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Inleiding
Al	 decennia	 lang	wordt	 het	 platteland	 van	Noordoost-Nederland	 in	 verband	 gebracht	
met	 onderwijsachterstanden.	 Gedurende	 deze	 periode	 is	 in	 diverse	 studies	 getracht	
deze	achterstanden	in	kaart	te	brengen	en	hiervoor	verklaringen	te	vinden.	Deze	studies	
hebben	 als	 gemeenschappelijk	 kenmerk	 dat	 de	 onderwijsachterstanden	 in	 verband	
wordt	gebracht	met	de	sociaaleconomische	en	culturele	achtergronden	van	de	gezinnen	
in	deze	regio.	Vanuit	de	veronderstelling	dat	in	Noordoost-Nederland	veel	kinderen	op	
het	platteland	op	de	basisschool	beginnen	met	een	achterstand	in	de	Nederlandse	taal	en	
dat	deze	achterstanden	hardnekkig	zijn,	is	de	afgelopen	tien	jaar	door	zowel	landelijke	als	
regionale	overheden	veel	geïnvesteerd	in	projecten	die	als	doel	hadden	deze	kinderen	met	
een	betere	startpositie	aan	de	basisschool	te	laten	beginnen.	Toch	wijzen	niet	alle	cijfers	
richting	 de	 veronderstelling	 dat	 jonge	 kinderen	 in	 Noordoost-Nederland,	 gemiddeld	
genomen,	met	 een	 taalachterstand	 de	 basisschool	 binnenkomen	 en	 deze	 achterstand	
nauwelijks	 inlopen.	 Ondanks	 dat	 kinderen	 in	 Noordoost-Nederland	 bij	 voortduring	
geassocieerd	 worden	 met	 taalachterstanden	 en	 ondanks	 dat	 het	 onderwijsbeleid	 de	
afgelopen	decennia	gericht	is	op	de	bestrijding	van	onderwijsachterstanden	in	Noordoost-
Nederland,	zijn	er	weinig	regio-specifieke	cijfers	voorhanden	over	de	grootte	van	de	groep	
kinderen	met	een	mogelijke	taalachterstand	en	de	mate	van	achterstand	van	deze	groep.

Achtergronden van taalachterstanden
Om	 zicht	 te	 krijgen	 op	 de	 achtergronden	 van	 de	 veronderstelde	 taalachterstanden	 in	
Noordoost-Nederland,	is	het	niet	alleen	van	belang	om	te	kijken	naar	de	sociaaleconomische	
en	 culturele	 achtergronden	 van	 de	 gezinnen,	 maar	 ook	 om	 structurele	 en	 culturele	
kenmerken	van	de	regio,	waar	deze	gezinnen	deel	van	uitmaken,	erbij	te	betrekken.	Diverse	
studies	over	onderwijsachterstanden	in	het	algemeen	en	achterstanden	op	het	platteland	
in	het	bijzonder,	hebben	een	aantal	factoren	opgeleverd,	waarvan	wordt	verondersteld	
dat	deze	direct,	dan	wel	indirect,	een	belangrijke	bijdrage	leveren	aan	de	taalontwikkeling	
van	jonge	kinderen.	Deze	factoren	zijn	voor	de	regio	Noordoost-Nederland	nog	nooit	in	
samenhang	onderzocht.

In	de	eerste	plaats	zijn	dat	structurele	kenmerken	van	de	regio.	Noordoost-	Nederland,	
een	regio	met	ongeveer	een	miljoen	inwoners,	is	van	oorsprong	agrarisch	georiënteerd.	De	
economische	ontwikkeling	is	geringer	dan	elders	in	het	land,	hetgeen	van	invloed	is	op	het	
gemiddelde	inkomen	en	de	werkloosheidscijfers.	De	economische	activiteiten	betreffen,	
in	vergelijking	met	andere	regio’s,	meer	beroepen	waarvoor	een	 lagere	op	middelbare	
opleiding	vereist	is.	Het	percentage	hoger	opgeleiden	is	hierdoor	ondervertegenwoordigd	
in	deze	regio.	
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Een	tweede	belangrijke	factor	betreft	de	voorzieningen	in	de	regio.	Net	als	in	andere	
plattelandsregio’s	 zijn	 de	 voorzieningen,	 als	 gevolg	 van	 de	 krimp,	 op	 het	 noordelijke	
platteland	 onder	 druk	 komen	 te	 staan.	 Het	 platteland,	 dat	 oorspronkelijk	 bestond	 uit	
zgn.	‘autonome’	dorpen,	waarbij	het	merendeel	van	de	inwoners	afhankelijk	was	van	de	
voorzieningen	van	het	dorp,	ontwikkelde	zich	onder	invloed	van	toenemende	mobiliteit	
tot	een	regio	met	zgn.	‘woondorpen’.	De	inwoners	van	deze	dorpen	zijn	minder	afhankelijk	
van	het	dorp	en	hebben	hun	sociale	netwerk	niet	alleen	 in	het	dorp,	maar	vooral	ook	
elders.	Wat	 de	 voorzieningen	 op	 het	 platteland	 betreft,	 blijkt	 het	 aantal	 leerlingen	 op	
scholen	af	te	nemen	en	niet	zelden	moeten	scholen	sluiten.	Als	gevolg	van	economische	
neergang	 moeten	 veel	 winkels	 hun	 economische	 activiteiten	 staken	 en	 ook	 culturele	
voorzieningen	staan	onder	druk.

Een	derde	factor	betreft	de	sociaaleconomische	en	culturele	factoren	binnen	het	gezin.	
Een	eerste	factor	die	van	invloed	wordt	geacht	op	de	taalontwikkeling	van	kinderen	betreft	
het	opleidingsniveau	van	de	ouders.	Meer	proximale	factoren	van	culturele	aard	betreffen	
de	opvattingen	van	ouders	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	en	de	verwachtingen	
ten	aanzien	van	de	schoolprestaties	van	hun	kinderen.	Een	andere	proximale	factor	betreft	
de	manier	waarop	ouders	hun	kinderen	inleiden	in	de	wereld	van	geletterdheid,	de	zgn.	
informele	educatie.	Informele	educatie	heeft	betrekking	op	zowel	de	hoeveelheid	taal	die	
het	kind	krijgt	aangeboden,	alsmede	de	kwaliteit	van	dat	taalaanbod.	Interacties	tussen	
ouders	en	kinderen	verschillen	bijvoorbeeld	 in	de	complexiteit	van	het	taalgebruik,	de	
mate	van	abstractie	van	de	gespreksonderwerpen	en	de	gerichtheid	op	het	verkrijgen	
van	informatie.

Dit proefschrift
De	 focus	 in	 dit	 proefschrift	 is	 gericht	 op	 de	 verschillen	 in	 taalontwikkeling	 tussen	
jonge	kinderen	 in	Noordoost-Nederland.	Het	eerste	doel	 is	om	na	 te	gaan	of	kinderen	
aan	het	begin	van	de	basisschool	 in	deze	regio	op	het	gebied	van	taal	een	achterstand	
hebben,	 in	vergelijking	met	hun	 leeftijdsgenootjes	elders	 in	het	 land	en	 in	vergelijking	
met	landelijke	normen.	De	tweede	doelstelling	van	deze	studie	is	om	inzicht	te	krijgen	in	
het	ontstaan	van	deze	verschillen	tussen	kinderen	in	Noordoost-Nederland	door	zowel	
sociaaleconomische	als	culturele	 factoren,	waarvan	verwacht	wordt	dat	ze	van	invloed	
zijn	op	de	taalontwikkeling,	in	samenhang	te	onderzoeken	binnen	deze	regio.	Om	deze	
twee	vragen	te	beantwoorden	is	gebruik	gemaakt	van	gegevens	uit	drie	studies.	

In	Hoofdstuk 2 zijn	gegevens	gebruikt	van	kinderen	in	voorschoolse	voorzieningen	
die	 meedoen	 aan	 de	 pre-COOL	 studie.	 Pre-COOL	 is	 een	 landelijke	 studie	 naar	 de	
ontwikkelingseffecten	 van	 voor-	 en	 vroegschoolse	 opvang-,	 en	 educatievoorzieningen	
waarbij	kinderen	meerdere	jaren	worden	gevolgd.	De	studies	die	worden	weergegeven	in	
Hoofdstuk 3	en	Hoofdstuk 4	zijn	uitgevoerd	met	data	die	speciaal	voor	dit	proefschrift	
zijn	verzameld	bij	11	basisscholen	in	de	regio	Delfzijl.	Voor	de	studie	in	Hoofdstuk 5	zijn,	
ook	met	het	oog	op	dit	proefschrift,	dertien	moeders	uit	deze	regio	geïnterviewd.
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Verschillen in woordenschat en grammaticale vaardigheden tussen peuters
In	het	eerste	onderzoek,	zoals	dat	is	weergegeven	in	Hoofdstuk 2,	is	de	taalontwikkeling	van	
twee-	en	driejarige	peuters	in	Noordoost-Nederland	vergeleken	met	de	taalontwikkeling	
van	hun	leeftijdsgenootjes	in	de	landelijke	vergelijkingsgroep.	Hierbij	is	gekeken	naar	de	
passieve	woordenschat	en	grammaticale	vaardigheden	van	de	peuters.	We	veronderstelden	
dat	 in	 Noordoost-Nederland,	 een	 regio	 waarin	 laag-	 en	 middelbaar	 opgeleiden	
oververtegenwoordigd	 zijn,	 kinderen	 lagere	 scores	 op	 beide	 vaardigheden	 zouden	
hebben	dan	in	de	landelijke	vergelijkingsgroep.	In	de	steekproef	bleken	hoger	opgeleiden	
enigszins	 oververtegenwoordigd	 en	 lager	 opgeleiden	 ietwat	 ondervertegenwoordigd.	
Om	een	valide	vergelijking	te	kunnen	maken	tussen	de	kinderen	in	Noordoost-Nederland	
en	de	kinderen	in	de	vergelijkingsgroep,	is	de	steekproef	met	behulp	Random Sampling 
with Replacement	overeenkomstig	de	verdeling	van	de	urbanisatiegraad	per	gemeente	
geherstructureerd.	 In	 tegenstelling	 tot	 onze	 verwachtingen	 bleek	 dat	 de	 peuters	 in	
Noordoost-Nederland,	 gemiddeld	 genomen,	 beter	 presteerden	 op	 woordenschat	 en	
grammaticale	vaardigheden	dan	hun	leeftijdsgenootjes	elders	in	het	land.	Op	tweejarige	
leeftijd	was	het	verschil	alleen	significant	voor	woordenschat,	waarbij	 sprake	was	van	
een	 klein	 effect.	 Op	 driejarige	 leeftijd,	 echter,	 was	 het	 verschil	 significant	 voor	 zowel	
woordenschat	 als	 grammaticale	 vaardigheden.	Wederom	was	 er	 sprake	 van	 een	 klein	
effect.	Vervolgens	schatten	we	de	unieke	bijdrage	van	het	opleidingsniveau	van	moeder	
op	 beide	 taalvaardigheden,	 door	 gebruik	 te	maken	 van	 Structural	 Equation	Modeling	
(SEM).	De	resultaten	lieten	een	klein,	maar	significant	effect	zien	van	de	opleiding	van	
moeder	op	de	woordenschatvaardigheid	op	driejarige	leeftijd,	boven	op	het	grote	effect	
dat	de	woordenschatvaardigheid	op	tweejarige	leeftijd	had.	De	opleiding	van	moeder	had	
geen	additioneel	effect	op	de	grammaticale	vaardigheden	van	driejarige	peuters.	Uit	de	
resultaten	van	een	multi-group-analyse	bleek	tenslotte	dat	er	geen	differentieel	effect	was	
van	de	regio	bij	het	voorspellen	van	de	woordenschat	en	grammaticale	vaardigheden	van	
de	peuters	vanuit	de	opleiding	van	moeder.	

Verschillen in de ontwikkeling van taalvaardigheden bij kleuters
In	 het	 tweede	 onderzoek,	 dat	 is	 weergegeven	 in	 Hoofdstuk 3,	 zijn	 eerst	 de	
sociaaleconomische	 en	 culturele	 factoren,	 die	 van	 belang	 geacht	 worden	 voor	 de	
taalontwikkeling	 van	 jonge	 kinderen	 in	 Noordoost-Groningen,	 beschreven.	 In	 lijn	
met	 resultaten	uit	Hoofdstuk	2,	bleek	ook	 in	deze	 studie	bijna	de	helft	 van	de	ouders	
middelbaar	opgeleid	te	zijn.	Naast	de	sociaaleconomische	factoren	is	ook	onderzocht	of	
de	geletterdheid	van	ouders,	als	culturele	 factor,	als	recreatief	dan	wel	 informatief	kan	
worden	gekenschetst.	De	resultaten	lieten	zien	dat	gemiddeld	genomen,	ouders	in	deze	
steekproef	boeken	en	tijdschriften	overwegend	voor	recreatieve	doeleinden	gebruiken.	
Bovendien	 lieten	correlationele	analyses	zien	dat	de	 functies	van	het	 taalgebruik	thuis	
sterk	gerelateerd	was	aan	de	functies	van	taal	op	het	werk.	Anders	gezegd:	ouders	die	
banen	hebben	waarbij	veelvuldig	gebruik	gemaakt	wordt	van	schrift,	gebruiken	taal	thuis	
meer	voor	informatieve	doeleinden.	
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Vervolgens	richtten	we	ons	op	de	taalprestaties	van	de	leerlingen.	De	resultaten	lieten	
zien,	dat,	in	tegenstelling	tot	onze	verwachtingen,	de	kinderen	in	groep	1	op	het	gebied	
van	de	woordenschat,	op	een	niveau	presteerden	dat	overeen	kwam	met	het	 landelijk	
gemiddelde.	De	resultaten	van	de	kinderen	op	dit	domein	in	groep	2	en	3	bevestigden	
deze	uitkomst.	Verdere	analyse	van	de	gestandaardiseerde	scores	lieten	zien	dat	meer	dan	
een	derde	van	de	kinderen	scores	hadden	die	dusdanig	ver	onder	het	gemiddelde	lagen,	
dat	van	een	achterstand	gesproken	kan	worden.	Wat	betreft	de	actieve	woordenschat,	
lieten	de	kinderen	in	groep	2	en	3	weliswaar	een	groei	zien,	maar	bleef	het	gemiddelde	
onder	dat	van	het	landelijk	gemiddelde.	Significante	verschillen	tussen	twee	subgroepen	
in	 codegerelateerde	 vaardigheden,	 die	 als	 voorlopers	 gezien	 kunnen	 worden	 van	 het	
technisch	lezen,	waren	verdwenen	op	het	moment	dat	de	kinderen	in	groep	3	eenmaal	
met	 technisch	 lezen	begonnen	waren.	De	kinderen	 lazen	 in	groep	3	op	het	niveau	van	
het	 landelijk	 gemiddelde.	 Aanvankelijke	 significante	 verschillen	 in	 groep	 1	 tussen	 de	
woordenschatscores	van	beide	groepen	bleven	in	groep	3	echter	wel	significant.

Het	 tweede	 doel	 van	 deze	 studie	 was	 om	 te	 onderzoeken	 of	 vanuit	 de	 mate	 van	
informatief	 taalgebruik	 van	 de	 ouders	 in	 groep	 1,	 de	 taalprestaties	 van	 de	 kinderen	
in	 groep	 3	 voorspeld	 kunnen	 worden,	 ook	 als	 daarbij	 gecontroleerd	 wordt	 voor	 de	
cognitieve	mogelijkheden	van	de	kinderen	en	eerdere	taalprestaties.	De	resultaten	van	
de	 SEM-analyses	 lieten	 zien	 dat	 het	 effect	 van	 informatieve	 geletterdheid	 gedurende	
de	eerste	twee	schooljaren	alleen	significant	is	voor	codegerelateerde	vaardigheden.	In	
groep	3	echter	bleef	het	effect	op	codegerelateerde	vaardigheden	bescheiden,	terwijl	op	
de	mondelinge	 taalvaardigheden	een	substantieel	en	significant	effect	werd	gevonden.	
Hieruit	bleek	dat	het	effect	van	informatieve	geletterdheid	over	de	jaren	selectief	van	aard	
te	zijn.

Achtergronden van de verschillen in taalvaardigheid bij kleuters
Naast	 de	 functies	 van	 geletterdheid	 als	 culturele	 factor	waarvan	 verondersteld	wordt	
dat	deze	bijdraagt	aan	de	taalontwikkeling	van	 jonge	kinderen,	 is	 in	Hoofdstuk 4	ook	
de	invloed	onderzocht	van	de	opvattingen	die	ouders	hebben	ten	aanzien	van	opvoeding	
en	onderwijs,	hun	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	schoolprestaties	van	hun	kinderen	
en	aspecten	van	informele	educatie.	Het	doel	van	deze	studie	was	om	de	gezamenlijke	
bijdrage	van	deze	omgevingsfactoren	te	onderzoeken	aan	de	taalontwikkeling	van	jonge	
kinderen	in	het	eerste	jaar	van	de	basisschool	in	Noordoost-Groningen.	Toetsing	van	het	
theoretische	model	liet	een	mediatie-effect	zien	van	informatieve	geletterdheid	van	ouders	
tussen	het	opleidingsniveau	van	moeder	en	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders.	
Tevens	lieten	de	analyses	zien	dat	opvattingen	en	verwachtingen	het	effect	medieerde	van	
informatieve	geletterdheid	van	ouders	met	de	taalprestaties	van	de	kinderen.	Tenslotte	
lieten	 de	 resultaten	 zien	 dat	 opvattingen	 de	 relatie	 medieerde	 tussen	 informatieve	
geletterdheid	 en	 aspecten	 van	 informele	 educatie.	 Tegen	 onze	 verwachting	 in,	 bleken	
aspecten	 van	 informele	 educatie	 niet	 te	mediëren	 tussen	 achtergrondkenmerken	 van	
ouders	en	taalprestaties.
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Opvattingen en verwachtingen van moeders van jonge kinderen in Noordoost- 
Groningen

De	 studie	 in	 Hoofdstuk	 4	 liet	 het	 effect	 van	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 op	 de	
taalprestaties	 van	 jonge	 kinderen	 zien,	 maar	 gaf	 geen	 inzicht	 in	 de	 daadwerkelijke	
opvattingen	en	verwachtingen	van	de	moeders	 in	Noordoost-Groningen.	Daarom	had	
de	studie,	die	weergegeven	is	in	Hoofdstuk 5,	als	doel	om	de	opvattingen	ten	aanzien	
van	opvoeding	en	onderwijs	 en	de	verwachtingen	 te	aanzien	van	de	 schoolprestaties	
van	 hun	 kinderen	 te	 expliciteren.	 Analyses	 van	 interviews	 met	 dertien	 moeders	
leverden	uiteindelijk	vier	profielen	op,	op	basis	van	twee	ordeningsprincipes.	Het	eerste	
ordeningsprincipe	betreft	de	manier	waarop	de	moeders	aangeven	om	te	gaan	met	taal	
en	geletterdheid.	Hierin	worden	twee	uitersten	onderscheiden.	Tegenover	een	school-
oriented culture,	waarin	onder	meer	decontextueel	taalgebruik	en	gerichtheid	op	nieuwe	
informatie	wordt	verstaan,	wordt	een	home oriented culture	onderscheiden.	Taal	wordt	
hierbij	overwegend	gebruikt	voor	praktische	en	recreatieve	doeleinden	en	gaat	veelal	over	
onderwerpen	binnen	het	hier-en-nu.	Het	tweede	continuüm	geeft	de	mate	aan	waarin	de	
moeders	de	opvoeding	voortzetten	die	zij	zelf	genoten	hebben,	toen	ze	jong	waren.	De	
analyses	bevestigen	eerdere	resultaten	dat	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	
sterk	verband	houden	met	sociaaleconomische	en	culturele	achtergrondfactoren,	zoals	
het	opleidingsniveau,	het	hebben	van	betaald	werk,	aspecten	van	informele	educatie	en	
de	mate	van	informatief	taalgebruik.	Moeders	met	een	rurale	en	collectivistische	leefstijl,	
die	lager	of	middelbaar	opgeleid	zijn,	over	het	algemeen	geen	betaald	werk	hebben,	en	
hun	netwerk	overwegend	in	de	directe	omgeving	hebben,	hebben	lagere	verwachtingen	
van	hun	kinderen	dan	moeders	die	van	oorsprong	uit	een	(klein)	stedelijke	omgeving	
komen,	en	een	meer	individualistische	leefstijl	hebben.	Een	andere	bijzonder	bevinding	
was	dat	moeders,	die	opgegroeid	zijn	in	kleine	dorpen,	beschikken	over	zowel	de	kennis	
als	de	vaardigheden	om	overeenkomstig	 ‘school-oriented’	waarden	te	handelen,	maar	
aangezien	deze	niet	bij	hun	leefstijl	passen,	handelen	ze	niet	dienovereenkomstig.

Conclusies
De	resultaten	van	deze	dissertatie	leiden	tot	een	aantal	conclusies.	Een	eerste	conclusie	
is	 dat	 er,	 gemiddeld	 genomen,	 geen	 sprake	 is	 van	 taalachterstanden	 in	 Noordoost-
Nederland.	Het	alom	vertrouwde	beeld	dat	kinderen	in	deze	regio	met	een	taalachterstand	
aan	de	basisschool	beginnen,	zou	daarom	bijgesteld	moeten	worden.	Tegelijkertijd	dient	
daarbij	wel	aangegeven	te	worden	dat	er	aanwijzingen	zijn	dat	een	relatief	grote	groep	
kinderen	wél	taalachterstanden	heeft.	Dat	impliceert	dat	er	ook	een	relatief	grote	groep	
kinderen	is	die	het	gemiddeld	tot	goed	doet.	Deze	zogenaamde	bimodale	verdeling	sluit	
aan	bij	 recente	 sociologische	 en	demografische	 analyses	betreffende	de	 ontwikkeling	
van	het	platteland	in	Noordoost-Nederland	en	die	een	toenemende	tweedeling	laten	zien	
tussen	lager	opgeleiden	en	hoger	opgeleiden.	De	tweede	conclusie	biedt	evidentie	voor	
deze	aanname:	gebleken	is	namelijk	dat	de	relatie	tussen	sociaaleconomische	factoren,	
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zoals	 opleidingsniveau	 en	 het	 hebben	 van	 betaald	 werk	 en	 de	 taalprestaties	 van	 de	
kinderen	gemedieerd	wordt	door	culturele	 factoren,	zoals	de	wijze	van	geletterdheid,	
aspecten	van	informele	educatie,	opvattingen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	
en	 de	 verwachtingen	 van	 ouders	 met	 betrekking	 tot	 de	 schoolprestaties.	 Omdat	 uit	
deze	 analyse	 blijkt	 dat	 naast	 gezinsfactoren	 ook	 structurele	 kenmerken	 van	 de	 regio	
een	rol	spelen,	zou	de	aanpak	van	de	verschillen	tussen	de	taalprestaties	van	kinderen	
multidisciplinair	moeten	zijn.

Implicaties
Uit	 dit	 proefschrift	 komt	 een	 aantal	 praktische	 implicaties	 naar	 voren.	 De	 eerste	
heeft	 betrekking	 op	 de	 opvoedingsondersteuning.	 De	 resultaten	 in	 hoofdstuk	 4	 en	
hoofdstuk	 5	 lieten	 de	 nauwe	 relatie	 zien	 tussen	 sociaaleconomische	 en	 culturele	
achtergrondkenmerken	van	ouders	met	taalprestaties	van	de	kinderen.	Deze	resultaten	
ondersteunen	 de	 stelling	 dat	 opvoedingsondersteuning	 zich	 niet	 alleen	moet	 richten	
op	de	geletterde	omgeving	thuis,	maar	ook	de	sociaaleconomische	situatie	van	ouders	
moet	verbeteren.	Hierbij	wordt	gepleit	dat	ouders	opleidingen	volgen	en	van	daaruit	aan	
het	werk		gaan.	Deze	aanpak	sluit	aan	bij	programma’s	in	het	Verenigd	Koninkrijk,	de	
zogenaamde	Family Learning programma’s,	waarbij	men	zich	richt	op	het	kind	(door	een	
gericht	curriculum	op	school),	op	de	ouder	als	opvoeder	(via	opvoedingsondersteuning)	
en	op	de	ouder	al	‘leerder’	(via	volwasseneducatie).	De	Integrale	kindvoorzieningen,	die	
de	afgelopen	jaren	op	het	platteland	geïnitieerd	zijn,	zouden	een	dergelijke	aanpak	kunnen	
implementeren.	Samenwerking	tussen	onderwijs	en	opvang,	opvoedingsondersteuning	
en	volwasseneducatie	is	daarvoor	noodzakelijk.

Een	tweede	aanbeveling	is	om	eventuele	taalachterstanden	vroegtijdig	vast	te	stellen.	
Daarbij	gaat	het	niet	slechts	om	het	vaststellen	van	de	achterstanden	bij	kinderen,	maar	
vooral	ook	om	vroegtijdig	een	indruk	te	krijgen	van	de	taalomgeving	van	de	kinderen.	
Momenteel	 wordt	 daarvoor	 in	 veel	 gemeentes	 de	 zogenaamde	 ‘omgevingsanalyse’	
gehanteerd	(Postma,	2009).	Deze	dient	echter	in	veel	gevallen	alleen	voor	indicering	en	
heeft	vooral	tot	doel	om	vast	te	stellen	hoeveel	kinderen	tot	de	VVE-doelgroep	behoren,	
in	 verband	met	 de	 toewijzing	 van	middelen.	 Het	 verdient	 aanbeveling	 deze	 lijst	 uit	
te	 breiden,	 opdat	 deze	 niet	 alleen	 voor	 identificatie	 gebruikt	wordt,	maar	 ook	 door	
professionals	gehanteerd	kan	worden	om	hiermee	vroegtijdig	met	ouders	in	gesprek	
te	komen	over	hun	opvattingen,	verwachtingen	en	activiteiten	met	betrekking	 tot	de	
geletterdheid.	Deze	studie	bevat	theorieën	en	voorbeelden	om	tot	een	uitbreiding	van	
dit	instrument	te	komen.




