één
object gespeeld wordt, bijvoorbeeld het stapelen van objecten of het ene speelgoed in
het andere speelgoed stoppen (Gibson, 1988).
De betrouwbaarheid van de codering tussen de verschillende onderzoekers is
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vastgesteld doormiddel van het berekenen van de Cohen’s kappa
(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). Cohen’s kappa heeft een range van .71 tot .92, met
een gemiddelde score van .78. Deze score kan geïnterpreteerd als voldoende tot goed.
Dit betekent dat er weinig verschillen zijn tussen de codeurs en er dus aangenomen kan
worden dat persoonlijke kenmerken geen invloed hebben op de observaties.
Analyseplan
Om te onderzoeken of er mogelijk een mediatie-effect was van exploratiegedrag
tussen het opleidingsniveau van ouders en de woordenschat van kinderen, moesten eerst
de afzonderlijke onderzoeksvragen statistisch getoetst worden.
In Figuur 1 is het mediatiemodel schematisch weergegeven. Er werd een
hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd voor het mogelijke mediator effect van
exploratiegedrag tussen opleidingsniveau van ouders en woordenschat van kinderen.
Hierbij was het opleidingsniveau van ouders de onafhankelijke variabele en
exploratiegedrag en woordenschat van kinderen waren de afhankelijke variabelen. Voor
het toetsen van de losstaande verbanden werden naast een regressieanalyse ook ttoetsen gebruikt. Er werd gekeken of er een verband is tussen het opleidingsniveau van
ouders en het exploratiegedrag van kinderen door middel van een t-toets. Hierbij was het
opleidingsniveau de splitsingsvariabele en het exploratiegedrag van het kind de
testvariabele. Daarnaast werd er gekeken naar het verband tussen het opleidingsniveau
van ouders en de woordenschat van kinderen. Hiervoor werd ook een t-toets uitgevoerd
met het opleidingsniveau van ouders als splitsingsvariabele en de woordenschat van
kinderen als testvariabele (Baarda, Goede, & Dijkum, 2007). Als laatste werd er een
regressieanalyse uitgevoerd om het verband tussen het opleidingsniveau van ouders en
de woordenschat van kinderen te toetsen. Waarbij het exploratiegedrag van kinderen de
voorspeller was van de afhankelijke variabele woordenschat(Field, 2009). Door middel
van deze afzonderlijke analyses kwam naar voren of er sprake kon zijn van een mediatieeffect van exploratiegedrag. De analyses werden uitgevoerd aan de hand van het
programma “Statistical Package for the Social Sciences”.
Resultaten
Zoals eerder beschreven, is de hypothese van dit onderzoek dat er verwacht werd
dat er sprake is van een mediatie-effect van exploratiegedrag tussen opleidingsniveau
van ouders en de woordenschat van het kind. Om dit model te toetsen werd verwacht
dat er een relatie bestaat tussen de afzonderlijke componenten van het mediatiemodel.
Zo werd verwacht dat er een verband zou worden gevonden tussen opleidingsniveau van
ouders en exploratiegedrag van het kind, tussen exploratiegedrag van het kind en
woordenschat van het kind en tot slot tussen opleidingsniveau van ouders en de
woordenschat van het kind. Om te kijken of het relevant was om woordenschat apart te
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onderzoeken op receptieve en productieve woordenschat zijn deze naast algemene
woordenschat ook apart in verband gebracht met opleidingsniveau van ouders.
Beschrijvende statistieken en voorbereidende analyses
In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van de variabelen opleidingsniveau
van ouders en het exploratiegedrag, de algemene, receptieve en productieve
woordenschat van de kinderen. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de beschrijvende
statistieken van woordenschat en exploratiegedrag.
Het exploratiegedrag is, zoals eerder al uitgebreid beschreven, vastgesteld aan de
hand van gecodeerde spelobservaties. Na omscoring ontstond uiteindelijk een
gemiddelde score per kind tussen nul en vier. De verdeling van de variabele
exploratiegedrag van kinderen was positief scheef omdat het gemiddelde
exploratiegedrag van de kinderen groter was dan de mediaan. Ondanks dat veel kinderen
een gemiddeld exploratiegedrag hadden die dicht tegen het maximum aanzat, was er
geen sprake van een plafondeffect.
De algemene woordenschat van kinderen is ontstaan uit de gemiddelde scores op
de receptieve en productieve woordenschat. Bij de variabelen algemene, receptieve en
productieve woordenschat is een grote spreiding te zien. Deze spreiding kon verklaard
worden vanuit de grote verschillen in taalvaardigheid tussen kinderen in deze steekproef.
De gemiddelde percentielscore van de steekproef is vergeleken met het gemiddelde voor
de populatie Nederlandstalige normaal ontwikkelende kinderen die bij een percentielscore
50 zal zijn. Het gemiddelde van de steekproef voor algemene en receptieve
woordenschat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de populatie. De productieve
woordenschat van de steekproef ligt iets onder het populatie gemiddelde (Tabel 2). Ook
zijn er gemiddelde percentielscores berekend voor de kinderen van laag opgeleide ouders
en hoogopgeleide ouders, deze gegevens zijn weergegeven in Tabel 3.
Naast deze beschrijvende statistieken is er ook gekeken naar de samenhang
tussen het opleidingsniveau van ouders, receptieve en productieve woordenschat en de
algemene woordenschat, weergegeven in Tabel 4. Tevens is er gekeken naar de
samenhang tussen de variabele exploratiegedrag, receptieve, productieve en algemene
woordenschat, weergegeven in Tabel 4. De samenhang tussen receptieve en productieve
woordenschat was zoals verwacht, op basis van de handleiding van de NCDI (r=.88),
sterk. Vanwege deze sterke correlatie was het eveneens mogelijk om deze variabelen
samen te voegen tot de variabele algemene woordenschat.
Ter controle is gekeken naar het onderscheid in sekse. Er is met behulp van een
chi-kwadraat toets gekeken of jongens of meisjes evenredig vertegenwoordigd zijn in
beide opleidingsgroepen (Field, 2009). Er bleken 15 meisjes met laagopgeleide ouders
tegenover 18 jongens. Bij hoogopgeleide ouders waren dit 47 meisjes en 59 jongens. Er
bleek geen sprake te zijn van een sekse-effect (p>.05).
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Onderzoekvraag
Is er een verband tussen het opleidingsniveau van ouders en het
exploratiegedrag van kinderen tussen de 16 en 30 maanden? In Tabel 3 zijn de
resultaten van de statistische analyse weergegeven. De eerder genoemde hypothese die
voortvloeide uit de onderzoeksvraag is dat verwacht werd dat kinderen van
hoogopgeleide ouders een hogere score op exploratiegedrag zullen hebben. Gezien de
resultaten van de statistische analyse is te zien dat deze hypothese niet aangenomen kan
worden (α=.05). Er is geen significant verband gevonden tussen het opleidingsniveau
van ouders en het exploratiegedrag van kinderen tussen de 16 en 30 maanden. Kinderen
van ouders met een hoger opleidingsniveau behaalden geen hogere score op
exploratiegedrag. Concluderend kan gezegd worden dat er niet aangetoond kan worden
dat er een verband is tussen het opleidingsniveau van ouders en het exploratiegedrag
van kinderen tussen de 16 en 30 maanden.
Is er een verband tussen het exploratiegedrag van kinderen tussen de 16
en 30 maanden en hun algemene woordenschat? In Tabel 5 zijn de resultaten van
de regressieanalyse weergegeven. In de hypothese was gesteld dat kinderen die hoger
scoren op exploratiegedrag, een grotere algemene woordenschat zullen hebben. Gezien
de resultaten van de statistische analyse is te zien dat deze hypothese niet aangenomen
kan worden. Er is geen significant verband gevonden tussen het exploratiegedrag van
kinderen en hun algemene woordenschat. Concluderend kan gezegd worden dat er niet
aangetoond kan worden dat er een verband is tussen het exploratiegedrag van kinderen
tussen de 16 en 30 maanden en hun algemene woordenschat.
Is er een verband tussen het opleidingsniveau van ouders en de
algemene, receptieve en/of productieve woordenschat van kinderen tussen de
16 en 30 maanden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn drie statistische
analyses uitgevoerd. Zo zijn algemene, receptieve en productieve woordenschat allen
apart getoetst in combinatie met het opleidingsniveau van ouders. In Tabel 3 zijn de
resultaten weergegeven van de drie t-toetsen weergegeven. De hypotheses die
voortvloeide uit de onderzoeksvragen waren dat er een verband verwacht werd tussen
het opleidingsniveau van ouders en de algemene, receptieve en productieve
woordenschat van kinderen. Gezien de resultaten van de statistische analyse is te zien
dat deze hypotheses alle drie niet aangenomen kunnen worden. Er is geen significant
verband zichtbaar tussen opleidingsniveau van ouders en de drie verschillende
componenten van woordenschat. Concluderend kan gezegd worden dat er niet
aangetoond kan worden dat er een verband is tussen het opleidingsniveau van ouders op
zowel de algemene, receptieve als productieve woordenschat van kinderen tussen de 16
en 30 maanden.
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Gezien het feit dat receptieve en productieve woordenschat hoog correleren en
beide onderdelen geen significant verband laten zien met het opleidingsniveau van
ouders is het niet relevant om deze in dit onderzoek nog los van elkaar te zien
Is er sprake van een mediatie-effect van exploratiegedrag tussen
opleidingsniveau van ouders en de woordenschat van kinderen tussen de 16 en
30 maanden? Bovenstaande resultaten van het onderzoek sluiten uit dat er in dit
onderzoek een mediatiemodel aangetoond kan worden. Dit mediatiemodel zal dus ook
niet getoetst worden aan de hand van de hiërarchische regressieanalyse zoals
beschreven staat in het analyseplan. Geen van de afzonderlijke verbanden zijn tenslotte
statistisch aangetoond. Er kan gezien de resultaten van dit onderzoek dus geen mediatieeffect van exploratiegedrag van kinderen tussen het opleidingsniveau van ouders en de
algemene woordenschat van het kind aangetoond worden. De vooraf gestelde hypothese
zal dus verworpen moeten worden.
Conclusie en discussie
Het doel van dit onderzoek was het toetsen van een mogelijk mediatie-effect van
exploratiegedrag tussen het opleidingsniveau van ouders en de woordenschat van
kinderen tussen 16 en 30 maanden. De resultaten toonden niet aan dat er verbanden
waren tussen de verschillende componenten van het mediatiemodel. Zo is er niet
aangetoond dat er een significant verband is tussen het opleidingsniveau van ouders en
het exploratiegedrag van kinderen; is er niet aangetoond dat er een significant verband
is tussen het exploratiegedrag van kinderen en hun algemene woordenschat en ten slotte
is er ook niet aangetoond dat er een significant verband is tussen het opleidingsniveau
van ouders en de algemene, receptieve en productieve woordenschat van kinderen. Deze
bevindingen kwamen ieder niet overeen met de voorafgestelde hypothesen.
De resultaten met betrekking tot het verband tussen het opleidingsniveau van
ouders en het exploratiegedrag van kinderen kwamen niet overeen met eerder
beschreven onderzoeken. De bestaande literatuur suggereert een verband waarbij
kinderen van hoogopgeleide ouders meer exploratiegedrag vertonen dan kinderen van
laagopgeleide ouders (Reed & Bril, 1996; Berger et al., 2007; Magnuson et al., 2009;
Campos et al., 2000; Karasik et al., 2011). Een mogelijke verklaring waarom het
verband niet is gevonden, is het feit dat veel onderzoeken gebaseerd zijn op
Amerikaanse populaties. In Amerika blijkt er een grotere spreiding te zijn in
opleidingsniveaus dan in Nederland het geval is (Spence, 1981). Aangenomen wordt dat
het opleidingsniveau in Amerika een grotere impact heeft op het gezinsleven en dat ook
het aanbod van speelgoed en mogelijkheid tot exploratie meer zal variëren. In Nederland
zijn de verschillen tussen opleidingsniveau van ouders minder groot. Hierdoor beschikken
de meeste ouders in Nederland vaak over de juiste middelen om een groot aanbod aan
speelgoed beschikbaar te stellen om hiermee het exploratiegedrag van hun kinderen te
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stimuleren. Bovendien is er de mogelijkheid dat de openbare voorzieningen voor
kinderen in Nederland beter zijn dan in Amerika, waardoor deze compenseren voor
eventuele tekorten betreft speelgoed in de thuisomgeving.
De resultaten met betrekking tot het verband tussen het exploratiegedrag van
kinderen en hun algemene woordenschat, kwamen ook niet overeen met de huidige
literatuur. Veel onderzoeken gaan uit van de “embodiment theory” en het concept
“affordances”. Uitgangspunt is dat er informatie-uitwisseling is tussen het kind en zijn
omgeving. Deze interactie tussen het kind en zijn omgeving heeft een positieve invloed
op het ontstaan van cognities, waaronder taal (Iverson & Thelen, 1999; Gogate & Hollich,
2010; Hockema & Smith, 2009; Smith, 2005; Smith & Gasser, 2005; Taylor, 2010). Een
mogelijke verklaring waarom het verband tussen exploratiegedrag en woordenschat niet
is gevonden, is dat het huidige onderzoek zich richt op kinderen tussen de 16 en 30
maanden oud. De basis van de eerste woorden van kinderen wordt mogelijk vooral
gelegd door ouders, denk hierbij aan woorden zoals ‘papa’ en ‘mama’. Kinderen beginnen
met een brabbelperiode en die wordt opgevolgd door een ‘napraatperiode’. In deze
periode zeggen kinderen woorden na die ze horen van mensen om hen heen (Wal &
Santen, 2005). Naarmate kinderen ouder worden, wordt het exploratiegedrag steeds
belangrijker voor de ontwikkeling van de woordenschat, omdat woorden gekoppeld
worden aan objecten. Een suggestie voor volgend onderzoek is dat de groep kinderen in
meerdere leeftijdscategorieën worden ingedeeld zodat het aandeel van ouders en/of
exploratie in de taalontwikkeling kan worden aangetoond.
Daarnaast is er de mogelijkheid dat het verband tussen exploratiegedrag en
woordenschat weldegelijk bestaat maar niet aangetoond kon worden door de manier
waarop exploratie gemeten is in dit onderzoek. Er is gekeken naar de hoeveelheid
objecten waarmee het kind exploreert en niet naar het sociale aspect van het exploreren.
Als het sociale aspect van het exploratiegedrag was meegenomen, was er mogelijk wel
een verband gevonden aangezien het leren van taal een sociaal proces is (TamisLeMonda, Cristofaro, Rodriguez, & Bornstein, 2006). Een suggestie voor
vervolgonderzoek is dan ook dat er meer naar het sociale aspect van het
exploratiegedrag gekeken moet worden.
Ten slotte, is het verband tussen het opleidingsniveau van ouders en de
algemene, receptieve en productieve woordenschat van kinderen niet aangetoond. De
huidige literatuur kent vele onderzoeken die wel een verband laten zien tussen
opleidingsniveau van ouders en woordenschat van kinderen (Dollaghan et al., 1999; Hart
& Risley, 1995; Magnuson et al., 2009). Een mogelijke verklaring waarom het verband
niet gevonden is, is dat er gebruik gemaakt is van een homogene steekproef die niet
representatief was voor de populatie. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (2005) blijkt namelijk dat een kwart van de Nederlandse bevolking tussen de
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25 en 64 jaar een opleiding voltooid had op minimaal hbo-niveau, tegenover driekwart in
de huidige steekproef. Deze homogene steekproef heeft tot gevolg dat er geen goede
vergelijking gemaakt kan worden tussen ouders met een hoge en lage opleiding en de
uitwerking die dit heeft op hun kinderen. Voor vervolgonderzoek is het mogelijk ook
beter om niet te kijken naar de hoogst behaalde opleiding van ouders maar naar het
opleidingsniveau van de ouder die zich het meest met de opvoeding van de kinderen
bezighoudt.
Een andere mogelijkheid is dat het verband niet bestaat en daarom niet
aangetoond kon worden. Een optie is dat andere variabelen van het gezin en/of ouders
wel een voorspeller zijn voor de woordenschat van kinderen in tegenstelling tot het
opleidingsniveau van ouders, zoals de tijd die een kind doorbrengt met de ouders en de
kwantiteit en kwaliteit van een opvang waar een kind wordt ondergebracht.
Bovengenoemde variabelen zijn mogelijk ook van invloed geweest op het huidige
onderzoek. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als een kleuter (18-35 maanden)
meerdere uren per week doorbrengt in een opvang, dit een positieve uitwerking heeft op
de taalvaardigheden (National Institute of Child Health and Human Development, Early
Child Care Research Network, 2004). Een limitatie van deze studie is derhalve dat er niet
gecorrigeerd is voor achtergrondvariabelen. Een tweede limitatie van het onderzoek is
dat er geen allochtone gezinnen betrokken zijn bij het onderzoek. De bevindingen
kunnen dus niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar gezinnen met kinderen van
16 tot 30 maanden van een andere etniciteit.
Gekeken vanuit de “embodiment theorie” naar deze kanttekeningen kan het zijn
dat wanneer ouders meer gerichte tijd doorbrengen met hun kind, er meer informatieuitwisseling plaats kan vinden waardoor kinderen eerder de patronen van taal leren
ontdekken. Daarnaast is het aanbod van talige feedback in combinatie met sociaal
contact een mogelijke bevordering van de woordenschatontwikkeling. Deze factoren zijn
onvoldoende onderzocht in dit onderzoek en worden aanbevolen om mee te nemen in
vervolg onderzoek.
In toekomstig onderzoek dienen meerdere verbeteringen te worden uitgevoerd
zodat de rol van ouders in de woordenschatontwikkeling en het exploratiegedrag van
kinderen beter kan worden begrepen. Het onderzoek heeft baat bij een aselecte
steekproef. In het huidige onderzoek is dit niet gerealiseerd doordat de steekproef veelal
bestond uit vrienden en kennissen van de onderzoekers en dit tot een selecte steekproef
heeft geleid. Ten tweede heeft het onderzoek baat bij een crosscultureel design. Het is
van belang om inzicht te krijgen of de invloed van het opleidingsniveau van ouders
verschilt tussen verscheidene culturen, aangezien Nederland een multiculturele
samenleving is. Ten slotte is het voor vervolg onderzoek aanbevolen dat meerdere
aspecten van exploratie in acht worden genomen. De complexiteit van exploratie en/of
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het sociale aspect van dit gedrag kunnen worden meegenomen waardoor het
exploratiegedrag in een breder kader kan worden aanschouwd.
Ondanks de kanttekeningen die geplaatst zijn bij dit onderzoek, zijn de
bevindingen een welkome aanvulling op de literatuur. Zoals in de inleiding staat vermeld
is het onderzoek naar invloedrijke factoren op de taalontwikkeling van belang om
vroegtijdige interventie programma’s op te zetten voor kinderen die hier baat bij hebben
(Watt et al., 2006). Onze inbreng is dat kinderen van laagopgeleide ouders niet
vanzelfsprekend een minder ontwikkelde woordenschat zullen hebben en dus in dit
verband gelijke kansen hebben wat betreft de taalontwikkeling.
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Tabel 1
Code Indeling Exploratiegedrag.
Code

Exploratiegedrag

Code 1

Stationair zonder speelgoed

Code 2

In beweging zonder speelgoed

Code 3

Stationair object exploratie met één object

Code 4

Stationair object exploratie met meerdere objecten

Code 5

Exploratie in beweging met één object

Code 6

Exploratie in beweging met meerdere objecten

Code 7

Combinaties maken stationair

Code 8

Combinaties maken in beweging

Tabel 2
Beschrijvende Statistieken (N=139)
Variabelen
Percentielscore receptieve
woordenschat
Percentielscore productieve
woordenschat
Percentielscore algemene
woordenschat
Exploratiescore

M(SD)

Minimum

Maximum

53.35 (31.43)

1.00

99.00

44.73 (31.35)

1.00

99.00

49.04 (29.29)

3.00

99.00

3.42 (0.38)

2.04

4.00
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Tabel 3
Gemiddelde Percentielscores na Uitvoering van een t-toets voor Algemene, Receptieve en
Productieve Woordenschat en Gemiddelde Exploratie van Kinderen in Vergelijking met
Laag en Hoog Opleidingsniveau van Ouders (N=139)

woordenschat

woordenschat

woordenschat

betrouwbaarheidinterval

M(SD)

M(SD)

54.88

52.88

(31.27)

(31.61)

49.82

43.14

(31.66)

(31.23)

52.35

48.00

(29.79)

(29.20)

3.46

3.40

Percentielscore
algemene

ouders
Hoog

Percentielscore
productieve

95%

Laag

Percentielscore
receptieve

Opleidingsniveau

Gemiddeld
exploratiegedrag

t

df

Lower

Upper

.32

137

-10.43

14.43

1.07

137

-5.67

19.03

.74

137

-7.23

15.90

.412

138

-0.089

.212

Noot.* = p < 0.05.
Tabel 4
Productmomentcorrelaties tussen Exploratiegedrag Receptieve Woordenschat,
Productieve Woordenschat en Algemene Woordenschat
1.

2.

3.

1. Exploratiegedrag
2. Receptieve woordenschat

.14

3. Productieve woordenschat

.10

.74**

4. Algemene woordenschat

.13

.93**

Noot. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Tweezijdige toetsing.

.93**
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Tabel 5
Regressieanalyse van Exploratiegedrag als Voorspeller van Algemene Woordenschat
Exploratiegedrag
R²
Algemene
woordenschat

.017

B
9.78

β
6.49

.13

95% CI
[-3.05,
22.62]

Noot. CI = confidence interval *p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Exploratiegedrag kind

Opleidingsniveau
ouders

Woordenschat kind

Figuur 1. Mediatiemodel met Betrekking tot het Opleidingsniveau, Woordenschat en
Exploratiegedrag

