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Voor Pa en Moe
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C
Dorpen hebben honderden - soms duizenden jaren overleefd, dorpen 
hebben gezichten, dorpen hebben verhalen, dorpen hebben rimpels en 
lijnen die niet weg te vegen zijn. 

Maar hun geluiden zijn zacht geworden, en hun kleuren grijs, en hun 
perpetuum mobile lijkt soms te staken.

Geert Mak
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Introduction
The	countryside	of	Northeast	Netherlands	has	been	linked	to	educational	disadvantages	
for	 many	 decades.	 In	 1992,	 Van	 Oosterhout	 already	 published	 an	 article	 with	 the	
illustrative	title	Nattigheid voor Baflo	[Damp	for	Baflo]	(Van	Oosterhout,	1992),	to	stress	
that	many	students	in	the	northern	parts	of	the	Netherlands	perform	badly	at	school.	
Afterwards,	publications	appeared	regularly	with	word	painting	titles	like	Nieuwe kansen 
voor het onderwijs in Drenthe	[New	opportunities	for	education	in	Drenthe]	(Mulder	&	
Kloprogge,	2001),	Dilemma’s in het groen	[Dilemmas	in	the	green]	(Van	der	Vegt	&	Van	
Velzen,	2002),	and	Kansen in het graan	[Opportunities	in	the	grain]	(Stellingwerf,	Pulles,	
&	Dusseljee,	2004).	In	these	publications	educational	disadvantages	of	children	in	this	
region	were	explored	and	attempts	were	made	to	explain	the	origin	and	persistence	of	
these	disadvantages.	The	common	focus	of	these	studies	is	that	they	all	explained	the	
educational	disadvantages	by	referring	to	socioeconomic	and	cultural	backgrounds	of	
families	in	the	northeast	part	of	the	Netherlands.	

Since	 2007	 the	 Dutch	 National	 Ministry	 of	 Education,	 Cultural	 Affairs	 and	
Sciences	 launched	 two	projects	 in	Northeast	Netherlands,	namely	 in	East	Groningen	
(Spraakmakend)	 and	 Southeast	 Drenthe	 (Vanzelfsprekend)	 respectively,	 to	 foster	 the	
language	development	 of	 young	 children	 in	 these	 areas	 by	 -	 for	 example	 -	 involving	
parents	 in	 preschool	 activities	 and	 professionalizing	 Early	 Childhood	Education	 and	
Care	(ECEC)	teachers.	The	assumption	in	both	projects	was	that	many	children	in	the	
northeastern	countryside	enter	primary	school	with	language	delays	(Spraakmakend,	
2007).	In	2009,	the	Dutch	Inspectorate	of	Education	reported	that	students	achieved	
below	the	national	average	level	at	11	percent	of	the	schools	in	the	northern	provinces	
(Inspectie	 van	het	Onderwijs,	 2009).	More	 recently,	Driessen	 (2013b),	 in	 a	 study	on	
the	 position	 of	 target	 groups	 of	 national	 Educational	 Priority	 Policy	 (EPP),	 argued	
that	 the	 autochthonous	 group	 in	 the	 north	 of	 the	 country	 still	 needs	 permanent	
support.	Apparently,	the	educational	disadvantages	of	students	in	the	northeast	of	the	
Netherlands	are	very	persistent.	Besides,	 intensive	attempts	to	alter	this	unfortunate	
situation	did	not	seem	to	have	the	desired	effect	(Driessen,	2013a).

Despite	the	apparent	consensus,	not	all	studies	confirmed	the	assumption	that,	on	
average,	young	children	enter	primary	schools	with	language	delays	and	catch	up	these	
delays.	The	evaluation	study	of	the	already	mentioned	project	Spraakmakend,	assessing	
the	receptive	vocabulary	skills	of	three-year-olds	in	East	Groningen	in	three	successive	
years,	 showed	 that,	 on	 average,	 these	 toddlers	 are	 not	 delayed	 (Beekhoven,	 Jepma,	
Swart,	Duursma,	&	De	Glopper,	2011).	Remarkably,	however,	was	the	larger	distribution	
of	 the	 vocabulary	 scores	 in	 their	 sample,	 compared	 to	 the	national	 reference	 group,	
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indicating	 a	 large	 variability.	 Likewise,	 annual	 measurements	 by	 CITO	 on	 language	
and	math	scores	in	primary	schools	in	the	Netherlands	(JPON)	(Van	Weerden,	Hemker,	
Straat,	&	Mulder,	2013)	show	 that	variables	 like	 region	and	urbanity	hardly	have	an	
effect	on	language	and	math	scores	and	that	pupils	in	North	Netherlands	do	not	perform	
significantly	worse	on	language	and	math	tests	than	their	peers	in	other	regions	of	the	
Netherlands.	

So,	 although	 national	 and	 local	 educational	 priority	 policy	 focused	 on	 leveling	
the	playing	 field	 for	 children	with	educational	disadvantages	 in	 the	northeast	of	 the	
Netherlands,	 based	 on	 the	 assumption	 that	 these	 children	 enter	 primary	 school	
with	 language	delays	and	that	these	delays	are	persistent,	unequivocal	evidence	that	
demonstrate	the	number	of	young	children	with	language	delays	and	the	magnitude	of	
these	delays	in	this	specific	region,	is	lacking.	The	first	aim	of	this	dissertation,	therefore,	
is	 to	examine	whether	 children	 in	Northeast	Netherlands	enter	primary	 school	with	
language	delays	and,	in	case	they	do,	what	the	magnitude	of	these	delays	are.	A	second	
aim	 is	 to	 examine	 the	 role	 of	 socioeconomic	 and	 cultural	 determinants	 of	 language	
development	 in	 young	 children	at	 the	beginning	 stages	of	primary	 education	 in	 this	
specific	region.

In	 this	 first	 chapter,	 a	 general	 introduction	 to	 the	 relevant	 literature	on	 language	
differences	 among	 young	 children	 in	 this	 specific	 area	 is	 given.	First,	 theories	 about	
the	 origin	 of	 educational	 disadvantages	 will	 be	 briefly	 discussed.	Next,	 this	 specific	
region	 will	 be	 described	 from	 three	 different	 viewpoints.	 The	 first	 perspective	
concerns	the	structure	of	the	region,	which	discusses	the	demographic	and	economic	
characteristics	of	the	northeast	part	of	the	Netherlands.	The	second	scope	targets	the	
resources	within	 the	 region,	 dealing	with	 the	 development	 of	 rural	 areas	 in	 general	
and	with	the	development	of	the	northeastern	countryside	in	particular.	The	last	point	
of	view	concerns	relevant	 socioeconomic	and	cultural	determinants	on	 the	 language	
development	of	young	children	in	this	area,	which	are	supposed	to	be	influenced	by	the	
structural	aspects	and	the	availability	of	resources	in	this	region.	After	the	description	
of	the	research	questions	and	the	aims	of	this	dissertation,	an	overview	of	the	chapters	
will	be	given.

Origin of educational disadvantages in rural areas
With	 regards	 to	 persistent	 educational	 disadvantages	 of	 specific	 populations,	 the	
classical	 viewpoint	 is	 that	 environmental	 factors	 and	 hereditary	 genetic	 factors	
are	additive:	 the	phenotype	P	=	G	+	E	+	C.	According	to	this	vision,	 the	variance	 in	a	
population	 of	 a	 phenotypical	 feature	 like	 educational	 success	 is	 determined	 by	
summing	 the	variances	of	 the	genetic	 (G),	unique	 (E)	and	common	 (C)	environment	
factors	respectively	(Doolaard	&	Leseman,	2008).	Policy	to	prevent	or	to	compensate	
educational	 disadvantages	 was	 based	 on	 the	 axiom	 that	 hidden	 ‘talent’,	 based	 in	
individuals’	 genotype	 (G),	 is	 being	 covered	by	hindering	 socioeconomic	 and	 cultural	
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environmental	 factors	 (E),	 like	 poverty,	 or	 lacking	 literacy	 opportunities	 (Van	Heek,	
1972).	The	aim	of	education,	addressed	to	specific	minority	groups,	like	in	the	EPP	in	de	
70’s	and	80’s	of	the	last	century,	was	therefore	to	compensate	for	the	lack	of	enriching	
home	literacy	in	socioeconomic	or	culturally	deprived	families,	in	order	to	actualize	the	
genetic	potential.

Numerous	 studies	 have	 shown	 that	 this	 vision	 was	 no	 longer	 tenable	 (Dickens,	
2005;	Rowe,	Jacobson,	&	Van	den	Oord,	1999).	A	first	axiom	of	more	recent	models	is	
that	genetic	endowment	and	environment	are	interacting	and	are	therefore	correlated	
(Dickens	 &	 Flynn,	 2001).	 Second,	 this	 interaction	 between	 genetic	 endowment	 and	
environment	is	a	continuous	and	life-long	dynamic	developmental	process	(Van	Geert,	
1998).	The	phenotype,	which	is	the	result	of	the	first	interaction	between	G	and	E,	can	
be	regarded	as	 the	point	of	departure	 for	 the	next	 interaction,	et	cetera	(Doolaard	&	
Leseman,	 2008;	 Leseman,	 2005).	A	 third	 axiom	 is	 that	 proximal	 environments,	 seen	
as	the	environments	near	the	child,	for	example	interactions	in	the	families,	are	being	
influenced	by	systems	in	the	wider	environment.	The	latter	affects	the	child	through	the	
proximal	environment	(see	Dickens	and	Flynn	(2001)	and	Leseman	(2005)	for	a	more	
detailed	description	of	this	mechanism).	

In	order	to	understand	the	presumed	educational	disadvantages	in	the	northeastern	
countryside,	it	is	therefore	not	only	important	to	identify	the	proximal	processes	in	the	
families	but	also	 to	examine	 the	wider	environment	and	 to	 identify	 specific	 regional	
differences	(Vogels,	2006).	Various	studies	about	educational	disadvantages	in	general	
and	about	educational	disadvantages	in	rural	areas	in	particular	have	identified	proximal	
and	more	distal	 factors	that	affect	the	achievement	of	children	in	socioeconomic	and	
culturally	deprived	situations,	like	exhausting	of	talent,	low	expectations	by	parents	and	
teachers	or	a	gap	between	the	culture	 in	 families	and	the	culture	 in	schools	(Mulder	
&	Meijnen,	 2013;	 Van	 der	 Vegt	&	Van	Velzen,	 2002).	 These	 factors	 have	 never	 been	
examined	 together,	 specifically	 for	 the	 autochthonous	 children	 in	 the	 countryside	 of	
Northeast	Netherlands.	Specific	region-based	research	is	therefore	requested	to	identify	
which	factors	and	to	what	degree	they	affect	the	educational	achievement	of	children	in	
the	northeast	of	the	Netherlands.	In	this	dissertation,	we	will	focus	on	the	development	
of	language	proficiency,	as	language	is	undoubtedly	regarded	as	an	important	tool	for	
educational	success	(Hoff,	2006).

Vogels	 (2006)	 divided	 these	 region-specific	 factors	 in	 three	 components:	 (1)	
components	 that	 affect	 the	 structure	 of	 the	 region,	 (2)	 components	 that	 affect	 the	
resources	 in	 the	 region	 and	 (3)	 socioeconomic and cultural components.	 In	 the	 next	
three	sections,	the	northeastern	region	of	the	Netherlands	will	be	described	according	
to	these	three	components.		
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Structure of the region
The	northeastern	part	of	 the	Netherland,	 the	provinces	Groningen	and	Drenthe,	 is	 a	
rural	region	with	about	one	million	residents	(CBS,	2014).	More	than	a	third	of	these	
residents	 lives	 in	 the	 city	 Groningen,	 whereas	 forty	 percent	 of	 the	 other	 residents	
live	 in	 a	 non-urban	 area	 (18,7%	 nationwide).	 The	 average	 amount	 of	 residents	 per	
square	kilometer	is	217	(489	nationwide).	The	region	faces	many	social	and	economic	
problems,	 such	 as	 high	unemployment	 rates	 (Thissen,	 Fortuijn,	 Strijker,	&	Haartsen,	
2010).	In	addition,	the	average	disposable	income	of	the	citizens	in	the	northern	region	
is	lagging	behind	the	national	average.

Ever	since	the	fifties	of	the	previous	century,	mechanization	and	expansion	led	to	a	
decline	in	employment	opportunities	and	an	economic	shift	from	primary	and	secondary	
production	toward	tertiary	and	quaternary	sector	production,	and	an	increasing	scaling	
of	 the	 economy	 (Thissen,	 2015).	Most	 employment	 in	 this	 area	 is	 nowadays	mainly	
in	 industry,	 trade,	 and	 care	 (Gardenier,	 2012),	 requiring	 mostly	 lower	 (34%)	 and	
intermediate	(42%)	occupations	(CBS,	2006).	This	resulted	into	an	overrepresentation	
of	 lower	and	middle	 educated	people	 in	 the	northern	 countryside	 (CBS,	2014).	This	
area	has	become	less	attractive	for	young	people	on	their	way	to	adulthood.	Because	of	
the	lack	of	opportunities,	many	talented	young	people	move	to	the	city	of	Groningen,	
from	where	 they	move	on	 to	other	urban	 regions,	mostly	 in	 the	western	part	of	 the	
country,	where	they	can	lift	their	economic	situation.	Therefore,	the	city	of	Groningen	is	
being	regarded	as	‘the	escalator’	of	North	Netherlands	(Latten,	Das,	&	Chkalova,	2008).	

Resources
Like	in	many	other	rural	areas,	much	employment	and	many	services	disappeared	in	
the	latter	half	of	the	previous	century	in	the	northeast	of	the	Netherlands.	Basic	services	
and	resources	like,	for	example,	a	grocery	shop,	a	primary	school,	and	a	library	do	not	
seem	to	be	viable	anymore	(Thissen,	2015).	This	process	of	restructuring	is	still	ongoing.	
At	 the	 same	 time,	 the	 residential	 function	became	more	and	more	 important	 locally.	
Instead	of	living	in	the	village	where	citizens	were	born	and	grew	up,	living	in	a	village	
became	a	matter	of	choice	for	a	growing	number	of	rural	households.	Thissen	(2013;	
2015)	 described	 the	 changes	 of	 villages	 as	 a	 transition	 from	 relatively	 autonomous	
villages	towards	more	or	less	residential	villages.	The	result	of	this	regionalization	was	
that	villagers	are	less	attached	to	their	villages,	both	functionally	and	socially.	Villagers	
work,	 shop	 and	 go	 out	mainly	 outside	 their	 village.	 Almost	 all	 inhabitants	 leave	 the	
village	at	least	weekly,	and	a	large	minority	(42	percent)	do	so	almost	daily	(Vermeij,	
2015).	The	importance	of	the	outside	world	is	also	influencing	the	social	attachment	of	
villagers.	Most	villagers	have	more	friends	and	acquaintances	living	outside	than	within	
the	village	and	a	third	of	all	Dutch	villagers	have	no	friends	at	all	in	their	own	village.	

Another	consequence	of	this	regionalization	process	is	that	the	number	of	children	
in	 schools	 reduced,	 so	 that	 schools	had	 to	merge	or	even	 to	 close.	A	primary	 school	
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in	a	small	village	has	no	viability	anymore.	Furthermore,	the	quality	of	small	schools	
became	an	issue,	as	many	small	schools	are	judged	as	‘weak’	by	the	Dutch	Inspectorate	
of	Education	(Onderwijsraad,	2013).	In	order	to	serve	all	pupils,	small	schools	have	to	
arrange	so-called	multigrade	classes,	in	which	students	of	two	or	more	adjacent	grade	
levels	are	taught	in	one	classroom	by	one	teacher	for	most,	if	not	all	of	the	day	(Russell,	
Rowe,	&	Hill,	1998).	Multigrade	teaching	is	demanding	for	teachers.	It	requires	effective	
grouping	strategies	and	reduces	the	instruction	time	per	grade	level	group.	This	also	
means	 less	 time	 for	 the	 teacher	 to	 assist	 individual	 students	 and	meet	 their	 needs	
(Faber,	Van	der	Horst,	&	Visscher,	2013;	Russell	et	al.,	1998).	The	Dutch	Inspectorate	
of	Education	partially	attributes	educational	disadvantages	in	the	northern	rural	areas	
partially	to	small	schools,	and,	as	a	consequence,	to	multigrade	classes	(Inspectie	van	
het	Onderwijs,	2009).	

Social and cultural determinants
Sociological	research	has	shown	that	the	social	structure	of	a	community	can	influence	
behaviors,	 norms,	 and	 attitudes	 since	 such	 outcomes	may	 be	 related	 to	 population	
composition	or	its	characteristics	(Blau,	1960;	Durham	&	Smith,	2006).	This	mechanism	
can	be	best	understood	by	Bronfenbrenner’s	bio-ecological	theory	(Bronfenbrenner	&	
Evans,	2000),	which	describes	four	 interrelated	systems.	The	 first	system,	the	micro-
system,	consist	of	systems	closest	to	the	child	(e.g.,	the	home).	The	second	system,	the	
meso-system,	are	the	interrelations	between	the	microsystems	(e.g.,	between	home	and	
school).	Third,	the	exo-system,	consists	of	the	micro-systems	in	which	the	child	is	not	
directly	situated,	but	which	have	an	influence	on	the	child’s	development	(e.g.,	parental	
working	environment).	The	fourth	system,	the	macro-system,	can	be	thought	of	as	the	
larger	(cultural)	context	encompassing	different	systems	(e.g.,	shared	belief	systems).	
The	assumption	is,	that	the	effect	of	the	exo-system	(e.g.,	parental	educational	attainment	
or	 income)	 on	 outcome	 measures	 (e.g.,	 language	 proficiency	 of	 young	 children)	
are	 being	 mediated	 by	 proximal	 processes	 in	 the	 micro-system	 (Bronfenbrenner	 &	
Ceci,	 1994;	 Leventhal	 &	 Brooks–Gunn,	 2003),	 such	 as,	 for	 example,	 parental	 beliefs	
concerning	 education	 and	 school	 (Chan	 &	 Moore,	 2006;	 DeBaryshe,	 1995;	 Duren,	
2006),	 expectations	 (Baroody	 &	 Dobbs-Oates,	 2011;	 Phillipson	 &	 Phillipson,	 2012)	
and	home	 literacy	practices	 (Leseman	&	De	 Jong,	1998;	Leseman	&	Van	Tuijl,	 2006;	
Raikes	et	al.,	2006;	Snow	&	Beals,	2006).	This	mediation	can	occur	on	different	levels,	
namely	on	the	family	level	as	well	as	on	the	community	level	(Durham	&	Smith,	2006).	
In	the	next	sections	we	will	further	examine	the	proximal	processes	that	are	expected	to	
mediate	between	parental	background	characteristics	and	language	outcomes	of	young	
children,	namely	parental	beliefs	about	child	rearing	and	education,	their	expectations	
about	children’s	academic	achievement	and	home	literacy	practices.
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Parental beliefs and expectations 
According	to	Van	der	Vegt	and	Van	Velzen	(2002),	parents	in	rural	areas	value	academic	
success	less	than	parents	in	suburban	or	urban	areas.	They	suggest	that	these	parents	not	
always	regard	education	as	a	key	factor	to	social	mobility.	The	way	parents	value	education,	
however,	is	part	of	a	broader	cognitive-emotional	framework	of	beliefs	and	expectations,	
the	 so-called	 parental belief system	 (Doolaard	 &	 Leseman,	 2008;	 Sigel,	 McGillicuddy-
De	Lisi,	&	Goodnow,	1992).	Harkness	 (2007;	2010)	 calls	 these	parental ethnotheories.	
Understanding	parents’	ethnotheories	about	their	children	is	key	to	understanding	the	
strategies	parents	use	to	help	their	children	grow	up	to	become	successful	members	of	
their	communities.	Therefore,	it	is	important	to	understand	parents’	beliefs	about	child	
rearing,	 the	 role	of	education	and	school	and	 their	expectations	about	 their	 children’s	
academic	 achievement.	 Child-rearing	 beliefs	 and	 practices,	 or	 parental	 ethnotheories,	
are	considered	as	aspects	of	the	so-called	developmental niche	(Harkness	&	Super,	2006).	
These	ethnotheories	are	part	of	general	cultural	models,	seen	as	sets	of	ideas	organized	
and	shared	by	the	members	of	a	cultural	group	(e.g.	rural	community),	generally	implicit,	
taken	 for	 granted,	 and	 translated	 into	 practices	 (Cole,	 1998;	 Harkness,	 2007;	 Suizzo,	
2002).	Empirical	studies	have	shown	that	parental	beliefs	about	child	development	have	
significant	 effects	 on	 children’s	 cognitive,	 emotional,	 and	 social	 competence	 (Rowe	 &	
Casillas,	2011).	The	developmental	outcomes	of	children,	however,	are	not	only	affected	
by	parental	beliefs,	but	also	by	parental	behaviors.	As	a	consequence,	parental	beliefs	and	
values	are	also	reflected	in	the	ways	in	which	parents	rear	their	children.

The	effect	of	parental	 educational	expectations	 on	academic	 achievement	has	been	
widely	documented	(Baroody	&	Dobbs-Oates,	2011;	Flouri	&	Hawkes,	2008;	Phillipson	
&	Phillipson,	2012).	Low	academic	expectations	by	parents	have	a	negative	influence	on	
academic	achievement.	There	is	evidence	that	low	expectations	by	parents	on	academic	
achievement	 in	 rural	 areas	 are	 linked	 with	 the	 available	 jobs,	 which	mostly	 requires	
low	 or	middle	 education.	 After	 all,	 to	 get	 a	 job	within	 the	 region,	 a	middle	 education	
is	 generally	 sufficient.	 De	 Boer	 (2009)	 concluded	 that	 the	 ambitions	 of	 parents	 in	 a	
comparable	 northern	 rural	 area	 (Province	 Fryslân)	were	 lower	 than	 in	 other	 regions	
within	the	Netherlands.	Parents	of	above-average	achieving	students	in	Fryslân	aspired	to	
Havo	(senior	general	secondary	education),	whereas	other	parents	aspired	to	Vwo	(pre-
university	education).

So,	we	can	assume	that	beliefs	about	childrearing	and	education	of	parents	and	their	
expectations	of	their	childrens	achievement	in	school,	affects	the	way	parents	rear	their	
children.	It	is	also	a	long-standing	hypothesis	that	the	nature	and	quality	of	parenting	are	
intergenerationally	transmitted.	Many	parents	in	one	generation	rear	their	children	in	a	
manner	similar	to	that	which	they	themselves	experienced	while	growing	up	(Serbin	&	
Karp,	2003).	That,	however,	does	not	mean	that	parenting	in	one	generation	does	predict	
parenting	in	another	(Belsky,	Fish,	&	Isabella,	1991).	Various	physical,	social	and	genetic	
mechanisms	are	involved	in	transmitting	parenting	style	from	one	generation	to	another	
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(De	Roos	&	Bucx,	2010).	In	sum,	there	is	no	shortage	of	evidence	that	parenting	is	indeed	
transmitted	across	generations,	although	little	is	known	about	the	factors	that	determine	
whether	parents	continue	the	parenting	style	of	their	parents.

Home literacy practices
Numerous	studies	have	shown	significant	relationships	between	home	language,	literacy	
practices	at	home,	and	children’s	 language	and	pre-literacy	development	(e.g.	Bennett,	
Weigel,	&	Martin,	2002;	Pan,	Rowe,	Singer,	&	Snow,	2005;	Snow	&	Beals,	2006).	Home	
literacy	can	be	regarded	as	a	multifaceted	phenomenon	(Leseman	&	De	Jong,	1998).	The	
first	facet	is	literacy	opportunity	(Hart	&	Risley,	2003;	Huttenlocher,	Haight,	Bryk,	Seltzer,	&	
Lyons,	1991;	Leseman	&	De	Jong,	1998;	Snow,	2000),	referring	to	the	amount	of	exposure	
to	literacy	products,	activities	and	oral	 language	by	parents	(frequency	facet).	This	can	
be	 informal	experiences	that	expose	children	to	 language,	 like	storybook	reading	(Bus,	
IJzendoorn,	&	Pellegrini,	1995;	Senechal,	2006).	These	experiences	are	very	important	as	
differences	in	opportunities	at	home	with	everyday	printed	materials	as	a	consequence	
of	cultural	diversity	leads	to	different	outcomes	(Heath,	1983;	Leseman	&	Van	Tuijl,	2006;	
Neuman	&	Celano,	2012).	Exposure	 to	print	and	oral	 language	by	parents	can	also	be	
formal	by	nature,	indicating	that	the	focus	of	the	activity	is	on	the	structure	of	the	language,	
like	rhyming	(Senechal,	2006;	Teale	&	Sulzby,	1986).	During	these	literacy-related	social	
interactions	children	learn	phonological	skills,	letter	knowledge,	and	complex	cognitive	
skills.	 The	 second	 facet	 of	 home	 literacy	 concerns	 the	 quality	 of	 interactions	 between	
parents	 and	 their	 children.	 Interactions	differ,	 for	 example,	 in	 the	 level	 of	 abstraction,	
defined	as	the	extent	to	which	the	content	of	the	interactions	abstracts	from	the	directly	
visible	here-and-now	(Blank,	Rose,	&	Berlin,	1978;	Henrichs,	2010;	Schleppegrell,	2004).	
This	so-called	exposure	to	academic	 language	provides	young	children	with	important	
linguistic	tools,	like	syntactic,	semantic,	and	conceptual	knowledge	which	are	important	
prerequisites	 for	 higher	 order	 academic	 skills	 like	 reading	 comprehension	 (Leseman,	
Mayo,	Messer,	Scheele,	&	Vander	Heyden,	2009;	Oakhill	&	Cain,	2012).	A	study	by	Scheele,	
Leseman,	Mayo,	and	Elbers	(2012)	showed	that	the	quality	of	home	language	and	literacy	
environment	 of	 three-year-old	 toddlers	 predicted	 children’s	 ability	 to	 use	 academic	
language	 in	 the	 impersonal	 and	 personal	 narrative	 genres.	 These	 findings	 stress	 the	
importance,	not	only	of	sufficient	exposure	to,	but	also	of	the	quality	of	early	parent-child	
interactions	 for	oral	 language	 skills	 later	on.	There	 is	 consensus	 that	 the	way	parents	
interact	with	their	children	depends	on	socioeconomic	factors	like	parental	education	and	
the	degree	in	which	parents	use	symbolic	content	in	their	jobs	and	cultural	factors	like	
literacy	use	at	home	(Heath,	1986b).	A	study	by	Leseman	and	Van	Tuijl	(2006)	has	shown	
that	the	higher	educated	have	more	often	occupations	with	a	higher	degree	of	symbolic	
job	content	and	use	 language	and	 literacy	more	often	 for	epistemic	and	 informational	
purposes	than	lower	educated.	Informational	or	epistemic	use	of	literacy	is	focused	on	
gathering	new	information	and	knowledge	(Wells,	1987).	The	function	of	reading	herein	is	
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reading to learn	rather	than	learning to read	(Heath,	1986a).	Lower	educated,	in	contrast,	
generally	use	language	and	literacy	for	recreational	and	instrumental	purposes	(Heath,	
1986b).	Instrumental	literacy	refers	to	the	use	of	literacy	to	accomplish	practical	goals	or	
to	gain	information	for	the	practical	needs	of	daily	life	(Heath,	1983;	Heath,	1986a).	Wells	
(1987)	calls	this	functional	use	of	literacy.	Within	this	use,	reading	is	highly	contextualized.

Adjusted	 to	 the	 northeastern	 region,	 where	 lower	 and	 middle	 educated	 are	
overrepresented,	we	 presuppose	 that	 in	many	 families	 in	 this	 specific	 region	 parents	
use	literacy	for	instrumental,	rather	than	informational	purposes	and	are	less	focused	on	
gaining	information.

Research questions
Although	 several	 studies	 in	 the	 past	 focused	 on	 educational	 disadvantages	 in	 the	
northeastern	part	of	 the	Netherlands,	 and	many	 large-scale	projects	were	executed	 to	
improve	 the	 language	 skills	 of	 young	 children	 in	 this	 area,	 unequivocal	 evidence	 that	
demonstrate	the	number	of	children	with	 language	delays	and	the	magnitude	of	 these	
delays	in	this	specific	region,	is	lacking.	Studies,	focusing	on	the	origin	of	language	delays	
in	rural	areas,	have	already	shown	the	importance	of	the	child’s	early	environment	and	
have	 offered	 mediational	 explanations	 for	 the	 variety	 in	 language	 and	 literacy	 skills	
both	by	family-level	socioeconomic	characteristics	like	parental	education	as	by	cultural	
characteristics	 like	 literacy	 use	 of	 parents,	 literacy	 practices	 at	 home	 and	 parental	
beliefs	 and	 expectations.	 In	 order	 to	 understand	 the	 language	 development	 of	 young	
children	in	the	northeastern	part	of	the	Netherlands,	it	is	important	to	examine	the	joint	
relationship	of	these	socioeconomic	and	cultural	factors	in	this	specific	region.	Therefore,	
this	 dissertation	 has	 two	main	 objectives.	 The	 first	 aim	 is	 to	 examine	whether	 young	
children	in	the	northeast	part	of	the	Netherlands	enter	primary	school	with	a	language	
delay.	The	second	aim	is	to	examine	the	joint	role	of	important	socioeconomic	and	cultural	
determinants	of	language	development	of	young	children	in	this	region.	This	leads	to	the	
following	research	questions:
1.	 Do	young	children	in	the	northeast	of	the	Netherlands	enter	primary	school	with	lan-

guage	delays?	If	so,	how	many	children	lag	behind	and	how	severe	is	their	delay?
2.	 What	are	important	socioeconomic	and	cultural	determinants	of	 language	develop-

ment	of	young	children	in	the	northeast	of	the	Netherlands?
a.	 Does	parental	education	predicts	language	and	literacy	skill	of	toddlers,	controlled	

for	general	cognitive	abilities?
b.	 Does	literacy	use	by	parents	predicts	language	and	literacy	skills	of	children	at	the	

beginning	stage	of	primary	school,	controlled	for	general	cognitive	abilities?
c.	 What	are	the	beliefs	about	child	rearing	and	education	and	the	expectations	of	edu-

cational	achievement	of	parents	in	the	northeast	of	the	Netherlands?
d.	 Do	these	beliefs	and	expectations	of	parents	in	the	northeast	of	the	Netherlands	

mediate	between	 socioeconomic	background	 characteristics,	 home	 literacy,	 and	
language	and	literacy	development,	controlled	for	general	cognitive	abilities?
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This dissertation
This	 dissertation	 is	 structured	 as	 following:	 Chapter 2	 reports	 on	 a	 study	 into	 the	
language	development	of	two-	and	three-year-old	toddlers.	The	first	question	is	whether	
toddlers	 in	 the	 northeastern	 part	 of	 the	 Netherlands	 have	 a	 language	 proficiency	
delay	 in	vocabulary	and	grammar	as	 compared	 to	 same-aged	children	 in	other	parts	
of	 the	Netherlands	 (Research	Question	1).	A	second	question	 is	what	 the	 influence	 is	
of	 maternal	 education	 on	 the	 development	 of	 two	 language	 skills:	 vocabulary	 and	
grammar	 (Research	 Question	 2a).	 We	 presuppose	 that	 in	 other	 regions,	 with	 more	
higher	educated,	parents	use	more	decontextualized	language	and,	as	a	consequence,	the	
vocabulary	and	grammar	score	of	their	children	will	be	higher.	To	test	this	hypothesis,	
Structural	Equation	Modeling	(SEM)	is	used	to	estimate	the	unique	influence	of	maternal	
education	on	grammar	and	vocabulary	of	3-year-old	 toddlers,	 controlling	 for	general	
cognitive	abilities.	Data	to	be	used	stem	from	the	national	pre-COOL	study.

In	the	study	reported	in	Chapter 3,	the	influence	of	literacy	use	by	parents	on	language	
and	literacy	proficiency	at	the	beginning	stage	of	primary	school	is	examined	(Research	
Question	2b).	Literacy	use	is	being	regarded	as	a	more	proximal	factor	than	educational	
attainment.	Using	SEM,	the	unique	effects	of	literacy	use	by	parents	on	both	code-related	
skills	as	on	oral	language	skills	are	being	estimated.	Thereby	we	controlled	for	important	
general	cognitive	abilities	like	fluid	intelligence	and	working	memory.	We	assumed	that	
the	effect	of	parental	literacy	use	on	oral	language	skills	use	increases	between	K-1	and	
Grade	1.	This	would	be	an	important	finding	as	oral	language	skills	predicts	for	example	
reading	comprehension,	which	is	regarded	as	an	important	academic	skill.

In	the	study	reported	in	Chapter 4,	the	effects	of	both	the	socioeconomic	and	cultural	
determinants	of	language	proficiency	are	being	examined.	Besides	parental	education	
and	 literacy	use,	 the	 effects	 of	 parental	 beliefs	 regarding	 childrearing	 and	 education,	
and	 expectations	 on	 language	 and	 literacy	 skills	 of	 K-1	 children	 are	 being	 examined	
(Research	Question	2d).	Using	SEM,	we	tested	the	model	whereby	parental	beliefs	and	
expectations	are	being	dependent	on	parental	background	characteristics	(educational	
attainment	and	parental	literacy	use)	and	whereby	beliefs	and	expectations	mediated	
both	 the	 effect	 of	 these	 background	 characteristics	 and	home	 literacy,	 and	 the	 effect	
between	 background	 characteristics	 and	 language	 outcomes.	 Finally,	 we	 expected	
that	 home	 literacy	 mediated	 the	 effect	 of	 background	 characteristics	 and	 language	
proficiency.

The	study	in	Chapter 5	is	qualitative	by	nature	and	is	regarded	as	an	in-depth	study	of	
the	previous	chapter.	In	this	study,	the	main	aim	was	to	unfold	parental	beliefs	regarding	
childrearing	and	education	and	expectations	of	children’s	academic	skills	by	interviewing	
thirteen	 mothers	 from	 the	 northeastern	 part	 of	 Groningen	 (Research	 Question	 2c).	
These	mothers	vary	in	educational	attainment,	origin,	and	place	of	residence.	In	trying	
to	understand	the	beliefs	and	expectations	of	the	mothers,	we	examined	whether	their	
beliefs	and	expectations	can	be	linked	to	their	own	history	as	a	child.
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Finally,	 in	 Chapter 6,	 we	 recapitulate	 and	 reflect	 upon	 the	 findings	 of	 the	 four	
empirical	 studies.	 We	 return	 to	 the	 main	 issues	 concerning	 whether	 children	 in	
the	 northeast	 of	 the	 Netherlands	 have	 language	 delays	 and	 which	 socioeconomic	
and	 cultural	 factors	 affect	 the	 language	 proficiency	 of	 young	 children	 in	 this	 region.	
Furthermore,	implications	for	(educational)	policy	and	practice	will	be	discussed,	along	
with	suggestions	for	future	research.
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Summary
Developmental	 research	 has	 rarely	 explored	 associations	 between	 urbanicity	 and	
children’s	 language	and	 literacy	development.	The	 few	available	studies	suggest	 that	
there	 is	 a	 direct	 association	 between	 living	 in	 a	 rural	 area	 and	 early	 language	 and	
literacy	abilities	at	 the	beginning	of	kindergarten	with	 rural	 children	 lagging	behind	
their	more	urban	peers.	It	is	common	that	in	rural	areas	jobs	for	higher	educated	are	
lacking.	Hence,	it	is	obvious	that	many	parents	in	this	area	are	low	and	middle	educated,	
which	could	have	an	effect	on	 the	 language	and	 literacy	skills	of	 the	children.	 In	 the	
current	study	we	compare	the	vocabulary	and	grammar	skills	of	two	and	three-year-old	
toddlers	in	Northeast	Netherlands,	which	is	regarded	to	be	a	rural	area,	with	those	of	
same-aged	children	in	the	national	comparison	group.	In	contrast	to	our	expectations,	
two-	and	three-year-old	toddlers	in	the	northeast	part	of	the	Netherlands	perform	better	
on	 vocabulary	 than	 the	 same-aged	 children	 in	 the	 comparison	 group.	 For	 grammar,	
this	pattern	was	only	 found	 for	 three-year-olds.	 SEM	analyses	 revealed	 that	 a	 small,	
but	significant	effect	of	maternal	education	was	found	on	vocabulary,	on	top	of	general	
cognitive	abilities	and	preceding	vocabulary	scores.	Multigroup	analyses	revealed	no	
differences	in	region	regarding	the	role	of	maternal	education	in	predicting	children’s	
vocabulary	and	grammar	skills.	Although	the	study	suffered	from	a	somewhat	selective	
sample,	the	results	indicate	that	the	image	of	Northeast	Netherlands,	as	an	area	where	
children	have	language	delays,	needs	to	be	adjusted.
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Introduction
Language	and	literacy	skills	are	critical	to	children’s	academic	achievement.	Precursors	
of	language	and	literacy	skills	are	already	formed	in	the	early	stages	of	life	(Shonkoff	
&	Phillips,	2000;	Storch	&	Whitehurst,	2002).	Children	who	enter	kindergarten	with	
more	 language	 and	 literacy	 skills	 have	 developed	 an	 increased	 likelihood	 of	 further	
academic	success	(Duncan	et	al.,	2007;	Vernon-Feagans	&	Cox,	2013).	Numerous	studies	
have	already	shown	the	importance	of	the	child’s	early	environment	and	have	offered	
mediational	explanations	for	the	variety	in	language	and	literacy	skills	by	family-level	
socioeconomic	characteristics	like	income	(e.g.	Linver,	Brooks-Gunn,	&	Kohen,	2002),	
and	 parental	 education	 (Davis-Kean,	 2005;	 Haveman	&	Wolfe,	 1995).	 These	 studies	
have	shown	that	poor	and	low	educated	families	offer	 less	stimulating	environments	
leading	to	lower	language	and	literacy	skills.	The	latter	are	compulsory	for	learning	in	
a	 formal	educational	setting.	Besides	 income	and	parental	education,	urbanicity,	as	a	
distal	factor,	requires	greater	inquiry	to	expand	our	understanding	of	the	development	
of	early	language	and	literacy	skills	(Clarke,	2014;	De	Marco	&	Vernon-Feagans,	2013;	
Miller	&	Votruba-Drzal,	2013;	Roscigno	&	Crowley,	2001),	for	non-urban	(rural),	slightly	
urban,	moderately	 urban,	 strong	 urban,	 or	 very	 strong	 urban	 areas	 provide	 unique	
contexts	 for	 language	 development	 (Miller	 &	 Votruba-Drzal,	 2013).	 Developmental	
research,	however,	has	rarely	explored	associations	between	urbanicity	and	children’s	
development.	 The	 few	 available	 studies	 suggest	 that	 there	 is	 a	 direct	 association	
between	living	in	a	rural	area	and	early	language	and	literacy	abilities	at	the	beginning	
of	kindergarten	with	rural	children	lagging	behind	their	more	urban	peers	(Durham	&	
Smith,	2006;	Lee	&	Burkam,	2002;	Vogels	&	Bronneman-Helmers,	2003).	 It	 remains,	
however,	unclear	how	differences	in	urbanicity	help	to	explain	differences	in	language	
and	literacy	skills.

Research	by	Durham	and	Smith	(2006)	have	shown	that	the	relationship	between	
urbanicity	and	lower	initial	 literacy	scores	both	depends	on	(1)	structural	and	social	
characteristics	of	the	community,	like	rates	of	poverty	and	unemployment,	and	average	
educational	attainment	as	on	(2)	socioeconomic	characteristics	of	 the	 family,	 like	 i.e.	
family	income	and	parental	education.	They	concluded	“that there is a direct association 
between living in a rural community and early ability at the beginning of kindergarten, 
but the direction and strength of these relationships depends on socioeconomic status 
(SES) of the family as well as the social and economic characteristics of the community”	
(p.	625).

In	 the	 current	 study	we	will	 compare	 the	 language	proficiency	of	young	children	
in	the	northeast	part	of	the	Netherlands,	which	is	regarded	to	be	a	rural	area,	with	the	
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language	 proficiency	 of	 their	 peers	 in	 other	 parts	 of	 the	 country,	which	 is	 regarded	
to	 be	 more	 urbanized.	 The	 average	 educational	 attainment	 of	 the	 community	 as	
structural	characteristic	and	maternal	educational	level	as	an	important	socioeconomic	
characteristic	of	the	family	will	be	taken	into	account.

Urbanicity as a context for pre-k language development 
With	regards	to	the	structural	and	social	characteristics	of	rural	areas,	these	areas	have	
often	been	characterized	by	low	educational	attainment,	low	income,	underdeveloped	
infrastructures,	 and	 scarcity	 of	 jobs,	 especially	 jobs	 offering	 upward	 mobility.	 The	
occupations	 that	 have	 been	 available	 are	 usually	 low	wage	 (Vernon-Feagans	 &	 Cox,	
2013).	Because	of	the	poor	economic	opportunities,	many	talented	young	people	move	
to	more	urbanized	areas	where	they	can	lift	their	socioeconomic	status	(Fielding,	1992;	
Venhorst,	2012).	This	so	called	rural-out	migration	leads	to	sparsely	populated	areas,	
retrenchment	 of	 educational	 and	 cultural	 resources	 (like	 child	 care	 and	 libraries),	
loss	of	human	capital,	 and	an	underrepresentation	of	higher	educated	 (Evans,	2003;	
Miller	&	Votruba-Drzal,	2013;	Stockdale,	2006).	Although	these	developments	in	rural	
areas	have	their	influence	on	the	home	environments	(Miller	&	Votruba-Drzal,	2013),	
Durham	and	Smith	(2006)	concluded	that	it	is	not	the	population	density	or	the	lack	
of	resources	that	matters	for	early	literacy	development,	but	economic	characteristics	
like	the	overrepresentation	of	the	lower	and	middle-educated.	Sociological	research	has	
demonstrated	that	this	imbalance,	as	characteristic	of	the	social	structure	of	a	(rural)	
population,	can	influence	behaviors,	norms,	and	attitudes	of	its	residents	(Blau,	1960;	
Durham	&	Smith,	2006;	Sharkey	&	Elwert,	2011).	It	is	suggested	that	the	similarity	in	
lower	 and	 middle-educational	 attainment	 due	 to	 residential	 segregation,	 influences	
the	 social	 norms	 and	 attitudes	 towards	 child	 rearing	 and	 development	 within	 the	
local	community	(Harkness	&	Super,	1996;	Sigel	et	al.,	1992).	These	social	norms	and	
attitudes	could	in	turn	influence	the	norms	and	values	of	the	individual	parents	within	
the	community	(Blau,	1960;	Harkness	&	Super,	2006;	Valsiner	&	Litvinovic,	1996).

With	 regards	 to	 socioeconomic	 situation	 (SES)	 of	 the	 individual	 families,	 many	
research	has	shown	that	SES	is	a	powerful	predictor	of	many	aspects	of	child	development	
(Hoff,	2003).	Conceptually,	SES	is	regarded	as	a	compound	variable,	usually	comprising	
education	 level,	 occupational	 prestige,	 and	 income	 (Hoff,	 2006).	 In	 studies	 of	 child	
development,	 SES	 is	most	 frequently	 indexed	 using	maternal	 education	 (Ensminger	
&	 Fothergill,	 2003).	 Although	 the	 individual	 effects	 of	 the	 components	 of	 SES	 is	 an	
unanswered	question	(Ensminger	&	Fothergill,	2003),	the	effects	of	SES	on	children’s	
language	 environments	 and	 language	development	 are	 robust	 and	 substantial	 (Hoff,	
2006).	A	review	by	Hoff,	Laursen,	and	Tardiff	 (2002)	has	shown	consistent	evidence	
that	higher	SES	mothers	talk	more	to	their	children	than	do	lower	SES	mothers,	and	that	
the	speech	of	lower	SES	mothers	more	frequently	is	uttered	for	the	purpose	of	directing	
their	 children’s	 behavior	 than	 the	 speech	 of	 higher	 educated	mothers.	With	 respect	
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to	associations	between	SES	and	children’s	 language	development,	 there	 is	evidence	
that	higher	SES	children	have	more	advanced	language	skills	than	lower	SES	children	
of	the	same	age.	This	evidence	is	reported	for	the	development	of	vocabulary	(Hart	&	
Risley,	1995;	Proctor	et	al.,	2011)	as	it	is	for	the	development	of	grammar	(Huttenlocher,	
Vasilyeva,	Cymerman,	&	Levine,	2002;	Vasilyeva,	Waterfall,	&	Huttenlocher,	2008).	

Concerning	vocabulary,	children	from	lower	SES	build	their	vocabularies	at	slower	
rates	than	children	from	high	SES	(Hoff,	2003).	Not	only	development	rate,	however,	but	
also	vocabulary	size	appears	to	be	sensitive	to	effects	of	SES.	In	the	well-known	study	
by	Hart	and	Risley	(1995)	differences	in	vocabulary	size	could	be	attributed	to	whether	
the	parents	were	part	of	the	professional,	working	class	or	welfare	families:	the	average	
child	on	welfare	was	having	half	as	much	experience	per	hour	(616	words	per	hour)	as	
the	average	working-class	child	(1,251	words	per	hour)	and	 less	 than	one-third	that	
of	the	average	child	in	a	professional	family	(2,153	words	per	hour).	Differences	were	
observed	almost	from	the	beginning	of	speech	and	increased	with	development.	

Besides	vocabulary,	grammatical	development	is	also	affected	by	SES	(Huttenlocher	
et	al.,	1991;	Vasilyeva	et	al.,	2008).	In	talking	to	their	children,	lower	SES	mothers	make	
use	of	a	smaller	vocabulary	and	syntax	structures	that	are	less	varied	and	less	complex,	
compared	to	higher	SES	mothers.	As	a	consequence,	higher	SES	children	perform	better	
on	tests	of	complex	syntax	comprehension	(Hoff,	2003;	Huttenlocher	et	al.,	2002).	To	
summarize,	as	a	consequence	of	differences	in	SES,	differences	in	early	language	skills	
like	 vocabulary	 and	 grammar	 appear	 early,	 do	 not	 diminish	with	 development,	 and	
therefore	have	long	lasting	consequences	for	children’s	academic	achievement.

Returning	 to	 our	 question	 concerning	 the	 relationships	 between	 urbanicity,	
structural	 characteristics	 of	 the	 rural	 community,	 SES	 of	 the	 family,	 and	 language	
and	literacy	proficiency	of	young	children,	we	presuppose	that	in	rural	areas,	with	an	
overrepresentation	of	lower	and	middle-educated	parents,	on	average,	early	language	
and	 literacy	 scores	 are	 lower	 than	 in	 areas	 with	 more	 higher-educated	 parents.	
Additionally,	 we	 presuppose	 that	 maternal	 education	 is	 an	 important	 predictor	 of	
language	 scores,	 in	 particular	 for	 vocabulary	 and	 grammar.	 The	 aim	 of	 the	 current	
study	is	to	compare	the	early	vocabulary	and	grammar	skills	of	two-	and	three-year-old	
toddlers	in	the	northeast	of	the	Netherlands,	a	sparsely	populated	rural	region,	with	the	
skills	of	their	peers	in	other	parts	of	the	country.	Next,	we	will	examine	the	importance	
of	maternal	education	for	the	development	of	these	skills	during	the	pre-school	years.

General cognitive abilities: executive functioning and phonological memory
In	addition	to	environmental	factors,	like	maternal	educational	level,	it	is	important	to	
identify	general	cognitive	abilities,	that	are	known	to	contribute	to	early	literacy	skills,	
like	executive	functioning	(EF)	(Blair	&	Raver,	2015;	Brock,	Rimm-Kaufman,	Nathanson,	
&	Grimm,	2009)	and	phonological	memory	(Gathercole,	2006b;	Hoff	&	Parra,	2011).	EF	
refers	to	higher	order	thought	processes	considered	foundational	for	problem-solving	
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(Brock	et	al.,	2009).	For	language	and	literacy	development	as	cognitive	skills,	cool	EF,	
defined	as	the	cognitive	component	of	EF,	is	relevant	(Mulder,	Hoofs,	Verhagen,	Van	der	
Veen,	&	Leseman,	2014;	Zelazo	&	Müller,	2011).	Children	namely	engage	in	cognitive	
problem-solving	when	they	encounter	and	manipulate	abstract	concepts	and	symbols	
(e.g.,	numbers	and	letters).	The	extent	to	which	children	successfully	navigate	higher	
order	thinking	is	dictated,	in	part,	by	their	attention,	working	memory,	and	inhibitory	
control,	which	are	all	cool	EF	skills	(Brock	et	al.,	2009).

Phonological	memory,	defined	as	memory	for	sound	sequences,	as	learning	related	
skill,	is	strongly	related	to	the	development	of	vocabulary	(Hoff,	Core,	&	Bridges,	2008)	
and	 grammatical	 skills	 (Adams	 &	 Gathercole,	 2000)	 in	 young	 children.	 Nonword	
repetition	as	measure	of	phonological	memory	appeared	also	to	be	also	a	good	predictor	
of	later	academic	skills	like	decoding	and	reading	comprehension	(Alloway,	Gathercole,	
Kirkwood,	&	Elliott,	2008;	Gathercole,	2006a).	In	the	present	study	we	will	control	for	
EF	and	phonological	memory.	

Northeast Netherlands – characteristics and previous research
Northeast	Netherland,	encompassing	the	provinces	Groningen	and	Drenthe,	is	a	rural	
region	with	about	one	million	residents	(CBS,	2014).	Nearly	20%	of	these	residents	lives	
in	the	city	Groningen,	whereas	more	than	60%	of	the	residents	live	in	a	non-urban	or	
slightly	urban	area	(38.5%	nationwide).	In	the	non-urban	areas,	higher	educated	(25,9%	
vs.	31,3%	nationwide)	and	higher	professions	(5,4%	vs.	8,7%)	are	underrepresented	
(CBS,	2006).	With	respect	to	the	labor	force,	the	rural	part	of	Northeast	Netherlands	has	
an	agricultural	tradition.	Ever	since	the	fifties	of	the	previous	century,	mechanization	
and	expansion	led	to	a	decline	in	employment	opportunities	and	an	economic	shift	from	
primary	and	secondary	production	toward	tertiary	and	quaternary	sector	production,	
and	an	increasing	scaling	of	the	economy	(Thissen,	2015).	Most	employment	in	this	area	
is	nowadays	mainly	in	industry,	trade,	and	care	(Gardenier,	2012),	which	require	mostly	
lower	(34%)	and	 intermediate	(42%)	occupations	(CBS,	2006).	As	a	result,	 this	area	
became	less	attractive	for	young	talented	people.	Because	of	the	lack	of	opportunities,	
young	people	moved	to	the	city	of	Groningen,	from	where	they	moved	further	to	other	
urban	regions,	mostly	 in	 the	western	part	of	 the	country,	where	 they	could	 lift	 their	
economic	situation	(Latten	et	al.,	2008;	Thissen	et	al.,	2010).

The	northeastern	countryside	has	been	linked	to	educational	disadvantages	for	many	
decades	(Stellingwerf	et	al.,	2004;	Van	der	Vegt	&	Van	Velzen,	2002;	Van	Oosterhout,	
1992).	 Despite	 educational	 interventions,	 initiated	 by	 national	 and	 local	 authorities,	
children	in	this	region	seem	to	benefit	less	from	the	Educational	Priority	Policy	(EPP)	
than	children	in	other	regions	and	their	language	delays	seems	to	be	persistent	(Driessen,	
2013b).	In	particular	their	proficiency	in	vocabulary	and	reading	comprehension	have	
been	reported	lower	than	in	other	regions	(e.g.,	Kruijer	&	Kassenberg,	2008).	
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This study
The	first	aim	of	the	current	study	was	to	compare	the	 language	proficiency	of	young	
children	 in	 Northeast	 Netherlands,	 which	 is	 regarded	 to	 be	 a	 rural	 area,	 with	 the	
language	proficiency	of	same-aged	children	 in	other	parts	of	 the	country,	even	when	
general	cognitive	abilities	controlled.	We	expect	that	young	children	from	rural	areas	
in	 the	northeastern	part	of	 the	Netherlands,	on	average,	will	have	 lower	scores	 than	
the	same-aged	children	in	other	parts	of	the	country.	Next,	this	study	aimed	to	examine	
the	 unique	 effect	 of	 maternal	 education	 on	 both	 language	 measures.	 We	 therefore	
addressed	the	following	research	questions.
1.	 Do	two-	and	three-year-old	toddlers	in	the	northeastern	part	of	the	Netherlands,	on	

average,	have	lower	scores	on	vocabulary	and	grammar	than	their	peers	in	the	other	
parts	of	the	country?

2.	 What	is	the	unique	effect	of	maternal	education	on	vocabulary	and	grammar	scores	
of	 these	 two	and	 three-year-old	 toddlers,	even	 if	we	control	 for	general	cognitive	
abilities?	

Method
The	 present	 study	 used	 data	 from	 the	 first	 and	 second	 wave	 of	 the	 ongoing	 Dutch	
national	cohort	study	pre-COOL,	which	aims	to	investigate	the	effectiveness	of	preschool	
education	 and	 care	 provisions	 in	 the	 Netherlands.	 Children’s	 development	 will	 be	
tracked	longitudinally	across	four	measurement	waves,	from	age	two	up	until	age	five	
years.	By	that	time	the	children	will	enter	the	national	cohort	study	COOL	on	students’	
educational	 careers	 in	 primary	 and	 secondary	 school	 and	 they	 will	 be	 followed-up	
until	age	eighteen.	To	 increase	 the	 likelihood	of	pre-COOL	children	entering	primary	
schools	 that	 take	 part	 in	 the	 COOL	 study,	 sample	 recruitment	 followed	 a	 number	 of	
steps.	First,	a	random	sample	of	300	primary	schools	participating	in	COOL	was	drawn	
from	the	COOL	cohort	and	was	asked	to	participate	in	pre-COOL.	Next,	the	139	schools	
that	agreed	to	participate	were	asked	to	identify	preschools	and	day	care	centers	that	
were	attended	by	most	of	their	new	students.	In addition,	municipal	records	and	the	
internet	were	used	 to	 identify	preschools	 and	day	 care	 centers	 in	 the	neighborhood	
of	 the	 participating	 COOL	 schools.	 About	 500	 preschools	 and	 daycare	 centers	 were	
approached	 to	participate,	 of	which	263	agreed	 to	participate	 in	pre-COOL	 (52,6%).	
The	participating	preschools	and	daycare	centers	were	geographically	well-spread	and	
were	located	in	non-urban	(rural),	slightly	urban,	moderately	urban,	strong	urban	or	
very	strong	urban	areas	in	all	parts	of	the	Netherlands.	

Children	were	eligible	 to	enroll	 in	pre-COOL	when	they	were	born	between	April	
1	and	November	1,	2008.	Parents	of	eligible	children	were	personally	informed	about	
the	pre-COOL	research	by	giving	them	a	letter	containing	information	about	the	study.	
Also	the	parents	were	explicitly	given	the	opportunity	to	withdraw	their	child	from	the	
research.	Parents	were	also	asked	to	fill	out	a	questionnaire.	A	total	of	1326	children	
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were	eligible	for	participation,	for	91,2%	of	them,	parents	agreed	with	participation	in	
the	study,	resulting	in	a	final	sample	of	1209	children	at	wave	1.

In	order	to	compare	the	background	characteristics	of	the	parents	and	the	language	
proficiency	of	young	children	in	Northeast	Netherlands	with	those	of	the	parents	and	
children	 in	 other	 regions	 of	 the	 country,	 we	 constructed	 a	 subgroup	 of	 children	 of	
preschools	and	daycare	centers	in	municipalities	in	rural	areas	in	the	provinces	Drenthe	
and	Groningen.	A	total	of	167	children	from	21	preschools	and	daycare	centers	were	
eligible.

Participants

Children
For	the	current	study,	data	were	used	of	children	for	whom	child	assessment	data	of	at	
least	one	study	wave	were	available	and	whose	parents	use	Dutch	as	home	their	home	
language	 (N=1785	children	 in	270	preschool	 institutions).	Most	 children	enrolled	 in	
the	study	at	wave	1	(N=1209	children).	In	wave	2,	1480	children	participated	(see	also	
Missing	 data	 section).	 Children’s	 development	 is	 tracked	 longitudinally	 across	 two	
measurement	waves:	wave	1	(about	two	years	old)	and	wave	2	(about	three	year	old).	
Children	 in	 current	 study	are	on	average	almost	29	months	 (2;5	yrs)	 at	wave	1	and	
about	42	(3;6)	months	at	wave	2	(Table	1).

Table 1.	 Children’s average age in months
Boys Girls Total

N M (SD) range N M (SD) range N M (SD) range
Wave 1
NE NL 67 30.4 (3.26) 23-37 51 29.0 (3.46) 24-35 118 29.8 (3.41) 23-37
Other NL 545 28.5 (3.14) 22-37 546 28.5 (2.94) 20-36 1091 28.5 (3.04) 20-37
Total 612 28.7 (3.21) 22-37 597 28.5 (2.99) 20-36 1209 28.6 (3.10) 20-37
Wave 2
NE NL 66 42.7 (1.97) 39-48 62 41.8 (2.27) 38-47 128 42.3 (2.16) 38-48
Other NL 647 42.1 (2.80) 29-49 665 42.1 (2.83) 32-56 1312 42.1 (2.81) 29-56
Total 713 42.1 (2.74) 29-49 727 42.0 (2.79) 32-56 1440 42.1 (2.76) 29-56

Parents
Information	of	important	family	background	characteristics	was	obtained	from	parent	
reports.	Parental	highest	level	of	educational	attainment	was	asked	in	a	questionnaire.	
Data	are	represented	in	three	levels,	indication	low	(lower	vocational	or	less),	middle	
(average	vocational)	and	high	education	(college	or	more).	Data	of	parental	education	
was	missing	 for	about	50.2%	of	 the	mothers	and	52.9%	of	 the	 fathers,	due	 to	a	 low	
response	rate	on	the	parent	questionnaire.	Table	2	provides	descriptive	statistics	for	the	
educational	attainment	of	the	parents,	divided	in	two	subgroups.	Additionally,	national	
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statistics	(CBS,	2013)	of	the	educational	level	of	the	population	(15-65	years)	in	both	
subgroups	were	given	as	a	reference,	to	show	the	representativeness	of	our	sample.	It	
appeared	that	the	percentage	of	higher	educated	mothers	in	both	subgroups	was	above	
the	national	reference	group.

Table 2.	 Highest level of educational attainment of parents, compared with national sta-
tistics (CBS, 2013)

Northeast Netherlands Other regions
Mother Father Mother Father

N % Ref.% N % Ref.% N % Ref.% N % Ref.%
Low 21 22.1 32.2 29 30.5 32.5 186 23.4 28.3 190 25.5 27.3
Middle 43 45.3 43.6 48 50.5 45.4 280 35.3 41.0 258 34.6 41.0
High 31 32.6 23.1 18 18.9 20.0 328 41.3 28.6 298 39.9 29.4
Total 95 95 794 746

The	Northeast	Netherlands	have	 less	 immigrants	 than	other	parts	of	 the	country.	To	
identify	 whether	 our	 sample	 is	 representative	 with	 national	 figures	 regarding	 the	
immigrant	population,	parental	country	of	birth	was	asked.	Table	3	shows	the	country	
of	birth	of	both	parents.	The	lower	percentages	of	parents	born	outside	the	Netherlands	
meets	the	percentages	within	the	population	in	Groningen	(7.8%)	and	Drenthe	(4.7%)	
(CBS,	2013).

Table 3. Country of birth of both parents
Country of birth mother Country of birth father

NL Outside NL    NL Outside NL
Northeast Netherlands 88 (92.6%) 7 (7.4%) 87 (91.6%) 8 (8.3%)
Other regions 641 (80.7%) 153 (19.3%) 596 (79.0%) 158 (21.0%)

Child measures

Vocabulary (Voc-2 and Voc-3)
Vocabulary	was	measured	by	a	shortened	version	of	the	Dutch	version	of	the	Peabody	
Picture	Vocabulary	Test	 (PPVT-III-NL,	Dunn,	Dunn,	&	Schlichting,	 2005).	 In	 this	 test,	
children	select	one	out	of	four	picture	drawings	after	an	orally	presented	word.	Whereas	
this	task	is	usually	performed	as	a	paper-and-pencil	 task,	stimuli	presentation	in	the	
current	 study	was	 controlled	 by	 the	 experimental	 software	 E-Prime	 2.0	 (Schneider,	
Eschman,	&	Zuccolotto,	2002)	and	administered	through	a	laptop	computer	to	facilitate	
administration	and	scoring.	The	shortened	version,	used	in	our	study,	contained	eight	
items	per	test	set,	instead	of	the	usual	twelve	items,	due	to	testing	time	constraints.	At	
the	first	wave,	sets	1,	2,	and	3	were	presented.	At	the	second	wave,	sets	3,	4,	and	5	were	
presented	with	more	difficult	vocabulary	items.	As	each	set	contained	eight	items,	there	
were	24	items	in	total	at	each	wave,	with	eight	items	overlapping	between	waves.	Pilot	
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research	with	111	two-year-olds	and	97	three-year-olds	established	that	the	items	that	
were	removed	did	not	differentiate	well	among	children,	as	they	were	either	very	easy	
or	very	difficult	(i.e.,	mean	accuracy	scores	on	these	items	were	either	below	30%	or	
above	70%).	Scores	were	calculated	as	 the	percentage	of	 correct	 responses	 for	each	
child.	The	PPVT	had	good	internal	consistency	at	both	waves	(Cronbach’s	alpha	is	.88	at	
wave	1	and	.79	at	wave	2).	The	procedure	of	this	adjustment	is	presented	in	the	report	
by	the	Pre-COOL	consortium	(2012).

The	child	measures	for	vocabulary	were	adapted	in	difficulty	for	wave	2	with	partially	
overlapping	 items	 between	 wave	 1	 and	 2.	 First,	 we	 applied	 Item	 Response	 Theory	
(IRT)	modeling	 to	 the	 dichotomous	 vocabulary	 item	 scores	 at	waves	 1	 and	 2,	 using	
the	overlapping	 items	 (33%)	 to	 calibrate	all	 items.	Test	equating	 is	 common	 for	 IRT	
models	and	using	non-parallel	forms	combined	with	test	equating	is	considered	to	be	a	
distinct	advantage	of	IRT	over	the	Classical	Test	Theory	approach	(Embretson	&	Reise,	
2000).	We	exported	the	estimated	ability	scores	for	all	children	as	input	for	subsequent	
analyses.	This	resulted	in	two	ability	scores	for	each	participant	(one	for	wave	1	and	
one	for	wave	2).	We	used	both	a	Maximum	Likelihood	estimator	and	a	Weighted	Least	
Squares	estimator:	 the	 first	 is	assumed	to	give	slightly	more	accurate	 item	estimates	
(which	were	used	in	the	current	study),	but	gives	no	absolute	fit	measures,	whereas	the	
second	estimator	does	give	absolute	fit	measures,	which	showed	satisfactory	fit	(RSMEA	
=	 .020,	CFI	=	0.954,	TLI	=	0.953).	The	correlation	between	results	of	both	estimation	
methods	was	very	high.

Grammar knowledge (‘ZinnenTaak’) (ZT-2 and ZT-3)
The	 grammar	 task	 was	 similar	 to	 tasks	 measuring	 grammar	 knowledge	 of	 young	
children	by	Johnson,	de	Villiers,	and	Seymour	(2005)	and	Sekerina,	Stromswold,	and	
Hestvik	(2004).	In	this	task,	children	hear	a	sentence	and	have	to	choose	one	of	the	two	
presented	pictures	on	the	screen	that	matches	the	sentence	most.	The	task	measured	
the	following	grammatical	contrasts:	single/plural;	auxiliaries/verb;	use	of	he	and	she,	
and	word	order.	The	task	contained	three	instruction	items	and	12	target	items,	with	
a	 reasonable	 internal	 consistency	 (Cronbach’s	 α=	 .78).	 A	 detailed	 description	 of	 the	
psychometric	data	are	presented	in	a	report	by	the	Pre-COOL	consortium	(2012).

Cool-EF
For	the	cool	EF	construct,	children’s	scores	on	a	selective attention task,	visuospatial short 
time memory task	and	visuo-spatial working memory task are	used	as	indicators	(Mulder	
et	al.,	2014).	Selective attention was	assessed	with	a	visual	search	task	in	which	children	
had	to	identify	targets	amidst	a	display	of	distractors	as	fast	as	possible.	This	task	was	
administered	on	a	laptop	computer	and	designed	for	the	purposes	of	the	pre-COOL	study,	
based	on	previous	work	by	Gerhardstein	and	Rovee-Collier	(2002)	and	Scerif,	Cornish,	
Wilding,	Driver,	and	Karmiloff-Smith	(2004).	The	average	number	of	targets	identified	
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across	 three	 trials	was	 scored.	Visuospatial short-term memory	was	 assessed	with	 a	
memory	 for	 location	 task	 in	which	children	had	 to	remember	 the	 location	of	hidden	
toys	(Oudgenoeg-Paz,	Boom,	Volman,	&	Leseman,	Submitted	manuscript;	Pelphrey	et	
al.,	2004;	Vicari,	Caravale,	Carlesimo,	Casadei,	&	Allemand,	2004).	Six	 identical	white	
boxes	were	used	 as	hiding	 locations.	 The	 task	was	 given	 in	 an	 adaptive	 fashion	 and	
the	number	of	toys	hidden	ranged	from	one	to	four.	The	number	of	locations	children	
could	remember	simultaneously	was	counted	to	obtain	a	measure	of	their	short-term	
memory	span.	Visuospatial	working	memory	was	measured	with	 the	Six-Boxes	Task	
(Diamond,	Prevor,	Callender,	&	Druin,	1997).	In	this	task,	children	were	shown	how	six	
toys	were	hidden	in	six	identical	white	boxes.	Children	were	asked	to	search	for	the	toys	
by	opening	one	box	at	a	time,	with	a	six	second	delay	between	each	two	consecutive	
search	attempts.	The	total	number	of	toys	obtained	in	six	search	attempts	was	scored.	
Psychometric	quality	was	found	to	be	satisfactory	(Mulder	et	al.,	2014).

Nonword repetition task (NT-2)
Phonological	memory	was	measured	by	a	nonword	repetition	task.	Children	heard	non	
existing	words	and	were	asked	to	repeat	these	words.	As	the	sounds	of	the	words	have	
to	be	stored,	before	they	can	be	repeated,	this	task	measured	the	so	called	phonological 
loop.	Previous	studies	showed	that	the	phonological	loop	is	related	to	vocabulary	(Hoff	
et	al.,	2008)	and	grammatical	skills	 (Adams	&	Gathercole,	2000).	The	task	contained	
two	trainings	items	and	12	target	items,	with	a	good	internal	consistency	(Cronbach’s	
α=.86).	A	detailed	description	of	the	instrument	and	further	psychometric	information	
is	given	in	the	report	by	the	Pre-COOL	consortium	(2012).

Time between the two waves (Time1-2)
To	 control	 for	 differences	 in	 time	 elapsed	 between	 the	 first	 assessment	 at	 age	 two	
and	 the	 second	 assessment	 at	 age	 three,	 the	 variable	Time between two waves	 was	
constructed,	representing	the	difference	between	the	children’s	age	at	the	time	of	the	
first	assessment	and	their	age	at	the	time	of	the	second	assessment.

Procedures
Children’s	vocabulary	and	grammar	knowledge	were	measured	twice.	During	the	first	
wave	of	the	study,	children	in	day	care	centers	were	assessed	when	they	were	about	
two	years	old	and	preschool	children	were	tested	as	soon	as	they	entered	the	preschool,	
mostly	around	two-and-a-half	years	of	age.	The	second	measurement	took	place	about	
one	 year	 later.	 Children	were	 tested	 individually	 by	 trained	 research	 assistants	 in	 a	
quiet	room	in	the	center	in	test	sessions	that	lasted	approximately	45	minutes.	Tasks	
were	intermixed	with	tasks	not	reported	on	in	this	study	and	were	given	in	a	fixed	order.
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Missing data
Due	to	the	design	of	the	study,	a	number	of	children	did	not	participate	in	the	first	data	
collection	wave,	because	they	were	not	yet	enrolled	in	the	participating	center.	Children	
who	 enrolled	 at	 wave	 2	 did	 not	 differ	 significantly	 on	 child	 and	 family	 background	
characteristics	 (gender,	 age	 at	 wave	 2	 and	 SES)	 from	 the	 children	 who	 had	 been	
enrolled	at	wave	1.	For	the	first	wave	of	the	study,	data	were	available	for	67.5%	of	the	
total	sample.	As	recommended,	missing	data	were	dealt	with	by	using	full	information	
maximum	likelihood	(FIML)	estimation	in	Mplus	(Enders,	2010),	in	which	the	standard	
errors	 for	 the	 parameter	 estimates	 are	 computed	 using	 the	 complete	 observed	
information	matrix	(Muthén	&	Muthén,	1998-2012).

Analysis Strategy
Prior	 to	 the	main	 analyses,	we	 first	 examined	 the	 representativeness	 of	 our	 sample	
regarding	the	degree	of	urbanization	in	order	to	compare	the	northeastern	region	with	
the	national	comparison	group.	To	adjust	our	sample	to	the	national	proportions,	we	
followed	a	number	of	steps.	First,	we	examined	whether	the	degree	of	urbanization	in	
the	municipality	of	 the	participating	pre-school	 centers	 in	2014,	was	 (1)	non-urban,	
(2)	slightly	urban,	 (3)	moderately	urban,	 (4)	strong	urban,	or	 (5)	very	strong	urban,	
respectively.	After	that,	we	compared	the	five	urbanity	proportions	of	our	sample	with	
the	national	proportions	in	2014	(CBS,	2014).	It	appeared	that	69.8%	of	the	pre-COOL	
institutions	were	 located	 in	 strong urban	 and	 very strong urban	 areas,	 whereas	 the	
national	proportion	for	both	categories	together	is	45.2%.	In	order	to	adjust	our	sample	
to	 the	 national	 proportions,	 we	 determined	 the	 optimal	 distribution	 of	 our	 sample,	
using	the	national	proportions,	given	the	sample	size	(N=1785).	Subsequently,	we	drew	
ten	subsamples	from	the	original	sample	according	the	optimal	distribution,	using	the	
SPSS	complex	sampling	procedure	Simple Random Sampling With Replacement.	Next,	
the	descriptives	and	Spearman	correlations	of	the	key	variables	of	these	ten	samples	
were	averaged	and	compared	with	 the	Spearman	correlations	of	 the	original	sample	
and	were	tested	for	significant	differences	at	p=0.05	(Soper,	2015).	It	appeared	that	only	
one	of	 the	32	correlations	differed	 significantly	 (see	Appendix),	which	 is	 considered	
as	an	acceptable	deviation	(1/32	=0.03).	Therefore,	the	original	sample	was	used	for	
the	Structural	Equations	Modeling	part	of	the	analyses.	In	order	to	make	an	accurate	
comparison	 of	 the	 background	 characteristics	 of	 the	 parents	 and	 the	 language	
proficiency	of	 the	children	from	Northeast	Netherlands	and	the	national	comparison	
group,	we	will	present	the	averaged	descriptives	of	the	ten	stratified	subsamples	in	the	
Results	section.

Given	the	nested	structure	of	our	sample	with	children	nested	in	preschool	centers,	
we	 examined	whether	 a	multilevel	 approach	was	 required	 by	 calculating	 the	 Intra-
Class	Correlation	(ICC).	The	ICC	represents	the	proportion	of	the	total	variance	in	the	
outcome	that	is	attributable	to	the	institution	level.	An	ICC	of	10%	or	more	indicates	
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institution	level	variability	requiring	multilevel	analysis	(Kahn,	2011).	The	ICC-values	
on	 the	 institution	 level	 (N=269)	 are	 0.054	 for	 Grammar	 and	 0.225	 for	 Vocabulary,	
respectively,	indicating	that	a	multilevel	approach	is	indeed	required.

The	main	analysis	was	carried	out	with	MPlus	version	7	(Muthén	&	Muthén,	1998-
2012)	 using	 the	 Maximum	 Likelihood	 Robust	 (MLR)	 estimator	 to	 deal	 with	 non-
normality	 in	some	of	 the	variables	 in	 two	steps:	First,	 the	structural	equation	model	
for	both	 language	variables	 at	 age	 three	 (Vocabulary	 and	Grammar	knowledge)	was	
estimated	 for	 the	 original	 full	 sample	 using	 the	 TYPE=COMPLEX	 syntax	 to	 control	
for	 nesting	 of	 the	 data	 (Muthén	 &	 Muthén,	 1998-2012).	 The	 autoregressive	 model	
included	the	wave	1	vocabulary	and	grammar	task	and	the	variable	of	interest,	maternal	
education,	as	predictors	of	children’s	vocabulary	and	grammar	skills	at	wave	2,	while	
controlling	for	age,	the	time	between	the	two	assessments,	phonological	memory,	and	
cool	EF.	The	model	was	trimmed	by	eliminating	non-significant	paths	with	p	>.10	or	|	
β	 |	<.05	(Wuensch,	2012)	 in	a	step-by-step	 fashion	 to	obtain	 the	most	parsimonious	
model.	 In	 the	 second	 step	a	multigroup	analysis	was	performed	 to	examine	whether	
the	parameters,	particularly	 the	 role	of	maternal	education,	differed	significantly	 for	
Northeast	Netherlands	compared	to	the	national	comparison	group.	For	the	purpose	of	
the	multigroup	analyses,	the	sample	was	split	into	two	groups:	Northeast	Netherlands	
and	 the	 national	 comparison	 group.	 Next,	 the	 overall	 structural	 equations	 model	
was	 estimated	 for	 both	 groups	 separately,	 while	 constraining	 all	 structural	 paths	
and	all	 covariances	 in	 the	model	 to	be	equal	between	both	groups.	 In	case	of	a	non-
satisfactory	model	fit,	the	constraints	will	be	set	free	in	a	stepwise	fashion,	based	on	the	
Modification	Indices	Mplus	provided	(MI>10),	until	satisfactory	model	fit	was	reached.	
Improvement	of	the	model	fit	was	determined	based	on	the	Satorra	Bentler	scaled	chi-
square	differences	test	because	we	used	the	MLR	estimator	(Satorra	&	Bentler,	2001).
Model	fit	was	evaluated	with	several	indicators:	the	Chi-square	test	of	Goodness	of	Fit,	
the	Chi-square	to	df	ratio,	the	comparative	Fit	Index	(CFI),	the	Root	Mean	Square	Error	
of	Approximation	(RMSEA),	and	the	Standard	Root	Mean	Square	Residual	(SRMR),	with	
Chi	square	 to	df	 ratio	<2.0;	CFI	>	 .95,	RMSEA	<	 .05,	and	SRMR	<	 .05	 indicating	good	
fit.	Standardized	regression	coefficients	were	used	as	measures	of	the	effect	size	with	
β	<	 .10	 indicating	a	small	effect,	a	β	of	around	 .30	a	medium-sized	effect,	and	β	>.50	
indicating	a	large	effect	(Kline,	2005).

Results
The	 results	will	 be	 presented	 in	 two	 sections.	 The	 first	 section	 contains	 descriptive	
information	of	the	background	variables,	the	general	cognitive	abilities	of	the	children,	
and	the	language	proficiency	of	the	children	in	both	waves.	Additionally,	correlations	
between	these	variables	are	presented.	The	second	section	contains	the	main	analysis.	
First,	the	model	was	tested	for	the	whole	sample.	Next,	the	results	of	the	multigroup	
analysis	are	presented.
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Descriptives
Table	4	presents	the	descriptive	statistics	for	the	background	variables	at	wave	1	and	
the	outcome	variables	at	wave	1	and	2	of	 the	averaged	stratified	samples.	Regarding	
the	 background	 characteristics	 of	 the	 parents,	 the	 data	 showed	 that,	 on	 average,	
maternal	education	did	not	differentiate	significantly	between	Northeast	Netherlands	
and	the	national	comparison	group.	The	educational	attainment	of	fathers,	however,	is	
significantly	lower	in	the	northeastern	region	(t(914)	=	2.918,	p =	.004)	compared	to	
the	educational	attainment	of	fathers	in	other	regions.

Regarding	 the	 language	 proficiency	 of	 the	 children,	 Table	 4	 revealed	 that	 the	
language	scores	of	toddlers	in	Northeast	Netherlands	are	higher	than	the	scores	of	their	
peers	in	the	national	comparison	group.	At	age	two,	the	difference	is	only	significant	
for	vocabulary,	showing	a	small	effect	(Cohen’s	d=.30).	At	age	three,	however,	children	
in	 Northeast	 Netherlands	 perform	 better	 both	 on	 grammar	 (Cohen’s	 d=.21)	 as	 on	
vocabulary	 (Cohen’s	d=.26).	For	 the	 total	 sample,	 vocabulary	 showed	a	 considerable	
average	growth	over	the	period	of	about	one	year	between	age	two	and	three	years,	
with	Cohen’s	d	of	1.94,	based	on	the	IRT	Scaled	scores	at	wave	1	and	2	for	children	with	
data	at	both	measurement	waves.	The	growth	 in	grammar	 for	 the	 total	group	 is	 less	
spectacular	 (Cohen’s	d =.36).	No	difference	 in	gain	 is	 found,	between	 the	children	 in	
Northeast	Netherlands	and	the	children	in	the	national	comparison	group.	

Regarding	the	control	variables,	there	is	no	significant	difference	between	the	mean	
cool	EF	scores	of	both	groups.	

Table 4.	 Descriptive statistics of the background variables, covariates and outcome 
variables per region 

Other regions NL Northeast NL Total
Education      N M SD      N M SD      N M SD
  Mother 801 2.1 0.77 149 2.1 0.73 950 2.1 0.76
  Father 768 2.1 0.78 148 1.9** 0.67 916 2.1 0.77
COV
  Age 1065 28.4 3.03 183 29.7** 3.35 1248 28.6 3.11
  Time 1-2 787 13.4 3.14 145 12.7* 2.48 932 13.3 3.05
Wave1
  NT-2 787 44.1 28.04 153 33.9** 24.32 940 42.5 27.73
  Cool EF2 1065 0.1 0.72 180 0.1 0.78 1245 0.1 0.73
  ZT-2 841 43.9 17.24 144 44.5 16.78 985 44.0 17.17
  VOC-2 1509 1.1 1.02 237 1.4** 0.99 1745 1.1 1.03
Wave 2
  ZT-3 1233 50.6 23.21 199 55.4** 21.59 1432 51.3 23.05
  VOC-3 1509 3.6 1.59 237 4.0** 1.49 1745 3.7 1.59

* Differences between northeastern Netherlands group and comparison group significant at 5%,  
** Differences significant at 1%
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Table	 5	 shows	 the	 correlations	 between	 the	 wave	 1	 background	 and	 outcome	
variables	 and	 the	 wave	 2	 vocabulary	 and	 grammar	 measures	 for	 the	 total	 sample.	
Regarding	maternal	education,	a	 small,	but	 significant	 relation	with	both	vocabulary	
measures	 was	 found.	 Medium-sized	 relations	 were	 found	 between	 both	 general	
cognitive	ability	variables	(Nonword	repetition	and	Cool	EF)	and	the	vocabulary	scores,	
both	in	wave	1	as	in	wave	2.	Grammar	at	age	two	has	a	small,	but	significant	relation	
with	vocabulary	at	age	two,	but	has	no	significant	relation	with	grammar	one	year	later,	
nor	with	vocabulary	at	age	three.	In	contrast	to	the	grammar	scores,	vocabulary	showed	
a	strong	stability	from	age	two	to	age	three.

Table 5.	 Correlations between background variables, covariates and outcome variables in 
wave 1 and vocabulary and grammar scores in wave 2

WAVE 1 WAVE 2

Parents Covariates
General Cogn. 

Abilities
Language Language

Educ.
Moth

Age2
Time 
1-2

NT-2
COOL  
EF-2

VOC-2 ZT-2 VOC-3 ZT-3

1. Educ Moth. 1.000 -.235*** .145*** .019 .035 .219*** .013 .272*** .124**

2. Age 2  1.000 -.608*** .169*** .389*** .208*** -.056 .056 -.047

3. Time1-2   1.000 -.154*** .281*** -.109** -.005 .132*** .124***

4. NT-2    1.000 .309*** .395*** .162*** .350*** .113**

5. COOL EF-2     1.000 .448*** -.044 .369*** .155***

8. VOC-2      1.000 .084** .858*** .273*** 

6. ZT-2      1.000 .049 .008

9. VOC-3       1.000 .329***

7. ZT-3      1.000
***p < .001, **p < .01, *p < .05,

Structural Equation Modeling 
As	a	first	step	of	the	main	analysis,	the	non-restricted	baseline	model	was	estimated.	
This	was	a	saturated	model,	hence	no	fit	indices	could	be	obtained.	However,	this	model	
contained	several	non-significant	covariances	and	structural	paths.	To	obtain	a	more	
parsimonious	model,	the	structural	paths	that	were	not	significant	at	p	<	.10	or	with	a	
|β|	<.05	were	constrained	to	zero	in	a	step-by-step	fashion,	yielding	a	good	model	fit:					
χ2	(10)	=	6.806,	p	=	.744;	χ2/df	=	.68;	RMSEA	=	.00;	CFI	=	1.00;	TLI	=	1.00;	SRMR	=	.02.	
The	final	model	is	presented	in	Figure	1	and	Table	6.

In	Figure	1,	 the	standardized	coefficients	are	presented.	The	model	predicts	78%	
of	 the	 total	 variance	 of	 vocabulary	 at	 age	 three.	 Vocabulary	 showed	 strong	 stability	
from	 two	 to	 three	years	of	age.	Maternal	education	was	positively	 related	 to	growth	
in	children’s	vocabulary	from	age	two-to-three	years,	with	a	small	effect	size.	The	time	
between	wave	1	and	wave	2,	due	to	differences	in	age	of	enrollment,	was	also	associated	
with	the	growth	in	vocabulary,	as	was	expected:	the	longer	the	time	between	first	and	
second	assessment,	the	larger	the	gain.	Regarding	grammar	at	age	three,	vocabulary	at	
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age	two	appeared	to	be	the	best	predictor,	although	the	effect	 is	small.	An	additional	
contribution	 is	added	by	cool	EF.	Phonological	memory,	as	another	general	cognitive	
ability,	did	not	contribute	to	the	grammar	score.	Maternal	education	has	no	influence	
on	 the	 grammar	 score	 at	 age	 three	 either.	 Grammar	 at	 age	 two	 did	 not	 contribute	
significantly	to	grammar	at	age	three.	The	model	predicts	11%	of	the	explained	variance	
of	the	grammar	score.

Table 6.	 Predictors of children’s vocabulary and grammar scores at age three
Vocabulary Grammar

B SE p β B SE p β
Education Mother .124 .03 0.00 .059*** #
Time between wave 1 and 2 .100 .01 0.00 .185*** 1.329 .28 0.00 .177***
Age # #
Cool-EF .081 .04 0.03 .035* 3.239 1.04 0.00 .100**
Nonword repetition .003 .00 0.00 .051** #
Vocabulary wave 1 1.299 .03 0.00 .812*** 5.189 .74 0.00 .234***
Grammar wave 1 -.003 .00 0.06 -.028+ #

***p < .001, **p < .01, *p < .05, +p <.10 
# indicating paths that were constrained in the model.

Figure 1.	Structural Equation Model, with parental and child background characteristics 
as predictors of children’s vocabulary and grammar at age three. Standardized 
coefficients are presented. Non-significant paths at the .05-alpha level are repre-
sented by dashed lines



37

C
hapter 2  |  D

evelopm
ent of language proficiency am

ong 2-4 year olds in rural areas

In	the	final	step	of	the	analysis,	a	multigroup	analysis	was	performed,	in	which	all	
structural	paths	and	covariances	were	constrained	to	be	equal	in	both	two	subsamples	
(i.e.	 Northeast	 Netherlands	 and	 the	 national	 comparison	 group	 respectively).	 This	
model	 showed	poor	model	 fit	χ2	 (55)	=	2918.18,	p	=.99;	χ2/df	=53.05;	RMSEA	=	 .24;	
CFI	=	.00;	TLI	=	.43;	SRMR	=	.20.	Based	on	the	modification	indices	provided	by	Mplus,	
covariances	and	structural	paths	were	estimated	freely	in	a	stepwise	fashion.	The	model	
fit	of	the	resulting	model	was	satisfactory	χ2	(21)	=	42.72,	p	=.00;	χ2/df	=2.03;	RMSEA	
=	 .03;	CFI	=	 .99;	TLI	=	 .99;	SRMR	=	 .03	with	17	paths,	mostly	covariances,	estimated	
freely.	Specifically,	the	variable	of	interest,	maternal	education,	was	constrained	in	the	
final	model.	This	means	 that	 there	are	no	differences	 in	region	regarding	 the	role	of	
maternal	education	in	predicting	children’s	vocabulary	and	grammar	skills.	In	addition,	
the	findings	showed	that	for	the	children	in	Northeastern	Netherlands	their	vocabulary	
and	phonological	memory	skills	at	age	two	years	are	not	predictive	for	their	grammar	
skills	at	age	three	years,	whereas	in	the	national	comparison	group	these	skills	were	
found	to	be	predictive,	although	with	small	effects.	The	results	are	shown	in	Table	7.	

Table 7. Predictors of children’s vocabulary and grammar scores at age three
Vocabulary Grammar

B SE β B SE β
Northeast Netherlands
  Education Mother # #
  Time between wave 1 and 2 .069 .03 .115* .022 .01 .258**
  Age # #
  Cool-EF # #
  Nonword repetition .683 .27 .114* .093 .07 .109
  Vocabulary wave 1 1.211 .08 .796*** .007 .02 .031
  Grammar wave 1 # #
Other regions
  Education Mother # #
  Time between wave 1 and 2 .098 .01 .183*** .012 .00 .160***
  Age # #
  Cool-EF # #
  Nonword repetition .510 .10 .073*** .142 .03 .148***
  Vocabulary wave 1 1.350 .03 .841*** .052 .01 .232***
  Grammar wave 1 # #

***p < .001, **p < .01, *p < .05, +p <.10
# indicating paths that were constrained to be the same for both groups 
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Conclusion and discussion
The	first	aim	of	the	current	study	was	to	examine	whether	toddlers	in	rural	areas,	more	
specific	in	the	northeastern	part	of	the	Netherlands,	on	average,	have	lower	vocabulary	
and	grammar	scores	than	same-aged	children	in	the	national	comparison	group.	Based	
on	theoretical	considerations,	we	expected	that,	as	a	consequence	of	rural-out	migration	
by	higher	educated,	lower	and	middle	educated	were	overrepresented	in	rural	areas.	As	
a	consequence,	many	children	in	rural	areas	grow	up	in	families	with	lower	and	middle	
SES.	As	SES,	 and	more	 specifically	maternal	 education,	 is	 regarded	 to	be	a	predictor	
of	language	development	of	young	children,	we	therefore	expected	that	in	rural	areas,	
on	average,	language	skills	of	young	children	are	less	well	developed	compared	to	the	
skills	of	their	peers	in	urbanized	areas.	The	second	aim	of	the	study	was	to	examine	the	
unique	effect	of	maternal	education	on	both	language	measures.

With	regards	to	the	first	research	question,	middle	educated	mothers	were	indeed	
overrepresented	 in	our	Northeast	Netherlands	 sample,	 compared	 to	 the	 comparison	
group.	Furthermore,	this	percentage	met	the	average	percentage	of	middle	educated	in	
this	area	in	the	national	statistics	(CBS,	2013).	Compared	to	the	national	statistics	for	
this	area,	 lower	educated	were	underrepresented	and	higher	educated	mother	were	
overrepresented	in	our	Northeast	Netherlands	sample.	With	regards	to	language	skills,	
the	two-year-old	toddlers	in	our	Northeast	Netherlands	sample	performed	significantly	
better	on	vocabulary	 compared	 to	 the	 same-aged	 children	 in	 the	 comparison	group.	
Furthermore,	at	age	three,	the	children	in	the	northeastern	region	performed	better	on	
both	vocabulary	and	grammar.	Although	the	effects	were	small	(Cohen’s	d	were	between	
.20	 and	 .30),	 these	 findings	 were	 in	 contrast	 to	 expectations.	 A	 previous	 study	 did	
indicate	that	young	children	in	this	area,	on	average,	do	not	have	a	language	delay	before	
they	enter	primary	school	(Beekhoven	et	al.,	2011),	however,	no	studies	are	known	that	
showed	that,	prior	to	entering	primary	school,	the	oral	language	skills	of	young	children	
in	Northeast	Netherlands	are	significantly	ahead	of	those	of	their	peers	in	other	regions.	
A	 possible	 explanation	 is	 that	 our	 subsample	 appeared	 to	 be	 selective	 in	 two	ways.	
First,	as	we	just	noticed,	the	percentage	higher	educated	mothers	in	our	northeastern	
subsample	is	higher	than	in	the	national	statistics	and	the	percentage	lower	educated	
mothers	is	lower.	Second,	the	way	of	recruitment	could	have	been	selective.	Children	in	
the	current	study	were	recruited	in	preschools	and	daycare	centers.	 It	 is	known	that	
the	so-called	‘target	group’,	i.c.	children	from	low-educated	parents,	in	rural	areas	are	
underrepresented	in	preschool	institutions	(Beekhoven,	Jepma,	&	Kooiman,	2011).

The	second	aim	of	the	current	study	was	to	examine	the	unique	effect	of	maternal	
education	on	vocabulary	and	grammar,	while	controlling	for	children’s	general	cognitive	
abilities.	We	 applied	 Structural	 Equations	Modeling	 (SEM)	 on	 both	 the	 total	 sample	
as	well	as	on	each	subsamples	separately.	For	the	total sample	 the	effect	of	maternal	
education	 appeared	 to	 be	 significant,	 but	 small.	 The	 size	 of	 the	 effect	 of	 maternal	
education	is	comparable	to	the	size	of	the	effect	of	the	general	ability	measures	used	
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in	this	study	(cool	EF	and	phonological	memory).	Although	these	effect	were	small,	it	
is	important	to	note	that	our	model	explained	78%	of	the	total	variance	of	vocabulary	
at	 age	 three.	 The	 small	 unique	 effect	 of	maternal	 education	on	 vocabulary	 seems	 to	
contradict	studies	that	have	shown	a	moderate	to	strong	effect	of	maternal	education	on	
vocabulary	(e.g.,	Hart	&	Risley,	1995).	It	is	important	to	note,	however,	that	the	effect	we	
found	is	on	top	of	the	vocabulary	skill	at	age	two,	which	effect	was	large	as	vocabulary	
showed	strong	stability	from	age	two	to	three	years.	As	many	studies	have	shown,	the	
influence	of	maternal	education	on	vocabulary	starts	from	the	day	the	child	is	born	(e.g.,	
Snow,	2000)	and	is	already	incorporated	in	the	preceding	vocabulary	score.	In	contrast	
to	our	expectations,	we	did	not	find	a	significant	direct	effect	of	maternal	education	on	
grammar	at	age	three.	Furthermore,	grammar	at	age	two	did	not	have	a	significant	effect	
on	 grammar	 at	 age	 three	 either,	which	was	 also	 unexpected.	 A	 possible	 explanation	
could	be,	 that	 the	development	of	 grammar	 starts	between	age	 two	and	 three	years	
(Schaerlaekens,	2008)	and	that,	therefore,	for	many	of	the	two-year-olds,	the	task	was	
still	too	difficult.	Grammatical	skills	at	age	three	was	best	predicted	by	vocabulary	at	
age	two,	which	underlines	the	connection	between	the	development	of	vocabulary	and	
grammar	(Saxton,	2010;	Schaerlaekens,	2008).	The	(small)	contribution	of	the	control	
variable	time between two assessments	could	indicate	an	effect	of	maturation:	the	longer	
the	 time	 between	 first	 and	 second	 assessment,	 the	 higher	 the	 score	 on	 grammar	 at	
age	three.	Note,	however,	 that	 the	model	explained	only	11%	of	 the	total	variance	 in	
grammatical	skills	at	age	three.

Finally,	we	examined	the	effect	of	maternal	education	for	the	Northeast	Netherlands	
sample	and	the	national	comparison	group	in	a	multigroup	analysis.	The	results	showed	
that	 there	 were	 no	 statistically	 meaningful	 differences	 between	 the	 two	 samples	
regarding	 the	 role	 of	 maternal	 education	 as	 predictor	 of	 children’s	 vocabulary	 and	
grammatical	skills.	Furthermore,	the	pattern	of	variables	that	predicted	vocabulary	at	
age	three	was	similar	for	both	samples.	Vocabulary	and	phonological	memory	skills	at	
age	two	were	not	predictive	for	children’s	grammatical	skills	at	age	three,	in	contrast	
to	the	findings	of	several	other	studies	cited	above.	A	possible	explanation	is	that	these	
other	studies	included	samples	of	older	children,	who	were	likely	already	more	ahead	
in	grammatical	skills.

The	current	study	did	not	show	an	overall	delay	in	vocabulary	and	grammatical	skills	
in	toddlers	in	the	Northeast	Netherlands	sample.	The	opposite	seems	true:	children	in	
the	northeastern	area,	on	average,	performed	better	that	their	peers	in	the	comparison	
group,	although	the	differences	were	small.	Does	this	mean	that	the	issue	of	educational	
disadvantages	in	Northeast	Netherlands	does	not	exist	or	has	been	resolved?	Although	
our	study	suffered	from	a	selective	sample,	we	have	indications	that,	on	average,	children	
in	 this	area	do	not	have	 language	delays.	First,	 in	another	study,	with	a	sample	 from	
Northeast	Groningen,	an	area	 that	 is	also	associated	with	delays	 for	decades,	we	did	
not	find	delays	in	vocabulary	either	in	4	year-old	children	either	(Poolman,	Minnaert,	
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Leseman,	 &	 Doornenbal,	 2015).	 In	 this	 study	 we	 did	 find,	 however,	 that	 a	 relative	
large	group	of	children	enter	primary	school	with	language	delays,	as	the	distribution	
of	 scores	 revealed	 a	 bimodal	 pattern.	 Second,	 the	 already	 cited	 evaluation	 study	 by	
Beekhoven	and	colleagues	(2011)	in	another	sub-area	of	Northeast	Netherlands,	also	
found	large	differences	in	standardized,	norm-referenced	Peabody	Picture	Vocabulary	
scores	 between	 sub-groups	 of	 three-year-old	 children	 in	 three	 consecutive	 samples,	
suggesting	a	similar	bimodality	in	the	distribution	of	scores.	Our	presupposition	is	that,	
on	average,	we	do	not	have	enough	evidence	anymore	to	label	this	area	with	language	
delays	in	general.	According	to	the	results	in	this	study	and	in	the	studies	cited	above,	
the	image	urges	for	adjustment.	However,	as	a	consequence	of	economic	characteristics	
on	 the	 family	 level	 (low	 educational	 attainment,	 unemployment),	 a	 relatively	 large	
group	enter	with	delays.	Further	research	is	required,	to	examine	this	assumption.

The	 results	 in	 the	 current	 study	 revealed	 a	 relatively	 small	 effect	 of	 maternal	
education	on	language	scores	of	two	and	three-year-old	toddlers.	As	already	suggested	
above,	 maternal	 education	 could	 already	 be	 incorporated	 in	 preceding	 vocabulary	
scores,	for	example	through	more	proximal	factors	like	home	literacy	(Leseman	&	De	
Jong,	1998),	 literacy	use	(Heath,	1986a),	beliefs	regarding	child	rearing	(Harkness	et	
al.,	2010;	Valsiner	&	Litvinovic,	1996)	or	paternal	expectations	(Phillipson	&	Phillipson,	
2012),	 that	 mediates	 the	 relationship	 between	 maternal	 education	 and	 language	
measures	 like	 our	 small	 scale	 research	 recently	 has	 shown	 (Poolman	 et	 al.,	 2015).	
Besides	 structural	 and	 socioeconomical	 factors	 (Durham	 &	 Smith,	 2006),	 it	 would	
be	 interesting	 to	 examine	 these	 cultural	 factors,	 that	 are	 regarded	 more	 proximal,	
in	 explaining	 differences	 to	 differences	 between	 rural	 and	 urbanized	 areas	 and	 the	
influence	of	these	differences	on	language	skills.

There	is	at	least	one	limitation	to	the	present	study	and	that	is	that	our	study	suffered	
from	a	selective	sample,	as	lower	educated	were	underrepresented	and	higher	educated	
were	 somewhat	 overrepresented.	We	 have	 discussed	 this	 issue	 earlier	 in	 this	 study	
extensively.	With	regards	to	the	differences	in	urbanicity	of	our	sample,	compared	to	the	
national	proportions,	we	calibrated	our	sample	according	these	national	proportions	
and	 reported	 the	descriptives	 accordingly.	As	 comparing	 the	 internal	 correlations	of	
the	calibrated	sample	with	those	of	 the	original	sample	hardly	shows	any	significant	
differences	(less	than	5%),	we	used	the	original	sample	for	the	SEM	analysis.

The	 findings	 of	 the	 current	 study	 can	 have	 implications	 for	 preschools,	 schools,	
schoolboards,	and	policymakers.	As	we	did	find	differences	in	language	skills,	on	average,	
in	favor	of	the	toddlers	in	the	rural	countryside	in	Northeast	Netherlands	compared	to	
their	peers	in	other	regions,	we	can	debate	a	generic	intervention	like	the	‘stimulation	
areas’	measure	[impulsgebieden],	as	we	assume	that	other	than	distal	factors,	such	as	
economic	measures	are	relevant.	According	to	this	intervention,	resources	namely	were	
allocated	 according	 zip	 codes.	 Schools	with	 zip	 codes	 of	 areas	with	 lower	 economic	
status,	receive	more	resources	than	schools	with	zip	codes	of	more	privileged	areas.	As	
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we	assume	that	the	economic	situation	in	Northeast	Netherlands	is	worse,	compared	
to	 the	 economic	 situation	 in	 other	 areas,	 and	 nevertheless,	 the	 children	 perform	
better	on	language	scores,	it	seems	advisable	to	rethink	this	intervention.	The	second	
implication	concerns	the	importance	of	early	vocabulary.	This	study	showed	that	the	
best	predictor	for	vocabulary	skills	at	age	three,	was	the	vocabulary	score	at	age	two.	
Though,	not	surprisingly,	this	finding	stressed	the	importance	of	learning	oral	language	
skills	at	an	early	age.	As,	 reasoning	 in	 the	opposite	way,	vocabulary	skills	at	age	 two	
are	poor,	 this	means	 that	at	 that	young	age,	disadvantages	 in	vocabulary,	but	also	 in	
reading	comprehension	later	on,	which	heavily	builds	on	vocabulary	skills	(Oakhill	&	
Cain,	2012),	are	already	set.
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Appendix

Average of the Spearman correlations of the key variables of the ten samples (r), the sam-
ple-size (N) and p-values of the t-test, comparing the Spearman correlations of the original 
sample with the averaged Spearman correlation of the ten samples.

  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Educ. Mother 
r -0.18 0.09 0.05 0.16 0.07 0.12 0.20 0.26
N 785 668 598 824 634 818 937 937
p 0.30 0.33 0.56 0.95 0.35 0.98 0.66 0.75

2. Age wave 1
r -0.65 0.22 0.11 -0.01 -0.02 0.29 0.13
N 932 936 927 984 922 1230 1230
p 0.10 0.26 0.41 0.33 0.56 0.03 0.09

3. Time 1-2 
r -0.21 0.05 -0.06 0.08 -0.20 0.06
N 707 927 748 922 931 931
p 0.25 0.56 0.34 0.38 0.05 0.10

4. NT-2
r 0.17 0.17 0.11 0.43 0.37
N 706 842 703 938 938
p 0.65 0.85 0.95 0.41 0.59

5. COOL-EF2 
r 0.02 0.22 0.34 0.38
N 746 1432 1439 1439
p 0.95 0.96 0.90 0.75

6. ZT-2
r 0.01 0.13 0.10
N 744 982 982
p 1.00 0.32 0.27

7. ZT-3
r 0.25 0.30
N 1430 1430
p 0.56 0.42

8. VOC-2
r 0.84
N 1745
p 0.11

9. VOC-3
r  
N  
p         
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Summary
Rural	children	are,	in	contrast	to	their	urban	peers,	a	largely	understudied	population	
in	 language	 and	 literacy	 research,	 despite	 the	 fact	 that	many	 children	 in	 rural	 areas	
enter	 school	 with	 delays	 in	 their	 language	 development.	 Since	 many	 rural	 areas	
have	 underdeveloped	 infrastructures	 and	 a	 scarcity	 of	 jobs,	 especially	 jobs	 offering	
opportunities	for	upward	mobility,	we	presuppose	that	many	parents	in	rural	areas	are	
lower	and	middle	educated.	Previous	studies	have	shown	that	the	home	literacy	climate	
depends	not	only	on	the	educational	level	of	the	parents,	but	also	on	their	lifestyle.	In	
this	study,	we	examined	whether	parental	educational	level	and	literacy	use	-	regarded	
as	a	feature	of	the	lifestyle	of	parents	-	predicts	the	language	skills	of	children	in	Grade	
1	 in	 the	northeast	of	 the	Netherlands,	 controlled	 for	general	 cognitive	abilities.	 SEM	
analyses	revealed	that	the	effect	of	parental	literacy	use	on	code-related	skills	is	only	
significant	in	K-1	and	K-2.	In	Grade	1,	however,	this	pattern	changes,	resulting	in	literacy	
use,	having	a	modest	effect	on	oral	language	skills.	The	findings	stress	the	importance	
of	 parents’	 literacy	 use	 for	 informational	 purposes	 in	 the	 pre-school	 years	 vis-à-vis	
children’s	oral	language	skills	later	on.
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Introduction
Rural	children	are	a	largely	understudied	population	in	language	and	literacy	research	
(Vernon-Feagans,	Gallagher,	&	Kainz,	2010),	even	though	many	children	in	rural	areas	
enter	school	with	delays	in	their	language	development	(De	Marco	&	Vernon-Feagans,	
2013;	Durham	&	Smith,	2006;	Vogels	&	Bronneman-Helmers,	2003).	The	low	language	
proficiency	of	young	children	 in	rural	areas	 is	often	overshadowed	by	discussions	of	
problems	 in	urban	areas	 (Atav	&	Spencer,	2002;	De	Marco	&	Vernon-Feagans,	2013;	
Sheridan,	 Koziol,	 Clarke,	 Rispoli,	 &	 Coutts,	 2014).	 Although	 children	 in	 rural	 and	
urban	 areas	 both	 lag	 behind	 in	 language	 proficiency,	 their	 early	 home	 experiences,	
prior	to	their	school	career,	are	starkly	different	as	a	consequence	of	differences	in	the	
socioeconomic	 and	 cultural	 environment	 (Kloprogge,	 2003;	 Miller	 &	 Votruba-Drzal,	
2013;	Vernon-Feagans	&	Cox,	2013).	Rural	areas	are	sparsely	populated,	the	work	force	
is	less	educated	and	less	differentiated,	and	employment	opportunities,	in	particular	for	
the	more	highly	educated	are	rare	(Fish	&	Pinkerman,	2003;	Hospers	&	Reverda,	2012;	
Melis,	2013;	Thissen	et	al.,	2010;	Vernon-Feagans	et	al.,	2008;	Vernon-Feagans,	Garrett-
Peters,	De	Marco,	&	Bratsch-Hines,	2012).	Hence,	 this	study	will	 focus	on	how	these	
socioeconomic	and	cultural	factors	in	rural	areas	relate	to	children’s	home	environment	
which	we	expect	to	be	associated	with	early	language	and	literacy	development	at	the	
beginning	of	formal	education.

Theoretical framework

Rural socioeconomic and cultural determinants of language and literacy development
Rural	areas	have	been	characterized	as	sparsely	populated	areas,	in	which	families	live	
isolated,	in	villages	or	in	small	towns.	Because	of	this	isolation,	it	has	been	suggested	
that	 the	qualities	of	 rural	 families	may	play	a	greater	 role	 in	children’s	development	
than	 do	 the	 qualities	 of	 urban	 families	 (Marotz-Baden,	 Hennon,	 &	 Brubaker,	 1988;	
Vernon-Feagans	&	Cox,	 2013).	Another	 consequence	 is	 that	 social	 networks	 in	 rural	
areas	are	more	likely	to	be	kin-based	(Kohler,	Anderson,	Oravecz,	&	Braun,	2004).	Rural	
children	may	thus	have	less	access	to	influences	outside	the	family,	resulting	in	a	greater	
influence	from	their	own	families.	Another	characteristic	of	many	rural	communities	
is	economic	by	nature	(Das	&	De	Feijter,	2009).	The	occupations	that	are	available	are	
usually	 low-wage.	Because	of	 this,	 talented	young	people	often	move	 to	urban	areas	
where	they	can	lift	their	socioeconomic	status	(Fielding,	1992;	Venhorst,	2012).	This	
so-called	rural	out-migration	leads	to	an	imbalance	in	the	labor	force,	with	lower	and	
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middle-educated	 workers	 being	 overrepresented	 (Stockdale,	 2006).	 This	 imbalance	
in	educational	level	and	labor	force	might	affect	the	language	experiences	of	children	
in	many	rural	families	indirectly	via	language	use	of	the	parents.	This	requires	further	
explanation.	 Anthropologically	 and	 ethnographically	 oriented	 research	 has	 revealed	
a	relationship	between	the	education	and	profession	of	parents	and	the	way	parents	
use	written	and	oral	literacy	at	home	(Barton	&	Hamilton,	1998;	Heath,	1986a;	Heath,	
1986b).	The	opportunity	 for	 children	 to	 get	 introduced	 to	 a	 culture	of	 literacy	 early	
depends	on	the	functions	and	uses	of	written	literacy	and	related	forms	of	oral	literacy	
by	their	parents	at	home	(Heath,	1986b).	Instrumental literacy,	for	example,	refers	to	the	
use	of	literacy	to	accomplish	practical	goals	or	to	obtain	information	for	the	practical	
needs	 of	 daily	 life	 (Heath,	 1983;	 Heath,	 1986a).	 Wells	 (1987)	 calls	 this	 functional	
use	of	 literacy.	Within	 this	 form	of	 literacy	use,	 reading	 is	highly	 contextualized.	 For	
example,	the	local	paper	is	being	read	selectively,	by	reading	obituaries	first,	followed	
by	employment	 listings,	ads,	captions	beneath	pictures	and	headlines	(Heath,	1980).	
In	 contrast	 to	 instrumental	 literacy,	 informational or epistemic	 use	 of	 literacy	 is	
focused	 on	 gathering	 new	 information	 and	 knowledge	 (Wells,	 1987).	 The	 function	
here	of	reading		is	reading to learn	rather	than	learning to read	(Heath,	1986a).	Within	
this	 use	 of	 literacy,	 reading	 and	 oral	 language	 are	 decontextualized	 and	 beyond	 the	
immediate	 here-and-now.	 It	 is	 focused	 on	 the	 communication	 of	 knowledge	 (Wells,	
1987).	In	information-oriented	home	environments,	children	tend	to	learn	more	about	
their	world	and	hear	decontextualized	 language.	From	a	 linguistic	point	of	view,	 the	
language	they	are	exposed	to	is	more	complex.	For	example,	the	utterances	they	hear	
are	 longer	and	tend	to	 include	more	 low-frequency	words	and	more	complex	syntax	
(Rowe,	2013).	From	this	so-called	academic language,	children	are	able	to	acquire	tools	
to	communicate	and	theorize	efficiently	and	accurately	about	subjects	beyond	the	here-
and-now	(Henrichs,	2010;	Scheele	et	al.,	2012;	Schleppegrell,	2004).	A	certain	level	of	
mastering	of	these	skills	supports	children	in	school	since	these	skills	are	regarded	as	
important	precursors	of	vocabulary	knowledge	(Pinkham	&	Neuman,	2012),	grammar	
knowledge	(Hoff,	2003;	Vasilyeva	et	al.,	2008),	and	world	knowledge	(Kaefer,	Neuman,	
&	Pinkham,	2015),	which,	in	turn,	are	related	to	reading	comprehension	(Cain,	Oakhill,	
&	 Bryant,	 2004;	 Leseman	 et	 al.,	 2009;	 Rowe,	 2013).	Whether	 parents	 use	 academic	
language,	 or,	 to	put	 it	 in	more	 	 general	 terms,	 the	way	parents	use	oral	 and	written	
literacy	at	home	depends	strongly	on	their	educational	level	and	the	role	literacy	plays	
in	 their	 jobs,	 in	 their	 social	network	and	 in	 their	 leisure	 time.	Research	by	Leseman	
and	colleagues	(Leseman	&	De	Jong,	1998;	Leseman,	1999;	Leseman	&	Van	Tuijl,	2006)	
showed	that	high	educated	parents	had	jobs	with	a	higher	degree	of	symbolic	content	
as	oppsosed	to	lower	and	middle-educated	parents,	and	that	their	use	of	language	and	
literacy	was	mainly	for	informational	and	epistemic	purposes,	whereas	lower	educated	
parents	use	language	and	literacy	for	instrumental	purposes.
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As	a	consequence	of	the	rural-out	migration	of	many	higher	educated	we	therefore	
assume	 that	 in	 many	 families	 in	 rural	 areas,	 the	 use	 of	 literacy	 is	 functional	 and	
instrumental	rather	than	specifically	aimed	at	gaining	new	knowledge.	Our	hypothesis	
therefore	is	that	literacy	use	of	parents	in	rural	areas	will	influence	language	proficiency	
of	young	children.	 In	 this	 study	we	will	 focus	on	 the	use	of	 literacy	 in	 rural	 families	
in	 the	northeastern	part	 of	 the	Netherlands,	 a	 region	 that	 is	 traditionally	 associated	
with	language	delays	in	young	children	(Driessen,	2013b;	Van	der	Vegt	&	Van	Velzen,	
2002;	Van	Oosterhout,	1992).	We	will	examine	the	effect	of	literacy	use	of	parents	on	
the	development	of	language	and	early	literacy	skills	of	5-	to	7-year-old	children	in	the	
early	grades	of	formal	education	in	the	Netherlands.

Development of language and literacy skills
Literacy	skills	are	often	treated	as	an	undifferentiated	construct.	Snow	(1991),	however,	
identified	at	least	two	trajectories	of	literacy	development	at	school:	word decoding	and	
reading comprehension.	Storch	and	Whitehurst	(2002)	used	a	similar	distinction	when	
they	 identified	code-related skills	 and	oral language skills.	According	 to	both	models,	
word	 decoding	 is	 specifically	 predicted	 by	 preschool	 phonological	 and	 print	 skills,	
whereas	 reading	 comprehension	 is	 specifically	 predicted	 by	 preschool	 vocabulary,	
grammar,	 and	 world	 knowledge.	 De	 Jong	 and	 Leseman	 (2001)	 found	 in	 an	 urban	
sample	that	the	relationships	of	home	literacy	facets	with	word	decoding	and	reading	
comprehension	changed	differentially	over	time.	Initially,	in	Grade	1,	a	strong	correlation	
was	found	between	home	literacy	and	word	decoding	skills.	However,	from	the	end	of	
first	grade	to	the	end	of	third	grade,	this	correlation	decreased,	while	in	the	same	period	
the	correlation	of	home	literacy	with	reading	comprehension	increased.	To	explain	this	
pattern	 of	 changing,	 the	 authors	 suggest	 that	 formal	 instruction	 in	 school	 has	more	
effect	on	word	decoding	than	on	reading	comprehension,	since	in	the	Netherlands	the	
focus	 in	the	 first	years	of	school	 is	on	decoding.	Thus,	 the	 influence	of	home	literacy	
on	the	development	of	word	decoding	is	limited	to	the	initial	stage	of	learning	to	read.	
Decontextualized	language	becomes	important	from	the	moment	that	the	children	are	
asked	to	derive	meaning	from	text	in	reading	comprehension,	which	is	a	requirement	
that	increases	gradually	from	Grade	3	onwards.

In	our	study,	we	expect	a	similar	pattern	for	the	effect	of	the	use	of	informational	
literacy	by	parents	on	childrens’	language	and	literacy	skills.	First,	informational	literacy,	
defined	as	dealing	with	literacy	for	epistemic	purposes,	also	includes	exposure	to	print.	
This	could	well	be	supportive	for	code-related	skills,	because	children	are	introduced	
that	way	to	the	symbol	system	of	written	language	(Mol,	Bus,	De	Jong,	&	Smeets,	2008).	
Informational	 literacy,	 however,	 is	 also	 thought	 to	 entail	knowledge	 (vocabulary	 and	
world	knowledge)	(Leseman	&	Hamers,	2007)	and	skills	such	as	reasoning,	predicting,	
justifying,	theorizing,	and	explaining	(Blank	et	al.,	1978;	Henrichs,	2010).	Rowe	(2013)	
showed	 that	 parents’	 use	 of	 decontextualized	 language	 is	 associated	with	 children’s	
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later	vocabulary,	narrative	skills,	and	reading	comprehension	skills.	We	therefore	expect	
that	 the	 influence	 that	 informational	 literacy	use	by	parents	has	on	 children	 is	both	
supportive	for	the	development	of	code-related	skills,	once	children	enter	school	at	the	
age	of	4	as	well	as	for	the	development	of	oral	language	skills	later	on.	Since	instruction	
in	the	early	years	of	Dutch	primary	schools	is	primarily	focused	on	decoding,	rather	than	
comprehension,	we	expect	that	the	effect	of	informational	literacy	on	code-related	skills	
during	the	first	two	years	will	decrease	whereas	the	effect	on	reading	comprehension	
will	increase.

General cognitive abilities
To	identify	the	unique	influence	of	environmental	factors,	it	is	important	to	control	for	
cognitive	 abilities	 that	 are	known	 to	 contribute	 to	 early	 language	 and	 literacy	 skills.	
In	this	study,	we	will	control	for	fluid	intelligence,	phonological	working	memory,	and	
attention.	Fluid intelligence	(Gf)	can	be	regarded	as	a	general	measurement	of	learning	
potential,	 independent	of	acquired	knowledge	(Horn	&	Noll,	1997).	 It	represents	the	
ability	 to	 solve	 novel	 problems	which	 depends	 relatively	 little	 on	 stored	 knowledge	
(Nisbett	 et	 al.,	 2012).	With	 regard	 to	 phonological working memory,	 several	 studies	
have	 found	 that	 this	 ability	 is	 a	 significant	 predictor	 of	 children’s	 vocabulary	 at	
preschool	 entrance	and	of	 vocabulary	 growth	over	 the	preschool	 years	 (Ebert	 et	 al.,	
2013;	 Gathercole,	Willis,	 Emslie,	 &	 Baddeley,	 1992).	 These	 studies	 have	 also	 shown	
that	the	effect	of	phonological	working	memory	is	reduced	when	home	environment	
is	 included,	suggesting	a	covariation	of	child	and	 family	characteristics.	Phonological	
working	memory	 is	 hereby	 seen	 as	 a	 highly	determined	genetic	 factor	 (Kovas	 et	 al.,	
2005).	Selective attention	is	the	ability	to	select	relevant	information	and	simultaneously	
neglect	irrelevant	information	(Gerhardstein	&	Rovee-Collier,	2002).	It	has	frequently	
been	 regarded	 as	 a	 prerequisite	 for	 acquiring	 pre-literacy	 skills	 (Dally,	 2006).	 Dice	
and	 Schwanenflugel	 (2012)	 concluded	 that	 attention	 in	 preschool	 is	 related	 to	 the	
development	 of	 early	 literacy	 skills	 above	 and	 beyond	 the	 contribution	 of	maternal	
education	to	these	skills.	These	findings	were	consistent	with	a	study	by	Walcott	and	
colleagues	(2010),	who	 found	that	attention	problems	 in	pre-kindergarten	predicted	
lower	phonological	awareness	and	letter	knowledge	one	year	later.

Northeast of the Netherlands
The	northeast	of	the	Netherlands	is	a	rural	region	with,	traditionally,	a	high	number	of	
children	who	enter	primary	school	with	language	delays	(Projectplan	Spraakmakend,	
2007).	The	majority	of	the	labor	force	is	middle	educated	(55%	vs.	42%	nationwide,	
CBS	 2013).	 The	 higher	 educated	 are	 underrepresented	 in	 this	 area	 (20%	 vs.	 35%	
nationwide).	Evaluation	of	 the	Educational	Priority	Policy	(EPP),	a	national	 initiative	
whose	aim	 is	 to	 reduce	 the	education	gap,	 showed	 that	 children	 in	 this	 region	seem	
to	benefit	less	from	this	policy	than	children	in	other	regions	(Driessen,	2013b).	Their	
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language	delays	seem	to	be	rather	persistent	(Inspectie	van	het	Onderwijs,	2009).	In	
particular,	proficiency	in	vocabulary	and	reading	comprehension	is	lower	than	in	other	
regions	(Kruijer	&	Kassenberg,	2008).	Research	by	Stellingwerff,	Pulles,	and	Dusseljee	
(2004)	in	this	area	showed	that	aspects	of	home	literacy,	such	as	the	number	of	books	
at	 home,	 the	use	of	 computer	 for	 informational	 purposes,	 and	decontextualized	 talk	
differentiated	between	lower-	and	higher-educated	parents.

The present study
To	 summarize,	 we	 conclude	 that	 the	 home	 literacy	 climate	 depends	 on	 the	 literacy	
practices	of	parents.	These	practices	are,	in	turn,	dependent	on	their	education,	social	
network,	and	lifestyle.	As	a	consequence	of	the	fact	that	many	parents	in	the	northeast	
of	the	Netherlands	are	low	and	middle	educated,	we	presuppose	that	in	many	families	in	
this	area	the	language	and	literacy	use	is	functional	and	less	oriented	towards	gathering	
new	 information	 and	 knowledge.	 Following	 De	 Jong	 and	 Leseman	 (2001),	 we	 also	
presuppose	that	the	relationship	of	home	facets	to	code-related	skills	and	oral	language	
skills	changes	over	time.	We	therefore	expect	that	the	influence	of	literacy	use	on	code-
related	skills	is	strong	in	kindergarten	but	decreases	in	Grade	1,	and	that	the	influence	
of	 literacy	use	on	oral	 language	skills	 increases	during	 these	 three	years.	To	 identify	
these	environmental	influences,	we	will	control	for	the	general	cognitive	abilities	fluid	
intelligence,	phonological	working	memory,	and	attention.

The	current	study	has	three	main	goals.	The	first	goal	is	to	describe	the	socioeconomic	
and	cultural	factors	that	are	expected	to	influence	the	language	and	literacy	development	
of	young	children	in	Northeast	Groningen.	Second,	this	study	aims	to	investigate	whether	
parental	literacy	use	in	the	pre-K	period	in	the	northeast	of	the	Netherlands	can	be	seen	
as	a	predictor	of	language	and	literacy	skills	in	Grade	1.	The	third	aim	is	to	investigate	
whether	the	effect	of	literacy	use	is	specific	over	time.	The	three	research	questions	are:
1.	 How	can	we	characterize	the	socioeconomic	and	cultural	factors,	that	are	expected	

to	 influence	 the	 language	development	of	 children	 in	Northeast	Groningen	at	 the	
beginning	of	formal	education?

2.	 Does	the	literacy	use	of	parents	in	the	pre-K	period	predict	language	proficiency	of	
children	in	Grade	1,	controlled	for	general	cognitive	abilities?

3.	 Is	the	influence	of	literacy	use	on	language	development	specific	in	the	pre-K	period?	
Does	 the	 influence	 on	 vocabulary	 increase	 and	 does	 the	 influence	 on	 decoding	
decrease	between	K-1	and	Grade	1?
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Method

Participants
The	participants	were	128	children	from	11	schools	in	the	Dutch	town	Delfzijl	and	its	
surroundings	(72	boys	and	56	girls).	Children,	in	their	first	year	in	kindergarten	(K-1)	
for	at	least	one	month	in	spring	2011	were	included.	As	a	consequence	of	referrals	and	
removals,	15	pupils	were	lost	(see	Table	1).

Table 1. Number of participants per year, their average age in month and SD
2011 2012 2013

N M SD N M SD N M SD
#Children 128 58.8 4.46 120 70.1 4.43 113 82.4 4.46

The	first	year,	the	parents	of	the	128	children	were	invited	to	fill	in	a	questionnaire,	
which	took	about	15	minutes.	The	response	rate	was	62%	(82	lists).	Nearly	half	of	the	
parents	who	filled	in	the	questionnaire,	were	middle-educated	(Table	2).	

Table 2. Educational attainment of parents (N=82)
Mother Father

Low 11.0% 17.1%
Middle 48.8% 48.8%
High 39.0% 28.0%
Unknown 1.2% 6.1%

100% 100%

Procedure
We	invited	all	schools	of	the	school	board	which	provides	education	in	28	schools	to	
almost	89%	of	the	pupils	in	the	municipalities	of	Delfzijl	and	Appingedam	(total	37,000	
residents),	to	participate	in	this	research.	In	the	end,	11	schools	volunteered,	with	14	
K-1	classes.	The	pupils	were	assessed	in	spring	for	three	consecutive	years	(2011-2013)	
by	trained	students	 in	the	Bachelor’s	degree	program,	using	laptop	as	well	as	paper-
and-pencil	tasks	(see	the	instruments	section)	in	two	sessions.	In	2011,	the	parents	of	
130	children	were	informed	about	the	research	and	sent	a	letter	containing	information	
about	the	study,	in	which	they	were	explicitly	given	the	opportunity	to	withdraw	their	
child	 from	participation	by	notifying	 their	 teacher.	Two	children	were	withdrawn	by	
their	parents.
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Instruments

Socioeconomic and cultural characteristics
Maternal education	was	measured	using	 a	 questionnaire.	An	8-point	 scale	was	used	
varying	from	no qualification	(1)	to	higher education	(8).	Parents’ literacy:	Three	scales,	
developed	by	Leseman	and	De	 Jong	(1998)	were	adapted	to	measure	 three	different	
aspects	of	parents’	literacy	use.	The	first	scale,	Informational literacy,	contains	9	items	
describing	the	genre	of	books	referred	to	as	didactic-critical/educational	(Heath,	1986),	
and	 informative	and	epistemic	 (Wells,	1987).	This	 scale	 represents	decontextualized	
discourse.	 Parents	 were	 asked	 how	 often	 they	 read	 literary	 novels,	 history	 books,	
textbooks,	 international	 political	 news	 articles,	 popular	 science	 articles,	 or	 used	 an	
encyclopedia	and	so	forth	(0=never;	3=very	often).	The	score	is	the	mean	of	the	9	items	
(Cronbach’s	α	=.83).	The	second	scale,	Recreational literacy,	referred	to	parents'	use	of	
literacy	for	recreational	goals.	A	list	of	11	recreational	activities	was	presented.	Parents	
were	asked	to	indicate	how	often	they	engaged	in	the	activity	mentioned.	Conceptually,	
the	 scale	 was	 related	 to	 the	 type	 of	 literacy,	 referred	 to	 as	 social-interactional/
recreational	by	Heath	(1986)	with	an	emphasis	on	the	recreational	aspect.	The	scale	can	
be	regarded	as	an	indicator	of	contextualized	discourse.	The	score	is	the	mean	of	the	11	
items	(Cronbach’s	α	=.59).	The	third	scale	was	used	to	determine	the	symbolic	content	
of	parents’	most	recent	job.	Leseman	and	De	Jong	(1998)	derived	a	questionnaire	for	
this	scale	from	Kohl	and	Schooler	(1983).	The	parent	was	asked	to	indicate	the	degree	
of	literate	and	symbolic	content	of	their	daily	job	activities.	Answers	were	rated	on	a	
4-point	 scale	 ranging	 from	never	 (0)	 to	very	often/every	day	 (3).	The	questionnaire	
listed	nine	work	content	items,	for	instance,	use	of	manual	tools	and	heavy	machines	
versus	paper	and	pencil,	written	reports,	and	computers.	The	internal	consistencies	of	
the	job	content	measurements	were	satisfactory	(Cronbach’s	α	=.72).

General cognitive abilities
Fluid intelligence	was	measured	by	two	subtests	of	the	Wechsler	Non	Verbal	test	(WNV):	
Matrices	and	Recognition	(Wechsler	&	Naglieri,	2008).	The	IQ-score	was	used.	Selective 
attention	 was	 measured	 using	 the	 pre-COOL	 Aandachtstaak	 (pre-COOL	 Attention	
Test),	a	computerized	visual	search	task,	based	on	work	by	Gerhardstein	and	Rovee-
Collier	(2002),	and	Scerif,	Cornish,	Driver	and	Karmiloff-Smith	(2004).	The	child	had	
to	locate	as	many	targets	(elephants)	as	possible	while	ignoring	distractors	(bears	and	
horses)	that	 looked	highly	similar	 in	terms	of	color	and	shape.	Each	session	counted	
four	items	in	which	the	ratio	of	targets	and	distractors	varied	at	random:	1:5,	1:8	and	
1:11.	Throughout	the	task,	children	were	encouraged	to	search	as	fast	as	possible.	The	
number	of	unique	pointed	targets	was	measured	per	item.	The	average	of	the	four	item	
scores	was	calculated	per	session.	The	final	score	was	the	mean	score	of	two	sessions.	
Cronbach’s	alpha	of	this	task,	as	reported	by	the	pre-COOL	research	consortium,	is	.89	
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(Onderzoeksconsortium	 pre-COOL,	 2012).	Phonological working memory	 was	 tested	
using	 the	Dutch	version	of	 the	AWMA	Digit	Recall	 (Alloway,	Gathercole,	&	Pickering,	
2006).	Raw	scores	were	used.	The	test-retest	reliability	of	this	subtest	is	.84	(Alloway	
et	al.,	2006).	

Language
Language	proficiency	was	divided	between	 the	 two	precursors	 of	 literacy	 that	were	
distinguished	 by	 Storch	 and	 Whitehurst	 (2002):	 code-related	 skills	 (CRS)	 and	 oral	
language	skills	(OLS).	CRS	in	K-1 and	K-2	were	measured	using	the	OBIS	test	(Van	der	
Hoeven,	2005),	which	was	based	on	 the	British	PIPS	 test	 (Tymms,	1999).	The	code-
related	 capacities	 were	 measured	 by	 two	 sets	 of	 tasks: Early Reading	 and	 Phonics.	
Early	Reading	capacities	were	measured	by	four	subtests:	Writing (invented spelling), 
Ideas about Reading (IaR), Letters and Words.	The	score	was	calculated	by	summing	all	
four	scores.	The	Phonics	component	was	measured	by	summing	the	scores	for	the	two	
subtests	Rhyming	and	Repeating.	The	test-retest	reliability	of	the	total	OBIS	was	.98	(Van	
der	Hoeven,	2005).	CRS	in	Grade	1	were	measured	by	three	instruments	representing	
three	main	aspects	of	 reading:	phonological	 awareness,	naming	 letters,	 and	 reading.	
Phonological awareness	 was	 measured	 using	 the	 subtest	 Phoneme deletion	 of	 the	
Fonemische Analyse Test	(FAT;	Phonological	Analysis	Test)	(Van	den	Bos,	Spelberg,	&	De	
Groot,	2010).	Two	criteria	were	measured:	speed	and	accuracy,	which	were	converted	
to	an	 index	score	(t-score).	The	average	reliability-score	was	 .98	(Van	den	Bos	et	al.,	
2010).	Naming letters	was	measured	using	the	Grafementoets	(Grapheme	Test),	which	
is	part	of	the	Drie	Minuten	Toets	(DMT;	Three	Minute	Test),	a	Dutch	reading	test	(CITO,	
2010).	 Speed	 and	 accuracy	 were	 measured.	 Speed	 was	 operationalized	 by	 reading	
time,	measured	 in	 seconds.	Accuracy	was	measured	by	 summing	 the	 correct	 named	
letters	(max=34).	Cronbach’s	alpha	for	the	DMT	was	between	.95	and	.97	for	the	various	
assessing	 moments	 (Krom,	 Jongen,	 Verhelst,	 Kamphuis,	 &	 Kleintjes,	 2010).	 Reading	
was	assessed	by	using	 the	Monosyl,	which	 is	 a	part	of	 the	 test	Continu	Benoemen	&	
WoordLezen	 (CB&WL;	 Rapid	 Naming	 and	 Word	 Reading)	 (Van	 den	 Bos	 &	 Lutje	
Spelberg,	2010).	Fifty	high-frequent,	semantically	not-related	one-syllable	words	had	
to	be	 read,	while	 reading	 time	was	measured.	Reading	 speed	scores	were	converted	
into	a	scale	score	(M=10;	SD=3).	The	split-half	reliability	of	this	subtest	was	 .91	(Van	
den	Bos	&	Lutje	Spelberg,	2010).	OLS	in	K-1	and	K-2	were	measured	by	two	receptive	
vocabulary	tests.	In	Picture Vocabulary (OBIS-PV),	part	of	the	OBIS	test	(Van	der	Hoeven,	
2005),	the	child	was	asked	to	point	to	various	objects	in	a	pictured	scene.	There	were	
three	different	scenes.	The	score	was	the	sum	of	correctly	pointed	objects	in	these	three	
scenes.	In	K-1 receptive	vocabulary	was	also	measured	using	the	Diagnostische	Toets	
Tweetaligheid	 (DTT;	Diagnostic	Test	Bilingualism)	 (Verhoeven,	Narain,	Extra,	Konak,	
&	Zerrouk,	1995).	In	K-2	the	Dutch	version	of	the	revised	Peabody	Picture	Vocabulary	
Test	(PPVT-III-NL)	was	used.	The	test-retest	reliability	for	this	test	was	.94	(Dunn	et	al.,	
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2005).	In	both	tests,	four	pictures	were	presented	on	a	laptop	screen	and	the	child	had	
to	point	to	the	picture	that	matches	the	word	voiced	by	the	computer	test.	For	both	tests	
raw	scores	were	used.	OLS	in	Grade	1	was	measured	by	tests	of	receptive	vocabulary,	
productive	vocabulary,	and	grammar	knowledge.	For	receptive vocabulary	the	PPVT-III-
NL	was	also	used.	Productive vocabulary	was	assessed	by	using	the	Words	subtest	of	
the	WPPSI-III-NL	(Hendriksen	&	Hurksen,	2009).	Raw	scores	were	used.	Grammatical 
knowledge	was	assessed	using	the	Zinsbouw	Keuzetest	(ZbK;	Syntactic	Choice	Test),	a	
subtest	of	the	Taaltest	voor	Kinderen	(Language	Test	for	Children)	(Van	Bon	&	Hoekstra,	
1982).	The	child	had	to	select	one	of	the	two	pictures	presented,	which	matched	with	the	
sentence	that	was	voiced	by	the	test	assistant.	The	test	contained	37	items.	Raw	scores	
were	 used.	 The	 internal	 consistency	 reliability,	 measured	 by	 the	 Kuder	 Richardson	
parameter	(KR20),	had	values	between	.75	and	.80	across	different	age	intervals	(Van	
Bon	&	Hoekstra,	1982).

Analysis
The	 first	 research	 question	 will	 be	 answered	 by	 presenting	 descriptive	 data	 of	 the	
socioeconomic	and	cultural	background	variables	of	the	parents.	The	second	and	third	
research	 question	 will	 be	 answered	 by	 Structural	 Equation	 Modeling	 (SEM),	 using	
LISREL	9.10	(Jöreskog	&	Sörbom,	2013).	The	input	to	the	LISREL	path	model	was	 in	
the	form	of	the	Spearman	correlation	matrix	(see	Appendix).	Prior	to	the	analysis,	the	
Intra-Class	Correlation	(ICC)	and	Design	Effect	were	determined	in	order	to	examine	
whether	multilevel	analysis	is	required,	since	the	data	have	a	nested	structure.	Children	
were	nested	in	14	classrooms	of	11	schools,	with	one	school	having	4	classes.	Since	in	
10	of	the	11	schools	the	school	level	matches	the	classroom	level,	we	examined	a	two-
level	model.

The	 analysis	 model	 was	 built	 as	 follows:	 Informational	 Literacy	 (InfoLit)	 as	
background	 characteristic	 of	 the	 parents	 and	 General	 Cognitive	 Abilities	 (GCA)	 as	
indicators	of	the	learning	potential	of	the	child	were	used	as	exogenous	variables.	Code-
related	skills	(CRS)	and	Oral	Language	Skills	(OLS)	as	dependent	variable	in	K-1	(K-1	
CRS,	resp.	K-1	OLS),	K-2	(K-2	CRS,	resp.	K-2	OLS)	and	Grade	1	respectively	(Gr-1	CRS	
resp.	Gr-1	OLS)	were	used	as	endogenous	variables.	To	reduce	the	number	of	variables,	
the	second	order	component	score	for	GCA,	CRS,	and	OLS	was	estimated	by	Principal	
Component	Analysis	(PCA).	To	investigate	the	stability	of	the	CRS	and	OLS,	respectively,	
the	relationships	within	both	domains	was	freed	during	the	successive	three	years.	We	
expected	that	informational literacy	and	general cognitive abilities	would	influence	CRS	
and	OLS	directly	in	K-1,	and	indirectly	in	successive	years.	According	to	the	results	of	the	
study	by	Storch	and	Whitehurst	(2002),	we	expected	that	code-related	skills	in	K-1	would	
be	highly	influenced	by	oral	language	skills	in	K-1.	Therefore,	we	freed	this	relationship.	
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The	fit	of	the	model	was	evaluated	by	using	four	goodness-of-fit	measurments:	Bentler’s	
Comparative	Fit	Index	(CFI),	Root	Mean	Square	Error	of	Approximation	(RMSEA),	the	
Chi-Square	test	of	goodness	of	fit	(χ2),	and	the	Chi-Square/df	ratio,	with	CFI	>	.95,	RMSEA	
<	.05	and	the	Chi-Square/df	ratio	<	2.0,	indicating	good	fit	(Ullman,	2001).

Results
The	 results	will	 be	 presented	 in	 two	 sections.	 The	 first	 section	 contains	 descriptive	
information	about	the	socioeconomic	and	cultural	background	variables	of	parents,	the	
general	cognitive	abilities	of	the	children,	and	the	language	proficiency	of	the	children	
in	successive	years.	Additionally,	correlations	between	these	variables	are	presented.	
Prior	to	the	final	analyses	using	SEM	in	the	second	section,	preliminary	analyses	using	
PCA	were	executed	to	reduce	the	number	of	variables	for	the	model.

Descriptives
The	means	 and	 standard	 deviations	 for	 the	 socioeconomic	 and	 cultural	 background	
characteristics	of	the	parents,	and	all	assessments,	from	K-1	to	Grade	1,	are	presented	
in	Table	3,	reporting	both	raw	and	standard	scores,	where	available.	With	regard	to	the	
background	characteristics,	the	difference	between	the	means	of	recreational literacy	
(M=1.3)	and	informational literacy	(M=0.6)	is	remarkable	(Cohen’s	d=1.76),	indicating	
that	 parents	 rather	 use	 literacy	 for	 recreational	 than	 for	 epistemic	 purposes.	 This	
indicates	 that	 the	 literacy	 use	 of	most	 parents	 is	 predominantly	 contextualized.	 The	
mean	of	0.6	for	informational literacy	indicates	that,	on	average,	parents	use	books	and	
magazines	for	extending	knowledge	less	often	than	“sometimes”.	The	average	score	of	
the	 job	 content	 scale	was	1.3,	 indicating	 that	 the	degree	of	parents’	 use	of	 symbolic	
content	in	their	job	is	slightly	more	often	than	“sometimes.”	Note	that	the	SD	is	relatively	
large	(.55),	suggesting	a	large	variability	in	job	content	within	this	group.

To	 evaluate	 the	 assessment	 scores	 per	 grade,	 the	 sample	 was	 divided	 into	 two	
groups.	 In	 the	 first	 group	 (“list completed”)	 children	 were	 included	 whose	 parents	
completed	the	questionnaire	(N=82).	The	parents	of	the	children	in	the	other	group	(“not 
completed”)	did	not	(N=46).	The	results	revealed	that	the	sample	was	selective.	Children	
whose	 parents	 completed	 the	 questionnaire	 scored	 higher	 in	 K-1	 than	 the	 children	
whose	parents	did	not	complete	the	list	on	early reading	(t(121.7)=4.32,	p=.000)),	phonics	
(t(126)=2.76,	p=.007),	and	the	DTT	(t(124)=2.47,	p=.015).	With	regard	to	general	cognitive	
abilities,	 the	mean	WNV	score	of	 the	 first	group	(M=96.6,	SE=1.88)	was	significantly	
higher	than	the	mean	score	of	the	second	group	(M=89.9,	SE=2.33)	(t(126)=2.20,	p=.030).	
The	same	pattern	appeared	in	the	K-2	scores,	where	the	differences	in	scores	for	early 
reading	 (t(124)=-3.73,	 p=0.00)	 and	 PPVT-III-NL	 (t(124)=-3.09,	 p=0.02)	 were	 significantly	
higher	in	the	group	of	children	whose	parents	completed	the	questionnaire.	In	Grade	1,	
only	the	difference	in	scores	for	the	PPVT-III-NL	was	significant	(t(123)=-2.81	(p=.006).	
The	 tendency	 seems	 to	 be	 that	 initial	 differences	 in	 code-related	 skills	 between	 the	
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two	groups	decreased,	whereas	differences	in	receptive	vocabulary	remained.	In	Grade	
1,	 the	standardized	means	of	PPVT-III-NL	and	Monosyl	 in	our	sample	were	all	at	 the	
national	 average	 level,	 indicating	 that	 there	 were	 no	 delays	 for	 the	 present	 sample	
in	 receptive	 vocabulary	 and	word	 reading.	 The	 absolute	 growth	of	 the	 standardized	
scores	for	receptive	vocabulary	between	K-2	(M=99.5,	SE=1.51)	and	Grade	1	(M=103.3,	
SE=1.30)	was	significant	(t(118)=3.11,	p=.002).	The	growth	of	productive	vocabulary	in	K-2	
(m=8.7,	SE=.25)	and	Grade	1	(M=9.2,	SE=.23)	was	also	significant	(t(119)=2.20,	p=.030).	
The	scores	for	Naming Letters	showed	ceiling	effects	as	the	mean	of	the	accuracy	score	
(m=31.2)	approached	the	maximum-score	(34)	and	the	standard	deviation	was	relative	
small	(SD=5.21).	This	indicates	that	the	majority	of	the	pupils	learned	most	graphemes	
in	spring.

Data reduction
To	reduce	the	number	of	variables	for	the	structural	equation	modeling	(SEM),	in	view	
of	the	relatively	small	sample	size	(N=67),	prior	to	the	analysis,	second	order	variables	
for	general	cognitive	abilities	(GCA),	code-related	skills	(CRS)	and	oral	language	skills	
(OLS)	were	estimated	using	exploratory	Principal	Component	Analysis	(PCA).

General Cognitive Ability (GCA)
A	PCA	with	varimax	rotation	and	Kaiser	normalization	was	conducted	on	three	General	
Cognitive	 Ability	 variables	 in	 K-1:	 fluid	 intelligence	 (WNV),	 phonological	 working	
memory	(AWMA	Digit	Recall)	and	selective	attention	(pre-COOL	Attention	Test).	This	
procedure	resulted	in	one	component,	explaining	50.38%	of	total	variance.	The	factor	
loadings	for	fluid	intelligence,	phonological	working	memory,	and	attention	were	.74,	
.66	and	.73	respectively.	Factor	scores	were	used	for	the	main	analyses

Code-related skills K-1 (K-1 CRS) and K-2 (K-2 CRS)
A	 PCA	 with	 varimax	 rotation	 and	 Kaiser	 normalization	 was	 conducted	 on	 two	 CRS	
variables	in	K-1:	Early Reading	and	Phonics.	This	procedure	resulted	in	one	component,	
explaining	79.76%	of	total	variance.	Both	variables	loaded	.89	on	the	factor.	The	same	
analysis	was	conducted	on	Early Reading	and	Phonics	in	K-2.	Analysis	showed	that	only	
one	component	met	Kaiser’s	criterion	of	1,	explaining	75.33%	of	total	variance.	Both	
variables	loaded	.87	on	the	factor.

Oral language skills K-1 (K-1 OLS) and K-2 (K-2 OLS)
A	 PCA	with	 varimax	 rotation	 and	 Kaiser	 normalization	 was	 conducted	 on	 two	 oral	
language	variables	in	K-1:	DTT	and	OBIS-PV.	This	procedure	resulted	in	one	component,	
explaining	75.13%	of	total	variance.	Both	variables	had	factor	loadings	of	.87.	The	same	
analysis	was	conducted	on	PPVT-III-NL	and	OBIS-PV	in K-2.	Analysis	also	resulted	in	one	
component,	explaining	79.96%	of	total	variance.	Both	variables	loaded	.84	on	the	factor.
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Grade 1 Code-related skills (Gr-1 CRS) and oral language skills (Gr-1 OLS)
A	PCA	with	varimax	rotation	and	Kaiser	normalization	was	conducted	on	five	language	
variables	 in	Grade	1:	phonemic	awareness	 (FAT),	word	 reading	 (Monosyl),	 receptive	
vocabulary	 (PPVT-III-NL),	 productive	 vocabulary	 (WPPSI-III-Words),	 and	 grammar	
knowledge	 (ZbK).	 Naming	 letters	 is	 also	 a	 relevant	 code-related	 skill,	 but	 was	 not	
included	due	 to	 severely	 limited	 variance	 as	 a	 consequence	 of	 ceiling	 effects.	 At	 the	
time	 of	 the	 assessment,	most	 children	 apparently	 knew	 all	 the	 graphemes.	 For	 FAT	
and	Monosyl	the	standardized	scores	were	used,	which	combined	speed	and	accuracy,	
whereas	for	the	other	three	instruments	the	raw	scores	were	used.	The	PCA	resulted	in	
two	components,	explaining	66.34%	of	total	variance.	Table	4	shows	the	factor	loadings.	
The	items	that	cluster	in	the	same	components	suggest	that	component	1	represents	
oral	language	skills	and	component	2	code-related	skills.	The	factor	scores	were	used	as	
input	for	the	SEM	model.

Table 4. Rotated factor loadings for Gr-1 CRS and Gr-1 OLS
 Component

Gr-1 OLS Gr-1 CRS
Monosyl (st. sc.) .123 .879
FAT (t-score) .213 .853
PPVT-III-NL (rs) .859 .023
WPPSI-III-Words (rs) .645 .204
ZbK (rs) .714 .220
Eigenvalues 2.26 1.06
% of total variance 45.22 21.12

Correlations

Table	 5	 contains	 the	 correlations	 of	 the	 socioeconomic	 and	 cultural	 determinants	
(maternal	 education,	 informational	 literacy,	 recreational	 literacy,	 job	 content)	 with	
the	obtained	 factors	 child	 cognitive	 ability	 (CGA),	 code-related	 skills	 (CRS),	 and	oral	
language	 skills	 (OLS).	 The	 table	 shows	 that	 recreational literacy	 had	no	 relationship	
with	any	of	the	other	components;	or	with	any	of	the	other	determinants	or	with	any	
of	 the	 outcome	 measurements.	 Therefore	 recreational literacy	 will	 not	 be	 used	 in	
any	 further	 analysis.	 Job content	 was	 strongly	 related	 to	 informational literacy.	 This	
indicates	a	close	relationship	between	language	use	at	home	and	at	work.	In	contrast	
to	 informational literacy,	however,	 job content	was	not	related	to	any	of	 the	outcome	
measurements.	Therefore	 job content	will	 also	be	omitted	 from	any	 further	analysis.	
Informational literacy	is	related	to	code-related skills	in	K-1,	but	had	no	relationship	to	
oral language skills.	 In	Grade	1,	this	pattern	of	relationships	shifted.	The	relationship	
between maternal education and	language	skills	was	only	significant	with	code-related 
skills	in	K-1	and	Grade	1.	The	significant	correlation	between	maternal education	and	
informational literacy,	the	inconsistent	links	of	maternal education	over	time	with	the	
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outcome	variables,	 and	 the	 fact	 that	 informational literacy	 is	 supposed	 to	be	a	more	
proximal	 factor	 than	maternal education	 are	 the	 reasons	 we	 will	 not	 use	maternal 
education	 in	 our	 further	 analysis	 but	 will	 use	 informational literacy	 instead.	 The	
development	of	code-related	and	oral	language	skills,	respectively,	seemed	to	be	rather	
stable	over	the	years,	in	light	of	the	high	correlations	within	both	domains.

Table 5. Correlation matrix of the environmental characteristics, general cognitive 
abilities of the children and successive language scores in Kindergarten 1 (K-1), 
Kindergarten 2 (K-2) and Grade 1, divided into code-related skills (CRS) and oral 
language skills (OLS)

Environment GCA K-1 K-2 Grade 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Environmental characteristics
1. Maternal education .360** -.064 .197 .100 .332** .149 .225 .037 .286* .198

2. Informational literacy .241 .484*** .157 .280* .229 .175 .218 .141 .362**

3. Recreational literacy -.021 -.031 -.111 .038 -.182 .234 -.213 .062

4. Job content .029 .086 .046 .111 -.075 -.012 .204

General cognitive abilities (GCA)
5. General cognitive abilities .552*** .608*** .493*** .369** .483*** .372**

Language skills kindergarten 1
6. Code-related skills K-1 .643*** .802*** .479*** .601*** .326**

7.Oral language skills K-1 .484*** .662*** .310* .514***

Language skills kindergarten 2
8. Code-related skills K-2 .418** .723*** .223

9. Oral language skills K-2 .211 .409**

Language skills Grade 1
10. Code-related skills Gr. 1 -.049

11. Oral language skills Gr. 1
*** p< 0.001, ** p< 0.01 level, * p < 0.05.

Structural equation modeling
To	 map	 the	 development	 of	 code-related	 skills	 and	 oral	 language	 skills	 during	 the	
first	three	years	at	school,	to	test	the	influence	of	the	general	cognitive	abilities	(fluid	
intelligence,	 attention	 and	 phonological	 memory)	 and	 environmental	 influences	
(informational	 literacy),	 and	 to	 investigate	 whether	 the	 influence	 of	 informational	
literacy	 is	 selective,	 we	 tested	 the	model,	 using	 LISREL	 9.10.	 Prior	 to	modeling,	 we	
examined	 whether	 multilevel	 analysis	 was	 required,	 by	 calculating	 the	 Intra-Class	
Correlation	(ICC).	An	ICC	of	10%	and	more	is	acknowledged	to	demonstrate	classroom	
level	variability.	The	ICC	values	on	classroom	level	(N=14)	were	0.07	for	Gr-1	CRS	and	
0.06	 for	Gr-1	OLS,	 respectively,	 indicating	 that	no	multilevel	 approach	was	 required.	
In	 addition	 to	 the	 ICC	 calculation,	 the	 design	 effect	was	 calculated	with	 the	 formula	
1	 +	 (average	 cluster	 size	 -	 1)*	 intra-class	 correlation.	 A	 design	 effect	 >2.0	 indicates	
the	necessity	of	a	multilevel	approach	(Peugh,	2010).	The	design	effects	were	below	
2.0	(1.53	and	 for	Gr-1	CRS	and	1.46	 for	Gr-1	OLS,	respectively),	also	confirming	that	
multilevel	approach	was	not	required.
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The	first	step	in	our	main	analysis	was	testing	the	model,	as	described	in	the	analysis	
section,	yielding	a	reasonable	model	fit:	Bentler’s	CFI	=	.95;	RMSEA	=	.12;	χ2(17)	=	33.24,	
p =	.011;	χ2/df	ratio	=	1.96.	The	second	step	was	to	examine	the	LISREL	modification	
indices,	 in	order	to	improve	the	model	fit.	The	modification	indices	suggested	to	free	
the	 link	of	 the	GCA	parameter	on	 the	OLS	parameter	 in	Grade	1	 (γ	6,2),	 indicating	a	
direct	effect	of	general	cognitive	abilities	on	oral	language	skills	in	Grade	1.	This	makes	
sense	 since	 general	 cognitive	 abilities	 are	 regarded	 to	 contribute	 to	 oral	 language	
skills	(Dickens,	2005;	Gerhardstein	&	Rovee-Collier,	2002;	Swanson	&	Alloway,	2012).	
This	led	to	an	improvement	in	the	model	fit:	CFI	=	.98;	RMSEA	=	.090,	χ2(16)	=	24.73,	p 
=	0.07,	Chi-Square/df	ratio	=	1.54.	This	step	not	only	improved	the	model	fit	but	it	also	
increased	the	total	explained	variance	for	OLS	from	16.3%	to	25.4%.	A	next	examination	
of	the	modification	indices	suggested	to	free	the	link	of	informational literacy	on	oral 
language skills	in	Grade	1	(γ	6,1),	suggesting	an	increasing	relevance	of	informational 
literacy	on	oral language skills	 in	Grade	1.	This	 led	 to	an	acceptable	 fit	of	 the	model:	
CFI	=	 .99;	RMSEA	=	 .053;	χ2(15)	=	17.80,	p =	0.27;	Chi-Square/df	ratio	=	1.19.	The	final	
model	explained	52.1%	of	the	total	variance	of	code-related	skills	and	30.9%	of	the	total	
variance	of	oral	language	skills	in	Grade	1.	This	final	model	is	shown	in	Figure	1.	

Additionally,	 in	Table	6,	 the	direct (DE),	 indirect	 (IE),	and	 total	 effects	 (TE)	of	 the	
standardized	solution	were	presented.	

Figure 1. Structural model of literacy development from K-1 through first grade
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Table 6. Standardized Solution of total effects (TE), direct effects (DE), indirect effects (IE) 
and estimated correlations	(R)

1st year Kindergarten 2nd year Kindergarten
Informa-

tional
literacy

General 
cognitive 
abilities

K-1 Code-
related  
skills

K-1 Oral
language 

Skills

K-2 Code-
related  
skills

K-2 Oral
language 

 skills
1st year kindergarten

K-1 CRS

TE 0.213* 0.499** 0.487**
DE 0.145 0.220* 0.487**
IE 0.068 0.297** -
R 0.300* 0.536** 0.653**

K-1 OLS

TE 0.140 0.573**
DE 0.140 0.573**
IE - -
R 0.240 0.597**

2nd year kindergarten

K-2 CRS

TE 0.172* 0.403** 0.808** 0.393**
DE - - 0.808** -
IE 0.172* 0.403** - 0.393**
R 0.242 0.433** 0.808** 0.528**

K-2 OLS

TE 0.095 0.389** 0.680**
DE - - 0.680**
IE 0.095 0.389** -
R 0.163 0.406** 0.680**

Grade 1

Grade 1 
CRS

TE 0.124* 0.291** 0.583** 0.284** 0.722**
DE - - - - 0.722**
IE 0.124* 0.291** 0.583** 0.284** -
R 0.175 0.312** 0.583** 0.381** 0.722**

Grade 1 
OLS

TE 0.282** 0.394** 0.142* 0.209*
DE 0.262** 0.312** - 0.209*
IE 0.020 0.081 0.142* -
R 0.351** 0.443** 0.391** 0.378**

** significant at 0.01 level, * significant at 0.05 level.      
 

Testing	 the	SEM	model	showed	 four	notable	 findings.	The	 first	 finding	concerned	
the	 increasing	 significance	 of	 informational	 literacy	 in	 this	 rural	 area	 in	 language	
development.	In	other	words,	literacy	use	by	parents	for	educational	and	informational	
purposes	 at	 home	 at	 the	 beginning	 stage	 of	 formal	 education,	 had	 an	 important	
relationship	 to	 language	 development,	 in	 particular	 to	 oral	 language	 skills	 in	 Grade	
1.	 In	K-1	and	K-2,	 the	role	of	 informational	 literacy	was	modest;	 the	direct	 effects	of	
informational	literacy	on	both	code-related	and	oral	language	skills	in	both	years	were	
not	significant.	Only	the	total	effects	on	code-related	skills	in	both	years	were	significant	
at	5%.	The	importance	of	informational	literacy,	however,	increased	from	K-1	to	Grade	
1.	 While	 the	 effect	 of	 informational	 literacy	 on	 code-related	 skills	 remained	 small,	
compared	to	the	direct	effects	in	K-1	(TE=0.12),	the	direct	(0.26)	and	total	effects	(0.28)	
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of	 informational	 literacy	on	oral	 language	 skills	 in	Grade	1	 increased.	Note	 that	 this	
effect	came	about	on	top	of	the	effects	of	the	development	of	the	oral	language	skills	in	
the	preceding	years	and	the	influence	of	general	cognitive	abilities.

A	second	finding	was	that,	in	contrast	with	the	increasing	importance	of	informational	
literacy,	 the	 influence	of	general	cognitive	abilities	decreased,	although	 it	did	remain	
substantial.	The	total	effects	of	the	general	cognitive	abilities	in	K-1	were	about	0.50,	
while	the	total	effects	in	Grade	1	were	less	than	0.30	for	CRS	and	about	.40	for	OLS.	

A	 third	 notable	 finding	 concerns	 the	 development	 of	 oral	 language	 skills.	 As	
Storch	 and	Whitehurst	 (2002)	 concluded,	 the	 importance	 of	 oral	 language	 skills	 for	
the	development	of	code-related	skills	in	the	early	stage	of	literacy	development	was	
obvious.	There	was	a	substantial	relationship	between	oral	language	skills	in	K-1	and	
code-related	skills	in	K-1.	Oral	language	skills	in	K-1	were	not	only	important	for	the	
performance	of	the	code-related	skills,	but	also	for	the	performance	of	these	skills	in	
successive	years.

A	 last	 notable	 point	 is	 that	 proficiency	 in	 code-related	 skills	 at	 the	 beginning	 of	
formal	education	appeared	to	be	a	good	predictor	of	 these	skills	 in	successive	years.	
Not	only	were	the	direct	effects	of	code-related	skills	over	the	successive	year	stable,	
but	the	indirect	effect	of	CRS	in	K-1	on	CRS	in	Grade	1	via	CRS	in	K-2	was	substantial	as	
well	(β=0.58).	In	contrast	to	the	stability	of	code-related	skills	over	the	years,	there	was	
a	decline	in	the	values	of	the	beta’s	of	the	oral	language	skills	between	K-2	and	Grade	1	
to	.21.

Discussion
The	main	topic	of	the	current	study	concerns	the	question	of	how	socioeconomic	and	
cultural	factors	in	rural	areas	relate	to	children’s	home	environment,	and	how	children’s	
home	environment	affects	the	early	language	and	literacy	development	of	children	in	
the	early	grades	of	formal	education.	Our	focus	was	particularly	on	the	countryside	in	
the	northeastern	part	of	the	Netherlands.

The	first	research	question	concerns	the	socioeconomic	and	cultural	characteristics	
of	the	parents	 in	this	area.	We	hereby	looked	at	educational	attainment,	 literacy	use,	
and	 the	degree	 of	 symbolic	 content	 in	 jobs.	With	 respect	 to	 educational	 attainment,	
people	with	a	low	to	intermediate	(vocational)	level	of	education	were	overrepresented	
in	our	sample	from	the	northeast	Netherlands,	and	people	with	high	education	were	
underrepresented,	as	is	the	case	in	many	rural	areas.	In	the	current	sample,	nearly	50	
percent	of	 the	parents	were	middle	educated,	which	 is	about	 ten	percent	more	 than	
the	 nationwide	 average.	 Table	 5	 showed	 that	 the	 educational	 attainment	 of	 these	
parents	was	related	to	their	language	use:	higher-educated	parents	use	language	more	
for	 informational	and	educational	purposes	compared	to	lower	and	middle-educated	
parents.	Informational	literacy	is	also	highly	related	to	the	degree	of	symbolic	content	
in	jobs.	This	indicates	that	parents	in	this	area,	who	have	jobs	with	a	higher	degree	of	
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symbolic	job	content	use	language	for	informational	purposes.	These	findings	were	in	
line	with	results	from	studies	by	Leseman	and	colleagues	(Leseman	&	De	Jong,	1998;	
Leseman,	1999;	Leseman	&	Van	Tuijl,	2006),	who	also	concluded	that	parents	who	have	
jobs	with	a	high	degree	of	symbolic	job	content,	used	language	more	for	informational	
purposes.	 In	 contrast	 to	 findings	 in	 these	 studies,	 however,	 educational	 attainment	
and	symbolic	job	content	in	our	sample	were	not	related.	Moreover,	and	in	contrast	to	
findings	in	these	studies,	the	recreational	literacy	scale,	indicating	contextualized	here-
and-now	discourse	for	instrumental	or	functional	purposes,	had	no	relationship	in	our	
sample	to	any	of	the	other	parental	background	characteristics.	Apparently,	the	degree	
of	 contextualized	 language	 used	 by	 parents	 did	 not	 differentiate	 across	 educational	
level,	or	across	any	of	 the	cultural	background	characteristics.	To	summarize,	on	 the	
basis	of	our	sample,	we	can	confirm	our	hypothesis	that	higher-educated	people	in	the	
northeast	 of	 the	Netherlands,	 like	 in	many	 other	 rural	 areas,	 are	 underrepresented.	
On	 an	 aggregated	 level,	 there	 is	 a	 relationship	 between	 educational	 attainment	 and	
lifestyle	elements	such	as	language	use	and	the	degree	of	symbolic	content	in	jobs.	We	
will	return	to	this	topic	further	on.

Another	finding	concerned	the	development	of	language	proficiency	in	children	in	
the	northeast	of	the	Netherlands.	To	be	more	specific,	there	seemed	to	be	hardly	any	
delay	 in	receptive vocabulary	 from	K-2	onwards,	since	the	average	score	for	the	total 
group	in	our	sample	in	K-2	and	Grade	1	was	on	national	average	level.	These	findings	
contradict	previous	 findings	 in	 the	 same	area	 (Driessen,	2013b;	Van	der	Vegt	&	Van	
Velzen,	2002;	Vogels	&	Bronneman-Helmers,	2003),	along	with	findings	in	other	rural	
areas	 (Durham	&	 Smith,	 2006;	 Vernon-Feagans	 et	 al.,	 2012)	 that	 reported	 language	
delays	in	children	from	rural	areas.	Three	remarks,	however,	need	to	be	made.

First,	children	whose	parents	completed	the	questionnaire,	performed	significantly	
better	on	the	vocabulary	test	than	their	peers	whose	parents	did	not	(see	Table	3).	In	K-2,	
children	of	parents,	who	did	not	fill	out	the	questionnaire,	performed,	on	average,	below	
the	national	average	level.	A	closer	examination	of	the	table	showed	that	the	distribution	
of	the	group	of	children	whose	parents	did	not	complete	the	questionnaire	was	broader,	
indicating	 that	 this	 group	was	more	 heterogeneous.	 Apparently,	 within	 our	 sample,	
there	was	a	relatively	large	subgroup	of	children	with	relatively	low	scores	on	receptive	
vocabulary.	This	finding	matched	with	outcomes	of	the	effect	study	by	Beekhoven	and	
colleagues	(2011),	conducted	in	a	comparable	rural	area	in	the	northeastern	part	of	the	
Netherlands.	They	concluded	that	the	average	score	on	the	same	receptive	vocabulary	
test	of	three-year-old	toddlers	was	at	the	national	average	level,	but	that	the	differences	
within	this	group	were	large,	and	a	relatively	large	subgroup	had	very	low	scores.

Second,	 both	 groups	 -	 the	 group	 of	 children	 whose	 parents	 completed	 the	
questionnaire	and	the	group	of	children	whose	parents	did	not	-	differed	not	only	 in	
receptive	 vocabulary,	 but	 also	 in	 both	 code-related	 skills	 in	 K-1	 (Early Reading	 and	
Phonics)	and	in	Early	Reading	in	K-2,	which	are	regarded	as	prerequisites	for	decoding	
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in	Grade	1	(Storch	&	Whitehurst,	2002).	In	Grade	1,	however,	the	difference	between	
both	 groups	 on	 decoding	 was	 no	 longer	 significant,	 and	 the	 scores	 of	 both	 groups	
were	 at	 the	 national	 average	 level.	 In	 contrast,	 in	 Grade	 1,	 the	 differences	 between	
both	 groups	 on	 receptive	 vocabulary	 remained	 significant.	 This	 is	 a	 notable	 finding.	
One	possible	explanation	could	be	that	it	is	known	that	in	the	Netherlands,	the	focus	
of	 reading	 instruction	 in	 the	 early	 years	 at	 primary	 school	 is	 mainly	 on	 decoding,	
even	in	kindergarten	(De	Jong	&	Leseman,	2001;	Wentink,	Verhoeven,	&	Van	Druenen,	
2012).	Furthermore,	decoding	is	regarded	as	a	rather	technical	skill	that	requires	less	
cognitive	ability	than,	for	example,	vocabulary	or	grammar	(Cain	et	al.,	2004;	Oakhill	&	
Cain,	2012;	Rowe,	2013).	Initial	differences	for	code-related	skills	among	children	could	
therefore	be	leveled	out	through	adequate	reading	instruction.	Apparently,	it	is	harder	
for	education	to	level	out	differences	in	oral	language	skills.	

Third,	in	contrast	to	receptive	vocabulary,	the	score	for	productive	vocabulary	in	all	
children	did	remain	below	the	nation	average	score,	although	the	growth	in	productive	
vocabulary	 between	K-2	 and	Grade	 1	was	 significant.	 To	 summarize,	we	 need	 to	 be	
cautious	about	our	findings	concerning	the	 language	development	of	children	in	this	
region,	because the	picture	we	have	of	language	delays	in	the	northeast	of	the	Netherlands	
appears	to	be	nuanced.	On	average,	in	our	sample,	children	from	K-2	onwards	do	not	
generally	experience	any	delay	in	receptive	vocabulary	and	in	decoding,	although	there	
does	seem	to	be	a	subgroup	of	children	who	do	have	severe	delays,	particularly	when	it	
comes	to	receptive	vocabulary.	Unfortunately,	we	were	unable	to	obtain	a	clear	view	of	
their	backgrounds,	since	their	parents	did	not	participate	in	our	research.	Additionally,	
we	were	 able	 to	 conclude	 that,	 on	 average,	 initial	 differences	 on	 code-related	 skills	
leveled	out,	once	the	children	were	in	Grade	1.

The	 second	 research	 question	 of	 this	 study	 is	whether	 literacy	 use	 of	 parents	 in	
the	northeast	of	the	Netherlands	of	children	in	the	pre-K	period	can	be	regarded	as	a	
predictor	of	language	proficiency	of	children	in	Grade	1.	According	to	our	SEM	model,	
we	were	 able	 to	 answer	 that	 question	 affirmatively.	 The	 results	 of	 the	 SEM	analysis	
demonstrated	 an	 effect	 of	 informational	 literacy	 on	 language	 proficiency	 in	 Grade	
1,	 in	 particular	 on	 oral	 language	 skills.	 Even	 after	 controlling	 for	 general	 cognitive	
abilities,	and	even	after	including	preceding	language	skills	as	predictors,	there	was	a	
medium-sized	direct	effect	of	informational	literacy	on	oral	language	skills.	The	effect	of	
informational	literacy	on	code-related	skills	was	indirect	and	smaller	in	effect	size	but	
still	statistically	significant.

The	 third	 research	 question	 is	 whether	 this	 effect	 of	 informational	 literacy	 on	
language	 proficiency	 is	 selective.	 Put	 differently,	 does	 the	 relationship	 between	
informational	 literacy	 and	 code-related	 and	 oral	 language	 skills	 change	 over	 time?	
Examining	the	SEM	model	and	Table	6	shows	that	the	effect	of	informational	literacy	
on	language	development	during	the	first	two	years	in	kindergarten	is	only	significant	
for	code-related	skills.	In	K-1	as	in	K-2,	these	are	both	indirect	effects.	In	Grade	1,	the	
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indirect	effect	of	informational	literacy	on	code-related	skills	remained	modest,	whereas	
the	direct	effect	of	informational	literacy	on	oral	language	skills	became	medium-sized.	
This	pattern	of	change	between	K-1	and	Grade	1	is	comparable	to	the	effect	De	Jong	and	
Leseman	(2001)	found	between	Grade	1	and	Grade	3.	The	results	may	indicate	that	the	
language	use	of	parents	has	a	kind	of	a	“sleeper	effect”	on	oral	skills	in	Grade	1.	More	
specifically,	whether	parents	use	language	for	informational	purposes	and	are	focused	
on	gaining	new	knowledge,	measured	at	the	beginning	stage	of	formal	education,	had	
effect	 on	 oral	 skills	 like	word	 knowledge	 and	 grammar	 knowledge	 in	 Grade	 1,	 even	
when	controlled	for	general	cognitive	abilities	and	previous	language	skills.	Although	
we	assume	that	the	nature	of	language	use	by	parents,	measured	in	K-1,	at	the	beginning	
stage	of	formal	education,	continues	during	K-2	and	Grade	1,	the	effect	of	this	language	
use	 on	 oral	 language	 skills	 did	 not	 appear	 until	 Grade	 1.	 This	 finding	 stresses	 the	
importance	of	decontextualized	parental	language	input	in	the	preschool	years	when	
it	comes	to	oral	language	skills	later	on.	And	in	so	doing,	this,	this	finding	is	in	line	with	
other	studies	that	have	shown	that	academic	language	input	in	the	preschool	years	has	
an	effect	on	specific	language	skills	later	on	(Leseman	et	al.,	2009;	Rowe,	2013;	Scheele	
et	al.,	2012).

Subsequently,	 this	 raises	 the	 question	 about	 the	 actual	 mechanisms	 involved	 in		
language	development	in	rural	families.	Heath	(1986a)	presumed	that	seeing	parents	
incorporating	 information	 from	 written	 materials,	 not	 only	 provides	 children	 with	
“tools”	that	in	the	end	lead	to	better	oral	language	skills	but	also	introduces	them	to	a	
lifestyle,	in	which	the	function	of	literacy	is	reading to learn	or	as	Wells	(1987)	called	
it,	communication of knowledge.	This	lifestyle,	however,	is	regarded	as	an	aspect	of	the	
dominant	literate	culture	(Collins	&	Blot,	2003;	Leseman,	1994)	and	is	more	related	to	
literacy	use	at	school	(school	literacy)	than	to	a	lifestyle	in	which	language	use	is	highly	
contextualized	 and	 is	 functional	 in	 nature.	 The	 latter,	 however,	 could	 be	 satisfactory	
within	a	community,	which	mainly	requires	functional	language	use	(Barton	&	Hamilton,	
1998;	Heath,	1983).	With	respect	to	the	lifestyle	of	the	parents	in	our	sample,	in	which	
lower	and	middle-educated	parents	were	overrepresented,	we	concluded	that	in	many	
families	 language	 use	 seemed	 to	 be	 rather	 contextualized.	 This	 implies	 a	 difference	
with	language	use	in	school,	which	is	assumed	to	be	decontextualized.	The	question	is	
whether	this	gap	hinders	the	children	in	our	sample	in	their	language	development.	We	
do	know	that	in	our	rural	sample,	parents,	on	average,	do	not	seem	to	be	oriented	that	
much	towards	gaining	new	information:	their	 language	use	is	merely	contextualized;		
on	average,	these	parents	do	not	have	a	high	degree	of	symbolic	content	in	their	jobs.	At	
this	stage	of	language	development,	however,	this	lifestyle	led	to	a	receptive	vocabulary	
level	in	this	region	of	the	Netherlands,	that	was,	on	average,		comparable	to	the	national	
average	score.	This	fact,	in	itself,	is	encouraging,	and	suggests	that	the	gap	is	not	that	
large.	 One	 remark,	 however,	 needs	 to	 be	made.	 Although,	 on	 average,	 the	 receptive	
vocabulary	 and	 grammar	 score	 in	 Grade	 1	 in	 this	 region	 is	 at	 the	 national	 average	
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level,	there	is	no	guarantee	that	more	complex	oral	skills,	like	reading	comprehension,	
will	develop	without	a	hitch.	There	 is	growing	evidence	that	reading	comprehension	
problems	appear	about	the	fourth	grade	(the	so-called	fourth-grade slump),	when	more	
world	knowledge	is	required	and	when	it	is	important	to	read	behind	the	text	(Chall	&	
Jacobs,	2003;	Heath,	1986a;	Leach,	Scarborough,	&	Rescorla,	2003;	Leseman	&	Hamers,	
2007).	 To	 read	 behind	 the	 text,	 so-called	 deep vocabulary	 is	 required	 (Leseman	 &	
Hamers,	2007;	Proctor	et	al.,	2011),	which	indicates	the	varied	and	nuanced	dimensions	
entailed	 in	 vocabulary	 knowledge	 (Pearson,	 Hiebert,	 &	 Kamil,	 2007).	 Previous	
research	in	comparable	rural	areas	in	Northeast	Netherlands	has	shown	that	children	
have	 problems	 with	 reading	 comprehension	 from	 Grade	 4	 onwards.	 (e.g.	 Kruijer	 &	
Kassenberg,	2008).	Longitudinal	research	is	needed	to	determine	whether	(or	not)	the	
assumed	gap	between	school	literacy	and	the	lifestyle	of	the	parents	in	our	sample	will	
result	in	reading	comprehension	problems.

Limitations
There	are	two	limitations	to	the	present	study.	The	first	 limitation	is	that	the	current	
study	suffered	from	a	selective	sample	vis-à-vis	phonics,	early	reading,	and	receptive	
vocabulary,	 indicating	 that	 children	 of	 parents	 who	 completed	 the	 questionnaire	
performed	better	than	their	peers,	whose	parents	did	not.	Participation	in	school-related	
activities,	 like	completing	a	questionnaire,	seemed	to	predict	differences	in	academic	
skills,	when	4-year-olds	start	school.	We	do	not	expect,	however,	that	the	mechanisms	
between	the	language	use	of	parents	and	later	language	proficiency,	as	described	in	our	
model,	would	end	up	being	different	for	parents	who	did	not	fill	out	the	questionnaire.

	The	second	limitation	involves	the	size	of	the	sample.	In	structural	equation	modeling,	
the	rule	of	thumb	is	a	ratio	of	1	variable:	20	objects.	Therefore,	we	had	to	create	a	model	
without	latent	variables.	In	that	case,	a	ratio	of	1:5	is	sufficient	(Kenny,	2014).	In	small	
samples,	the	chance	of	Type	I	errors	is	larger.	To	prevent	this,	we	used	the	CFI	measure	
to	the	model	fit,	since	this	measurement	is	regarded	as	not	being	sensitive	to	sample	
size	(Kenny,	2014).

Implications
In	 the	 current	 study	 we	 examined	 the	 socioeconomic	 and	 cultural	 background	
characteristics	of	parents	in	the	northeastern	part	of	the	Netherlands.	The	study	showed	
that	the	use	of	literacy	for	informational	purposes	by	parents	increasingly	predicts	oral	
language	skills	in	Grade	1.	Literacy	use	for	informational	purposes,	however,	is	a	lifestyle	
feature	that	is	regarded	as	being	related	to	the	dominant	literacy.	Literacy	use	of	parents	
in	our	rural	sample,	however,	appeared	to	be	rather	contextualized	and	functional	by	
nature,	 and	 could	 therefore	 be	 regarded	 as	 vernacular literacy	 (Barton	 &	 Hamilton,	
1998;	Barton	&	Hamilton,	2000;	Collins	&	Blot,	2003;	Leseman,	1994;	Street,	2011).	This	
gap	illustrates	the	complexity	of	the	policy	of	leveling	the	playing	field	(Meijnen,	2003;	
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Neuman	&	Celano,	2012).	It	shows	the	necessity	for	school,	school	boards,	libraries,	and	
local	authorities	to	incorporate	the	lifestyle	of	parents	in	the	northeastern	part	of	the	
Netherlands	in	tackling	language	delays.	

Second,	this	research	has	shown	that	oral	language	skills	play	an	important	role	in	
language	development,	not	only	for	the	development	of	oral	skills	later	on	but	also	for	
the	development	of	code-related	skills	at	the	beginning	stage	of	literacy	development.	
Although	 we	 agree	 that	 the	 focus	 during	 the	 initial	 years	 at	 primary	 school	 is	 on	
decoding,	we	also	want	 to	emphasize	 the	 importance	of	 incorporating	oral	 language	
skills	 in	the	curriculum	of	the	early	years	 in	school,	 in	particular	the	development	of	
deep	vocabulary	(Proctor	et	al.,	2011).

Third,	in	this	research	we	examined	literacy	use	by	parents,	using	a	questionnaire.	
To	deepen	our	insight	into	the	specific	use	of	language	by	parents	in	this	region,	the	use	
of	observational	data	is	required.	A	linguistic	framework,	such	as	in	the	DASH	studies	
(Leseman	et	al.,	2009;	Scheele	et	al.,	2012),	could	be	useful	in	analyzing	the	content	and	
specific	linguistic	structure	of	parental	utterances	in	this	region.

APPENDIX

Tabel.	 Spearman correlation matrix, used as input file for the SEM analyses in the 
current study

InfoLit GCA K-1 CRS K-1 OLS K-2 CRS K-2 OLS Gr-1 CRS Gr-1 OLS
InfoLit 1.000 .175 .300 .240 .191 .250 .177 .356
GCA 1.000 .536 .597 .467 .371 .475 .374
K-1 CRS 1.000 .653 .808 .509 .623 .329
K-1 OLS 1.000 .487 .680 .337 .534
K-2 CRS 1.000 .433 .733 .217
K-2 OLS 1.000 .256 .423
Gr-1 CRS 1.000 -.027
Gr-1 OLS 1.000
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Samenvatting
Oost-Groningen	is	een	gebied	met	traditioneel	veel	leerlingen	met	taalachterstanden.	
Recent	reviewonderzoek	heeft	dat	nog	eens	bevestigd.	Inmiddels	is	veel	bekend	over	de	
achtergronden	van	taalachterstanden.	Desondanks	stagneert	de	achterstandsbestrijding	
in	 deze	 regio.	 In	 deze	 bijdrage	 wordt	 getracht	 na	 te	 gaan	 op	 welke	 manier	
achtergrondkenmerken	 van	 ouders	 uit	 Oost-Groningen,	 hun	 verwachtingen	 van	 hun	
kinderen,	 hun	 opvattingen	 ten	 aanzien	 van	 onderwijs	 en	 aspecten	 van	 informele	
educatie	een	verklaring	kunnen	vormen	voor	de	taalontwikkeling	van	4-jarige	kinderen	
in	groep	1.	Uit	toetsing	van	het	gepresenteerde	theoretische	model	met	LISREL	blijkt	
dat	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	in	Oost-Groningen	substantieel	mediëren	
tussen	achtergrondkenmerken	van	ouders	en	de	taalontwikkeling,	ook	als	gecontroleerd	
wordt	 intelligentie	en	verbaal	geheugen	van	de	kinderen.	Ook	mediëren	opvattingen	
en	 verwachtingen	 tussen	 de	 achtergrondkenmerken	 en	 aspecten	 van	 informele	
educatie.	 Informele	 educatie	medieert	 echter	 niet	 tussen	 de	 achtergrondkenmerken	
en	 taalontwikkeling.	 Het	 belang	 van	 informatieve	 geletterdheid	 van	 ouders	 en	
van	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 wordt	 besproken.	 Het	 feit	 dat	 opvattingen	 en	
verwachtingen	 als	 leefstijlkenmerk	 doorwerken	 in	 de	 proximale	 processen,	 maar	
tevens	verankerd	zijn	in	de	culturele	leefstijl	van	ouders	weerspiegelt	de	complexiteit	
van	het	vraagstuk.
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Inleiding
Van	 tijd	 tot	 tijd	 verschijnen	er	publicaties	waaruit	 blijkt	 dat	de	 schoolprestaties	 van	
Nederlandse	kinderen	in	plattelandsregio’s	als	Zeeland	(o.a.	Riemersma	&	Maslowski,	
2007),	 Zuidoost-Drenthe	 (Mulder	 &	 Kloprogge,	 2001;	 Van	 Ruijven,	 2005)	 en	 Oost-
Groningen	 (Stellingwerf	 et	 al.,	 2004;	 Van	 Oosterhout,	 1992)	 achterblijven	 bij	 het	
landelijk	 gemiddelde.	 Recentelijk	 concludeerden	 Mulder	 en	 Meijnen	 (2013)	 in	 een	
overzichtsstudie	dat	bij	deze	autochtone	doelgroep	in	dit	opzicht	al	lange	tijd	geen	enkele	
vooruitgang	te	bespeuren	valt.	Driessen	(2013a)	concludeert	op	basis	van	onderzoek	
naar	de	ontwikkeling	van	doelgroepen	van	het	onderwijsachterstandenbeleid	 tussen	
1995-2011	“dat de autochtone doelgroep, met name wonend in plattelandsgebieden in 
het noorden, blijvende stimulering behoeft	 (p.81)”.	 Hoewel	 recent	 onderzoek	 van	 de	
Inspectie	 van	 het	 Onderwijs	 aangeeft	 dat	 leerlingen	 in	 groep	 4	 in	Noord-Nederland	
de	achterstand	op	het	gebied	van	taal	lijken	in	te	lopen	(Inspectie	van	het	Onderwijs,	
2013),	blijkt	uit	hetzelfde	onderzoek	dat	de	gemiddelde	schoolscores	van	de	eindtoets	
basisonderwijs	in	Drenthe	en	vooral	in	de	provincie	Groningen	nog	altijd	ruim	onder	
het	landelijke	gemiddelde	blijven.	

Het	 is	 aannemelijk	 dat	 de	 achtergronden	 van	 onderwijsachterstanden	 van	
kinderen	op	het	platteland	anders	van	aard	zijn	dan	die	van	hun	 leeftijdsgenoten	 in	
verstedelijkt	gebied	(Van	der	Vegt	&	Van	Velzen,	2002;	Vogels,	2006).	In	de	eerste	plaats	
kent	 het	 platteland	 door	 zijn	 specifieke	 economische	 ontwikkeling	 een	 eenzijdige	
beroepenstructuur.	Voor	mensen	met	een	hogere	opleiding	 is	op	het	platteland	vaak	
geen	werk	overeenkomstig	hun	opleidingsniveau	 te	vinden	 (Latten	et	al.,	2008).	Het	
gevolg	 van	 de	 eenzijdige	 beroepenstructuur	 is	 dat	 kansrijke	 jongeren	 uit	 de	 dorpen	
wegtrekken,	terwijl	jongeren	met	minder	ambitie	of	mogelijkheden	blijven	(Das	&	De	
Feijter,	2009).	Latten,	Das	en	Chkalova	(2008)	spreken	over	een	“braindrain”	van	hoger	
opgeleiden	uit	Noord-Nederland	richting	West-Nederland.

Het	 tweede	 verschil	 is	 cultureel	 van	 aard.	 Van	 der	 Vegt	 en	 Van	 Velzen	 (2002)	
veronderstellen	“dat de cultuur in een aantal plattelandsregio’s helemaal niet zo erg gericht 
is op maximalisering van onderwijsprestaties of het scheppen van een zo rijk mogelijke 
intellectuele omgeving (p.35)”. Deze	 typische	 plattelandscultuur	 kan	 tot	 uitdrukking	
komen	in	een	relatief	geringe	participatie	aan	de	cultuur van geletterdheid	(vgl.	Leseman,	
1989),	maar	 ook	 in	 lagere	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 de	 rol	 van	 onderwijs.	 Zo	
noemen	Ledoux	e.a.	(2011)	en	Mulder	en	Meijnen	(2013)	de	geringe	ambitie	van	ouders	
en	de	grote	kloof	tussen	schoolklimaat	en	gezinscultuur	als	mogelijke	verklaring	van	
onderwijsachterstanden.	De	 relatie	 tussen	opleidingsniveau	van	ouders	 enerzijds	 en	
geletterdheid,	opvoedingsideeën	en	verwachtingen	van	ouders	anderzijds	en	de	invloed	
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hiervan	op	de	schoolprestaties	van	de	kinderen	is	als	mechanisme	ruim	gedocumenteerd	
(Kloprogge,	2003;	Phillipson	&	Phillipson,	2007;	Sigel	et	al.,	1992),	maar	nog	niet	 in	
samenhang	 onderzocht	 voor	 de	 autochtone	doelgroep	 in	Noord-Nederland.	Op	 zoek	
naar	regiospecifieke	kenmerken	van	onderwijsachterstanden	willen	we	in	deze	bijdrage	
nagaan	op	welke	manier	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	in	Oost-Groningen	
mediëren	tussen	sociaal-economische	achtergrondkenmerken	en	de	taalprestaties	van	
hun	kinderen	aan	het	begin	van	de	basisschool.	Een	dergelijk	onderzoek	kan	 inzicht	
bieden	in	de	mogelijke	oorzaken	van	de	hardnekkige	onderwijsachterstanden	in	deze	
regio	(Mulder	&	Meijnen,	2013).

Theoretisch kader
Traditioneel	 stonden	opvoeding	en	onderwijs	op	het	platteland	 in	het	 teken	van	het	
toekomstig	beroep	van	de	kinderen,	voornamelijk	laaggeschoold	werk	in	de	landbouw	
(Neele,	2011).	Vertaald	naar	de	21e	eeuw	lijkt	dit	mechanisme	nog	steeds	op	te	treden,	
hoewel	het	werk	in	de	landbouw	inmiddels	heeft	plaatsgemaakt	voor	werk	in	middelbare	
beroepen	 in	 handel,	 industrie	 en	 zorg	 (Dijk,	 2014).	 Dit	 gegeven	 zou	 van	 invloed	
kunnen	zijn	op	het	educatief	klimaat	binnen	de	gezinnen.	Diverse	antropologische	en	
etnografische	studies	hebben	namelijk	een	relatie	aangetoond	tussen	de	opleiding	en	
het	beroep	van	de	ouders	en	de	manier	waarop	in	gezinnen	met	taal	en	geletterdheid	
wordt	omgegaan	(Heath,	1986b;	Barton	&	Hamilton,	2000;	Leseman	&	De	Jong,	1998).	
De	 mogelijkheid	 voor	 kinderen	 om	 al	 vroeg	 ingewijd	 te	 worden	 in	 de	 cultuur	 van	
geletterdheid	 hangt	 sterk	 af	 van	 de	 functies	 en	 het	 gebruik	 van	 geschreven	 taal	 en	
daarmee	samenhangende	vormen	van	mondeling	taalgebruik	(ook	wel	aangeduid	als	
oral literacy)	door	hun	ouders	 thuis.	Heath	 (1983,	1986)	onderscheidt	verschillende	
functies	 van	 geletterdheid.	 Instrumentele	 geletterdheid,	 bijvoorbeeld,	 betreft	 het	
gebruik	van	geschreven	taal	voor	alledaagse	praktische	zaken,	terwijl	epistemologische	
geletterdheid	 verwijst	 naar	 gebruik	 van	 geletterdheid	 voor	 informatievergaring	 en	
kennisdoeleinden	 (Heath,	 1983).	 De	 wijzen	 waarop	 geletterdheid	 wordt	 gebruikt,	
hangt	af	 van	de	opleiding	van	de	ouders,	hun	werk,	het	 sociale	netwerk	waarvan	ze	
deel	uitmaken,	de	tradities	waarin	ze	zelf	zijn	opgegroeid	en	de	leefstijl	van	de	(sub)
cultuur	 in	 de	 buurt	 of	 het	 dorp	 waarin	 ze	 leven	 (Heath,	 1986b).	 Kohn	 en	 Schooler	
(1983)	 toonden	relaties	aan	 tussen	de	mate	waarin	ouders	 in	hun	werk	met	 taal	 en	
andere	symboolsystemen	te	maken	krijgen	enerzijds,	en	hun	leefstijl,	geletterdheid	en	
pedagogische	waarden,	 anderzijds.	 In	Nederland	werden	 door	 Leseman	 en	 collega’s	
(Leseman	 &	 De	 Jong,	 1998;	 Leseman	 &	 Van	 Tuijl,	 2006)	 overeenkomstige	 relaties	
gevonden	tussen	het	opleidingsniveau,	de	inhoud	van	het	beroep	en	de	wijze	waarop	
ouders	 in	 het	 gezin	 taal	 en	 geletterdheid	 gebruiken.	 De	 hoger	 opgeleiden	 in	 dit	
onderzoek	hadden	vaker	beroepen	met	een	symbolische	inhoud	en	gebruikten	taal	en	
geletterdheid	vaker	voor	informatieve	en	educatieve	doelen	dan	de	lager	opgeleiden.	
Lager	 opgeleiden	 gebruikten	 taal	 en	 geletterdheid	 vaker	 voor	 instrumentele	 en	
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recreatieve	 doeleinden	 dan	 voor	 informatieve	 en	 educatieve.	 Toegepast	 op	 de	 regio	
Oost-Groningen,	veronderstellen	we	op	basis	van	deze	studies	dat	de	dominantie	van	
beroepen	op	het	niveau	van	middelbaar	beroepsonderwijs	tot	gevolg	heeft	dat	in	veel	
gezinnen	 in	deze	 regio	het	 gebruik	 van	 geletterdheid	 vooral	 instrumenteel	 van	 aard	
is	 en	 minder	 gericht	 is	 op	 kennisdoeleinden.	 De	 eenzijdige	 beroepenstructuur,	 zo	
veronderstellen	wij,	 is	 daarmee	 indirect	 van	 invloed	 op	 het	 educatieve	 kapitaal	 van	
het	 gezin,	 dat	wil	 zeggen,	 op	 het	 thuis	 al	 of	 niet	 doelbewust	 aangeboden	 informele	
curriculum	dat	 jonge	kinderen	voorbereidt	op	de	basisschool	 (Doolaard	&	Leseman,	
2008).

Educatief	kapitaal	komt	onder	meer	tot	uiting	in	praktijken	van	informele educatie	
thuis,	 bijvoorbeeld	 in	 de	 mate	 waarin	 en	 de	 manier	 waarop	 ouders	 thuis	 met	 hun	
kinderen	geletterde	taalactiviteiten	uitvoeren	of	in	het	aantal	kinderboeken	dat	ouders	
voor	hun	kinderen	aanschaffen	 (Stephenson,	Parrila,	Georgiou,	&	Kirby,	 2008).	Deze	
informele	educatie	bereidt	jonge	kinderen	voor	op	de	basisschool.	Vanuit	de	verschillen	
in	 geletterdheid	 van	 hun	 ouders	 zullen	 kinderen	 op	 verschillende	 wijzen	 worden	
voorbereid	op	de	basisschool.	De	verschillen	in	geletterdheid	kunnen	tot	uiting	komen	
in	de	interactie	met	kinderen,	bijvoorbeeld	in	de	mate	van	abstractie	van	het	taalgebruik	
(o.a.	Henrichs,	2010),	de	manier	van	vragen	stellen	(Collins	&	Blot,	2003)	en	de	thema’s	
die	besproken	worden	tussen	kinderen	en	volwassenen	(Leseman	&	Van	Tuijl,	2006).	
Informele	educatie	medieert	op	deze	manier	tussen	de	geletterdheid	van	ouders	en	de	
taalontwikkeling	van	hun	kinderen.

Verwant	 aan	 de	 rol	 van	 educatief	 kapitaal,	 is	 het	 effect	 van	 opvattingen	 van	
ouders	over	het	belang	van	onderwijs	en	de	ambities	die	zij	hebben	ten	aanzien	van	
de	onderwijsloopbaan	van	hun	kinderen.	Het	gaat	daarbij	om	het	belang	dat	ouders	
toekennen	 aan	 het	 verwerven	 van	 kennis	 en	 het	 volgen	 van	 onderwijs,	 en	 om	 hun	
ambities	met	 betrekking	 tot	 het	 latere	 beroep	 van	 hun	 kinderen	 (Kloprogge,	 2003).	
Van	der	Vegt	en	Van	Velzen	(2002)	stellen	“dat onderwijs op het platteland niet altijd 
gezien wordt als sleutel tot maatschappelijke stijging	 (p.35)”.	Rowe	en	Casillas	(2011)	
laten	tevens	zien	dat	ambities	van	ouders	samenhangen	met	de	mate	van	academisch	
taalgebruik	en	daarmee	met	de	wijze	van	geletterdheid	van	ouders.	Zowel	DeBaryshe	
en	Binder	(1994)	als	Boomstra,	Van	Dijk,	Jorna	en	Van	Geert	(2012)	laten	zien	dat	de	
opvattingen	van	ouders	over	onderwijs	en	hun	ambities	zich	concreet	vertalen	in	praat-	
en	voorleesgedrag	thuis	en	dat	deze	opvattingen	daarmee	zowel	mediëren	tussen	SES	
en	geletterdheid	van	ouders	als	tussen	SES	en	informele	educatie.

Naast	opvattingen	spelen	verwachtingen	van	ouders	ten	aanzien	van	de	schoolloop-
baan	van	hun	kinderen	op	het	platteland	een	rol	(Kloprogge,	2003).	Een	groot	aantal	
studies	 toont	 aan	 dat	 vooral	 ouders	met	 een	 lage	 SES	 lage	 onderwijsverwachtingen	
hebben	en	dat	lage	onderwijsverwachtingen	van	ouders	een	negatieve	invloed	hebben	
op	 de	 schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen	 (Stephenson	 et	 al.,	 2008;	 Phillipson	 &	
Phillipson,	2012).	Tussen	SES,	verwachtingen	en	schoolprestaties	is	daarom	eveneens	
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sprake	 van	 een	 mediatierelatie.	 Het	 opleidingsniveau	 als	 achtergrondkenmerk	 van	
ouders	 is	 van	 invloed	op	hun	verwachtingen	 en	deze	 verwachtingen	 zijn	 vervolgens	
via	informele	educatie	in	het	gezin	van	invloed	op	de	schoolprestaties	van	de	kinderen.

Bovenstaande	 veronderstelde	 paden	 geven	 inzicht	 in	 de	 manier	 waarop	 de	
omgeving	 van	 invloed	 is	 op	 de	 onderwijsprestaties	 van	 kinderen.	 Daarnaast	 zijn	
er	 kindkenmerken	 van	belang,	met	name	het	 leervermogen	van	het	 kind,	waarin	de	
genetische	aanleg	van	het	kind	tot	uitdrukking	komt.	Met	betrekking	tot	de	hardnekkige	
onderwijsachterstanden	van	bepaalde	bevolkingsgroepen,	is	de	klassieke	visie	dat	vooral	
omgevingsfactoren	van	belang	zijn.	Beleid	om	onderwijsachterstanden	te	voorkomen	
of	 te	 compenseren	 is	 gebaseerd	op	de	 veronderstelling	 dat	 er	 verborgen,	 genetisch-
verankerd	 “talent”	 is	dat	wordt	 “toegedekt”	door	belemmerende	sociale	en	culturele	
factoren	 (Van	 Heek,	 1972;	 Doolaard	 &	 Leseman,	 2008).	 Bij	 deze	 veronderstelling	
kunnen	 ten	minste	 twee	 kanttekeningen	worden	 gemaakt.	 In	 de	 eerste	 plaats	 is	 het	
additieve	 model	 van	 de	 werking	 van	 genen	 en	 omgeving	 niet	 adequaat.	 Genen	 en	
omgeving	 staan	 in	 een	 interactieve	 relatie	 tot	 elkaar,	waarbij	 genetische	 factoren	de	
invloed	van	omgevingsfactoren	modereren	(Dickens,	2005).	In	de	tweede	plaats	is	het	
in	de	context	van	plattelandsregio’s	met	een	eenzijdig	samengestelde	beroepsbevolking	
en	het	wegtrekken	van	hoger	opgeleide,	kansrijkere	 jongeren	de	vraag	hoe	groot	het	
veronderstelde	 onontgonnen	 reservoir	 aan	 talent	 is	 dat	 door	 omgevingsfactoren	
wordt	toegedekt.	Voor	het	onderhavige	onderzoek	is	het	vooral	van	belang	de	rol	van	
individuele	genetisch-verankerde	kindkenmerken	op	de	schoolprestaties	te	controleren.	
Ontvlechting	van	genetische-	en	omgevingseffecten	door	toepassing	van	een	genetisch-
sensitief	design,	bijvoorbeeld	met	een-	en	twee-eiige	tweelingen,	is	doorgaans	moeilijk	
uitvoerbaar.	Om	toch	zicht	te	krijgen	op	genetische	mogelijkheden	van	jonge	kinderen	
en	hoe	deze	de	ontwikkeling	in	specifieke	opvoedingsomgevingen	meebepalen,	wordt	
in	 toenemende	mate	gekeken	naar	executieve	 functies	(o.a.	werkgeheugen)	en	 fluïde	
intelligentie.	 Deze	 kunnen	 gezien	worden	 als	 zogenaamde	 endofenotypes:	 meetbare,	
sterk-genetisch	 bepaalde	 cognitieve	 kenmerken	 die	 bijdragen	 aan	 het	 uiteindelijke	
fenotype	 (Van	 Leeuwen,	 Van	 den	 Berg,	 Hoekstra,	 &	 Boomsma,	 2007;	 Cartwright,	
2012).	 In	 dit	 onderzoek	 zullen	 we	 de	 genoemde	 kindkenmerken	 meenemen	 als	
controlevariabelen.

Huidig onderzoek
In	 dit	 onderzoek	 willen	 we	 nagaan	 op	 welke	 manier	 het	 opleidingsniveau	 en	 de	
geletterdheid	van	ouders	in	Oost-Groningen	samenhangen	met	de	taalontwikkeling van	
hun	kinderen	en	welke	gezinsprocessen	deze	relatie	mediëren,	waarbij	we	controleren	
voor	belangrijke	cognitieve	kindkenmerken.	Eerder	onderzoek	naar	achtergronden	van	
taalachterstanden	levert	een	aantal	verklaringen	op,	maar	die	zijn	in	samenhang	nog	
niet	voor	de	populatie	autochtone	doelgroepleerlingen	in	Oost-Groningen	onderzocht.	
De	veronderstelling	is	dat	de	opvattingen	van	de	ouders	en	de	daarmee	samenhangende	
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verwachtingen,	na	controle	voor	verschillen	in	verbaal	geheugen	en	fluïde	intelligentie	
van	 kinderen,	mediëren	 tussen	 de	 geletterdheid	 van	 ouders	 en	 de	 taalontwikkeling	
van	 de	 kinderen.	 Een	 tweede	 pad	 dat	 verondersteld	wordt	 is	 dat	 van	 geletterdheid	
van	ouders	via	opvattingen	en	verwachtingen	naar	de	manier	waarop	ouders	 in	het	
gezin	 invulling	 geven	 aan	 informele	 educatie	 in	 geletterdheid.	 Informele	 educatie	
wordt	gezien	als	mediator	tussen	de	geletterdheid	van	ouders	en	de	taalontwikkeling	
van	hun	kinderen.	Dit	leidt	tot	de	volgende	onderzoeksvraag:	Mediëren verwachtingen 
en opvattingen van ouders in Oost-Groningen tussen achtergrondkenmerken van ouders, 
informele educatie en de taalontwikkeling van hun kinderen, rekening houdend met 
individuele kindkenmerken? Deze	vraag	valt	uiteen	in	drie	deelvragen:
a.	 Mediëren	 onderwijs	 gerelateerde	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 het	 effect	 van	

opleidingsniveau	 en	 geletterdheid	 van	 ouders	 op	 de	 taalontwikkeling	 van	 deze	
kinderen?

b.	 Mediëren	 onderwijs	 gerelateerde	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 het	 effect	 van	
opleiding	en	geletterdheid	van	ouders	op	de	manier	waarop	informele	educatie	in	
het	gezin	wordt	vormgeven?

c.		 Medieert	informele	educatie	in	het	gezin	het	effect	van	opleiding	en	geletterdheid	
van	ouders	op	de	taalontwikkeling	van	deze	kinderen?

De	vragen	 a	 tot	 en	met	 c	 hangen	met	 elkaar	 samen,	 zoals	 blijkt	 uit	 Figuur	1.	Dit	
conceptuele	model	toont	dat	de	taalontwikkeling	via	drie	verschillende	routes	vanuit	
achtergrondkenmerken	voorspeld	kan	worden.

Figuur 1.  Verondersteld theoretisch model, waarin de relatie wordt gelegd tussen 
achtergrondkenmerken van ouders, hun opvattingen en verwachtingen, 
informele educatie en achtergrondkenmerken en de taalprestaties van kinderen
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In	de	eerste	plaats	 is	dat	de	 route	via	verwachtingen	en	opvattingen	van	ouders.	
We	verwachten	dat	hoger	opgeleide	ouders	meer	waarde	toekennen	aan	onderwijs	en	
hogere	verwachtingen	hebben	van	onderwijs	en	dat	deze	opvattingen	en	verwachtingen	
rechtsreeks	van	invloed	zijn	op	de	taalontwikkeling.	Het	tweede	pad	loopt	via	informele	
educatie.	 Daarbij	 verwachten	 we	 dat	 het	 niveau	 van	 de	 informele,	 op	 geletterdheid	
gerichte	 educatie	 in	 het	 gezin	 zowel	 rechtstreeks	 vanuit	 de	 sociaaleconomische	
achtergrondkenmerken	 voorspeld	 kan	 worden	 als	 via	 de	 mediërende	 onderwijs	
gerelateerde	verwachtingen	en	opvattingen	van	ouders.	De	derde	route	veronderstelt	
dat	 informele	 educatie	 in	 het	 gezin	 medieert	 tussen	 de	 achtergrondkenmerken	 en	
opvattingen	van	ouders	enerzijds	en	de	taalontwikkeling	van	de	kinderen	anderzijds.	
Bij	 alle	 routes	 wordt	 gecontroleerd	 voor	 het	 effect	 van	 belangrijke	 kindgebonden	
cognitieve	kenmerken.

Methode

Onderzoeksgroep

Deelnemers
Aan	 het	 onderzoek	 deden	 11	 basisscholen	mee	 uit	 de	 regio	Delfzijl.	 Het	 percentage	
gewogen	 leerlingen	 op	 deze	 scholen	 bedroeg	 gemiddeld	 9.9%	 (peildatum	 1-10-
2010).	Het	percentage	gewichtenleerlingen	in	de	gemeente	Delfzijl	en	Appingedam	is	
respectievelijk	15.9%	en	16.0	%.	Van	de	11	scholen	participeerden	128	leerlingen	uit	
groep	1	aan	het	onderzoek	(14	groepen).	De	gemiddelde	leeftijd	van	de	kinderen	was	
58.8	maanden	(sd	=	4.46).	De	ouders	van	deze	128	leerlingen	kregen	via	de	school	een	
vragenlijst.	Daarvan	zijn	er	82	ingevuld	teruggestuurd	(respons	64%).	

Instrumenten

Achtergrondkenmerken ouders
De	 achtergrondkenmerken	 van	 de	 ouders	 betreffen	 het	 opleidingsniveau,	 de	
geletterdheid	en	de	herkomst	van	de	ouders.	Het	opleidingsniveau	is	bevraagd	met	een	
8-puntsschaal	van	1	(geen	diploma)	tot	8	(wetenschappelijk	onderwijs).	De	geletterdheid	
van	de	ouders	is	gedefinieerd	als	mate	van	kennis-	en	informatiegerichte	geletterdheid	
en	gemeten	met	een	bewerking	van	de	schaal	‘informational literacy’	van	Leseman	en	
De	Jong	(1998).	Deze	schaal	omvat	een	lijst	met	9	activiteiten	die	betrekking	hebben	
op	 het	 gebruik	 van	 boeken	 en	 tijdschriften	 voor	 kennisdoeleinden.	 Ouders	 werden	
gevraagd	op	een	4-puntsschaal	aan	te	geven	hoe vaak	zij	de	genoemde	type	boeken	of	
tijdschriften	lezen	(nooit,	soms,	vaak,	altijd).	De	schaalscore	is	berekend	op	basis	van	
het	gemiddelde	van	de	9	items	(Cronbach’s	α=.830).	Wat	betreft	herkomst	is	gevraagd	
naar	de	geboorteprovincie	van	zowel	ouders	als	grootouders.
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Verwachtingen van ouders
De	 verwachtingen	 van	 ouders	 ten	 aanzien	 van	 schoolprestaties	 van	 hun	 kind	 zijn	
gemeten	met	een	bewerking	van	de	5-punts	Likert-schaal	van	Stephensons	e.a.	(2008).	
Een	hoge	score	weerspiegelt	hoge	verwachtingen.	De	schaalscore	is	berekend	op	basis	
van	het	gemiddelde	van	de	vier	items	(Cronbach’s	α=.746).

Ideeën en opvattingen ten aanzien van geletterdheid
Een	 bewerking	 van	 de	Parent Reading Belief Inventory	 (PRBI)	 (DeBaryshe	&	Binder,	
1994;	 DeBaryshe,	 1995)	 is	 gebruikt	 om	 zicht	 te	 krijgen	 op	 de	 opvoedingsideeën	 en	
opvattingen	van	ouders	over	geletterdheid	en	met	name	de	rol	van	(voor)lezen.	Deze	
vragenlijst	bestaat	uit	twee	subschalen.	De	eerste	subschaal	(6	items)	meet	onder	meer	
de	affectieve	aspecten	van	voorlezen	en	of	ouders	hierbij	belemmeringen	ervaren.	De	
ouders	 geven	op	 een	 schaal	 van	1	 tot	4	 aan	 in	welke	mate	de	uitspraak	op	hen	van	
toepassing	is.	In	de	tweede	subschaal	worden	cognities	van	ouders	in	kaart	gebracht	aan	
de	hand	van	8	stellingen	die	betrekking	hebben	op	de	bijdragen	van	ouders	en	school	
aan	de	(geletterdheids)ontwikkeling	van	het	kind.	Om	de	betrouwbaarheid	te	vergroten	
is	één	item	verwijderd.	De	maat	voor	ideeën	en	opvattingen	wordt	gevormd	door	het	
gemiddelde	van	de	resterende	13	items.	De	Cronbach’s	α	van	de	totale	schaal	is	voldoende	
(α	=.709).

Informele educatie
Het	construct	informele educatie	 is	geoperationaliseerd	door	middel	van	twee	maten:	
het	 aantal kinderboeken	 in	 huis	 en	 de	 kwaliteit van voorlezen	 door	 de	 ouders.	 Het	
aantal kinderboeken	 geeft	 een	 indicatie	 van	 de	 beschikbaarheid	 van	 speciaal	 voor	
kinderen	 geschreven	 geletterd	 materiaal	 (Payne,	 Whitehurst,	 &	 Angell,	 1994).	 Op	
een	5-puntsschaal	 geven	ouders	 aan	hoeveel	 kinderboeken	er	 in	huis	 zijn	 (0	 -	>50).	
Voorlezen	 wordt	 vaak	 gezien	 als	 een	 belangrijke	 indicator	 van	 informele	 educatie	
(o.a.	Mol	et	al.,	2008).	De	kwaliteit van voorlezen	 is	in	kaart	gebracht	met	behulp	van	
de	zelfbeoordelingsschaal	van	Beekhoven	e.a.	(2011).	De	schaal	bestaat	uit	vijf	 items	
die	betrekking	hebben	op	verschillende	handelingen	van	ouders	bij	het	voorlezen.	De	
veronderstelling	is	dat	de	kwaliteit	van	voorlezen	hoger	is	naarmate	er	meer	interactie	
tussen	de	ouder	en	het	kind	plaatsvindt.	Er	zijn	geen	gegevens	bekend	met	betrekking	tot	
de	validiteit	van	dit	instrument.	De	score	is	bepaald	door	het	gemiddelde	te	berekenen	
van	de	items	(α	=.754).

Achtergrondkenmerken kinderen 
De	cognitieve	capaciteiten	van	de	kinderen	zijn	bepaald	door	het	meten	van	verbaal	
geheugen	 en	 fluïde	 intelligentie.	 Voor	 het	 meten	 van	 verbaal geheugen	 is	 gebruik	
gemaakt	van	een	Nederlandse	bewerking	van	de	AWMA	subtest	voorwaartse cijferspan	
(Alloway	et	al.,	2006).	Er	is	bij	de	analyses	gebruik	gemaakt	van	de	ruwe	scores.	De	test-
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hertest	betrouwbaarheid	van	dit	onderdeel	bedraagt	.84	(Alloway	et	al.,	2006).	Fluïde 
intelligentie	is	gemeten	met	behulp	van	de	twee	onderdelen	van	de	verkorte	vorm	van	de	
Wechsler	Non	Verbaal	(WNV-NL)	te	weten	Matrix Redeneren	(MR)	en	Herkennen	(HK).	
De	 gemiddelde	Lambda-2-coëfficienten	bedragen	 voor	beide	 subtests	 respectievelijk	
.78	en	.66	(Wechsler	&	Naglieri,	2008).

Taalprestaties
Taalprestaties	worden	geoperationaliseerd	door	de	twee	‘precursors’	van	schoolse	taal-	
en	leesvaardigheid	die	Storch	en	Whitehurst	(2002)	onderscheiden:	codegerelateerde	
vaardigheden	 en	 mondelinge	 taalvaardigheden.	 Codegerelateerde vaardigheden	 zijn	
gemeten	met	het	OnderBouw	Informatie	Systeem	(OBIS)	(Van	der	Hoeven,	2005).	De	test-
hertest	betrouwbaarheid	voor	het	onderdeel	taal	van	de	OBIS	bedraagt	r	=.97.	Binnen	
de	 codegerelateerde	 vaardigheden	 worden	 twee	 subcomponenten	 onderscheiden:	
beginnende geletterdheid	en	fonologische vaardigheden.	Beginnende geletterdheid	wordt	
gemeten	door	vier	OBIS-taken:	Schrijven,	Leesbegrip, Letters en	Woorden.	Fonologische	
vaardigheden	worden	gemeten	met	twee	subtests:	nazeggen	en	rijmen.	De	score	voor	
beginnende	 geletterdheid	 respectievelijk	 fonologische	 vaardigheden	wordt	 gevormd	
door	 de	 somscores	 van	 de	 onderscheiden	 subtests.	 De	 maat	 voor	 codegerelateerde 
vaardigheden	 is	 bepaald	 door	 het	 gemiddelde	 van	 de	 z-scores	 van	 beginnende	
geletterdheid	en	fonologische	vaardigheden.

Passieve	 woordenschat	 als	 component	 van	 de	 mondelinge taalvaardigheden	 is	
gemeten	met	de	Diagnostische	Toets	Tweetaligheid	(DTT)	(Verhoeven	et	al.,	1995).	Er	
is	gebruik	gemaakt	de	gedigitaliseerde	“even	 items	versie”	uit	het	programma	Minds	
(Brand	&	Groot,	2010).	De	versie	bestaat	uit	45	 items.	Voor	de	normering	 is	gebruik	
gemaakt	van	de	30-items	versie	(norm	criteria	gehalveerd).	Deze	toets	resulteert	in	een	
ruwe	score	die	omgezet	wordt	in	een	normscore:	L(aag),	M(idden)	of	H(oog),	normgroep	
E1.	De	 test	 is	op	alle	onderdelen	door	de	COTAN	als	goed	beoordeeld	(2002).	Alleen	
op	het	criterium	normen	krijgt	de	DTT	een	onvoldoende	vanwege	veroudering	ervan.	
Voor	de	analyses	is	gebruik	gemaakt	van	de	ruwe	score.	De	passieve	woordenschat	is	
eveneens	gemeten	met	het	OBIS-onderdeel	Picture Vocabulary	(OBIS-PV).	De	maat	voor	
mondelinge taalvaardigheden	wordt	gevormd	door	het	gemiddelde	van	de	z-scores	van	
beide	woordenschattests.

Procedure
Het	onderzoek	vond	plaats	 in	het	voorjaar	van	2011.	De	vraag	om	deelname	aan	het	
onderzoek	is	neergelegd	bij	een	schoolbestuur	met	30	scholen	dat	onderwijs	verzorgt	
aan	88%	van	de	leerlingen	in	de	gemeentes	Delfzijl	en	Appingedam	(DUO,	2014).	De	11	
deelnemende	scholen	hebben	meegedaan	op	basis	van	vrijwilligheid.	De	leerlingen	zijn	
getest	door	speciaal	daarvoor	getrainde	studenten	van	de	opleiding	Orthopedagogiek	
van	de	Rijksuniversiteit	Groningen.	Het	onderzoek	bij	de	kinderen	is	afgenomen	in	twee	
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sessies	van	ongeveer	45	minuten.	De	ouders	ontvingen	via	de	school	een	vragenlijst	met	
41	vragen	over	gezinsachtergrondkenmerken,	de	educatieve	activiteiten	die	 zij	 thuis	
met	de	kinderen	doen,	de	opvoeding	en	het	gedrag	van	het	kind.	Het	invullen	van	de	
vragenlijst	vroeg	ongeveer	15	minuten.

Analyseplan
De	 resultaten	 worden	 weergegeven	 in	 twee	 delen.	 In	 het	 eerste	 deel	 wordt	 de	
onderzoeksgroep	 beschreven,	 waarbij	 de	 achtergrondkenmerken	 van	 de	 82	 ouders	
en	 de	 achtergrondkenmerken	 en	 taalprestaties	 van	 de	 128	 leerlingen	 worden	
gepresenteerd.	De	leerlinggegevens	worden	uitgesplitst	in	een	groep	leerlingen	van	wie	
de	ouders	de	vragenlijst	wél	hebben	ingevuld	(N=82)	en	een	groep	van	wie	de	ouders	
de	vragenlijst	níet	hebben	ingevuld	(N=46).	Dit	om	vast	te	stellen	of	de	nonresponse	
selectief	is.	In	het	tweede	deel	worden	allereerst	de	onderlinge	correlaties	weergegeven	
van	de	achtergrondkenmerken	van	zowel	de	ouders	als	de	kinderen,	de	opvattingen	en	
verwachtingen	van	ouders,	aspecten	van	informele	educatie	en	de	uitkomstmaten.	Hierin	
zijn	alleen	de	resultaten	opgenomen	van	de	leerlingen,	waarvan	achtergrondgegevens	
vanuit	 de	 vragenlijsten	 bekend	 zijn	 (N=82).	 Ten	 slotte	 zal	 het	 theoretische	 model,	
zoals	weergegeven	in	Figuur	1,	worden	getoetst.	Omdat	er	sprake	is	van	een	geneste	
structuur	 van	 de	 data,	 wordt	 eerst	 onderzocht	 of	 hiervoor	 een	 multi-level	 aanpak	
nodig	is.	Daarvoor	zal	het	verschil	in	deviance	bepaald	worden	tussen	de	modellen	op	
respectievelijk	 leerlingniveau,	 klasniveau	en	 schoolniveau	 (Snijders	&	Bosker,	2012).	
Om	de	veronderstelde	directe	en	indirecte	effecten	binnen	het	theoretische	model	te	
toetsen,	zal	gebruik	worden	gemaakt	structural equation modeling	(SEM)	met	behulp	
van	Lisrel	8.80	(Jöreskog	&	Sörbom,	2013).	De	structuur	van	het	analysemodel	wordt	in	
de	betreffende	sectie	nader	toegelicht.

Resultaten

Beschrijving van de steekproef

Ouders
Van	 de	 ouders	 uit	 de	 steekproef	 heeft	 het	 merendeel	 een	 vervolgopleiding	 gedaan	
na	de	middelbare	school,	zoals	blijkt	uit	Tabel	1.	Bijna	de	helft	van	de	ouders	(48.7%	
van	de	moeders	en	resp.	48.8%	van	de	vaders)	is	middelbaar	opgeleid.	Dat	ligt	op	het	
niveau	wat	het	CBS	in	2011	voor	de	bevolking	van	15-65	jaar	in	de	regio	Delfzijl	heeft	
vastgesteld	 (48.4%).	 Het	 percentage	 laag	 opgeleiden	 verschilt	 tussen	 beide	 seksen	
(10.9%	moeders	en	17.1%	vaders).	Het	percentage	voor	beide	seksen	ligt	lager	dan	wat	
het	CBS	heeft	berekend	voor	deze	regio	(38.7%).	Van	de	moeders	is	39%	hoog	opgeleid	
tegen	28.1%	van	de	vaders.	Dit	ligt	hoger	dan	de	CBS	gegevens	(12.9%).
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Tabel 1. Opleidingsniveau van ouders (N=82) in percentages
Moeder 
(N=82)

Vader  
(N=82)

Geen diploma 2.4 3.7
LBO / VMBO 8.5 13.4
MBO 40.2 47.6
HAVO / VWO 8.5 1.2
HBO 30.5 24.4
WO 8.5 3.7
Onbekend 1.2 6.1

100 100

De	veronderstelling	dat	een	groot	deel	van	de	ouders	afkomstig	is	uit	de	regio	blijkt	
juist.	Uit	Tabel	2	blijkt	dat	niet	alleen	het	overgrote	deel	van	de	ouders	afkomstig	is	uit	
de	provincie	Groningen,	maar	ook	de	grootouders.

Tabel 2. Herkomst van de ouders en grootouders (N=82) in percentages

Ouders Grootouders

Moeder Vader
Moeders 
moeder

Moeders 
vader

Vaders 
moeder

Vaders 
vader

Groningen 74.4 64.4 71 68 55 54
Friesland 3.7 1.2 5 4 2 5
Drenthe 4.9 1.2 1 5 5 4
Overig 12.2 24.3 13 12 23 21
Onbekend 4.9 8.5 10 11 15 17
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uit	 Tabel	 3	 blijkt	 dat,	 behoudens	 het	 gemiddelde	 van	 de	 OBIS-PV	 (t(126)	=	 -1.15,	
p>.05)	en	Handschrift	(t(126)	=	-1.51,	p>.05),	de	gemiddelden	van	de	taalprestaties	van	de	
leerlingen	waarvan	de	ouders	de	vragenlijst	wel	hebben	ingevuld	significant	verschillen	
van	die	van	de	 leerlingen	van	wie	de	ouders	dat	niet	 gedaan	hebben.	Met	name	het	
verschil	op	Letters lezen	is	opvallend	groot	(t(125.14)	=	-4.23,	p =	.00).	Hieruit	blijkt	dat	de	
nonresponse	selectief	is.	De	gemiddelde	woordenschatscore	op	de	DTT-30	van	de	totale	
groep	blijkt	op	het	niveau	van	het	landelijke	gemiddelde	te	liggen	(M=23.0).	De	groep	
waarvan	de	ouders	de	lijst	niet	heeft	ingevuld	scoort	onder	het	landelijke	gemiddelde	
(M=21.5).Verdere	analyse	laat	een	bimodale	verdeling	van	de	genormeerde	score zien:	
slechts	22.2%	van	de	totale	groep	haalt	een	gemiddelde	score	(M),	tegen	35.7%	met	een	
lage	score	(L)	en	42.1%	heeft	een	hoge	score	(H).	Het	verschil	tussen	de	beide	subgroepen	
is	wederom	 significant	 (t(124)	=	 -2.58,	p<.05).	 Het	 gemiddelde	 intelligentieniveau	 van	
de	totale	groep	(M=94.2;	SD=16.85)	ligt	onder	dat	van	het	normgemiddelde	(M=100;	
SD=15).	Het	verschil	 tussen	de	 totale	groep	en	deze	normgroep	 laat	 een	klein	effect	
zien	(Cohen’s	d	=	0.36).	Ook	het	verschil	tussen	beide	subgroepen	voor	de	WNV	blijkt	
significant	(t(126)=	-2.20,	p=.03).	Opvallend	gegeven	bij	de	achtergrondkenmerken	van	de	
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ouders	is	de	lage	gemiddelde	score	op	informatieve	geletterdheid,	hetgeen	aangeeft	dat	
ouders	minder	dan	‘soms’	gebruik	maken	van	schriftelijke	bronnen	voor	informatieve	en	
educatieve	doeleinden.	Een	indicatie	van	informele	educatie	is	het	aantal	kinderboeken.	
Dat	ligt	gemiddeld	tussen	de	25	en	de	50.

Tabel 3.  Gemiddelden en standaarddeviaties van achtergrondkenmerken van ouders, 
informele educatie, verwachtingen en opvattingen. De controlevariabelen en 
de taalprestaties van de kinderen worden zowel weergegeven van totale groep 
(N=128), de groep kinderen waarvan de ouders de vragenlijst hebben ingevuld 
(N=82) als van de groep waarvan de ouders de lijst niet hebben ingevuld (N=44-
46)

Totaal Lijst wel ingevuld Lijst niet ingevuld

N M SD min-max N M SD min-max N M SD min-max t

Achtergrondkenmerken ouders
Geletterdheid 82 0.6 0.44 0-2.1

Informele educatie

Aantal kinderboeken 81 3.1 0.81 1-4

Kwaliteit voorlezen 82 1.5 0.56 0.5-3

Verwachtingen en opvattingen

Verwachtingen 76 2.3 0.71 1-4.5

Opvattingen 81 3.0 0.28 2.3-3.7

Achtergrondkenmerken leerlingen

Verbaal geheugen 127 16.1 4.03 0-24 82 16.5 3.86 4-24 45 15.3 4.26 0-24 ns

Fluïde Intell. (WNV) 128 94.2 16.85 60-138 82 96.6 17.04 62-138 46 89.9 15.80 60-127 -2.20**

Taalprestaties
Woordenschat (DTT-30) 126 23.0 4.78 5-29 82 23.8 4.08 7-29 44 21.5 5.63 5-28 -2.58**

Woordenschat (DTT-45) 126 27.6 7.40 5-40 82 28.8 6.62 7-40 44 25.4 8.30 5-35 -2.47**

Woordenschat (OBIS-PV) 128 24.0 7.19 0-31 82 24.5 6.65 0-31 44 23.0 8.04 0-31 ns

Beginnende geletterdheid 128 14.5 10.85 2-46 82 17.1 11.48 2-46 46 9.7 7.73 2-37 -4.32**

  Handschrift 128 2.2 1.81 0-5 82 2.4 1.72 0-5 46 1.9 1.94 0-5 ns

  IAR 128 4.4 1.83 1-8 82 4.8 1.78 2-8 46 3.6 1.68 1-8 -3.68**

  Letters lezen 128 6.4 7.00 0-26 82 8.1 7.59 0-26 46 3.5 4.61 0-21 -4.23**

  Woorden lezen 128 1.5 2.40 0-9 82 1.9 2.58 0-9 46 0.7 1.86 0-9 -2.82**

Fonol. vaardigheden 128 10.9 4.06 0-17 82 11.6 4.07 0-17 46 9.6 3.74 2-16 -2.76**

  Nazeggen 128 5.0 2.27 0-8 82 5.3 2.24 0-8 46 4.5 2.26 0-8 -1.87*

  Rijmen 128 5.8 2.91 0-9 82 6.3 2.80 0-9 46 5.0 2.97 0-9 -2.35**

* p<.10 **p<.05
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Modeltoetsing
Om	 de	 relaties	 tussen	 de	 achtergrondkenmerken	 van	 ouders	 (opleiding en	
geletterdheid),	 achtergrondkenmerken	 van	de	 leerlingen	 (verbaal geheugen	 en	 fluïde 
intelligentie),	 aspecten	 van	 informele	 educatie	 (aantal kinderboeken	 en	 kwaliteit 
voorlezen),	verwachtingen	en	opvattingen	van	ouders	en	de	taalprestaties	(mondelinge 
taalvaardigheden	 en	 codegerelateerde vaardigheden)	 weer	 te	 geven,	 toetsen	 we	 het	
model	 dat	 de	 theoretisch	 veronderstelde	 relaties	 weergeeft	 (Figuur	 1)	 met	 LISREL	
8.80	 (Jöreskog	 &	 Sörbom,	 2013).	 Voorafgaand	 aan	 de	 toetsing,	 is	 nagegaan	 of	 een	
multilevel	aanpak	noodzakelijk	 is,	omdat	er	sprake	 is	van	een	geneste	datastructuur.	
Om	na	te	gaan	of	opname	van	het	klas-	en	schoolniveau	leidt	tot	een	verbetering	van	
het	model,	dat	getoetst	is	op	leerlingniveau,	kan	worden	gekeken	naar	het	verschil	in	
deviance	tussen	de	afzonderlijke	modellen.	Dit	verschil	is	χ2-verdeeld.	Als	de	gevonden	
χ2	groter	is	dan	3.84,	dan	is	het	model	met	één	extra	niveau	een	significante	verbetering	
van	het	model	 zonder	dit	extra	niveau	 (het	nulmodel):	p<.05.	Als	de	χ2	groter	 is	dan	
6.63,	dan	 is	het	model	met	 twee	extra	niveaus	 een	 significante	 verbetering	 t.o.v.	 het	
model	met	alleen	het	leerlingniveau	met	p<.05.	Voor	de	mondelinge	taalvaardigheden	
is	het	verschil	in	deviance	tussen	beide	modellen	niet	significant:	χ22	=	.887,	p>.50.	Ook	
voor	de	codegerelateerde	vaardigheden	is	het	verschil	in	deviance	niet	significant:	χ22	=	
1.461,	p>.25.	Ook	leidde	het	opnemen	van	of	het	klasniveau	of	het	schoolniveau	niet	tot	
een	beter	model,	zodat	het	model	getoetst	is	op	leerlingniveau.

In	 dit	 model	 wordt	 het	 opleidingsniveau	 van	 moeder	 als	 exogene	 variabele	
van	 de	 achtergrondkenmerken	 van	 de	 ouders	 beschouwd.	 Ook	 de	 kindkenmerken	
verbaal geheugen	 en	 fluïde intelligentie	 worden	 beschouwd	 als	 exogene	 variabelen.	
Verwachtingen	 en	opvattingen	 van	ouders,	de	beide	aspecten	van	 informele	educatie	
(het aantal kinderboeken	 en	 kwaliteit van voorlezen)	 en	 de	 beide	 componenten	 van	
taalprestaties	(mondelinge taalvaardigheden	en	codegerelateerde vaardigheden)	worden	
beschouwd	als	endogene	variabelen.	Van	beide	indicatoren	voor	taalprestaties	worden	
de	 unieke	 regressiegewichten	 berekend.	 Het	 pad	 van	 mondelinge	 taalvaardigheden	
naar	 codegerelateerde	 vaardigheden	 wordt	 hierbij	 vrijgelaten,	 overeenkomstig	 de	
bevindingen	van	Storch	en	Whitehurst	(2002)	en	Metsala,	Stavrinos	en	Walley	(2009).	
Als	maat	voor	de	fit	zullen	de	Goodness of Fit Index	(GFI),	de	Bentler’s Comparative Fit 
Index	 (CFI),	de	Root Mean Square Error of Approximation	 (RMSEA)	en	de	verhouding	
tussen	χ2/df	worden	bepaald.	Uitgangspunt	voor	deze	analyses	wordt	gevormd	door	de	
spearmancorrelaties,	zoals	deze	zijn	weergegeven	in	Tabel	4.	Hoewel	voor	toetsing	vaak	
een	minimale	 steekproef	 van	 200	 geadviseerd	wordt,	 kan	 bij	 modeltoetsing	 zonder	
latente	variabelen,	zoals	in	dit	model,	volstaan	worden	met	een	lagere	N	(Kenny,	2014).	
Daarbij	wordt	 de	 vuistregel	 van	 5	 (subjecten)	 :	 1	 (variabele)	 gehanteerd	 (Bentler	&	
Chou,	1987).
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Tabel 4. Spearmancorrelaties tussen de voorspellende en de afhankelijke variabelen (N=78)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Achtergrondkenmerken kinderen
1. Verbaal geheugen 1.000
2. Fluïde intelligentie .292** 1.000

Achtergrondkenmerken ouders
3. Geletterdheid ouders .143 .269* 1.000
4. Opleiding moeder .223* .109 .373** 1.000

Informele educatie
5. Aantal kinderboeken .045 -.014 .437** .249* 1.000
6. Kwaliteit Voorlezen -.084 -.081 .230* .154 .170 1.000

Verwachtingen & Opvattingen
7. Verwachtingen .336** .407** .314** .260 .244* .145 1.000
8. Opvattingen .155 .022 .332** .186 .462** .468** .413** 1.000

Taalprestaties
9. Mondelinge taalvaardigheden .434** .415** .271* .162 .076 -.002 .455** .154 1.000
10. Codegerelateerde vaardigheden .455** .346** .288** .327** .193 .066 .539** .384** .629** 1.000

* p<.05 ** p< 0.01 

In	 Figuur	 2	 zijn	 alleen	 de	 significante	 directe	 effecten	 weergegeven.	 De	 niet-
significante	paden	zijn	vanwege	het	overzicht	weggelaten.	De	totale	en	indirecte	effecten	
zijn	weergegeven	 in	 Tabel	 5.	 Dit	 is	 de	 gestandaardiseerde	 oplossing.	 De	GFI	 van	 dit	
model	is	.905	en	Bentler’s	CFI	is	.924	(waarden	boven	de	.90	geven	een	goede	fit	aan).	
De	goodness	of	fit	toetsingsgrootheid	χ227=47,78,	p=.008,	en	de	ratio	χ2/df=1.76.	Ratio’s	
kleiner	dan	2.00	 tonen	een	goede	 fit	aan.	De	RMSEA	=	 .08,	en	de	p-value	of	 close	 fit	
=.16.	Het	totale	model	verklaart	27%	van	de	variantie	in	de	prestaties	op	de	mondelinge 
taalvaardigheden	en	46%	van	de	variantie	in	de	codegerelateerde vaardigheden.

Figuur 2. Causaal model met de onderlinge relaties tussen achtergrondkenmerken van 
ouders, achtergrondkenmerken van kinderen, verwachtingen en opvattingen van 
ouders, aspecten van informele educaties en de taalprestaties van kinderen
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Uit	 Figuur	 2	 blijkt	 verder	 dat	 de	 wijze van geletterdheid	 van	 ouders	 voor	 14%	
verklaard	kan	worden	door	het	opleidingsniveau	van	moeder.	Er	is	hierbij	sprake	van	
een	direct	effect.	Het	opleidingsniveau	van	moeder	werkt	tevens	indirect	door	op	zowel	
de	opvattingen	 als	de	verwachtingen	 van	ouders	en	op	beide	aspecten	van	 informele 
educatie,	zoals	blijkt	uit	Tabel	4.	Kijkend	naar	het	totale	effect	van	het	opleidingsniveau	
op	 de	 beide	 uitkomstmaten	 blijkt	 er	 alleen	 sprake	 te	 zijn	 van	 een	 indirect	 effect	 op	
de	 codegerelateerde	 vaardigheden.	 Deze	 indirecte	 effecten	 lopen	 via	 verschillende	
routes.	 In	 de	 eerste	 plaats	 functioneert	 de geletterdheid van de ouders	 als	mediator	
tussen	opleidingsniveau en	 onderwijsgerelateerde	 verwachtingen	 van	 ouders	 en	 hun	
opvattingen	ten	aanzien	van	belang	van	lezen	en	geletterdheid	van	de	kinderen.	Er	is	geen	
direct	effect,	zodat	er	sprake	is	van	volledige	mediatie.	Verwachtingen	en	opvattingen	
mediëren	 vervolgens	 tussen	 de	 geletterdheid	 van de ouders	 en	 de	 codegerelateerde 
vaardigheden.	 Er	 is	 sprake	 van	 een	 significant	 indirect	 effect	 van	 de	 geletterdheid	
van	ouders	op	de	codegerelateerde	vaardigheden	dat	 loopt	via	de	verwachtingen	en	
opvattingen.	 In	beide	routes	 is	bij	de	 taalprestaties	van	kinderen	gecontroleerd	voor	
verbaal geheugen	en	fluïde intelligentie.	Het	verbaal geheugen	heeft	daarbij	een	significant	
direct	effect	op	zowel	mondelinge taalvaardigheden	(19%	verklaarde	variantie)	als	op	
de	codegerelateerde vaardigheden	(21%	verklaarde	variantie),	maar	ook	nog	indirecte	
effecten	op	de	codegerelateerde vaardigheden.	Fluïde intelligentie	draagt	direct	bij	aan	
de	mondelinge	 taalvaardigheden	 (17%	 verklaarde	 variantie),	maar	 indirect	 ook	 aan	
de	 codegerelateerde	 vaardigheden	 via	 de	 mondelinge	 taalvaardigheden.	Mondelinge 
taalvaardigheden	 mediëren	 tussen	 verwachtingen	 en	 codegerelateerde vaardigheden.	
De	 bijdrage	 van	 mondelinge	 taalvaardigheden	 aan	 codegerelateerde	 vaardigheden	
bestaat	voor	een	deel	uit	een	direct	effect	en	het	mediator	effect	van	fluïde intelligentie	
en	 verwachtingen.	 Er	 is	 bij	 verwachtingen	 geen	 sprake	 van	 een	 volledige	 mediatie,	
omdat	 verwachtingen	 ook	 een	 rechtstreeks	 effect	 hebben	 op	 de	 codegerelateerde 
vaardigheden.	De	unieke,	door	mondelinge taalvaardigheden	verklaarde	variantie	in	de	
codegerelateerde vaardigheden,	bedraagt	19%.	Er	is	eveneens	een	significant	totaaleffect	
van	de	achtergrondkenmerken	van	ouders	op	beide	aspecten	van	 informele educatie,	
te	weten	de	kwaliteit van voorlezen	 en	het	aantal kinderboeken.	Dit	 effect	 is	 indirect	
en	loopt	bij	beide	uitkomstmaten	via	de	opvattingen	van	ouders.	Opvattingen	werken	
daarmee	als	mediator	tussen	geletterdheid van ouders	en	beide	aspecten	van	informele 
educatie.	De	mediatie	van	opvattingen	richting	het	aantal kinderboeken	is	partieel.	Er	is	
ook	nog	een	direct	effect	van	geletterdheid	op	aantal kinderboeken.	Ten	slotte	is	ook	het	
effect	van	voorlezen	en	het	aantal	kinderboeken	op	de	taalprestaties	van	de	kinderen	
getoetst.	In	tegenstelling	tot	wat	werd	verwacht	blijken	beide	aspecten	van	informele	
educatie	niet	te	werken	als	mediator	tussen	de	achtergrondkenmerken	van	de	ouders	
en	de	taalprestaties.	De	totale	effecten	van	beide	aspecten	van	informele	educatie	op	de	
uitkomstmaten	zijn	niet	significant.
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Conclusie, discussie en implicaties
Het	 doel	 van	 dit	 onderzoek	 is	 om	 na	 te	 gaan	 op	 welke	 manier	 opvattingen	 en	
verwachtingen	 van	 ouders	 in	Oost-Groningen	mediëren	 tussen	het	 opleidingsniveau	
en	 de	 geletterdheid	 van	 ouders	 en	 de	 taalontwikkeling	 van	 hun	 kinderen	 en	welke	
gezinsprocessen	deze	relatie	mediëren.	Een	eerste	conclusie	is	dat	het	opleidingsniveau	
van	de	moeders	in	deze	steekproef	uit	de	Oost-Groningse	gezinnen	van	invloed	is	op	de	
taalontwikkeling	van	de	kinderen	en	dat	het	effect	hiervan	inderdaad	wordt	gemedieerd	
door	zowel	de	geletterdheid	als	de	verwachtingen en opvattingen van	ouders.	Wat	betreft	
het	effect	van	de	geletterdheid van	ouders	op	de	de	codegerelateerde	vaardigheden	is	
een	mogelijke	verklaring	dat	het	dagelijks	feitelijk	in	aanraking	komen	met	geschreven	
taal	en	schrift	(‘first hand experience’;	cf.	(Neuman	&	Celano,	2012))	en	het	voorbeelden	
zien	van	schrifttaalgebruik	inderdaad	leidt	tot	kennis	van	letters	en	woorden	bij	jonge	
kinderen.	 In	 tegenstelling	 tot	wat	we	 verwachtten	 is	 er	 op	deze	 leeftijd	 echter	 geen	
significant	effect	van	de	geletterdheid	van	ouders	op	de	mondelinge	taalvaardigheden	
van	de	kinderen.	Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	is	dat	het	hier	gaat	om	4-jarigen,	
bij	 wie	 het	 onderscheid	 tussen	 mondelinge	 en	 code	 gerelateerde	 taalvaardigheden	
nog	diffuus	is	(Storch	&	Whitehurst,	2002).	Bovendien	toonden	Storch	en	Whitehurst	
aan	dat	de	codegerelateerde	vaardigheden	in	de	vroege	fase	van	het	leren	lezen	sterk	
beïnvloed	worden	door	de	mondelinge	taalvaardigheden	en	dat	is	ook	precies	wat	uit	
Figuur	2	blijkt.	Dat	de	geletterdheid	van	ouders	van	invloed	is	op	hun	opvattingen	en	
verwachtingen	ten	aanzien	van	onderwijs	is	in	overeenstemming	met	de	gedachte	dat	
geletterdheid	niet	alleen	vaardigheden	 in	 lezen	en	schrijven	 inhoudt,	maar	ook	staat	
voor	culturele	identiteit	en	leefstijl	(Street,	1993;	2011).	Verschillen	tussen	ouders	in	
de	 gerichtheid	 op	het	 verwerven	 van	kennis	 door	 schrifttaalgebruik,	 verklaren	10%	
van	de	variantie	in	de	onderwijsgerelateerde	opvattingen	en	11%	van	de	variantie	in	
de	onderwijsgerelateerde	verwachtingen	van	ouders.	Het	feit	dat	ouders	verschillen	in	
de	manier	waarop	zij	taal	en	geletterdheid	aanwenden	voor	informatieve	doeleinden,	
zouden	we	met	Street	(2011)	dan	ook	verschillende	geletterdheden	kunnen	noemen.	
Deze	etnografische	definitie	 van	geletterdheid	gaat	niet	uit	 van	wat	 geletterdheid	 is,	
maar	wat	 geletterdheid	doet,	 en	 dat	 zien	we	 hier:	 geletterdheid	 als	 leefstijlkenmerk	
is	 dus	 direct	 van	 invloed	 op	 opvattingen,	 verwachtingen	 en	 aspecten	 van	 informele	
educatie	en	indirect	op	de	taalontwikkeling.	Een	derde	conclusie	is	dat	deze	studie,	in	
navolging	van	die	van	o.a.	Phillipson	en	Phillipson	(2012),	de	kracht	van	verwachtingen	
van	 ouders	 aantoont.	 Verwachtingen	 fungeren	 als	mediator	 tussen	 de	 geletterdheid	
van	 de	 ouders	 en	 de	 taalprestaties	 van	 de	 kinderen.	Dit	 effect	 is	 des	 te	 opvallender	
als	 we	 bedenken	 dat	 daarbij	 gecontroleerd	 is	 voor	 kindkenmerken.	 Het	 effect	 van	
verwachtingen	 op	 beide	 taalmaten	 wijst	 dus	 op	 belangrijke	 additionele	 invloed	
van	de	omgeving.	Het	 is	overigens	voorstelbaar	dat	hier	tevens	sprake	is	van	een	bi-
directioneel	 verband	 of	 cyclisch	 verband	 (Phillipson	 &	 Phillipson,	 2012).	 Immers,	
naast	dat	verwachtingen	van	invloed	zijn	op	de	prestaties	van	kinderen	is	het	ook	goed	
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mogelijk	dat	de	verwachtingen	van	ouders	beïnvloed	worden	door	de	 taalprestaties.	
Opvattingen	van	ouders	zijn	vervolgens	van	invloed	op	de	manier	waarop	in	het	gezin	
met	talige	activiteiten	wordt	omgegaan,	zoals	voorlezen.	Opvattingen	mediëren	daarmee	
volledig	tussen	de	geletterdheid	van	ouders	en	de	kwaliteit	van	voorlezen.	De	mediatie	
tussen	de	geletterdheid	van	ouders	en	het	aantal	kinderboeken	is	niet	volledig.	Dit	valt	
waarschijnlijk	 te	verklaren	uit	het	 feit	dat	beide	 indicatoren	een	grote	overeenkomst	
hebben.	Anders	gezegd,	het	valt	te	verwachten	dat	ouders,	die	zelf	veel	lezen	en	gericht	
zijn	op	schriftelijke	informatie,	ook	voor	hun	kinderen	veel	kinderboeken	aanschaffen.

In	tegenstelling	tot	wat	we	verwachtten	blijkt	informele	educatie	niet	te	mediëren	
tussen	de	achtergrondkenmerken	van	ouders	en	taalprestaties.	Dit	is	bijzonder	omdat	
uit	 vele	 studies	 blijkt	 dat	 voorlezen	 van	 invloed	 is	 op	 de	woordenschat	 en	 schoolse	
vaardigheden	 (o.a.	 Bus,	 1995;	 Bus	 et	 al.,	 1995).	 Een	 mogelijke	 verklaring	 is	 dat	 de	
kwaliteit	 van	voorlezen	en	het	 aantal	 kinderboeken	wellicht	niet	de	meest	 adequate	
maten	 voor	 informele	 educatie	 zijn.	 Ook	 Stephenson	 en	 collega’s	 (2008)	 vonden	
geen	 effect	 van	 het	 aantal	 kinderboeken	 en	 de	 voorleesfrequentie	 door	 ouders	 op	
codegerelateerde	vaardigheden.	Een	andere	verklaring	zou	kunnen	zijn	dat	de	kwaliteit	
van	 voorlezen	 gemeten	 is	 met	 een	 zelfbeoordelingsschaal,	 waarbij	 mogelijk	 sociaal	
wenselijk	 is	 geantwoord.	Een	derde	mogelijke	 verklaring	betreft	de	kwaliteit	 van	de	
schaal.	Hiervan	zijn,	zoals	gemeld,	geen	psychometrische	gegevens	bekend.

Uit	 dit	 onderzoek	 blijkt	 verder	 dat	 de	 kinderen	 uit	 onze	 steekproef	 gemiddeld 
genomen	niet	met	een	achterstand	op	de	passieve	woordenschat	de	school	binnenkomen.	
Dat	is	in	tegenspraak	met	de	eerder	geciteerde	overzichtsstudie	van	Driessen	(2013).	
Opvallend	is	overigens	wel	dat	bij	de	genormeerde scores	er	sprake	van	een	bimodale	
verdeling:	 een	 kleine	 groep	 rondom	 het	 gemiddelde	 (ruim	 22%)	wordt	 geflankeerd	
door	twee	grotere	groepen	met	respectieve	hogere	(ruim	42%)	en	lagere	scores	(bijna	
36%).	De	bevindingen	van	Beekhoven	e.a.	 (2011)	die	eveneens	gemiddelde	passieve	
woordenschatscores	 bij	 2-	 en	 3-jarige	 peuters	 in	 drie	 opeenvolgende	 jaren	 in	 Oost-
Groningen	vonden,	worden	hiermee	bevestigd.	Ook	in	dat	onderzoek	bleek	de	spreiding	
van	de	scores	groot.	Er	lijkt	binnen	de	populatie	autochtone	leerlingen	op	het	Groninger	
platteland	een	aanzienlijke	groep	die	het	gemiddeld	tot	goed	doet,	maar	ook	een	relatief	
grote	groep	die	achterblijft.	De	verschillen	tussen	beide	groepen	zijn	groot.

Het	model,	waarin	achtergrondkenmerken	van	ouders,	opvattingen,	verwachtingen,	
informele	 educatie	 en	 taalprestaties	 gezamenlijk	worden	weergegeven	 onderstreept	
het	complexe	karakter	van	het	vraagstuk	van	taalachterstanden	in	deze	regio.	Complex,	
omdat	 in	 dit	 model	 duidelijk	 wordt	 hoe	 genoemde	 variabelen	 op	 elkaar	 inwerken.	
Proximale	 factoren	als	de	geletterdheid	van	ouders	en	minder	zichtbare	 factoren	als	
verwachtingen	en	opvattingen	blijken	niet	alleen	direct	van	invloed	op	de	taalprestaties,	
maar	ook	indirect.	Het	vraagstuk	is	eveneens	complex,	omdat	geletterdheid,	opvattingen	
en	verwachtingen	van	ouders	ten	aanzien	van	school	en	geletterdheid	ingebed	zijn	in	
de	culturele	leefstijl.	Geredeneerd	vanuit	het	bioecologische	model	van	Bronfenbrenner	
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en	 Ceci	 (1994)	 vormen	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 een	 leefstijlkenmerk	 van	 de	
culturele	 laag	 waartoe	 het	 gezin	 behoort	 (mesoniveau)	 en	 die	 zou	 regio	 bepaald	
kunnen	zijn,	 gezien	het	 feit	dat	veel	ouders	en	grootouders	uit	deze	 regio	afkomstig	
zijn.	In	die	culturele	laag	zit	letterlijk	niet	veel	beweging	als	we	in	ogenschouw	nemen	
dat	 gemiddeld	70%	van	de	 ouders	 en	60%	van	de	 grootouders	 van	de	 kinderen	uit	
deze	regio	komen.	In	het	streven	het	speelveld	voor	een	ieder	gelijk	te	maken	(Meijnen,	
2006;	Neuman	&	Celano,	2012),	 is	het	moeilijk	om	van	buiten	 invloed	uit	 te	oefenen	
op	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders.	De	vraag	is	zelfs	of	dat	wenselijk	is.	We	
komen	daarmee	namelijk	in	een	normatief	vraagstuk	terecht,	waarin	de	subcultuur	van	
de	geletterde	middenklasse	als	norm	wordt	gesteld	(Leseman,	1989)	en	dat	is	niet	wat	
we	beogen.	De	doorwerking	van	opleiding,	geletterdheid,	opvattingen	en	verwachtingen	
lijkt	afhankelijk	te	zijn	van	de	culturele	context,	waarbij	de	ene	vorm	van	geletterdheid	
meer	ondersteunend	is	voor	schoolse	vaardigheden	dan	de	andere.	

Dit	 onderzoek	 kent	 een	 aantal	 beperkingen.	 Een	 eerste	 beperking	 betreft	 de	
representativiteit	 van	 de	 steekproef.	 Het	 percentage	 hoger	 opgeleiden	 binnen	 de	
steekproef	ligt	hoger	dan	de	landelijke	referentiegroep	van	het	CBS	en	het	percentage	
lager	opgeleiden	lager.	Het	percentage	middelbaar	opgeleide	ouders	van	de	steekproef	
daarentegen	ligt	wel	op	het	niveau	van	de	CBS-data	die	bekend	zijn	voor	deze	regio.	Uit	
de	verkregen	achtergrondgegevens	van	de	ouders	bleek	echter	wel	dat	deze	steekproef	
voor	 het	 overgrote	 groot	 deel	 afkomstig	 is	 uit	 deze	 regio,	 zodat	we	nog	 steeds	 over	
autochtone	plattelandspopulatie	kunnen	spreken	die	haar	wortels	in	Groningen	heeft.	
Bovendien	is	een	responserate	van	ruim	60%	binnen	dit	type	onderzoek	zeer	acceptabel.	
Een	tweede	beperking	betreft	de	selectiviteit	van	de	non	response.	Kinderen	van	wie	
de	ouders	de	lijst	niet	hebben	ingevuld	presteren	lager	dan	hun	klasgenootjes	van	wie	
de	 ouders	dat	wél	 hebben	 gedaan.	We	hebben	daarmee	dus	niet	 alle	 ouders	 van	de	
doelgroep	in	beeld.	In	dit	artikel	hebben	we	geprobeerd	te	beschrijven	hoe	de	opleiding	
van	ouders,	hun	geletterdheid	en	hun	opvattingen	en	verwachtingen	doorwerken	in	de	
taalprestaties	van	de	kinderen.	We	hebben	evenwel	geen	reden	om	aan	te	nemen	dat	
dit	mechanisme	anders	verloopt	voor	de	groep	die	we	niet	in	beeld	hebben.	Een	derde	
beperking	 betreft	 de	 vaststelling	 van	 de	 achterstand	 op	 woordenschat.	 De	 COTAN-
beoordeling	 van	 de	 DTT	 geeft	 aan	 dat	 de	 normen	 verouderd	 zijn.	 Mogelijkerwijs	 is	
daardoor	het	beeld	te	positief.	Uit	het	onderzoek	van	Beekhoven	e.a.	(2011)	in	Oost-
Groningen,	bleek	echter	ook	dat	het	gemiddelde	woordenschatniveau,	gemeten	met	een	
psychometrisch	beter	instrument	(de	PPVT)	van	de	steekproef	op	dat	van	het	landelijk	
gemiddelde	ligt.

We	hebben	met	dit	onderzoek	vooral	aangetoond	dát	opvattingen	en	verwachtingen	
van	 ouders	 van	 belang	 zijn	 voor	 de	 taalontwikkeling	 van	 jonge	 kinderen	 in	 Oost-
Groningen.	 Daarmee	 hebben	we	 echter	 nog	 geen	 zicht	 gekregen	 op	 de	aard	 van	 de	
opvattingen	 en	 verwachtingen.	 Etnografisch	 georiënteerd	 onderzoek,	 zoals	 dat	 van	
Heath	(1983;	1986b),	kan	inzicht	geven	in	de	vraag	hoe	ouders	in	deze	regio	tegen	het	
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belang	van	onderwijs	en	geletterdheid	aankijken	en	hoe	deze	tot	stand	gekomen	zijn.	
Omdat	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	een	belangrijke	rol	blijken	te	spelen	
in	de	taalontwikkeling	van	kinderen	in	deze	regio,	dienen	interventies	gericht	op	het	
verbeteren	van	de	taalprestaties	hier	recht	aan	te	doen.	Te	denken	valt	daarbij	aan	zgn.	
community intervention programs.	Deze	hebben	als	kenmerk	dat	zij	multimodaal	 (op	
meerdere	niveaus	gericht),	samenhangend	en	mét	ouders	plaats	vinden	(Durlak,	1997).	
Bovendien	 combineren	 ze	 een	 instellingsgerichte	 en	 gezinsgerichte	 aanpak	 (Blok,	
Fukkink,	Gebhardt,	&	Leseman,	2005).	Van	belang	is	daarbij	wel	dat	de	aanpak	aansluit	
bij	de	leefstijl	van	de	ouders.
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Samenvatting
Recent	onderzoek	wees	uit	dat	opvattingen	van	ouders	 in	Noordoost-Groningen	met	
betrekking	 tot	 opvoeding	 en	 onderwijs	 en	 hun	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 de	
schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	 taalprestaties	 van	 jonge	
kinderen	 in	 deze	 regio.	 Onderhavig	 onderzoek	 kan	 worden	 beschouwd	 als	 een	
vervolgstudie.	 Door	 middel	 van	 diepte-interviews	 bij	 dertien	 moeders	 van	 jonge	
kinderen	in	dezelfde	regio,	is	getracht	deze	individuele	(domein-)	specifieke	opvattingen	
te	 expliciteren	 en	 is	 nagegaan	 in	hoeverre	deze	opvattingen	 te	 relateren	 zijn	 aan	de	
eigen	ontwikkelingsgeschiedenis	van	de	moeders	en	verband	houden	met	het	gebied	
waarin	ze	 leven.	Analyse	van	de	gesprekken	 leverde	een	 indeling	van	de	moeders	 in	
vier	profielen	op,	te	weten	klassieke	plattelanders,	stedelingen	en	nieuwe	plattelanders,	
zelfbewusten	 en	 distantiërenden.	 De	 analyses	 bevestigen	 de	 resultaten	 uit	 eerder	
onderzoek	dat	sociaaleconomische	factoren,	zoals	opleidingsniveau	en	het	hebben	van	
betaald	werk,	sterk	verband	houdt	met	culturele	kenmerken	zoals	informele	educatie	
en	de	mate	waarin	ouders	gericht	zijn	op	het	verwerven	van	informatie.	De	resultaten	
sluiten	aan	bij	inzichten,	verkregen	op	basis	van	recente	sociologische	en	demografische	
analyses	van	deze	regio.
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Inleiding 
Al	decennia	lang	verschijnen	er	in	Nederland	studies	waaruit	blijkt	dat	de	schoolprestaties	
van	kinderen	in	Noordoost-Nederland	achterblijven	bij	die	van	hun	leeftijdsgenootjes	
elders	in	het	land	(Driessen,	2013b;	Inspectie	van	het	Onderwijs,	2009;	Stellingwerf	et	
al.,	2004;	Van	der	Vegt	&	Van	Velzen,	2002;	Van	Oosterhout,	1992;	Vogels	&	Bronneman-
Helmers,	2003).	Een	aantal	van	deze	studies	richtte	zich	op	het	zoeken	naar	verklaringen	
waarom	juist	in	deze	regio	de	onderwijsachterstanden	zo	hardnekkig	zijn.	Veel	van	de	
gegeven	verklaringen	hebben	betrekking	op	het	opvoedingsklimaat	in	de	gezinnen	in	
deze	regio.	Mulder	en	Meijnen	(2013)	vatten	de	resultaten	van	deze	onderzoeken	als	
volgt	 kort	 samen:	 “uitputting van talent, te weinig ambitie van de ouders, grote kloof 
tussen schoolcultuur en gezinscultuur, en dialectgebruik	(p.27)”.	De	auteurs	voegen	er	aan	
toe	dat	deze	oorzaken	deels	al	onderzocht	zijn,	maar	dat	een	samenhangend	onderzoek	
naar	 de	 invloed	 van	 en	 de	 wisselwerking	 tussen	 verschillende	 oorzaken	 binnen	 de	
regio	 ontbreekt.	 Recent	 onderzoek	 van	Poolman,	Minnaert,	 Leseman	 en	Doornenbal	
(2015)	 naar	 de	 achtergronden	 van	 veronderstelde	 achterstanden	 in	 taalprestaties	
van	 jonge	 kinderen	 op	 het	 Groninger	 platteland,	 waarin	 sociaaleconomische	 en	
culturele	 achtergrondkenmerken	 van	 ouders,	 gezinscultuur,	 ambities	 van	 ouders	 en	
taalprestaties	in	samenhang	werden	onderzocht,	liet	zien	dat	opvattingen	van	ouders	
ten	 aanzien	 van	 opvoeding	 en	 onderwijs	 en	 hun	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 de	
schoolprestaties	van	hun	kinderen	een	belangrijke	rol	spelen.	Uit	deze	studie	bleek	dat	
ouders	activiteiten,	die	de	ontluikende	geletterdheid	van	kinderen	ondersteunen,	niet	
erg	belangrijk	vinden.	Wat	betreft	de	verwachtingen	die	ouders	hebben	ten	aanzien	van	
het	 schoolsucces	van	hun	kinderen,	bleek	er	 sterke	variatie.	Er	was	een	aanzienlijke	
groep	die	aangaf	geen	hoge	verwachtingen	te	hebben.	Uit	de	resultaten	van	deze	studie	
bleek	verder	dat	opvattingen	en	verwachtingen	mediëren	tussen	sociaaleconomische	
en	 culturele	 achtergrondkenmerken	van	ouders	en	aspecten	van	 informele	 educatie,	
zoals	bijvoorbeeld	de	kwaliteit	van	voorlezen.	Ook	vonden	we	een	mediatie-effect	van	
opvattingen	 en	 verwachtingen	 tussen	 de	 achtergrondkenmerken	 van	 ouders	 en	 de	
taalprestaties	van	hun	kinderen.	De	resultaten	van	deze	studie	tonen	aan	dat	in	deze	
regio	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	wijze	
waarop	achtergrondkenmerken	van	invloed	zijn	op	de	taalprestaties	van	de	kinderen.	
Drie	vragen	blijven	echter	nog	onbeantwoord.	

De	eerste vraag	is	hoe	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	op	het	Groninger	
platteland	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	te	kenschetsen	zijn.	Wat	vinden	zij	
bijvoorbeeld	belangrijk	in	gesprekken	met	hun	kinderen	en	hoe	zien	zij	hun	eigen	rol	in	
vergelijking	met	die	van	de	school	als	het	gaat	om	de	ontwikkeling	van	hun	kinderen?	
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De	 vraag	 naar	 de	 aard	 van	 de	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 van	 ouders	 is	 een	
ingewikkelde	vraag,	omdat	een	kenmerk	van	opvattingen	en	verwachtingen	is,	dat	ze	
voor	een	deel	impliciet	zijn	en	als	vanzelfsprekend	worden	beschouwd	(Harkness,	2007;	
Okma-Rayzner,	2006;	Vieira	et	al.,	2010).	De	tweede vraag	die	onbeantwoord	blijft,	is	op	
welke	manier	ouders	deze	opvattingen	en	verwachtingen	in	dagelijkse	situaties	vorm	
geven.	De	manier	waarop	ouders	dagelijks	handelen	in	de	interacties	met	hun	kinderen	
wordt	 namelijk	mede	bepaald	 door	 hun	opvattingen	 en	 verwachtingen	 (Harkness	&	
Super,	2006).	De	derde vraag	 is	hoe	ouders	tot	deze	opvattingen	gekomen	zijn.	Meer	
specifiek	gaat	het	om	de	vraag	in	hoeverre	de	ouders	in	deze	regio	de	opvoeding	van	
hun	eigen	ouders	voortzetten.	De	manier	waarop	ouders	hun	kinderen	grootbrengen	
wordt	namelijk	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	door	de	manier	waarop	de	ouders	zelf	
zijn	grootgebracht	(Conger,	Belsky,	&	Capaldi,	2009)	en	van	welke	culturele	groep	hun	
ouders	deel	uitmaakten	(Harkness,	2007;	Harkness	et	al.,	2010;	Huijbregts,	Leseman,	
&	 Tavecchio,	 2008).	 Deze	 derde	 vraag	 is	 relevant,	 omdat	 uit	 de	 resultaten	 van	 onze	
vorige	studie	(Poolman	et	al.,	2015)	bleek	dat	ruim	65%	van	de	ouders	en	55%	van	de	
grootouders	van	de	kinderen	uit	onze	steekproef	uit	de	provincie	Groningen	afkomstig	
was.	

In	deze	studie	gaan	we	in	de	eerste	plaats	op	zoek	naar	de	opvattingen	van	autochtone	
moeders	op	het	Groninger	platteland	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	en	hun	
verwachtingen	met	 betrekking	 tot	 de	 schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen.	 Daarnaast	
onderzoeken	we	in	hoeverre	de	moeders	hun	opvattingen	en	verwachtingen	relateren	
aan	 de	 manier	 waarop	 ze	 zelf	 zijn	 grootgebracht	 en	 aan	 de	 omgeving	 waarin	 ze	
opgegroeid	zijn.

Theoretisch raamwerk
In	het	zoeken	naar	verklaringen	voor	verschillen	 in	de	schoolloopbaan	van	kinderen	
speelt,	 zoals	 reeds	vermeld,	het	opvoedingsklimaat	binnen	het	gezin	een	belangrijke	
rol,	 met	 name	 gedurende	 de	 eerste	 levensjaren	 (Shonkoff	 &	 Phillips,	 2000).	 Het	
opvoedingsklimaat	wordt	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	door	opvattingen	van	ouders	
over	de	ontwikkeling	van	kinderen	en	de	rol	van	het	onderwijs	hierin	(Harkness	et	al.,	
2010).	Concreet	gaat	het	daarbij	om	ideeën	over	het	wezen	van	kinderen,	de	manier	
waarop	zij	het	beste	gedijen,	zich	ontwikkelen	en	dingen	 leren,	wanneer	ze	rijp	zijn,	
welke	rol	opvoeders	daarbij	hebben	en	wat	de	rolverdeling	tussen	gezin	en	school	zou	
moeten	zijn	(Doolaard	&	Leseman,	2008).	Naast	opvattingen	spelen	ook	verwachtingen	
van	ouders	over	het	onderwijs	en	de	schoolprestaties	van	kinderen	in	de	ontwikkeling	
van	kinderen	een	rol	(Phillipson	&	Phillipson,	2007;	Van	Eck,	Ledoux,	&	Veen,	1994).	
Opvattingen	en	verwachtingen	zijn	vaak	impliciet	en	‘kleuren’	als	het	ware	onbewust	
de	manier	waarop	ouders	met	hun	kinderen	omgaan.	 Sigel,	McGillicuddy-De	Lisi,	 en	
Goodnow	 (1992)	 spreken	 in	 dit	 kader	 over	 een	parental belief system.	 Harkness	 en	
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Super	(2010)	hanteren	hiervoor	de	term	ethnotheory	om	aan	te	geven	dat	het	gaat	om	
een	verzameling	ideeën	over	wat	volgens	ouders	de	beste	manier	is	om	op	te	voeden.

Deze,	 deels	 impliciete,	 ideeën	 en	 verwachtingen	 van	 ouders	 ten	 aanzien	 van	
opvoeding	en	onderwijs,	wordt	door	henzelf	als	‘logisch’	en	‘vanzelfsprekend’	ervaren	
(Okma-Rayzner,	2006).	We	zouden	daarom	ook	kunnen	spreken	over	innerlijke logica,	
een	 concept	 dat	 gebaseerd	 is	 op	 sociaal-constructivistische	 theorieën	 (Doornenbal,	
Okma,	 &	 Singer,	 2002;	 Okma-Rayzner,	 2006).	 Kort	 samengevat	 gaan	 deze	 theorieën	
ervan	uit	dat	hogere	psychische	structuren,	zoals	opvattingen	en	verwachtingen,	zich	
ontwikkelen	in	sociale	interacties	die	plaats-	en	tijdgebonden	zijn:	cognities,	affecten	en	
handelingen	vormen	daarbinnen	een	onscheidbare	eenheid	(Doornenbal	et	al.,	2002).	
Vertaald	naar	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders,	veronderstellen	we	dat	wat	
ouders	belangrijk	vinden	en	de	doelen	die	ze	stellen	ten	aanzien	van	de	opvoeding	van	
hun	kinderen	(cognities),	de	gevoelens	die	ze	daarbij	ervaren	(affecten)	en	de	manier	
waarop	 ze	 hun	 opvoedkundig	 handelen	 vormgeven	 (handelingen),	 mede	 het	 gevolg	
zijn	van	de	 interacties	die	 ze	 zelf	 in	de	 loop	van	de	 jaren	 in	hun	eigen	ontwikkeling	
hebben	opgedaan,	binnen	de	 culturele	groep	waartoe	 ze	behoren.	Belsky,	Conger	en	
Capaldi	 (2009)	noemen	dit	 de	 intergenerational transmission of parenting.	Het	blijkt	
dat	sommige	ouders	de	opvoeding	voortzetten,	die	zij	zelf	ontvangen	hebben,	terwijl	
andere	ouders	dat	niet,	of	 in	mindere	mate,	doen	(Serbin	&	Stack,	1998).	Bijna	60%	
van	de	ouders	in	Nederland	zegt	hun	kinderen	op	dezelfde	manier	op	te	voeden	als	hun	
eigen	ouders	hen	hebben	opgevoed	(De	Roos	&	Bucx,	2010).

De	Roos	 en	 Bucx	 (2010)	 onderscheiden	 drie	mogelijke	mechanismen	 die	 aan	 de	
overdracht	 van	 de	 opvoedingsstijl	 tussen	 generaties	 ten	 grondslag	 kunnen	 liggen.	
Ten	 eerste	 kunnen	 gedragingen	 en	 opvattingen	 via	 socialisatieprocessen	 van	 ouders	
op	kinderen	worden	overgedragen.	Ouders	 geven	hierbij	 het	 voorbeeld	 van	hoe	 iets	
moet	 en	 kinderen	 identificeren	 zich	 hierbij	 met	 hun	 ouders,	 imiteren	 het	 gedrag	
en	 verinnerlijken	 al	 dan	 niet	 de	 bijbehorende	 opvattingen.	 Een	 tweede	 vorm	 van	
overdracht	betreft	de	overdracht	van	 fysieke	en	 sociale	omstandigheden.	Zo	kan	het	
wonen	in	dezelfde	buurt	continuïteit	van	opvoeding	tussen	generaties	bevorderen.	Ook	
spelen	sociaal-structurele	(bijv.	het	onderwijsniveau)	en	sociaal-culturele	kenmerken	
een	rol	(bijv.	de	religieuze	achtergrond).	Dit	zijn	kenmerken	die	voor	een	belangrijk	deel	
iemands	leefstijl,	waarden	en	opvattingen	bepalen.	Naast	psychologische	en	contextuele	
vormen	van	overdracht,	wordt	in	de	derde	plaats	de	genetische	vorm	van	overdracht	
van	gedrag	en	opvattingen	onderscheiden.	De	overdracht	via	genen	van	de	ene	op	de	
andere	generatie	kan	leiden	tot	psychologische	of	fysieke	predisposities,	die	van	invloed	
kunnen	zijn	op	het	gedrag	en	de	opvattingen	van	individuen	(De	Roos	&	Bucx,	2010).	
Hoewel	er	veel	bewijs	is	dat	opvoeding	intergenerationeel	wordt	doorgegeven,	en	dat	
de	bovengenoemde	mechanismen	een	rol	spelen,	is	er	nog	slechts	weinig	bekend	over	
de	 factoren	die	bepalen	dat	 sommige	ouders	hun	eigen	opvoeding	voortzetten	 in	de	
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opvoeding	van	hun	kinderen,	terwijl	andere	dat	niet	of	in	mindere	mate	doen	(Conger	
et	al.,	2009).

Zoals	hierboven	is	aangegeven,	staan	opvattingen	en	verwachtingen	van	individuele	
ouders	niet	op	zichzelf.	Verondersteld	wordt	dat	deze	opvattingen	en	verwachtingen	
de	normen	en	waarden	weerspiegelen	van	de	 sociaal	 en	 culturele	 groep	waartoe	 ze	
behoren	 (Harkness,	 2007;	Vieira	 et	 al.,	 2010).	Harkness	 en	 collega’s	 (2010)	noemen	
deze	 impliciete culturele modellen,	 aangeduid	 als	 verzamelingen	 impliciete	 -	 als	
vanzelfsprekend	ervaren	-	ideeën	over	gezinnen,	kinderen	en	ouders	die	gedeeld	worden	
door	leden	van	een	bepaalde	culturele	groep.	Deze	impliciete	culturele	modellen	staan	
volgens	deze	auteurs	in	een	hiërarchische	verhouding	tot	opvattingen	over	specifieke	
domeinen,	zoals	de	relatie	tussen	ouders	en	kinderen	of	de	verhouding	tussen	het	gezin	
en	de	school.	Deze	domeinspecifieke	ideeën	van	individuele	ouders	zijn	vervolgens	van	
invloed	op	de	ideeën	die	zij	hebben	over	concrete	opvoedingssituaties	en	de	uitkomsten	
op	kindniveau	(Harkness,	2007;	Harkness	et	al.,	2010).	Valsiner	en	Litvinovic	(1996)	
noemen	 dit	 het	 deductieve	 proces,	 waardoor	 collectieve	 culturele	 opvoedingsideeën	
van	 invloed	 zijn	 op	 de	 opvoedingsideeën	 van	 individuele	 ouders.	 Zij	 onderscheiden	
daarnaast	ook	een	 inductief	proces.	Dit	bestaat	eruit	dat	opvattingen	van	 individuele	
ouders	 op	 hun	 beurt	 ook	weer	 bijdragen	 aan	 de	 collectieve	 ideeën	 van	 de	 culturele	
groep	waartoe	zij	behoren.	In	de	tijd	leidt	de	combinatie	van	deductieve	en	inductieve	
processen	 ertoe	 dat	 zowel	 collectieve	 opvoedingsideeën	 als	 individuele	 opvattingen	
kunnen	veranderen,	bijvoorbeeld	als	gevolg	van	een	veranderende	samenstelling	van	
de	culturele	gemeenschap	van	de	ouders	of	als	gevolg	van	bredere	maatschappelijke	
veranderingen.

Structurele ontwikkelingen van de regio
De	 economie	 in	 Noord-Groningen	 is	 van	 oorsprong	 agrarisch	 georiënteerd.	
Schaalvergroting	en	mechanisatie	van	de	landbouw	maakten	dat	sinds	de	jaren	vijftig	
van	de	vorige	eeuw	de	werkgelegenheid	op	het	platteland	sterk	terugliep,	waardoor	een	
deel	van	de	beroepsbevolking	naar	de	stad	trok.	Er	was	ook	een	omgekeerde	trend.	De	
groei	van	de	steden	en	de	daaraan	gepaard	gaande	verslechtering	van	het	leefklimaat	
en	de	toenemende	mobiliteit,	leidden	ertoe	dat	veel	stedelingen	zich	op	het	platteland	
gingen	vestigen,	met	name	in	dorpen	in	de	directe	nabijheid	van	de	stad	Groningen.	De	
van	oorsprong	autonome dorpen	ontwikkelden	zich	daardoor	tot	woondorpen	(Thissen	
&	Loopmans,	2013).	 In	autonome	dorpen	 zijn	de	meeste	bewoners	 ‘van	het	dorp’	en	
doen	ze	veel	zaken	‘op	het	dorp’,	terwijl	in	woondorpen	een	groot	deel	van	de	bewoners	
om	woonredenen	is	neergestreken,	maar	voor	werk	en	voorzieningen	niet	op	het	dorp	
is	 aangewezen.	 Deze	 bewoners	 hebben	 hun	 sociale	 netwerk	 dan	 ook	 hoofdzakelijk	
buiten	het	dorp,	bijvoorbeeld	in	de	stad	Groningen.	Dat	heeft	in	deze	dorpen	geleid	tot	
een	 levensstijl,	die	steeds	meer	op	die	van	een	stad	 lijkt	 (Gardenier,	2012).	Dit	geldt	
echter	in	mindere	mate	voor	dorpen	die	verderaf	gelegen	zijn	van	de	stad	Groningen.	
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Een	vergelijkbaar	mechanisme	als	rond	de	stad	Groningen	deed	zich	ook	voor	in	de	
vele	dorpen	in	de	regio	Delfzijl,	met	als	belangrijk	verschil	dat	de	beroepsbevolking	van	
deze	dorpen	grotendeels	werk	heeft	in	de	industrie	van	Delfzijl.	Wat	betreft	de	vereiste	
(beroepsgerichte)	vooropleiding,	 gaat	het	hier	merendeels	om	beroepen	op	 lager	en	
middelbaar	niveau.	Tot	de	jaren	’90	van	de	vorige	eeuw	floreerde	de	industrie	in	deze	
regio,	met	als	gevolg	dat	de	gemeente	Delfzijl	in	hoog	tempo	groeide.	Sinds	1990	krimpt	
deze	regio	echter	als	gevolg	van	economische	neergang.	 In	2010	had	de	gemeente	al	
20%	minder	inwoners	dan	in	1990.	De	prognose	is	dat	in	2040	nog	eens	27%	minder	
mensen	 in	 de	 regio	 Delfzijl	 zullen	 wonen	 (Gardenier,	 Nanninga,	 Van	 Rijn,	 &	Weijer,	
2011).

Regionale identiteiten
Om	uitspraken	te	kunnen	doen	over	bewoners	in	een	bepaalde	regio	en	hun	opvattingen,	
is	 het	 van	 belang	 te	 weten	 welke	 betekenissen	 en	 waarden	 mensen,	 zowel	 binnen	
als	 buiten	de	 regio,	 zelf	 toekennen	 aan	 een	 regio.	Dit	wordt	 aangeduid	met	de	 term	
regionale identiteit	(Paasi,	2003).	Een	identiteit	van	een	regio	wordt	vaak	gebaseerd	op	
karakteristieken	waarmee	de	ene	regio	wordt	onderscheiden	van	andere	regio’s	zoals	
taal,	gebruiken	en	gewoonten,	of	ook	wel	de	grondsoort	(Melis,	2013).	Het	gaat	daarbij	
in	de	eerste	plaats	om	een	imago:	het	beeld	dat	naar	buiten	wordt	gebracht.	Naast	een	
imago	 is	er	ook	sprake	van	een	regionaal bewustzijn.	Dat	bestaat	uit	de	persoonlijke	
woongeschiedenis	van	de	bewoners	van	het	betreffende	gebied.	Een	regionale	identiteit	
wordt	gevormd	door	zowel	het	imago	als	het	regionaal	bewustzijn	van	haar	bewoners	
(Melis,	2013).	Regionale	identiteiten	komen	tot	uiting	in	het	gedrag	en	de	gevoelens	van	
mensen.	Het	is	echter	geen	evident	gegeven	dat	iemand	zich	met	de	regio	identificeert	
en	 met	 deze	 regio	 een	 gevoel	 van	 verbondenheid	 heeft,	 als	 hij	 of	 zij	 in	 deze	 regio	
woont.	 Regionaal	 bewustzijn	wordt	 slechts	 gevormd	 door	 contacten	 tussen	mensen	
met	 dezelfde	 ervaringen	 en	 belangen,	 hetgeen	 kan	 leiden	 tot	 collectieve	 uitingen	
van	 regionaal	 bewustzijn,	 zoals	bijvoorbeeld	blijkt	 bij	 de	Groninger	bodembeweging	
(GBB),	 een	 belangenbeweging	 die	 opkomt	 op	 voor	 de	 belangen	 van	 bewoners	 die	
schade	ondervinden	van	de	aardbevingen	als	gevolg	van	de	gaswinning,	en	waarbij	de	
Groninger	identiteit	sterk	naar	voren	komt.	Regionale	identiteiten	kunnen	verschillen	
in	de	invloed	die	ze	hebben.	Sterke	identiteiten	zijn	de	stabiele	en	traditionele	regionale	
identiteiten	die	stevig	zijn	verankerd	in	de	gemeenschap	en	vaak	generaties	lang	blijven	
bestaan.	Zwakke	identiteiten	daarentegen,	hebben	een	minder	vaste	positie	binnen	een	
gemeenschap	(Terlouw,	2012).

Huidig onderzoek
In	aansluiting	op	ons	eerdere	onderzoek	in	deze	regio	(Poolman	et	al.,	2015),	onderzoeken	
we	in	deze	studie	meer	in	detail	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	autochtone	ouders.	
Door	middel	van	diepte-interviews	met	Noord-Groningse	moeders	zijn	we	op	zoek	naar	
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hun	zogenaamde	ethnotheorieën,	gedefinieerd	als	de	impliciete	opvattingen	ten	aanzien	
van	opvoeding	en	onderwijs	en	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	schoolprestaties	van	
hun	kinderen.	Hoewel	vaders	in	toenemende	mate	een	belangrijke	en	actieve	rol	in	de	
opvoeding	spelen	(Van	den	Broek,	Bronneman,	&	Veldheer,	2010)	 is	er	voor	gekozen	
om	alleen	moeders	te	interviewen.	De	reden	is	dat	verschillende	studies	uitwijzen	dat	
de	 invloed	 van	met	name	moeder	 op	de	 vroegkinderlijke	 ontwikkeling	 groot	 is	 (o.a.	
Curenton	&	Justice,	2008;	Hoff,	2006;	Pan	et	al.,	2005).

Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 interviewinstrument	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 het	
concept	innerlijke logica,	dat	oorspronkelijk	is	ontwikkeld	om	de	innerlijke	logica	van	
kinderen	 te	 onderzoeken	 (o.a.	 Doornenbal	 et	 al.,	 2002;	 Visser,	 Singer,	 Van	 Geert,	 &	
Kunnen,	2009).	Aan	de	hand	van	vier	dagelijkse	situaties	(maaltijd,	naar	bed	brengen,	
naar	school	brengen	en	contacten	 in	het	dorp)	wordt	de	moeders	gevraagd	concreet	
te	beschrijven	hoe	het	er	in	hun	gezin	tijdens	zo’n	situatie	aan	toegaat	en	wat	haar	rol	
daarin	is	(handelingen).	Vanuit	deze	beschrijving	wordt	doorgevraagd,	om	moeders	te	
helpen	hun	belangen	 en	doelen	 (cognities)	 en	 gevoelens	 (emoties)	 in	 de	 betreffende	
situatie	te	expliciteren.	Om	zicht	te	krijgen	op	de	intergenerationele	achtergrond	van	
hun	opvattingen	en	verwachtingen,	wordt	gevraagd	naar	concrete	ervaringen	als	kind	
tijdens	 vergelijkbare	 situaties.	 Leidende	 vragen	 zijn	 hoe	 de	moeders	 de	 betreffende	
situatie	 als	 kind	hebben	ervaren	en	 in	welke	mate	 zij	 (achteraf)	 zicht	hebben	op	de	
doelen,	belangen	en	emoties	van	hún	ouders	(dimensie	tijd).	Daarnaast	wordt	moeders	
gevraagd	de	dagelijkse	gang	van	zaken	in	hun	gezin	te	vergelijken	met	die	binnen	andere	
gezinnen	in	hun	dorp	of	de	wijk	(dimensie	plaats).	Het	achterliggende	doel	hiervan	is	
inzicht	te	verkrijgen	in	hoe	moeders	hun	handelen	duiden	binnen	de	sociale	context	van	
hun	leefomgeving.	De	volgende	twee	onderzoeksvragen	zijn	leidend	in	dit	onderzoek:
1.	 Wat	zijn	de	domeinspecifieke	opvattingen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	

van	autochtone	moeders	op	het	Groninger	platteland	en	wat	zijn	hun	verwachtingen	
ten	aanzien	van	de	schoolprestaties	van	hun	kinderen?	Wat	vinden	ze	belangrijk,	
welke	doelen	staan	hen	voor	ogen	en	welke	gevoelens	hebben	zij	daarbij?

2.	 Hoe	 brengen	 zij	 deze	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 in	 verband	 met	 hun	 eigen	
kindertijd	en	de	opvoeding	en	socialisatie	die	zij	zelf	hebben	ervaren?	

Methode

Dataverzameling
In	 deze	 studie	 verkennen	we	de	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 van	moeders	 op	 het	
Groninger	 platteland.	 Voor	 de	 steekproef	 zijn	 vier	 inclusiecriteria	 leidend	 geweest.	
Het	eerste	criterium	betreft	de	herkomst	van	de	moeders.	Uit	de	resultaten	van	eerder	
onderzoek	in	deze	regio	(Poolman	et	al.,	2015)	blijkt	ruim	65%	van	de	ouders	van	de	
onderzochte	kinderen	zelf	ook	uit	de	provincie	Groningen	afkomstig	te	zijn	en	35%	uit	
andere	provincies.	Omdat	onderhavige	studie	beschouwd	wordt	als	een	verdieping	van	
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de	eerdere	studie,	is	bij	de	werving	van	de	moeders	gestreefd	naar	een	overeenkomstige	
verdeling.	Het	tweede	criterium	betreft	de	urbanisatiegraad	van	de	woonplaats	van	de	
deelnemers.	Er	is	naar	gestreefd	om	zowel	deelnemers	uit	de	dorpen	te	betrekken	als	
uit	verstedelijkt	gebied	in	de	regio	Delfzijl,	omdat	ook	de	steekproef	uit	eerdere	studie	
uit	zowel	de	dorpen	als	uit	verstedelijkt	gebied	bevatte.	Het	derde	criterium	betreft	het	
opleidingsniveau	van	de	moeders.	Gestreefd	is	naar	een	afspiegeling	die	recht	doet	aan	
stratificatie	 van	 opleidingsniveaus,	 zoals	 die	 bekend	 is	 van	 het	 Groninger	 platteland	
(CBS	Statline,	2006).	Ruwweg	betekent	dit	dat	een	kwart	van	de	ouders	laag	opgeleid	
is	(basisonderwijs,	Lbo	of	Mbo,	niveau	1-2),	de	helft	middelbaar	opgeleid	(Mbo-niveau	
3-4,	Havo,	Vwo),	en	een	kwart	hoog	opgeleid	(Hbo,	Wo).	Het	 laatste	criterium	betreft	
de	gezinssituatie.	De	deelnemers	moesten	moeder	zijn	van	 jonge	kinderen.	Concreet	
betekende	dit	dat	een	of	meerdere	kinderen	in	een	van	de	eerste	vier	leerjaren	van	het	
basisonderwijs	zitten.

De	moeders	die	in	deze	studie	aan	het	woord	komen	zijn	op	verschillende	manieren	
geworven.	Ten	eerste	zijn	op	ons	verzoek	twee	moeders	benaderd	door	twee	scholen	in	
twee	dorpen1	ten	zuidoosten	van	Delfzijl.	Deze	moeders	deden	ook	mee	aan	een	andere	
studie	die	gericht	was	op	het	taalaanbod	in	Groninger	gezinnen	(Tjallings,	2011).	Een	
tweede	strategie	was	om	een	schriftelijk	verzoek	om	deel	te	nemen	aan	het	interview	
mee	te	geven	aan	de	kinderen	uit	de	groepen	1-5	van	twee	scholen;	een	school	in	een	
dorp	en	een	school	in	verstedelijkt	gebied	in	de	regio	Delfzijl.	Hierop	hebben	vijf	moeders	
uit	de	dorpen	en	vier	moeders	uit	verstedelijkt	gebied	gereageerd	(responsepercentage	
5%).	 Deze	 strategie	 leverde	 een	 oververtegenwoordiging	 van	 hoger	 opgeleiden	 op,	
waardoor	 uiteindelijk	 op	 aanraden	 van	 een	 school	 nog	 vijf	moeders	 telefonisch	 zijn	
benaderd	om	deel	 te	nemen.	Een	middelbaar	en	een	 lager	opgeleide	moeder	stemde	
in,	terwijl	drie	lager	opgeleide	moeders	afzagen	van	deelname.	Ze	gaven	kort	en	zonder	
nadere	toelichting	aan	geen	belangstelling	te	hebben	om	deel	te	nemen.	Alle	interviews	
zijn	bij	de	moeders	thuis	afgenomen.

Deelnemers
Bovengenoemde	strategieën	leverde	uiteindelijk	een	steekproef	van	13	moeders	op	in	
de	leeftijdsrange	van	32	tot	49	jaar	(zie	Tabel	1).	Het	aantal	moeders	dat	laag	opgeleid	
is,	ligt	lager	dan	beoogd.	Het	bleek	moeilijk	hen	bij	het	onderzoek	te	betrekken.	In	de	
uiteindelijke	steekproef	zijn	twee	moeders	laag,	vijf	moeders	middelbaar	en	vijf	moeders	
hoog	opgeleid.	Negen	moeders	zijn	woonachtig	in	dorpen	in	de	regio	Delfzijl	met	minder	
dan	1000	inwoners.	Vier	moeders	wonen	in	verstedelijkt	gebied.	Negen	moeders	zijn	
oorspronkelijk	afkomstig	uit	de	provincie	Groningen.	Van	de	overige	vier	moeders	zijn	
twee	moeders	 geboren	 in	 kleine	 dorpen	 in	 respectievelijk	 Friesland	 en	 Drenthe.	 Zij	
zijn	als	volwassene	in	de	provincie	Groningen	komen	wonen.	De	twee	andere	moeders	

1.	 De plaatsnamen zullen niet nader worden weergegeven, vanwege privacyredenen. Wel 
wordt aangegeven of de moeders woonachtig zijn in een dorp dan wel in verstedelijkt gebied (‘stad’)
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komen	uit	middelgrote	plaatsen	in	het	midden	van	het	land	en	een	van	hen	is	als	kind	
al	in	de	provincie	Groningen	komen	wonen.	Drie	moeders	die	geboren	en	getogen	zijn	
in	de	provincie	Groningen	hebben	opleidingen	gevolgd	elders	in	Nederland,	maar	zijn	
uiteindelijk	teruggekeerd	naar	de	provincie.	Drie	moeders	hebben	een	eenoudergezin.	
Het	 aantal	 kinderen	binnen	de	gezinnen	 in	de	 steeproef	 varieert	 tussen	2	en	5.	Wat	
betreft	de	thuistaal,	wordt	door	moeder	in	één	gezin	(bewust)	Gronings	gesproken.	In	
de	overige	gezinnen	is	Nederlands	de	thuistaal.

Tabel 1. Overzicht van de participanten

Naam* Woonplaats Leeftijd Opleiding Geb. provincie
Aantal 

kinderen
Catharina dorp 36 MBO Groningen 2
Johanna dorp 41 MBO Groningen 3
Alie dorp 32 MBO-1-2 Friesland (dorp) 3
Conny dorp 36 HBO Groningen 3
Thea dorp 30 VMBO Groningen 2
Monique dorp 49 MBO Groningen 2
Bernadette dorp 40 HBO Flevoland 5
Monique stad 37 WO Groningen 3
Henriëtte stad 40 HBO Groningen 2
Annelies stad 38 HBO Groningen 2
Laura stad 36 HBO Groningen 2
Evelyn dorp 41 MBO Drenthe (dorp) 2
Monika dorp 33 Mavo Noord Holland 5

Diepte-interviews
Voor	 het	 onderzoek	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 diepte-interviews	 (Hennink,	 Hutter,	 &	
Bailey,	2010).	Hiervoor	 is	een	semi-gestructureerde	 topiclijst	ontworpen	waarbij	het	
concept	 ‘innerlijke	 logica’	 leidend	 was	 (zie	 Bijlage	 1).	 Uitgangspunt	 in	 de	 topiclijst	
vormden	 vier	 dagelijks	 voorkomende	 situaties	waarvan	 verondersteld	wordt	 dat	 zij	
veel	 interactie	 tussen	 ouders	 en	 kinderen	 uitlokken:	 maaltijdgesprekken,	 naar	 bed	
brengen,	naar	school	brengen	en	sociale	contacten	in	het	dorp	of	in	de	wijk.	De	topiclijst	
eindigde	met	een	aantal	vragen	over	de	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	 toekomst	
van	de	kinderen	en	de	rol	die	het	onderwijs	hierin	volgens	de	geïnterviewden	speelt.	De	
vier	situaties	zijn	op	een	identieke	manier	uitgevraagd,	namelijk	in	de	dimensies	‘tijd’	
en	‘plaats’.	Binnen	de	dimensie	‘tijd’	is	eerst	de	actuele	situatie	(‘het	nu’)	uitgevraagd.	
Daarbij	is	eerst	gevraagd	naar	‘de	feiten’	(F).	De	moeders	beschreven	hierbij	hoe	het	er	
in	het	gezin	aan	toe	gaat	in	de	betreffende	situatie.	Vervolgens	werd	hen	gevraagd	aan	
te	geven	of	zij	het	‘belangrijk’	(B)	vinden	dat	een	bepaalde	situatie	plaatsvindt	en	wat	
maakt	dat	zij	dit	belangrijk	vinden.	In	de	derde	plaats	werd	de	moeders	gevraagd	om	
aan	te	geven	welk	doel	(D)	zij	met	haar	gedrag	in	de	betreffende	situatie	proberen	te	
bereiken.	Tenslotte	is	gevraagd	naar	de	emoties	(E):	Wat	ervaren	of	voelen	moeders	bij	

* De namen in deze studie zijn vanwege privacy overwegingen gefingeerd.
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de	betreffende	situatie.	Vervolgens	is	binnen	de	dimensie	‘tijd’	gevraagd	naar	hun	eigen	
jeugd	(‘vroeger’).	De	moeders	werd	gevraagd	te	beschrijven	hoe	zij	de	vier	situaties	als	
kind	hebben	ervaren	(‘hoe	ging	dat	vroeger?’).	Vervolgens	werd	hen	gevraagd	om	zich	te	
verplaatsen	in	de	positie	van	hun	ouders:	wat	zouden	hun	ouders	belangrijk	gevonden	
hebben	in	de	betreffende	situaties	(B)	en	wat	maakte	dat	zij	dit	al	dan	niet	belangrijk	
vonden,	welk	doel	 zouden	hun	ouders	daarbij	hebben	gehad	 (D),	 en	wat	voelden	zij	
daarbij	(E)?	De	tweede	dimensie	was	‘plaats’.	De	moeders	is	gevraagd	of	zij	vanuit	hun	
perspectief	een	indruk	hebben	hoe	de	betreffende	situatie	in	andere	gezinnen	binnen	
haar	dorp	of	wijk	verloopt	(‘elders’).	De	slotvragen	betroffen	de	perceptie	van	moeder	ten	
aanzien	van	de	toekomst	van	de	kinderen.	Nadat	de	moeders	hebben	kunnen	aangeven	
welk	beeld	zij	bij	de	toekomst	van	haar	kind	heeft	en	welke	rol	onderwijs	hierin	speelt,	
werd	wederom	gevraagd	naar	belang	(B),	doel	(D)	en	emoties	(E).	Tenslotte	werd	de	
moeders	gevraagd	te	reflecteren	op	het	interview	en	was	er	gelegenheid	terug	te	komen	
op	gespreksthema’s.

Data-analyse
De	gesprekken	zijn	verbatim	uitgeschreven	en	ingevoerd	in	het	computerprogramma	
MAX	Qualitative	Data	Analysis	(MAXQDA),	versie	10.	De	teksten	zijn	vervolgens	in	dit	
programma	 gecodeerd.	 Bij	 het	 coderen	 is	 afwisselend	 een	 deductieve	 en	 inductieve	
werkwijze	 gehanteerd,	 volgens	 de	 stappen	 van	 de	 analytische	 cyclus	 (Hennink	 et	
al.,	 2010).	 Bij	 het	 deductief	 coderen	 is	 zowel	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 topics	 uit	 de	
interviewleidraad,	 van	 relevante	 onderzoeksliteratuur	 als	 van	 eigen	 professionele	
(20	 jaar	 werkzaam	 in	 onderwijsbegeleiding)	 en	 persoonlijke	 ervaringen	 (20	 jaar	
woonachtig	 geweest	 in	 het	 betreffende	 gebied)	 van	 de	 eerste	 auteur.	 De	 analyse	 is	
uitgevoerd	in	drie	fasen.	

In	de	eerste	fase	is	eerst	deductief	gecodeerd	(Hennink	et	al.,	2010).	De	reacties	van	
de	moeders	zijn	daarbij	geordend	op	basis	van	de	topics	uit	de	interviewleidraad.	Dit	
leverde	een	vier-bij-drie	matrix	op	van	situaties	(maaltijdgesprekken,	naar	bed	brengen,	
naar	school	brengen	en	contacten	in	dorp	resp.	wijk)	en	dimensies	(‘het	nu’,	‘vroeger’	en	
‘elders’)	waarvan	in	iedere	cel	de	Feiten,	Belangen,	Doelen	en	Emoties	zijn	weergegeven	
zoals	die	door	de	respondenten	zijn	aangegeven.	Vervolgens	is	inductief	gecodeerd.	Al	
lezend	 zijn	 codes	 vanuit	 de	 data	 genoteerd.	 Codes	 die	 tijdens	 het	 analyseren	 valide,	
robuust	 en	 bruikbaar	 bleken	 (Glaser,	 1978)	 zijn	 uiteindelijk	 gebruikt.	 Deze	 cyclus	
van	deductief	en	inductief	coderen	heeft	meerdere	malen	plaats	gevonden,	totdat	het	
verzadigingspunt	was	 bereikt	 (Glaser	 &	 Strauss,	 1967)	 en	 geen	 nieuwe	 codes	meer	
werden	gevonden.

In	 de	 tweede	 fase	 zijn	 de	 codes	 gecategoriseerd.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 drie	
contexten	 (thuis,	 school,	 dorp	 resp.	 wijk)	 en	 specifieke	 thema’s	 (bijvoorbeeld	 de	
toekomstverwachting	en	de	rol	van	opleiding)	zijn	de	gegevens	geordend	in	categorieën.	
Wat	 betreft	 de	 context	 ‘thuis’	 zijn	 de	 doelen,	 belangen	 en	 emoties	 van	 de	moeders	
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gecategoriseerd	 rondom	de	 thema’s	 inhoud van de gesprekken thuis en	voorlezen.	De	
context	 ‘school’	 is	 onderverdeeld	 in	 de	 thema’s	 contact met de school,	 bijdrage aan 
de school	en	verwachtingen van de school.	De	context	‘dorp	of	wijk’	kende	slechts	één	
thema,	namelijk	de	binding	met	en	betrokkenheid	bij	het	dorp	of	wijk.	Bij	het	thema	
‘de	 toekomstverwachting	en	de	 rol	 van	de	opleiding’	 is	 onderscheid	gemaakt	 tussen	
enerzijds	de	toekomstverwachtingen	van	de	moeders	ten	aanzien	van	hun	kinderen	en	
anderzijds	–	retrospectief	-	de	toekomstverwachting	die	de	ouders	van	de	moeders	voor	
hen	hadden.

In	de	derde	fase	zijn	de	gegevens	geconceptualiseerd (Hennink	et	al.,	2010),	waarbij	
relaties	 tussen	 de	 verschillende	 categorieën	 zijn	 aangebracht.	 Daarbij	 heeft	 een	
ordening	op	een	hoger	abstractieniveau	plaatsgevonden.	Het	eerste	ordeningsprincipe	
betreft	de	manier	waarop	de	moeders	 zeggen	om	 te	gaan	met	 taal	 en	geletterdheid.	
Hierin	 worden	 twee	 uitersten	 onderscheiden.	 De	 eerste	 is	 wat	 Heath	 (1982)	 een	
school-oriented culture oftewel	mainstream culture	noemt.	Deze	begrippen	verwijzen	
naar	 een	 gezinscultuur	 waarin	 het	 mondelinge	 taalgebruik	 en	 het	 omgaan	 met	
geschreven	tekst	grotendeels	in	het	teken	staan	van	informatieverwerving	(informatief	
taalgebruik)	en	kennisdoeleinden	(Wells,	1987).	Het	taalgebruik	is	daarbij	overwegend	
gedecontextualiseerd	 (Schleppegrell,	 2004)	 en	 gespreksonderwerpen	 verwijzen	
grotendeels	naar	situaties	buiten	het	hier-en-nu	(Henrichs,	2010).	Aan	de	andere	kant	
van	het	continuüm	onderscheidt	Heath	non-mainstream homes,	waarbij	sprake	is	van	
zgn.	 instrumenteel taalgebruik	 (Heath,	 1980;	 Heath,	 1986a),	 gericht	 op	 alledaagse	
praktische	 zaken.	 Een	 tweede	 ordeningsprincipe,	 is	 de	 mate	 waarin	 moeders	 de	
opvoeding	die	ze	zelf	ervaren	hebben,	voortzetten.	Ook	dit	is	een	continuüm	met	twee	
uitersten.	 In	het	 ene	uiterste	geven	de	moeders	aan	de	doelen	en	belangen	van	hun	
ouders	met	betrekking	tot	de	opvoeding	over	te	nemen	(‘continu’).	In	het	andere	uiterste	
zeggen	de	moeders	te	breken	met	de	opvoeding	die	ze	genoten	hebben	en	geven	ze	aan	
hun	kinderen	volledig	anders	op	 te	 (willen)	voeden	(‘discontinu’).	Wanneer	we	deze	
twee	ordeningsprincipes	uitzetten	in	een	assenstelsel,	ontstaan	er	vier	kwadranten	die	
op	vier	onderscheiden	profielen	wijzen	(zie	Figuur	1).

Continu

Mainstream
Homes

Stedelingen en nieuwe 
plattelanders

(6)

Klassieke plattelanders
(3)

Non-mainstream
homes

Zelfbewusten
(2)

Distantiërenden
(2)

Discontinu

Figuur 1. Indeling van de respondenten in vier profielen
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Deze	vier	profielen	zijn	het	resultaat	van	een	niet-lineair	cyclisch	proces	van	constante	
discussie	tussen	het	theoretisch	kader	en	de	empirische	data	(Boeije,	2005).	We	hebben	
de	dertien	respondenten	op	basis	van	hun	verhaal	vervolgens	ingedeeld	in	de	profielen.	
Moeders	waarvan	we,	op	basis	van	hun	respons,	de	cultuur	van	geletterdheid	dichtbij	de	
schoolcultuur	achten,	zijn	daarbij	links	van	de	verticale	as	gepositioneerd.	Moeders	die	
het	opvoedingspatroon	van	hun	ouders	hebben	voortgezet	zijn	boven	de	horizontale	as	
geplaatst.	We	hebben	deze	profielen	de	volgende	namen	gegeven:	Stedelingen en nieuwe 
plattelanders,	 Klassieke plattelanders,	 Zelfbewusten	 en	 Distantiërenden.	 Deze	 namen	
zullen	in	de	resultatensectie	onderbouwd	en	uitgelegd	worden.

Resultaten
De	vier	profielen,	zoals	die	in	de	vorige	paragraaf	zijn	aangeduid,	beschrijven	we	in	deze	
sectie	door	per	profiel	de	doelen,	belangen	en	emoties	van	de	moeders	weer	te	geven.	De	
opbouw	per	profiel	is	identiek.	Eerst	wordt	de	context	thuis	beschreven.	Daarbij	wordt	
met	name	ingezoomd	op	de	cultuur	van	geletterdheid.	Vervolgens	wordt	aangegeven	
hoe	het	contact	met	school	verloopt;	vinden	de	moeders	het	contact	met	de	leerkracht	
belangrijk,	helpen	ze	op	school	en	welke	rol	dichten	ze	het	onderwijs	 toe	binnen	de	
ontwikkeling	van	hun	kind?	Vervolgens	wordt	ingegaan	op	de	mate	waarin,	en	de	manier	
waarop	de	moeders	 zich	betrokken	voelen	bij	 het	dorp	 of	de	wijk	waarin	 ze	wonen.	
Tenslotte	wordt	ingegaan	op	de	toekomstverwachtingen	van	de	moeders	ten	aanzien	van	
hun	kinderen.	Daarbij	zal	de	relatie	worden	gelegd	met	de	ontwikkelingsgeschiedenis	
van	moeder	 zelf.	 Iedere	 paragraaf	 eindigt	met	 een	 samenvattende	 typering	 van	 het	
betreffende	profiel.

I. Stedelingen en nieuwe plattelanders
Het	profiel	Stedelingen en nieuwe plattelanders	bestaat	uit	zes	moeders,	waarvan	de	vier	
moeders	uit	verstedelijkt	gebied,	Henriëtte	(40),	Annelies	(38),	Laura	(36)	en	Monique	
(37)	en	twee	moeders	uit	een	dorp,	Johanna	(41)	en	Bernadette	(40).	De	vier	moeders	
uit	 verstedelijkt	 gebied	hebben	 alle	 vier	 een	betaalde	 baan.	 Behalve	 Johanna	 (Mbo),	
hebben	 alle	 moeders	 binnen	 dit	 profiel	 een	 Hbo-opleiding	 of	 hoger.	 Op	 Bernadette	
na,	 zijn	 alle	 zes	moeders	geboren	en	getogen	 in	de	provincie	Groningen.	Bernadette	
is	afkomstig	uit	een	middelgrote	stad	het	midden	van	het	land	en	is	als	volwassene	in	
Groningen	komen	wonen.	Henriëtte,	Laura	en	Monique	hebben	hun	beroepsopleiding	
elders	in	het	land	genoten,	maar	zijn	uiteindelijk	weer	in	de	provincie	Groningen	komen	
wonen.

Thuis
Wat	betreft	de	onderwerpen	van	gesprek,	bijvoorbeeld	aan	tafel,	geven	alle	moeders	
aan	dat	ze	het	belangrijk	vinden	om	te	weten	wat	hun	kinderen	overdag	meemaken	en	
deze	ervaringen	tijdens	gezamenlijke	momenten	met	elkaar	te	delen.	Henriëtte	geeft	
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aan:	“Zij hebben natuurlijk een leven op school en vriendjes en dat soort dingen en wij 
hebben natuurlijk ons werk en dergelijke dus ja, ik vind wel dat er een moment moet zijn 
dat je dat dus doorspreekt met elkaar en dat je niks over het hoofd ziet of dat er iets 
speelt, wat je dan niet weet. Dus ja, daar moet je wel even tijd voor maken”.	De	moeders	
herkennen	vergelijkbare	situaties	uit	hun	eigen	kindertijd.	Annelies	nuanceert	dit	wel	
door	aan	 te	 geven	dat	bij	 haar	 in	huis	 vroeger	meer	over	 feitelijke	 zaken	gesproken	
werd,	zoals	dagelijkse	gebeurtenissen,	terwijl	zij	het	nu	belangrijk	vindt	ook	over	het	
bijbehorende	gevoel	te	praten.	Ze	verklaart	dat	door	het	verschil	in	tijdsgewricht:	“Ik 
denk dat mijn kinderen meer over hun gevoel praten dan wij dat vroeger deden. (…) 
Dat is denk ik de tijd ook”.	Tenslotte	benadrukt	een	aantal	moeders	dat,	hoewel	tafel-	
en	bedrituelen	belangrijke	momenten	zijn	voor	gesprekken,	deze	ook	 tijdens	andere	
momenten	kunnen	plaatsvinden,	zoals	tijdens	het	autorijden.	Annelies	verwoordt:	“De 
beste gesprekken die ik met mijn kinderen kan hebben is in de auto. Je bent dan aan het 
rijden en je kijkt elkaar niet aan”.	

Een	aantal	moeders	geeft	aan	dat	naast	de	dagelijkse	hier-en-nu	onderwerpen	er	ook	
meer	gedecontextualiseerde	onderwerpen	aan	bod	komen.	Bernadette,	bijvoorbeeld,	
vindt	het	belangrijk	dat	kinderen	het	jeugdjournaal	kijken	omdat	ze	zich	dan	bewust	zijn	
van	de	wereld	om	hen	heen:	“Dat	ze meekrijgen wat er in de wereld gebeurt”.	Daarnaast	
vindt	ze	het	belangrijk	dat	er	‘echte’	boeken	gelezen	worden.	Ze	zegt:	“Lezen hoort erbij. 
(…) Ze weten, Donald Duckje mag, maar er moeten ook echte boeken gelezen worden”.	Ze	
doelt	daarmee	op	informatieve	en	narratieve	boeken.	Monique	geeft	aan	dat	haar	man	
veel	gesprekjes	heeft	met	de	kinderen	die	gericht	zijn	op	kennis.	Ze	verwijst	daarbij	ook	
direct	naar	de	gespreksthema’s	bij	haar	thuis	vroeger.	“(De gesprekjes gaan) over van 
alles. Ja, ook om dingen te leren, van de wereld. Ja, mijn vader legde hier altijd heel veel 
dingetjes uit. Dat gebeurt hier ook. Dat doet Peter ook. Ja, met mijn moeder was gewoon 
meer de dagelijkse dingen”.	

Een	 gemeenschappelijk	 kenmerk	 van	 al	 deze	 moeders	 is	 dat	 ze	 het	 belang	 van	
een	 geletterde	 omgeving	 grotendeels	 van	 huis	 uit	 hebben	meegekregen.	 Bernadette	
geeft	 bijvoorbeeld	 aan	 dat	 het	 lezen	 bij	 haar	met	 de	 paplepel	 is	 ingegoten:	 “Ik weet 
wel dat mijn vader vroeger veel voorlas. Ook heel jong naar de bibliotheek. Dus dat zit 
erin. (…) Vond ik heerlijk. Ik kan me herinneren ik ging op de fiets naar de bibliotheek 
haalde boeken en las gelijk de boeken uit”.	Op	de	vraag	waaruit	bleek	dat	haar	ouders	het	
belangrijk	vonden	antwoordt	ze:	“Door het te doen”.	Ook	bij	Johanna	was	lezen	vroeger	
een	vanzelfsprekendheid,	althans	voor	haar	moeder.	“We lazen wel allemaal heel veel. 
We lazen allemaal boeken. Mijn vader niet trouwens. Nee, daar was dat niet aan besteed. 
Maar mijn moeder en mijn zus die lezen ook. Ik had vroeger ook altijd een abonnement 
van de bibliotheek. Nog. Stapels boeken. Geweldig!”.	Henriëtte	en	Bernadette	geven	aan	
dat	hun	ouders	hen	bewust	in	contact	hebben	gebracht	met	geletterdheid.	Henriëtte:	
“Daar ging de interesse ook naar uit, zeg maar. En ook, ze (haar ouders) bezitten dan ook 
denk ik, de kennis. Ze hebben de informatie erover, dat het belangrijk is om voor te lezen 
voor de woordenschat en dat soort dingen. Dat niveau bezitten zij, zeg maar”.	Ze	gaat	
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daarbij	zelfs	nog	een	generatie	terug:	“Mijn moeder ook (kreeg die kennis mee, BP) met 
name wel van huis uit. Dat was natuurlijk nog veel langer geleden, mijn opa was gewoon 
een slimme man. Mijn oma ook (…), dat was ook een slimme vrouw wel”.	 Bernadette	
geeft	aan	dat	in	de	omgeving	van	haar	ouders	de	taalontwikkeling	belangrijk,	maar	ook	
vanzelfsprekend	gevonden	werd:	“Voorlezen is belangrijk. Taalontwikkeling, blablabla”.	
(…)	Het hoort erbij”.

School
Zonder	uitzondering	vinden	de	moeders	het	contact	met	school	belangrijk.	Ze	geven	
aan	hun	vrijwel	dagelijks	kinderen	naar	 school	 te	brengen	en,	 voor	 zover	het	beleid	
van	de	school	dat	toestaat,	mee	de	klas	in	te	gaan.	Het	belang	om	contact	met	school	te	
hebben	is	in	de	eerste	plaats	om	te	weten	hoe	het	met	hun	kind	gaat.	“Omdat ze toch de 
meeste tijd van de dag daar zijn”	(Monique).	“Dat is hun wereld, daar zitten ze de hele dag”	
(Henriëtte).	Laura:	“Nou, je wilt ook weten hoe je kind het doet op school. Niet alleen qua 
prestaties maar ook hoe die zich voelt in de klas”.	Een	tweede	doel	is	om	haar	kinderen	te	
laten	ervaren	dat	ze	zich	interesseert	voor	wat	ze	op	school	doen.	Laura:	“Het liefste ga 
ik gewoon lekker mee. Dat is ook de meeste keren zo. Dan ga ik met de oudste even mee 
naar boven, dat is altijd even kort (…). Dat ze (de kinderen) weer dingen kunnen laten 
zien. Dat ze weten, dat je interesse voor ze hebt wat ze doen op school”. Een	derde	doel	is	
dat	de	moeders,	via	het	naar	school	brengen,	informatie	met	de	leerkrachten	kunnen	
uitwisselen.	Henriëtte:	“Ik vind het ook leuk om te weten hoor als ze (de leerkrachten, 
BP) heel andere ideeën hebben. Want ze zitten toch op school, dat is weer een heel andere 
wereld. Zo van goh, hoe doen ze het hier? ‘Hoe kijk jij (de leerkracht, BP) ertegen aan? 
Wat vind jij ervan?’”.	 Een	 laatste	 doel	dat	naar	 voren	komt,	 is	 om	als	moeder	 zelf	 te	
ervaren	dat	haar	kind	op	school	goed	begeleid	wordt.	Henriëtte:	“ik vind het heel fijn om 
te proeven dat zij een goed beeld van jouw kind hebben”. 

Als	 het	 gaat	 om	de	 verwachtingen	 van	 ouders	 ten	 aanzien	 van	 de	 school	 zijn	 de	
reacties	divers:	Monique	geeft	aan:	”Wij verwachten van school dat onze kinderen daar 
gestimuleerd worden om ja dingen te willen doen en leren en weten. (Ik) vind het vooral 
prettig als ze op een goede manier gestimuleerd worden, op wat voor manier dan ook. 
Wat voor dingen dan ook (…). Ik vind het belangrijk voor de kinderen dat ze nieuwsgierig 
blijven”.	Henriëtte	 legt	niet	alleen	het	accent	op	de	cognitieve	aspecten,	maar	ook	op	
dat	het	kind	als	individu	op	school	gezien	wordt.	“Ik vind het wel belangrijk dat ze (de 
school) er wel uithalen wat erin zit eigenlijk, dat vind ik wel. En dat ze daar ook weer in 
gezien worden. Dat iemand in de gaten heeft van ‘goh, dit kan jij goed en daar wil ik je mee 
helpen’, zeg maar”.	

Zonder	 uitzondering	 vinden	 de	moeders	 het	 belangrijk	 om	 te	 helpen	 op	 school.	
De	 bijdrage	 die	 de	 moeders	 aan	 school	 leveren	 varieert	 van	 incidenteel	 hand-en-
spandiensten	uitvoeren	tot	een	structurele	bijdrage	aan	formele	commissies	als	OR	of	
MR.	Dit	lijkt	met	name	sterk	afhankelijk	te	zijn	van	de	beschikbare	tijd.	Behalve	Johanna	
en	Bernadette,	hebben	alle	moeders	een	betaalde	baan.	De	moeders	met	een	baan	geven	
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aan	dat	zij	meestal	niet	zelf	het	initiatief	nemen	om	te	helpen	op	school,	maar	wanneer	zij	
gevraagd	worden,	dat	ze	dan	wel	willen	helpen.	De	motieven	van	de	moeders	om	te	helpen	
zijn	divers.	Bernadette	wil	graag	wat	terug	doen	voor	de	school:	“Uit dankbaarheid voor 
wat zij voor mijn kind doen”.	Voor	haar	is	het	een	vanzelfsprekendheid.	Henriëtte	ziet	dat	
de	school	de	hulp	goed	kan	gebruiken	en	wil	dan	wel	meewerken.	Laura	verwoordt	het	
als	volgt:	“Ja, want ze hebben niet altijd genoeg ouders. (…) Ik doe het ook wel graag. Ik 
werk graag met kinderen dus...”.	Voor	een	paar	moeders	speelt	tenslotte	ook	nog	‘eigen	
belang’	een	rol.	Henriëtte	geniet	van	het	contact	met	haar	kinderen	op	school	en	zolang	
het	nog	kan	(gezien	de	leeftijd	van	de	kinderen)	wil	ze	het	graag	meemaken.	Bovendien	
geeft	ze	aan	via	de	school	zelf	ook	contacten	op	te	doen.	Laura	geeft	aan	dat	door	mee	
te	werken,	ze	zelf	ook	een	goed	beeld	krijgt	van	hoe	haar	kind	het	op	school	doet.	“Nou, 
je hebt natuurlijk het wel en wee van je kind, hoe die het doet op school. En ik zie het dan 
toch even in die setting ook”.	Via	de	OR	en	MR	kunnen	ouders	ook	invloed	uitoefenen	op	
het	beleid	van	de	school.	Dat	is	met	name	voor	Johanna	belangrijk:	“…en wil je iets, dan 
moet je lobbyen af en toe”.

Ook	de	ouders	van	de	moeders	waren	betrokken	bij	de	school	en	ook	zij	leverden	
vaak	een	actieve	bijdrage.	Wat	uit	de	verhalen	van	de	moeders	naar	voren	komt	is	dat	
voor	veel	van	hun	moeders	het	motief	was	iets	te	doen	te	hebben.	Veel	moeders	hadden	
in	die	 tijd	geen	betaalde	baan.	Bernadette	geeft	aan: “Nou voor mijn moeder was het 
destijds denk ik ook zeker bezigheid (…) ze had toen geen werk.	Toch een andere generatie. 
En kijk, nu werk je. Heel veel ouders hebben (nu) geen tijd meer om te helpen”.	Ook	sociale	
druk	speelde	 toen	een	belangrijke	rol.	Het	werd	als	moeder	van	 je	verwacht	om	een	
bijdrage	te	leveren	aan	school.

Dorp of Wijk
Johanna	 en	 Bernadette	 hebben	 gemeenschappelijk	 dat	 zij	 beide	 in	 een	 dorp	wonen	
en	 geen	 betaald	 werk	 hebben.	 Beiden	 zetten	 ze	 zich	 ook	 intensief	 in	 voor	 het	
verenigingsleven	in	het	dorp.	In	tegenstelling	tot	Bernadette,	is	Johanna	afkomstig	uit	
het	dorp	waar	ze	woont	en	voelt	zich	ook	sterk	verbonden	met	het	dorp:	“Je kent elkaar, 
je kent de geschiedenis een beetje, je weet van de meeste gezinnen redelijk wat er speelt. Je 
zegt elkaar goedendag, je maakt een praatje over het weer (…). Ik bedoel, als je in Delfzijl 
woont, heb je dat niet”.	Over	mensen	die	van	buiten	het	dorp	komen,	‘import’,	zegt	ze:	
“Oh, de import klaagt veel meer en die denken dat ze alles weten van het dorp”.	Bernadette	
is	‘import’,	maar	woont	al	geruime	tijd	in	het	dorp.	Zij	voelt	zich	ook	verantwoordelijk	
voor	de	instandhouding	van	de	activiteiten	in	het	dorp.	Haar	redenering	is:	“Als je kind 
op een vereniging zit, moet je ook wat voor de vereniging doen, want de vereniging doet 
ook iets voor je kind”.	Dat	helpen	kan	bijvoorbeeld	bestaan	uit	het	wassen	van	shirtjes	of	
het	autorijden	bij	uitwedstrijden.	Ze	neemt	wel	afstand	tot	het	dorp.	Ze	vindt	het	dorp	
‘behoudend’.	Daarmee	bedoelt	ze	dat	de	vaste	kern	in	het	dorp	vasthoudt	aan	tradities.	
Een	programma	van	de	feestweek,	bijvoorbeeld,	zal	er	volgens	haar	over	tien	jaar	net	
zo	uitzien	als	nu.
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De	vier	andere	moeders	wonen	allen	in	verstelijkt	gebied	en	hebben	betaald	werk.	In	
tegenstelling	tot	Bernadette	en	Johanna	nemen	deze	moeders	geen	initiatief	om	actief	
te	zijn	in	het	verenigingsleven.	Het	sociale	netwerk	van	de	moeders	beperkt	zich	niet	
tot	de	wijk	of	tot	de	stad,	maar	reikt	veelal	verder.	Monique,	bijvoorbeeld,	werkt	elders	
in	de	provincie	en	geeft	aan	dat	ze	vrijwel	geen	binding	met	de	wijk	of	de	stad	heeft.	De	
contacten	met	de	buurt	verlopen	grotendeels	via	haar	man.	Annelies	werkt	ook	buiten	
haar	woonplaats.	Ze	voelt	zich	wel	betrokken	bij	haar	directe	woonomgeving:	“Als er in 
de buurt wat georganiseerd wordt, probeer ik daar wel bij te zijn”.	Op	de	vraag	of	ze	actief	
is	in	het	verenigingsleven,	antwoordt	ze	ontkennend:	“ …gewoon weinig tijd ervoor”.	Ze	
geeft	aan	dat	ze	daar	niet	de	enige	in	is.	“Het is overal wel zo, iedereen heeft het druk met 
zichzelf”.	Laura,	geboren	en	getogen	in	de	stad,	heeft	in	de	buurt	wel	contacten,	maar	
haar	netwerk	is	vanwege	haar	hobby,	hoofzakelijk	landelijk.	Met	andere	ouders	heeft	ze	
wel	contact,	maar	dat	lijkt	vooral	functioneel	te	zijn.	Soms	verloopt	dat	via	Facebook.	
Henriëtte	vindt	zichzelf	 ‘niet	geschikt’	voor	het	verenigingsleven	 in	 teamverband.	 “Ik 
vind het leuk om daar een keer aan bij te dragen, maar ook om er weer uit te stappen”.	
Haar	man,	daarentegen,	is	sinds	zijn	jeugd	al	actief	binnen	de	voetbalclub	en	voelt	zich	
daar	nog	steeds	mee	verbonden.	”Voetbal dat is wel iets van vroeger uit hoor. (…) Voetbal, 
dat speelde wel een grote rol”.	Ook	haar	broer	en	vader	zijn	actief	in	de	club.

Zoals	 blijkt	 uit	 bovenstaande	 beschrijving,	 hebben	 de	 meeste	 moeders	 in	 ieder	
geval	functionele	contacten	in	de	buurt.	Ze	vereenzelvigen	zich	echter	meestal	niet	met	
de	buurt	waarin	ze	wonen.	Monique,	zelf	niet	geboren	in	de	stad,	maakt	onderscheid	
tussen	‘autochtonen’	en	‘import’:	“De mensen die hier niet vandaan komen, die zijn ook 
meer naar buiten georiënteerd voor andere dingen. Bijvoorbeeld sporten buiten de stad 
of misschien een middelbare school keuze straks buiten de stad”.	 Ze	 geeft	 vervolgens	
aan:	“Ze zijn ook iets mondiger is en klagen ook iets meer over dingen”.	Ze	herkent	bij	de	
autochtone	bevolking	een	laag	zelfbeeld:	“Sommige (kinderen; BP) zeggen zelfs dat ze 
dom zijn of zo. Dan denk ik, nou, wie heeft dat nou weer gezegd?	(…)	Dat vind ik jammer. 
Ja, vind ik sneu”.	Henriëtte	geeft	aan	dat	er	in	de	wijk	een	groep	Turkse	ouders	woont.	
Daar	heeft	ze	weinig	contact	mee.	Ze	stimuleert	haar	kinderen	wel	met	andere	kinderen	
te	spelen:	“Goh, zou je niet eens met die willen spelen of die. Maar dan merk je toch dat dat 
niet gaat gebeuren. Of eens een keer maar dan houdt het ook alweer op”. 

Wat	 betreft	 regionaal	 bewustzijn,	 lijkt	 Annelies	 zich	 bewust	 van	 haar	 positie	 in	
de	stad.	Zij	werkt	 in	het	oosten	van	de	provincie	en	vergelijkt	de	 inwoners	van	haar	
woonplaats	met	de	bevolking	daar:	“Zonder ze allemaal over een kam te scheren, maar 
mensen (daar) zijn veel minder toegankelijk, veel starrer (…) er wordt meer Gronings 
gepraat. (…) Dat zijn iets lagere niveaus om dat maar te zeggen, die wat platter praten”.	Ze	
vergelijkt	vervolgens	haar	woonplaats	(stad)	met	de	omliggende	dorpen.	In	verstedelijkt	
gebied	heb	 je	volgens	haar	meer	 ‘import’.	 In	de	dorpen	zijn	de	mensen	volgens	haar	
‘veel	stugger’.	Henriëtte	voelt	zich	een	noorderling	en	heeft	dat	met	name	ervaren,	toen	
ze	in	het	midden	van	het	land	studeerde.	Ze	trok	met	name	op	met	studiegenoten	uit	het	
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noorden	en	oosten	van	het	land:	“Ik voelde daar wel dat ik ook echt uit het Noorden kwam. 
(Ik merkte dat ) aan de taal, ook aan de instelling, hoe je bent”.	Inmiddels	weer	wonend	
in	de	stad	in	het	Noorden,	bekijkt	ze	haar	eigen	gebied	door	de	ogen	van	anderen:	“Dat 
mensen denken dat het hier toch wel wat onderontwikkeld is. Dat het niveau gewoon wat 
minder hoog is”.	Ze	lijkt	dit	beeld	deels	te	hebben	geïnternaliseerd:	“En ja, het platteland 
is hier eigenlijk niks. Want dat is natuurlijk ook heel weids. Je komt in Groningen aan 
en daarna ga je met de boemel verder deze kant op en dan zie je eigenlijk alleen maar 
weilanden en boerderijen”. Ze	lijkt	ambivalent	te	staan	tegenover	haar	regio.	Enerzijds	
trekt	de	rust,	maar	anderzijds	ook	de	dynamiek	van	‘de	grote	stad’,	doelend	op	de	stad	
Groningen:	“Ik liep echt van het gebouw (in de stad Groningen, BP) naar de bus en je voelt 
die bedrijvigheid, levendigheid en dat je… , daarna stap ik in de bus en daarna ging ik deze 
kant op en toen had ik echt even het gevoel van de rest van de wereld gaat verder en ik 
ga deze kant op...”. Bernadette,	niet	afkomstig	uit	Groningen,	ziet	de	toekomst	van	haar	
dorp	somber	in:	“Jonge mensen gaan toch uit dit dorp weg. Want zoveel heeft dit dorp niet 
te bieden. Voor ons voldoende, maar voor jongere mensen niet. Ze gaan studeren, blijven 
hangen en komen niet meer terug in het dorp”.

De	manier	waarop	de	moeders	een	bijdrage	leveren	aan	hun	directe	omgeving,	blijkt	
te	verschillen.	Hoewel	Johanna	(als	autochtone	Groningse)	en	Bernadette	(als	‘import’)	
een	verschillende	achtergrond	hebben,	zetten	zij	zich	beiden	voor	het	dorp	in	en	lijken	
zij	beiden	constructief	te	willen	bijdragen	aan	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	Johanna	
vanuit	een	geworteld	zijn	met	het	dorp	en	Bernadette	vanuit	het	besef	dat,	wanneer	
niemand	zich	inzet,	de	leefbaarheid	van	het	dorp	achteruit	gaat.	Hun	sociale	netwerk	
bevindt	zich	hoofzakelijk	 in	het	dorp	of	de	directe	omgeving.	De	vier	moeders	uit	de	
stad	hebben	een	betaalde	baan,	hetgeen	een	zware	claim	legt	op	de	beschikbare	tijd.	
Hun	bijdrage	aan	de	directe	leefomgeving	is	geringer.	Hun	netwerk	beperkt	zich	niet	tot	
de	wijk	of	de	stad,	maar	lijkt	groter	te	zijn,	ook	al	omdat	zij	vaak	elders	in	de	provincie	
werken.

Verwachtingen
Als	het	gaat	om	wat	de	moeders	belangrijk	vinden	voor	de	toekomst	van	hun	kinderen	
geeft	Annelies	aan	dat	een	opleiding	voor	een	beroep,	waar	later	werk	in	te	vinden	is,	
voor	haar	wel	 voorop	 staat:	 “Het is heel makkelijk te zeggen van uh, het is fijn dat je 
een baan vindt of iets wat je leuk vindt. Maar de banen zijn (er) natuurlijk wel steeds 
minder. (…). Je kan wel zeggen, ik vind dingen heel veel leuk maar.... Dat je ruimtevaarder 
wil worden is heel leuk, maar daar zit natuurlijk niet veel werk in”.	 Ze	 nuanceert	 dit	
vervolgens.	Ze	verwijst	daarbij	naar	het	recente	overlijden	van	haar	man:	“Ik hoop echt 
dat ze een gelukkig en fijn leven krijgen. Dat je geniet. Dat heeft ook wel te maken met 
de situatie waar wij nu in zitten, het kan zomaar over zijn. Natuurlijk is het belangrijk 
dat je werk hebt, dat je een huis hebt. Dat zijn niet de allerbelangrijkste dingen. Geld is 
ook belangrijk, is ook makkelijk, maar is niet het allerbelangrijkst, maar je gezondheid”. 
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Voor	 Henriëtte	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	 kinderen	 ‘een	 basis’	 krijgen:	 “dat ze kunnen 
vertrouwen op hun onderbuikgevoel”.	Het	niveau	van	de	opleiding	is	voor	haar	niet	zo	
belangrijk.	Inzet	daarentegen	wel:	“Nee, dat (een hoge opleiding; BP) is niet zo belangrijk. 
Ik vind het wel belangrijk dat ze het wel uithalen wat erin zit eigenlijk, (…). Niet zozeer het 
niveau want daar worden ze ook niet gelukkig van”.	Maar	terwijl	ze	dat	zegt,	nuanceert	ze	
de	stelling	ook: “Ik zeg dan aan de ene kant is het niet belangrijk, aan de andere kant denk 
ik, ja, misschien vind ik het toch wel iets belangrijker dan ik zelf toegeef”. Laura	vindt	het	
belangrijk	dat	de	kinderen	zelf	uitzoeken	wat	ze	leuk	vinden.	Ze	wil	daar	niet	in	sturen,	
wel	begeleiden.	Ze	geeft	zelf	het	verschil	aan: “Ik vind dat ze echt inderdaad iets moeten 
kiezen wat ze zelf leuk vinden. Als ik ze kan helpen met een bepaalde keuze te maken, 
of dat ik de mogelijkheden laat zien wat er mogelijk is qua studies dan, dan probeer ik 
dat daarin te begeleiden. Niet, van je moet die gaan doen”.	Ze	heeft	 in	de	 loop	van	de	
jaren	de	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	schoolloopbaan	van	een	van	haar	kinderen	
naar	beneden	bijgesteld.	Dit	heeft	zowel	te	maken	met	haar	eigen	ervaringen	als	met	de	
ontwikkeling	van	een	van	haar	kinderen:	“Ik heb zelf natuurlijk eerst universiteit gedaan 
en daarna een HBO-studie. En uiteindelijk voel ik me nu wel heel erg prettig bij mijn 
beroep als voedingsassistente, waarvoor ik eigenlijk helemaal geen opleiding heb. (…). 
Gewoon een praktisch beroep kan soms heel erg prettig zijn. (…). Joop zal waarschijnlijk 
dit jaar blijven zitten. En ik heb zoiets van, ja, nou ja, een jaartje extra aan het eind van de 
rit maakt het niet zoveel uit eigenlijk. Het maakt hem uiteindelijk een stuk gelukkiger als 
hij niet zo op zijn tenen hoeft te lopen. En daar heb ik zelf wel wat meer vrede mee van het 
hoeft allemaal niet zo, er hoeft niet zo'n haast bij.(…) Ik heb zelf mijn basisschool en VWO 
ook zonder doublures gelopen. Terwijl ik dan nu ook drie jaar bij huis heb gezeten met al 
die mooie studies. Dan denk ik van, als ik een praktisch beroep had gehad. (…) Juist die 
praktische beroepen hebben soms ook een voordeel dat die zullen wel altijd nodig blijven”. 
Ten	aanzien	van	de	toekomst	van	haar	kinderen	geeft	Bernadette	aan:	“Ik hoop gewoon 
dat ze gelukkige mensen worden”.	Ze	laat	de	keuze	voor	een	beroep	aan	de	kinderen	zelf	
over:	“De oudste wil bij de marine dus die gaat het ook wel doen. Dat roept ze al sinds 
peuter, net als papa”. (…) En ik geef ze het vertrouwen”.	Voor	Bernadette	is	een	beroep	
met	perspectief	op	werk	en	het	 tonen	van	 inzet	belangrijk.	Over	het	belang	van	een	
goede	opleiding	zegt	ze:	“Ja, als het kan wel. Want daarmee heb je meer zekerheid in je 
toekomst. Als ze maar gelukkig zijn. Kijk wat er niet in zit, zit er niet in. Maar ze kunnen 
denk ik ver komen, hè, door goede inzet”.	Ze	geeft	aan	er	vertrouwen	in	te	hebben	en	maakt	
zelf	de	koppeling	naar	eigen	opleidingsgeschiedenis.	Ze	heeft	eerst	LHNO	gedaan	en	via	
MBO,	uiteindelijk	de	PABO	gedaan.	“Ik ben ook langzaam doorgegroeid. Dus he, ook die 
ervaring, het kan wel. (…) Maar het was meer omdat ik niet wist wat ik wilde. Dus je gaat 
langzaam door. Nooit bedacht dat ik juf wilde worden. (Dat kwam) pas toen ik 16 was, 17”.	
Voor	haar	ouders	was	opleiding	minder	belangrijk.	Haar	moeder	kwam	uit	een	groot	
gezin	en	er	waren	geen	middelen	om	te	studeren.	Ze	koppelt	dan	ook	de	mogelijkheden	
voor	 een	 vervolgstudie	 aan	 de	 veranderde	 opleidingsmogelijkheden: “Nou, ik denk 
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door de tijd, door de nieuwe generatie, het wel belangrijker is, dat je zoveel mogelijk eruit 
haalt”. Als	doel	voor	de	toekomst	van	de	kinderen	geeft	 Johanna	aan:	“Ik hoop dat ze 
gewoon een plekje kunnen vinden waar ze gelukkig zijn. En dat klinkt misschien heel dom, 
maar ja, dat ze niet later zeggen getverderrie was dit het nou? Daar is het leven te kort en 
te leuk voor. Ik hoop dat ze echt op een plekje terecht komen waarvan zij het leuk vinden”.	
De	ouders	van	 Johanna	waren	onderling	verdeeld	 toen	het	ging	om	de	keuze	van	de	
middelbare	school:	“Daar (uit de CITO; BP) kwam een overtuigende Havo-score uit. Mijn 
moeder had zoiets van, doe dat nou niet. Laat haar maar mooi naar de Mavo gaan dan 
kan ze altijd nog doorstromen. Mijn vader was zo, dat het allemaal weer extra kost en 
dan gaat ze maar naar de Havo.	De	overstap	van	een	kleine	dorpsschool	naar	‘de	stad’	
was	voor	haar	te	groot.	“Je komt hier weg en je wordt daar toch als boer aangekeken”.	
Ze	kijkt	niet	met	plezier	 terug	op	haar	middelbare	schooltijd.	 Johanna	heeft	de	Havo	
dan	ook	niet	afgemaakt	en	 is	uiteindelijk	doorgestroomd	naar	de	MEAO.	Monique	 is	
medisch	specialist	en	vraagt	zich	af	tegen	de	achtergrond	van	het	toekomstperspectief	
van	haar	kinderen,	 of	dat	 lange	 studeren	en	uiteindelijk	 veel	 en	hard	werken	 je	wel	
gelukkig	maakt.	“Ja, ik vind dat (iets bereiken; BP) een beetje dubbel. Ik weet niet als ze 
iets bereiken of je daar dan trotser op bent of niet. Of dat ze gewoon... Ja, ik weet niet wat 
daar de definitie van is, snap je? Dat is natuurlijk leuk als ze iets goed kunnen of ja. Maar 
het zegt niks over hoe ze verder met dingen omgaan. Dus ik weet dat niet zo goed. Ik ken 
ook wel mensen die heel veel dingen bereikt hebben en die uiteindelijk gewoon helemaal 
niet gelukkig zijn. Dan denk ik ja. Als ik naar mezelf kijk, denk ik nou. Ik hoop dat ze geen 
specialist worden. Veel te lange opleiding en uiteindelijk moet je alleen maar werken. Dus 
ik hoop ja. Uiteindelijk zegt men dat ik iets bereikt heb, maar ja…”.	Ze	concludeert	 ten	
aanzien	van	haar	rol	als	ouder	met	betrekking	tot	de	opvoeding	van	haar	kinderen:	“Ik 
heb er wel vertrouwen in en ik denk ook wel dat wij zeg maar als gezin of als ouder wel een 
goede basis aan kunnen geven”.

Samenvattend	kunnen	we	concluderen	dat	ten	aanzien	van	de	opvattingen	van	de	zes	
moeders	binnen	het	profiel	Stedelingen en nieuwe plattelanders	zij	het	belangrijk	vinden	
om	dagelijks	van	hun	kinderen	te	horen	wat	zij	meegemaakt	hebben.	Het	gaat	daarbij	
niet	alleen	om	de	‘feiten’,	maar	ook	om	de	ervaringen	en	emoties	van	de	kinderen.	Naast	
deze	‘praktische’	gesprekken	geeft	een	aantal	moeders	aan	het	ook	belangrijk	te	vinden	
dat	 gesprekken	 over	 onderwerpen	 buiten	 het	 hier-en-nu	 plaatsvinden,	 bijvoorbeeld	
over	de	actualiteit	of	wetenschap-georiënteerde	thema’s.	Deze	moeders	vinden	het	ook	
belangrijk	dat	kinderen	informatieve	en	narratieve	boeken	lezen.	Zonder	uitzondering	
vinden	de	moeders	binnen	dit	profiel	contact	met	school	belangrijk.	Doelen	zijn	daarbij	
het	tonen	van	interesse	voor	hun	kinderen,	ervaringen	uitwisselen	met	de	leerkrachten	
en	het	invloed	uitoefenen	via	formele	commissies.	De	mate	van	inzet	lijkt	afhankelijk	
te	zijn	van	de	beschikbare	tijd.	Moeders	met	een	betaalde	baan	besteden	er	dan	ook	
minder	 tijd	 aan	 dan	 moeders	 zonder	 betaald	 werk.	 Een	 opvallend	 verschil	 tussen	
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moeders	uit	de	dorpen	en	moeders	uit	verstedelijkt	gebied	voltrekt	zich	als	het	gaat	
om	de	betrokkenheid	met	de	directe	omgeving.	De	moeders	uit	de	dorpen	hebben	hun	
netwerk	hoofdzakelijk	in	het	dorp	of	de	directe	omgeving	en	zijn	actief	betrokken	bij	het	
dorp.	Ze	vinden	het	belangrijk	zich	in	te	zetten	voor	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	De	
inzet	van	de	moeders	uit	verstedelijkt	gebied	binnen	de	wijk	is	geringer.	De	beschikbare	
tijd	speelt	hierbij	een	rol.	Het	feit	of	moeders	al	dan	niet	uit	de	regio	komen,	speelt	geen	
rol.

Als	 het	 gaat	 om	de	verwachtingen	 voor	 de	 toekomst	 van	 hun	 kinderen	 en	 de	 rol	
van	het	onderwijs	daarin,	komen	bij	de	Stedelingen en nieuwe plattelanders	een	paar	
aspecten	 regelmatig	 naar	 voren.	Vrijwel	 zonder	uitzondering	 geven	de	moeders	 aan	
dat	 het	 belangrijk	 is	 dat	 hun	 kinderen	 gelukkig	 zijn.	 Ze	 bedoelen	 daarmee	 dat	 het	
kind	later	gezond	is	en	een	basis	heeft	meegekregen,	waarmee	het	zich	in	de	wereld	
staande	kan	houden.	Een	aantal	moeders	vindt	het	tevens	belangrijk	dat	de	kinderen	
een	 beroep	 kiezen	 dat	 perspectief	 op	 arbeid	 geeft.	 Een	 hoge	 opleiding	 wordt	 niet	
altijd	 belangrijk	 gevonden.	 Inzet	wordt	wel	 als	 een	 belangrijke	waarde	 aangegeven.	
De	 verwachtingen	 zijn	 bij	 de	 meeste	 moeders	 te	 herleiden	 tot	 concrete	 ervaringen	
binnen	hun	eigen	opvoedings-	en/of	opleidingsgeschiedenis.	Het	verloop	van	de	eigen	
opleidingsgeschiedenis,	het	feit	of	moeders	met	plezier	terugkijken	op	hun	middelbare	
schooltijd,	het	uiteindelijke	beroep	waarin	ze	terecht	gekomen	zijn	en	de	moeite	die	ze	
voor	hun	opleiding	hebben	moeten	doen,	zijn	belangrijke	ervaringen	die	van	invloed	
zijn	op	de	verwachtingen	van	hun	kinderen.	Recentere	ervaringen,	zoals	het	overlijden	
van	een	partner	of	werkloosheid,	maakt	dat	verwachtingen	soms	worden	bijgesteld.	

II. Klassieke plattelanders
Het	profiel	Klassieke plattelanders	bevat	drie	moeders,	die	alle	drie	in	een	dorp	wonen.	
Catharina	(36)	is	weliswaar	geboren	in	verstedelijkt	gebied,	maar	is	na	haar	trouwen	
in	het	dorp	gaan	wonen	waar	haar	man	en	grootouders	vandaan	komen.	Ze	heeft	een	
kapsalon	aan	huis.	Evelyn	(41)	komt	uit	een	klein	dorpje	in	Drenthe	en	woont	inmiddels	
twintig	jaar	met	haar	man,	een	geboren	Groninger,	en	hun	drie	kinderen	in	het	dorp.	
Alie	(32)	komt	uit	een	klein	dorpje	in	Friesland	en	woont	ook	al	geruime	tijd	in	het	dorp.	
Evelyn	en	Alie	hebben	geen	betaald	werk.

Thuis
Wat	betreft	de	onderwerpen	van	gesprek	in	huis,	gaan	die	bij	deze	moeders	vaak	over	
de	dagelijkse	dingen.	Dat	wordt	het	meest	duidelijk	bij	Alie:	“kan over school gaan, kan 
over vriendjes en vriendinnetjes gaan”.	Bij	Evelyn	in	huis	is	dat	vergelijkbaar:	“Van alles: 
wat we gaan doen, of ze mogen spelen, wat we eten, wat ze hebben gedaan allemaal”.	Het	
initiatief	voor	de	gespreksonderwerpen	 ligt	bij	Alie	 in	huis	vaak	bij	de	kinderen.	Dat	
vindt	ze	prima:	“Dat vind ik ook niet erg. Dat mag ook. Natuurlijk, er zijn wel dingen, moet 
je 's middags weg, dan heb je het er wel over. Ik vind gewoon, de etenstafel, dan mogen zij 
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lekker vertellen wat ze willen”.	Op	de	vraag	of	ze	het	ook	belangrijk	vindt	aan	tafel	te	
praten	antwoordt	Alie:	“Belangrijk niet, gezellig wel (…), want je blijft langer zitten als je 
aan de tafel bent met zulke dingen, anders zijn ze met tien minuten van de etenstafel weg 
(…). Aan de etenstafel, dat is een stukje gezelligheid en een stukje samenzijn”.	Ook	Evelyn	
noemt	de	gezelligheid	het	belangrijkste	doel	van	het	met	elkaar	aan	 tafel	zitten.	Alie	
geeft	aan	dat	dat	bij	haar	thuis	ook	zo	was:	“(Dat ging)	ook over van alles (…), gewoon 
de dagelijkse dingen (…) Ja, ik ben gewoon zo opgegroeid, ik weet niet anders dan de 
gezelligheid aan de etenstafel, ja, dat neem je mee als kind zijnde.	Ja, je neemt gewoon de 
normen en waarden mee vanuit huis. (…) Ik heb toch de opvoeding van mijn moeder wel 
meegenomen, mijn vader dan niet (ouders zijn gescheiden; BP)”. Evelyn	heeft	niet	veel	
beelden	meer	bij	de	gesprekken	thuis.	Ze	was	enig	kind	en	haar	vader	was	kapitein	in	
de	zeevaart,	dus	ze	zat	vaak	met	moeder	alleen	aan	tafel.

Wat	deze	drie	moeders	verder	met	elkaar	verbindt,	 is	dat	hun	opvoedingsdoelen	
wat	verder	af	 lijken	te	staan	van	wat	op	school	belangrijk	gevonden	wordt.	Bij	Corry	
en	 Evelyn	 is	 dat	 het	 duidelijkst.	 Zij	 geven	 bijvoorbeeld	 beiden	 aan	 dat	 ze	 weten	
dat	 voorlezen	 bijdraagt	 aan	 de	 taalontwikkeling,	 maar	 het	 belang	 lijkt	 van	 buiten	
aangereikt.	Evelyn	verwoordt	dat	treffend:	“Ik persoonlijk zie niet in dat daar (voorlezen; 
BP) een woordenschat groter van wordt. Ik snap de insteek wel, dat begrijp ik. Maar wat 
er gelezen wordt… Ik bedoel, ik pak geen Harry Potter of zo. Kijk, wil je andere woorden 
gaan leren dan moet je dat soort boeken gaan pakken, denk ik dan. En voor de rest de 
boeken van hun leeftijd, Woezel en Pip en een Avi. Dat zijn woorden die ze kennen. Heb 
je dan een extra woord geleerd? Dat geloof ik niet”. Catharina	maakt	het	onderscheid	
tussen	‘theorie’	en	‘praktijk:	“Voorlezen is goed voor ieder kind, juist om dat stukje rust te 
creëren. Dat weet je ook allemaal wel. Maar de theorie en praktijk lopen vaak niet samen 
op in een gezin. Ik bedoel, als het hier een heksenketel is of hij gooit de kont tegen de krib, 
dan denk ik, bekijk het maar met je boekje. Dan heb je daar geen zin in. (…). Ik ben gewoon 
niet zo’n voorleesmoeder. Ik doe het wel, maar, omdat ik dan denk ‘ ja, Catharina, dat is 
goed, dat moet je doen’. Maar iets wat niet in je zit, dat doe je dan weer een periode en 
dan gaat het weer weg. Maar zo’n geijkt boekje, dat doe ik eigenlijk omdat ik denk: ‘ja, 
dat doen ouders, dat hoort zo’”. Evenals	Alie,	legt	Catharina	ook	een	link	met	haar	eigen	
geschiedenis:	“Mijn moeder had sowieso een enorme hekel aan spelletjes. Mijn moeder is 
wat dat betreft niet zo’n voorleesmoeder. Alles kwam wat dat betreft met zulke dingen van 
mijn vader uit. (…) Mijn moeder had, net als ik, niet de rust; misschien dat ik zelf, als je zo 
terugkoppelt, misschien ik zelf niet eens de rust heb daarvoor”.	Uit	de	verhalen	van	Evelyn	
en	Catharina	spreekt	een	ambivalente	houding	ten	opzichte	van	schoolgeletterdheid.	
Enerzijds	geven	de	moeders	aan	te	weten	dat	lezen	van	belang	is,	maar	tegelijkertijd	
blijven	ze	het	beschouwen	als	iets	dat	niet	bij	hun	eigen	leefwereld	past.	Het	belang	lijkt	
extern	te	zijn	aangereikt.
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School
In	 de	 jongste	 groepen	 (groep	 1	 en	 2)	 brengen	 de	 moeders	 binnen	 dit	 profiel	 hun	
kinderen	in	de	klas.	Ze	vinden	vervolgens	dat	de	kinderen,	wanneer	ze	eenmaal	in	groep	
3	zitten,	zelf	wel	de	klas	in	kunnen	gaan.	Alie	zegt:	“Aaltje die zit dan in groep 3 nu, voor 
de tweede keer doet ze die, maar vanaf dat Aaaltje vanaf halfweg groep 3 zat, zijn ze 
op een gegeven moment samen naar school gegaan”.	Ze	zetten	hun	kinderen	dan	bij	de	
school	af,	of	de	kinderen	gaan	helemaal	zelfstandig	naar	school.	De	moeders	vinden	het	
contact	met	school	om	meerdere	redenen	belangrijk.	Een	eerste	reden	is	dat	ze	willen	
weten	wat	er	op	school	gebeurt.	Alie	zegt:	“Ik ben graag op de hoogte met wat ze doen”.	
Ze	is	daarbij	praktisch	en	heeft	een	heen-en-weer	schriftje	met	de	leerkracht	ingesteld	
om	op	de	hoogte	 te	blijven.	Ze	kent	dat	vanuit	haar	eigen	schooltijd.	Alie	zat	op	een	
LOM-school	en	haar	ouders	en	school	hadden	zo’n	heen-en-weer	schriftje.	Een	tweede	
reden	is	dat	de	moeders	de	opvoeding	thuis	en	op	school	op	elkaar	afstemmen.	Evelyn	
vindt	het	bijvoorbeeld	belangrijk	dat	 ouders	 en	 school	 op	één	 lijn	 zitten:	 “Omdat zij 
wel een deel van je opvoeding overnemen. En het loopt nooit parallel. Maar je moet wel 
proberen om in elkaars straatje te blijven lopen”.	Het	gaat	niet	alleen	over	de	afstemming	
van	de	pedagogische	aanpak,	maar	ook	om	de	didactische	aanpak.	Evelyn	wil	graag	de	
achtergrond	van	een	didactische	werkvorm	weten:	“Kijk in het begin, toen Amber thuis 
kwam: 'Ja mama, ik heb een nieuwe letter geleerd!' En dan zat ze met haar handen overal 
(de	letter	werd	op	school	met	een	gebaar	aangeleerd;	BP). Ik zei toen: ‘ je kan toch wel 
gewoon de 'm' zeggen’. Wij zeggen 'm' maar je moet dan 'mmmm' zeggen. En dan begint 
zij ook nog zo te doen. Ik zeg: ‘ handen weg’. Toen heb ik dat later toch maar even op school 
gevraagd, maar ze lijken daar een bepaalde methode voor te hebben”.	 Ouderavonden	
vindt	Alie	niet	belangrijk.	De	reden	is	in	eerste	instantie	praktisch:	“Ik heb drie kinderen. 
Voordat ik goed en wel in de startblokken sta, dat zij op bed liggen en dat ik weg kan is de 
ouderavond voorbij”.	Maar	ook	inhoudelijk	spreken	ouderavonden	haar	niet	aan:	“het is 
algemene informatie wat je krijgt (…) en de meeste weet ik toch al (…) en weet ik iets niet, 
nou dan vraag ik wel”.

Ten	aanzien	van	de	verwachtingen	van	school,	is	Evelyn	van	mening	dat	de	kinderen	
op	school	te	veel	moeten	leren	en	dat	de	druk	voor	de	kinderen	te	hoog	is:	“Ik vind dat 
de eisen veel te hoog liggen, ik vind dat de kinderen veel te veel moeten. (…) Je ziet ze 
doodmoe van school komen. Dan denk ik jongens, jongens...”.	Ze	geeft	daarbij	een	concreet	
voorbeeld:	“Nou, Greetje is zes. En die krijgt elke week een lijst met woorden die ik met 
haar moet doen. Dan denk ik van ja, dat is mijn taak niet. Jullie zijn juf en meester, niet 
ik. Vroeger was dat niet. Dan had je gewoon, alles bleef ook bij school. (…) Op school werd 
geleerd. En thuis werd gespeeld”.	Ze	heeft	het	desondanks	wel	geprobeerd:	“Ik ben heel 
goed begonnen. Laat ik dat voorop stellen. In het begin heb ik heel veel geoefend. Ik zie 
ook wel het resultaat. Maar de laatste tijd wordt het minder. En ze krijgt uiteindelijk 
een diploma mee: ‘Dit lees ik al veilig en vlot’. Die diploma's komen minder. En ik geloof 
best dat dat er mee te maken heeft”. Daarmee	 geeft	 ze	 aan	 dat,	 ondanks	 het	 feit	 dat	
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Evelyn	resultaat	zag	van	haar	aanpak,	ze	er	toch	mee	gestopt	is,	omdat	dat	niet	bij	haar	
opvattingen	paste.	Ze	heeft	duidelijke	ideeën	over	wat	de	taak	van	de	school	is	en	wat	de	
taak	van	het	gezin:	“Nou, ik vind dat dat soort dingen (woordjes leren; BP) bij school horen 
en niet thuis. Maar blijkbaar moeten ze zoveel op school dat dit gewoon niet helemaal 
erin past. Dus krijg je het mee naar huis. Dan moet ik het doen. En ik doe het niet altijd 
meer. En dan ja. Ik heb wel het idee dat dat consequenties heeft (…). Ja. Ik vind echt dat 
dat bij school hoort. School moet lesgeven, school geeft onderwijs. En ik leer ze wel iets 
over, om heel plat te zeggen, over bloemetjes en plantjes, honden en katten. Maar echt, 
het leren hoort bij school, vind ik”. De	druk	die	zij	van	de	school	ervaart	lijkt	overigens	
in	tegenspraak	te	zijn	met	het	feit	dat	ze	het	belangrijk	vindt	dat	de	school	de	kinderen	
goed	Nederlands	leert. “Mijn vriend die is gewoon heel slecht in Nederlands. Ik zou haast 
zeggen dat, nou ja, hij is geen analfabeet. Maar hij is mega dyslectisch. En dan denk ik van 
daar hadden ze vroeger ook mee bezig gemoeten. Dan had hij het veel makkelijker gehad. 
Dan moeten wij heel goed voor behoeden”	.

Alle	drie	moeders	hebben	een	bijdrage	geleverd,	of	leveren	nog	steeds	een	bijdrage	
aan	de	school.	Catharina	heeft	in	de	OR	gezeten.	Ze	vond	het	belangrijk	‘een	steentje	bij	
te	dragen’	aan	de	school.	Een	bijkomend	doel	voor	haar	was	dat	ze	de	sfeer	op	school	
goed	kon	proeven	en	een	intensiever	contact	met	het	team	had,	hetgeen	voor	haar	de	
drempel	verlaagde	om	de	school	binnen	 te	 stappen:	 “Maar ik vond het fijn, daar heb 
ik behoefte aan. Dan voel je hoe het sfeertje is, je voelt hoe dat voor het kind is, dan is 
de drempel niet meer zo hoog. Je stapt sneller naar binnen, je bent meer een van hun”.	
Voor	Evelyn	was	het	overblijfmoeder	worden	eigenlijk	geen	vrijwillige	keuze.	Ze	hoorde	
dat	er	een	ernstig	gebrek	aan	vrijwilligers	was	en	heeft	zich	toen	opgegeven,	naar	het	
schijnt,	een	beetje	tegen	wil	en	dank:	“Er was op een gegeven moment nood aan de man. 
Toen heb ik gezegd ik wil wel mee helpen. Vandaar dat ik daarin mee help (…), uhm, of dat 
belangrijk is... Nou het zijn altijd de zelfden die helpen. Dat vind ik wel erg vervelend”.	Ook	
Alie	was	overblijfmoeder.	Haar	motivatie	was	‘om	er	uit	te	zijn’	en	anderen	te	ontmoeten. 
“Uit huis weg wezen. Ik heb natuurlijk drie kinderen, dus, nou ja, toen 'k ermee begon nog 
niet, maar... Ik was wel altijd thuis. (…) dus ik vond dat wel heel belangrijk. Ik moest toch 
wat te doen hebben, ik moest af en toe eens de deur uit”.

Het dorp 
Alle	drie	moeders	lijken	met	plezier	in	het	dorp	te	wonen.	Catharina	heeft	haar	‘roots’	
in	het	dorp	en	verwoordt	dat	ook	letterlijk.	“Mijn wortels liggen hier, mijn opa en oma 
komen hier vandaan”. Op	de	vraag	wat	maakt,	dat	ze	het	gevoel	heeft	dat	ze	daar	‘hoort’	
antwoordt	ze:	“Dat is gevoelsmatig, leg dat maar eens uit, dat weet ik niet, dat moet zo 
zijn”. Evelyn	woont	inmiddels	20	jaar	in	het	dorp	en	zit	midden	in	het	verenigingsleven,	
zoals	de	sportvereniging	van	haar	kinderen.	Haar	motivatie	hiervoor	is:	“als je kinderen 
hier wat doen in het dorp, dan moet je daar zelf ook betrokken bij zijn. (…) En het is 
wel makkelijk om je kind bij het gymlokaal af te zetten en hard weer weg te rennen”.	



113

C
hapter 5  |  O

pvattingen en verw
achtingen van autochtone m

oeders op het G
roninger platteland

De	verantwoordelijkheid	voor	het	dorp	gaat	echter	verder	en	door	haar	bijdrage	aan	
dorpsbelangen	zet	ze	zich	actief	in	om	de	leefbaarheid	van	het	dorp	overeind	te	houden:	
“Je woont in een dorp. Dus, in mijn beleving, probeer je dan samen, als dorp zijnde, dingen 
overeind te houden en nieuwe dingen te ontwikkelen”. Ondanks	het	feit	dat	Evelyn	reeds	
twintig	jaar	in	het	dorp	woont	en	betrokken	is	bij	veel	activiteiten,	ervaart	ze	dat	ze	nog	
altijd	als	 ‘import’	wordt	gezien.	“Het dorp heeft twee kampen: Christelijk en openbaar 
(…). Op zich is dat een verschrikkelijke tweestrijd, je komt daar moeilijk tussen (…), je hebt 
de harde kern die hier geboren en getogen is en die blijft hier lopen”. Alie	is	momenteel	
minder	betrokken	bij	het	dorp,	maar	geeft	aan	dat	ze	genoeg	vrienden	en	kennissen	
in	het	dorp	heeft.	 Sinds	haar	 laatste	kind	geboren	 is,	 geeft	 ze	aan	daar	haar	handen	
vol	aan	te	hebben.	Ze	heeft	het	in	het	verleden	wel	veel	voor	het	dorp	gedaan:	“School, 
peuterspeelzaal, even hier helpen, even daar helpen, allemaal van die kleine dingetjes, 
moet je hulp hebben, da’s geen probleem. Ik kom wel even”.	Ze	motiveert	dat	als	volgt:	“Ik 
vind het belangrijk om mijn medemens te helpen, van nature”.	Dat	heeft	Alie	van	huis	uit	
meegekregen:	“Mijn moeder die is ook zo, nog! Die is ook altijd behulpzaam, ja dat is mij 
toch meegegeven en ik vind het ook leuk”.

Verwachtingen
De	 verwachtingen	 van	 Catharina	 ten	 aanzien	 van	 de	 toekomst	 van	 haar	 kinderen	
verwoordt	 zij	 met	 het	 woordje	 ‘gewoon’:	 “Gewoon een normaal kind, een normale 
leerling, die komt er dan ja wel”.	Haar	kind	loopt	voor	op	school	en	is	erg	streberig.	Hij	
wil,	volgens	Catharina,	in	alles	de	beste	zijn.	Ze	verzucht:	“Die (haar zoon) vreet de stof 
zo’n beetje op. Dat vind ik niet nodig! Maar ja, zo is hij. Maar dat heeft hij niet van ons. Zo 
is hij gewoon, maar dan denk ik van.. ghhhhhh! Het is ook leuk als het wat minder goed 
gaat en wat langzamer, dat kan toch ook wel leuk zijn. Mijn ouders hebben me in die zin 
ook nooit gepusht”.	Ze	hoopt	dat	haar	kind	in	de	toekomst	een	harmonieus	gezin	heeft	
en	verwoordt	het	uiteindelijk	als	volgt:	”Het mooiste is gemiddeld. (…) Ik heb maar één 
baan gehad, één man. Ik heb niet die onrust [om steeds maar meer te willen; BP]. (…) Wees 
toch blij met wat je hebt.	Wat ik hoop dat hij wordt? Ik hoop dat ze later gewoon bij elkaar 
aan tafel zitten en gewoon het gezinsbeeld”.	De	geringere	ambities	had	Catharina	als	kind	
al.	Ze	wist	al	vroeg	dat	ze	kapster	wilde	worden	en	dat	je	dat	met	Mavo	kon	worden.	Het	
advies	van	de	school,	Havo,	werd	niet	opgevolgd:	“Ik was getoetst voor de Havo, maar 
dan moest ik heel hard mijn best doen. Ik zei dat hoeft niet, ik ga naar de Mavo want ik wil 
ook nog knikkeren. Dat was toen ook al zo. Ik wil me niet kapot werken. (…) Dat vonden 
mijn ouders goed, nooit een woord. (…) Mijn ouders hebben me ook nooit gepusht”. Het	
toekomstbeeld	van	de	kinderen	van	Alie	komt	overeen	met	dat	van	Catharina,	als	ze	de	
verwachting	uitspreekt	voor	haar	dochter	van	zeven:	“Dat ze gelukkig wordt in wat ze 
doet. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, ja (...) dat je het niet met tegenzin doet. (…) en dat 
ze ook gelukkig huisje, boompje, beestje”. Wat	betreft	de	opleiding	van	haar	kind:	“Ik hoop 
voor haar dat ze heel veel gaat bereiken in dit leven en ook heel veel zelfvertrouwen krijgt”.	
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Ze	verwoordt	dat	ze	haar	kinderen	onvoorwaardelijk	zal	steunen:	“ik ben en blijf hun 
moeder en zij blijven mijn kinderen en ik zal altijd trots op ze wezen. (...) Maar goed, zo is 
mijn moeder ook. Die heeft ook geroepen, ‘ik zou willen dat je ook professor was geworden, 
maar je bent het niet en ik ben toch hartstikke blij met je, ben trots op je’“. Ook	bij	Evelyn	
lijkt	het	in	eerste	instantie	niet	uit	te	maken	naar	welke	opleiding	haar	kinderen	zullen	
gaan.	“Ik denk er niet over na, het maakt me helemaal niet uit”.	Vervolgens	geeft	ze	aan	
dat	een	van	haar	kinderen	een	 ‘bolleboos’	wordt:	 “Hij gaat Vindicat (studentencorps; 
BP) op zijn kop zetten (…). Hij heeft het niet over ‘dood’, maar over ‘overlijden’ ”.	Over	haar	
eigen	rol:	“Ik stimuleer hem in wat hij wil. Ik ga niet zeggen, jij kan arts worden, dus ik ga 
jou erheen pushen. Nee hoor, als hij het vermogen heeft om arts te worden, maar hij wil 
putjesschepper worden… “.	Voor	Evelyn	is	het	wel	belangrijk	dat	kinderen	hun	best	doen,	
om	te	bereiken	wat	ze	willen.	“Belangrijk is dat hij bereikt wat hij wil, maar hij moet wel 
doorzetten, dat wel. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik geen stok achter de deur had. Ik ben 
wel hun stok. Kijk, willen ze (haar kinderen; BP) echt totaal die andere kant op. Oke, dat 
maakt mij dan niet uit. Maar je moet wel iets afmaken, je moet je wel voor iets inzetten”. 
Met	de	laatste	zin,	verbindt	ze	haar	eigen	geschiedenis	aan	die	van	haar	kinderen	en	
lijkt	ze	zich	te	realiseren	dat	zij	van	huis	uit	weinig	ondersteuning	heeft	gehad,	maar	dat	
ze	die	wel	graag	wil	bieden	aan	haar	kinderen.	

Concluderend	 zouden	 we	 de	 levenshouding	 van	 de	 moeders	 binnen	 het	 profiel	
Klassieke plattelanders	 kunnen	duiden	met	de	 termen	 ‘tevreden’	 en	 ‘accepterend’.	Er	
spreekt	 geen	 sterke	 ambitie	 uit	 en	 ze	 lijken	 tevreden	met	 hoe	 het	 gaat	 binnen	 hun	
gezinnen.	Ten	aanzien	van	de	 cultuur	 van	geletterdheid	kunnen	we	 concluderen	dat	
de	mondelinge	 en	 schriftelijke	 geletterdheid	 vooral	 in	 het	 teken	 staat	 van	 recreatief	
taalgebruik.	 Gezellig	 kletsen,	 de	 kinderen	 laten	 vertellen	 en	 ‘leuke’	 boekjes	 (voor)
lezen	wordt	belangrijk	gevonden.	In	ieder	geval	twee	moeders	zijn	zich	er	van	bewust	
dat	 dit	 gedrag	 niet	 altijd	 bijdraagt	 aan	 de	 taalontwikkeling	 van	 hun	 kinderen.	 Dit	
verandert	hun	gedrag	echter	niet.	Eenzelfde	patroon	doet	zich	voor	als	het	gaat	om	de	
taakverdeling	tussen	het	gezin	en	school.	Hoewel	de	moeders	ervaren	dat	het	oefenen	
van	woordjes	 en	 letters	bijdraagt	 aan	de	 taalvaardigheid	van	hun	kinderen,	 stoppen	
ze	er	na	verloop	van	tijd	mee.	De	overheersende	gedachte	daarbij	 is:	 ‘Leren hoort op 
school, thuis spelen we’.	 Deze	 opvattingen	 lijken	 de	moeders	 van	 huis	 uit	 te	 hebben	
meegekregen.	De	herkomst	van	de	drie	moeders	is	verschillend:	Elk	van	de	drie	moeders	
is	in	een	andere	provincie	opgegroeid.	Desondanks	zijn	er	veel	overeenkomsten	tussen	
hun	opvattingen	en	verwachtingen.	Het	 feit	dat	ze	alle	drie	 in	een	klein	dorp	op	het	
noordelijke	platteland	zijn	grootgeworden,	 is	daarbij	mogelijk	een	belangrijke	 factor.	
Het	contact	met	school	wordt	belangrijk	gevonden.	Naast	informatieoverdracht	vinden	
de	moeders	het	ook	belangrijk	om	de	aanpak	 tussen	 school	 en	 thuis	op	elkaar	 af	 te	
stemmen,	 zowel	pedagogisch	 als	didactisch.	Het	helpen	op	 school	 vinden	de	meeste	
moeders	vanzelfsprekend.	Hun	bijdrage	varieert	van	praktische	hand-	en	spandiensten	
tot	een	bijdrage	in	formele	commissies	als	de	OR.
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De	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 schoolse	 prestaties	 liggen	 niet	 erg	 hoog.	 We	
zouden	 het	 met	 de	 woorden	 van	 Catharina	 kunnen	 samenvatten:	 ‘gemiddeld is 
genoeg’.	 De	moeders	 zijn	 tamelijk	 ‘volgend’	 als	 het	 gaat	 om	 de	 toekomstige	 school-	
en	 beroepskeuze	 van	 hun	 kinderen.	 Ze	 lijken	 deze	 op	 voorhand	 te	 accepteren.	Wat	
ze	wel	belangrijk	vinden	is	dat	de	kinderen	zich	inzetten	op	school	en	hun	best	doen	
om	te	bereiken	wat	ze	willen.	Bij	alle	moeders	is	een	relatie	te	leggen	met	hun	eigen	
geschiedenis.	Ook	bij	hun	ouders	 lag	de	ambitie	niet	hoog.	Twee	moeders	 lijken	nog	
steeds	veel	steun	te	ervaren	van	hun	ouders,	met	name	van	hun	moeder.	Bij	deze	twee	
moeders	komen	de	verwachtingen	 ten	aanzien	van	hun	eigen	kinderen	overeen	met	
de	verwachtingen	die	haar	ouders	van	haar	hadden.	Eén	moeder	heeft	vroeger	weinig	
ondersteuning	ervaren,	maar	wil	die	haar	kinderen	wel	mee	geven.

III. Zelfbewusten
Binnen	het	profiel	Zelfbewusten	passen	twee	moeders	die	aangeven	een	breuk	te	ervaren	
in	de	manier	waarop	ze	zelf	zijn	grootgebracht	en	de	manier	waarop	zij	hun	kinderen	
grootbrengen,	en	waarbij	dit	een	bewuste	keuze	is	geweest.	Monique	(49),	geboren	in	
de	nabijheid	van	de	stad,	woont	met	haar	man	en	twee	kinderen	in	een	dorp	en	had	tot	
voor	kort	een	kinderopvang	aan	huis.	Momenteel	heeft	ze	geen	betaald	werk,	maar	doet	
wel	vrijwilligerswerk.	Conny	(36),	geboren	in	de	stad,	gescheiden,	woont	met	haar	drie	
kinderen	sinds	een	paar	maanden	in	het	dorp,	en	is	verpleegkundige.

Thuis
Monique	vertelt	dat	zij	een	‘enorm	pratend	gezin’	zijn,	om	aan	te	geven	dat	de	gesprekken	
niet	alleen	aan	tafel	plaatsvinden,	maar	de	hele	dag	door:	“Dus daartussenin zitten enorm 
veel momenten dat we na school even een kopje thee dan zit je ook aan tafel en praat je 
met elkaar en neem je even door wat er gebeurd is”.	Dat	gaat	niet	alleen	over	school,	maar	
ook	over	de	actualiteit.	Ook	conflicten	tussen	de	kinderen	worden	besproken:	“Dan heb 
je het ook over andere zaken. Vooral ook opvoedkundig. Zo van ‘waarom doe je dit’? ‘Dit 
kan niet’ (…).	Lezen	neemt	in	het	gezin	een	belangrijke	plaats	in	en	de	kinderen	worden	
daar	deelgenoot	van:	“Omdat wij beiden graag lezen, en hij ziet ons ook lezen. De krant 
ligt op tafel. Af en toe bladert hij door de krant. Hij wil dat van Parijs (aanslag; BP) dan 
even lezen”.	Ze	legt	ten	aanzien	van	het	lezen	van	haar	jongste	dochter	een	relatie	met	
hoe	zij	zelf	vroeger	lezen	ervaren	heeft: “En Maartje die zie ik straks echt boeken lezen. 
Die gaat onder dekens met een zaklamp, dat deed ik vroeger ook. Het licht was allang uit, 
maar het boek moest ook uit”.

Monique	 geeft	 aan	 dat	 de	 gesprekken	 bij	 haar	 vroeger	 thuis	 heel	 anders	 van	
aard	waren	en	vooral	gingen	over	dingen	die	voor	haar	niet	belangrijk	waren:	 ‘echte	
buitenkant	dingen’,	daarbij	doelend	op	materie	als	mooi	huis,	nieuwe	auto	en	nieuwe	
fiets.	Haar	vader	had	een	‘belangrijke	baan’,	was	veel	van	huis	en	had	vele	nevenfuncties	
in	de	gemeentelijke	politiek.	“Dus toen ik de deur uit ging heb ik ook mezelf voorgenomen 
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van nou dit past in ieder geval niet bij mij ik wil dit anders. En als ik kinderen mag krijgen, 
ga ik dit ook anders doen met mijn kinderen ook met mijn partner”.	Ze	heeft	destijds	bij	
een	vriendin	thuis	voorbeelden	gezien,	van	hoe	het	ook	anders	kan.	Dat	was	voor	haar	
de	‘belangrijke	andere’.	Wat	voor	Monique	belangrijk	is	dat	je	aan	elkaar	vraagt:	“hoe 
gaat het nou echt met je, of, zit je niet goed in je vel?”.	Als	doel	van	haar	opvoeding	geeft	
ze	aan:	“Ik vind het heel belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen als mens“.

Evenals	 bij	 Monique	 gaan	 ook	 bij	 Conny	 de	 gesprekken	 over	 school	 en	 wat	 de	
kinderen	 daar	meemaken.	 Ze	 beschrijft	 de	 gesprekken	met	 haar	 eigen	 kinderen	 als	
tweerichtingsverkeer:	Moeder	en	de	kinderen	vertellen	elkaar	wat	ze	die	dag	hebben	
meegemaakt:	“Heel veel over toch wel over school. Over wat er gaande is op school en wat 
er overdag dat mama aan het werk is geweest. Kinderen zijn ook wel geïnteresseerd in 
mijn werk en dat is natuurlijk ook hartstikke leuk”.	’s	Avonds,	bij	het	naar	bed	gaan	wordt	
de	dag	nog	even	doorgenomen,	met	als	doel:	“om te weten dat je kind gewoon rustig 
gaat slapen. Dat hij met een goed gevoel en dat het fijn afgesloten wordt. Dat er niet nog 
frustraties zijn”.	De	 jongste	wordt	voorgelezen	en	komen	er	naar	aanleiding	daarvan	
nog	allerlei	gesprekken	los,	over	bijvoorbeeld	planeten,	om,	zoals	Conny	het	verwoordt,	
“zijn brein te voeden”.

De	breuk	die	Conny	(36)	zegt	te	hebben	ervaren	met	de	opvoeding	van	haar	ouders,	
betreft	het	ervaren	van	onvoorwaardelijkheid,	veiligheid	en	 liefde:	“En dat is gewoon 
vertrouwen, veiligheid, liefde, inderdaad ruimte om te huilen, ruimte om verdrietig te 
mogen zijn en gewoon vastgehouden worden. En ik denk ook dat dat heel bewust, ook 
door me dat bewust te zijn, door me dat te realiseren, ik dat heel anders ben gaan doen 
met mijn kinderen”.	De	gesprekken	bij	haar	thuis	vroeger	verliepen	zeer	gestructureerd:	
“We kregen echt beurten”.	Aan	tafel	was	de	enige	mogelijkheid	als	kind	om	te	vertellen	
wat	 je	bezig	hield.	Voorlezen	gebeurde	niet	volgens	haar.	Er	was	weinig	ruimte	voor	
wat	 je	 als	 kind	 voelde.	 Conny	 beschrijft	 een	 aantal	 heel	 concrete	 situaties	 die	 voor	
haar	een	breekpunt	geweest	zijn.	Ze	geeft	daarbij	aan	dat	zij,	in	tegenstelling	tot	haar	
ouders,	de	mogelijkheden	heeft	gehad	om	bewust	andere	keuzes	te	maken:	“Mits je de 
mogelijkheden daarvoor hebt. Dat je daar over na kan denken, kan relativeren, en dat kan 
aanpassen en denken van goh, nou, dit wil ik anders doen. En ik denk dat mijn ouders, mijn 
vader en mijn stiefmoeder, die mogelijkheden niet hebben gehad”.

School
Beide	moeders	vinden	het	contact	met	school	belangrijk.	Ook	zij	willen	graag	weten	hoe	
het	met	hun	kinderen	op	school	gaat	en	hebben	hier	contact	over	met	de	leerkracht.	
Conny	heeft	veel	contact	gehad	met	de	leerkracht	omdat	zij	zich	zorgen	maakte	over	de	
positie	van	haar	kind	in	de	klas.	Ze	toont	zich	dan	zeer	strijdbaar:	“Ik denk nu moet ik 
gewoon voor hem gaan staan en daarin meenemen. Ik denk, potverdikke, hij mag gewoon 
zijn wie hij is en hij is dit en we accepteren het maar met zijn allen”.	Monique	heeft	in	
de	OR	en	de	MR	gezeten.	Dit	was	een	bewuste	stap	omdat	het	in	die	periode	niet	goed	
ging	met	haar	oudste	zoon.	“Ja, bewust toen met Kees. Omdat zijn kleuterjuf toen zei het 
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is voor kinderen heel belangrijk om ouders veel op school te zien. In alle activiteiten die er 
zijn omdat je dan als ouder (tegen je kind; BP) zegt: ‘het is OK om op school te zijn’. Vanaf 
groep 1 in de OR gestapt heb ik vier jaar gedaan. Later in de MR. En overblijven heb ik 
tien jaar gedaan als coördinator. Dus ik was er ook heel vaak als Kees moest overblijven”.	
Met	andere	ouders	van	school	hebben	Conny	en	Monique	weinig	aansluiting.	Conny:	
“En er is een clubje met moeders die het gewoon heel fijn vindt om elke ochtend daar, nou 
ja, die zitten dan met hun kont op tafel en die gaan dan nou met elkaar praten. Niet over 
kinderen maar gewoon over elkaar, het zijn misschien vriendinnen of misschien wonen ze 
hier al wel twintig jaar, je weet het niet, kennen ze elkaar heel erg van de lagere school en 
die zitten dan met elkaar te praten en af en toe is het ook leuk voor de juf om daar even 
bij te staan”. Monique:	“Ja, dan ga je wel eens ergens tussen staan en dan heb je het ergens 
over. Maar het ging alleen over pampers en wasmiddel en ik denk, ja, daar heb ik niet echt 
heel veel informatie over. En ik zal er niks over zeggen en het is prima dat die mensen 
zich daar OK bij voelen. En maar, uh, het kan ook zijn dat die mensen daar gewoon die 
oppervlakkigheid heel bewust hanteren. (…) Ik vind het oppervlakkig, ja”.

Dorp
Monique	woont	reeds	dertien	jaar	in	het	dorp.	Ze	vindt	zichzelf	‘slecht	geïntegreerd’.	Dat	
is	een	bewuste	keuze: “Ik vind het heerlijk om alleen te zijn, ik hoef ook geen mensen om 
me heen. Ik hoef niet vermaakt te worden of zo, daar red ik mezelf wel mee. Een paar hele 
goede vrienden dat vind ik waardevol”.	Het	wonen	in	het	dorp	en	de	daarbij	behorende	
gewoontes	en	gebruiken	lijkt	ze	echter	wel	aantrekkelijk	te	vinden.	Haar	voorbeelden	
tonen	een	zekere	nostalgie:	“Op eerste kerstdag, ik ben altijd heel vroeg wakker, hoorde 
ik onze blaaskapel als ik dat zo mag noemen. Echt ‘De herdertjes lagen bij nachten’. Dan 
lig ik half te huilen, vind ik zo geweldig. Ze beginnen bij boer Gerrits. Dat is hierachter. En 
iedere keer honderd meter verder blazen ze hetzelfde deuntje. Dat vind ik zo bijzonder 
van het dorpse, dat moet ook gewoon blijven. (…) Ik zal altijd import blijven. Maar dat 
samen opgroeien. Ooms en tantes wonen nog in de buurt hier, fiets even langs je opa en 
oma die wonen in hetzelfde dorp. Dat moet ontzettend fijn zijn, ook voor een kind om zo 
op te groeien” .	Op	de	vraag	op	ze	dit	voor	zichzelf	aantrekkelijk	vindt,	antwoordt	ze:	“Ik 
vind het mooi om van een afstandje naar te kijken. Ik hoef er zelf niet echt tussen te zitten”. 

Ook	Conny	heeft	(nog)	weinig	contact	met	haar	dorpsgenoten:	Op	de	vraag	hoe	ze	
haar	eigen	opvoeding	 relateert	 aan	die	van	haar	dorpsgenoten,	 geeft	 ze	aan	 “Hier in 
het dorp heb ik geen idee van. Eigenlijk weinig contact hier in het dorp. En dat komt ook 
omdat, wij zijn in april hier komen wonen, toen heb ik dit huis gekocht. Dus zo lang is dat 
nog niet. Daarnaast heb ik gewoon een heel druk werk en sociaal leven. Omdat ik, me heel 
verantwoordelijk voel. En niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor mijn vrienden. En 
die vrienden, ja, die wonen her en der en ja die hebben ook hun aandacht nodig”.	Hiermee	
geeft	ze	aan	dat	ze	voor	haar	netwerk	en	sociale	contacten	niet	afhankelijk	is	van	het	
dorp.
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Verwachtingen
In	het	toekomstperspectief	dat	Monique	voor	haar	kinderen	schetst,	staat	zelfontplooiing	
voorop,	ondanks	het	feit	dat	ze	zich	realiseert	dat	het	later	hebben	van	betaald	werk	
voor	haar	ook	belangrijk	is:	“Ik wil heel graag dat ze iets gaan doen later in werk wat ze 
leuk vinden. Dat ze bij zichzelf blijven. In wie ze zijn. (…) Werken is belangrijk, je moet je 
inkomen verdienen. Het is vooral belangrijk dat je het leuk vindt, je neemt het ook weer 
mee naar huis. (…) ik hoop dat ze gelukkig worden en dat ze een fijne partner vinden”.	
Ze	ziet	haar	opvoeding	als	een	basis,	waarop	de	kinderen	zelf	hun	weg	kiezen:	“Wat ik 
hoop, wat wij ze meegeven, dat dat een fundament is waaruit ze zelf weer dingen kunnen 
kiezen”.	 Het	 belang	 van	 een	 hoge	 opleiding	 relativeert	Monique.	 Ze	 vindt	 het	 vooral	
belangrijk	dat	de	kinderen	een	opleiding	doen,	waarvoor	ze	een	‘passie’	hebben:	”Want 
je kan stellen, je doet een universitaire opleiding en vervolgens kom je in werk terecht waar 
je heel ongelukkig bent maar wel een goed salaris verdient, en je switcht. En dan zoek je 
toch waar je passie ligt”.	Dit	 beeld	 is	 anders	dan	 zij	 van	huis	uit	 heeft	meegekregen.	
Monique	 heeft	 een	Mbo-opleiding	 gedaan	 en	wilde	 daarna	 graag	 een	Hbo-opleiding	
doen.	Haar	ouders	waren	het	niet	met	haar	keuze	eens:	“Toen is ook tegen mij gezegd 
van ‘nou wij vinden het onzin dat jij meer opleiding krijgt dan wij hebben en waarom wil 
jij 'beter' zijn dan wij zijn?’	(…)	Je bent dus (volgens haar ouders; BP) beter wanneer je een 
hogere opleiding hebt. Terwijl ik, dat is bij mij niet. Een mens is niet beter of minder. Daar 
is die opleiding niet afhankelijk van. Het is hoe je bent en wat je voor een ander betekent. 
(…) Toen heb ik gemerkt, nou gewoon tegen mezelf gezegd: ik wil het anders. Dit past niet 
bij mij”. Monique	duidt	de	breuk	met	haar	verleden	op	de	historie	van	haar	ouders.	“Mijn 
vader die is ook een kind van zijn opvoeding. Hij kwam uit een arbeidersmilieu, waarin 
zijn vader verschrikkelijk veel werkte, was enig kind. Zijn moeder had verschillende huizen 
waar ze werkte. En toen mijn ouders een bungalow kochten, wat mijn vader ook heel 
belangrijk vond. Echte buitenkant dingen. Die ik ook zeker niet belangrijk vind”.

Ook	voor	Conny	vormt	zelfontplooiing	het	doel	voor	haar	kinderen:	“Nou, het enige 
wat ik voor hem wil is dat hij gewoon echt gelukkig is. Met wie die is en wat hij is”.	Ze	is	
tegelijkertijd	ook	voorzichtig,	zich	realiserend	dat	dingen	in	het	leven	anders	kunnen	
verlopen	dan	je	hoopt:	“…en ja, ik heb ook liever gewoon dat het loopt zoals het moet lopen, 
maar het loopt nou eenmaal anders en ik moet daar wat mee”.	Haar	jongste	kind	noemt	
ze	faalangstig	en	op	korte	termijn	ziet	ze	voor	zichzelf	dan	ook	nog	een	belangrijke	rol	
weggelegd:	“Nou ik wil gewoon heel graag dat hij leert, en dat stukje faalangst van hem 
dat blijft zijn struikelblok, en het gevoel wat ik hem moet blijven zeggen dat je fouten mag 
maken”.	Deze	doelen	zijn	anders	dan	Conny	van	huis	uit	heeft	meegekregen.	 In	haar	
opvoeding	was	er	weinig	ruimte	voor	zelfontplooiing.	Conny	kan	het	verschil	inmiddels	
wel	duiden.	Ze	geeft	daarbij	ook	aan	dat	ze	andere	aspecten	wel	van	haar	ouders,	 in	
het	bijzonder	van	haar	vader,	heeft	overgenomen: “Mijn vader is vanaf de lagere school, 
moest hij gewoon aan het werk. In een heel arm gezin grootgeworden. Waar ze bij wijze 
elke dag bruine bonen aten en (toen) hij 13 of 14 was, ging hij van de lagere school af 
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en moest hij aan het werk. En dat heb ik ook altijd aan mijn vader gezien. Een heel hard 
werkende man. Ik moet heel hard werken als ik iets wil. En dat is ook een stukje wat ik van 
hem heb meegekregen, dat is oh, als ik iets wil bereiken, dan moet ik heel hard werken”. 

Samenvattend	kunnen	we	over	de	opvattingen	 ten	aanzien	van	geletterdheid	van	
de	moeders	binnen	het	profiel	Zelfbewusten	concluderen	dat	ze	het	belangrijk	vinden	
dat	 hun	 kinderen	 lezen	 en	 ingeleid	worden	 in	 kennis.	 Ook	 het	 opdoen	 van	 literaire	
ervaringen	is	voor	hen	van	belang.	Een	ander	belangrijk	aspect	betreft	het	praten	over	
gevoelens	 en	emoties.	Daar	wordt	binnen	deze	gezinnen	veel	 aandacht	 aan	besteed.	
Met	name	dit	laatste	hebben	zij	zelf	in	hun	eigen	opvoeding	gemist.	De	moeders	vinden	
het	contact	met	school	belangrijk.	 In	de	eerste	plaats	om	hun	kinderen	daarmee	het	
belang	van	onderwijs	te	laten	zien,	maar	ook	concreter,	om	hun	kind	binnen	de	school	
daadwerkelijk	 te	 kunnen	 steunen.	 De	 bijdrage	 die	 de	 moeders	 aan	 school	 leveren,	
lijkt	 dan	 ook	 functioneel	 te	 zijn	 ingegeven.	 Met	 andere	 ouders	 hebben	 de	moeders	
nauwelijks	contact	en	geen	aansluiting.	Binnen	het	dorp	nemen	de	moeders	ook	een	
redelijk	geïsoleerde	positie	in.	Daar	kiezen	ze	ogenschijnlijk	bewust	voor:	hun	sociale	
en	culturele	netwerk	ligt	hoofzakelijk	buiten	het	dorp.	

Ten	 aanzien	 van	de	verwachtingen	 speelt	 zelfontplooiing	 een	belangrijke	 rol.	Het	
kind	moet	 volgens	de	moeders	 tot	 zijn	 recht	 komen	en	moet	weerbaar	 zijn.	Hoewel	
ze	het	volgen	van	een	opleiding	en	het	perspectief	op	betaald	werk	belangrijk	vinden,	
lijkt	dat	ondergeschikt	te	zijn	aan	het	zich	kunnen	ontwikkelen	als	mens.	Een	relatie	
met	de	eigen	ontwikkelingsgeschiedenis	ligt	voor	de	hand.	Beide	moeders	beschrijven	
hun	ouders	als	hardwerkende	mensen	die	hun	sociale	positie	wilden	ontstijgen.	Voor	
hun	 ouders	 was	 materiele	 vooruitgang	 erg	 belangrijk.	 De	 moeders	 hebben	 zich	 er	
als	adolescent	er	 tegen	af	gezet,	zijn	 in	hun	directe	omgeving	of	binnen	de	opleiding	
‘belangrijke	anderen’	tegen	gekomen	en	hebben	besloten	dat	andere	waarden	voor	hen	
belangrijk	zijn.

IV. Distantiërenden
Ook	de	moeders	uit	dit	profiel	distantiëren	zich,	net	als	de	Zelfbewusten,	van	hun	eigen	
opvoeding.	De	eigen	 jeugd,	zoals	die	door	deze	moeders	beschreven	wordt,	verschilt	
sterk	van	hoe	de	gang	van	zaken	nu	in	hun	gezin	verloopt.	Zowel	Thea	(30)	als	Monika	
(33)	zeggen	hun	jeugd	als	ongelukkig	te	hebben	ervaren	en	te	hebben	gezien	hoe	het	
volgens	hen	niet	moet.	

De	moeders,	beide	wonend	in	een	dorp,	distantiëren	zich	qua	opvoeding	nadrukkelijk	
van	hun	eigen	ouders.	Thea	woont	samen	met	haar	tweede	man	en	twee	kinderen	in	het	
huis	waarin	ze	als	kind	is	opgegroeid.	Monika	is	als	kind	met	haar	ouders	vanuit	het	
westen	van	het	land	in	de	provincie	Groningen	komen	wonen	en	woont	met	haar	man	
en	vier	kinderen	in	het	dorp.	Beide	moeders	hebben	geen	betaald	werk.
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Thuis
Thea	geeft	aan	dat	ze	in	haar	eigen	gezin	gezamenlijke	situaties,	zoals	de	maaltijd,	erg	
belangrijk	vindt.	Ze	vertelt	dat	ze	het	 fijn	vindt	dat	ze	dan	beschikbaar	kan	zijn	voor	
de	 kinderen	 en	 hen	 de	 ruimte	 kan	 geven	 om	 hun	 verhaal	 kwijt	 te	 kunnen.	 Ze	 geeft	
tegelijkertijd	aan	daar	soms	erg	toegeeflijk	in	te	zijn.	Ze	legt	daarbij	zelf	de	relatie	met	
haar	 eigen	 jeugd.	Haar	nieuwe	partner,	 de	 vader	 van	haar	 jongste	kind,	 treedt	 soms	
‘structurerend’	op:	“Die (haar partner; BP) heeft ook op de opleiding SPW gevolgd, die 
heeft bij het Poortje (residentiele jeugdhulpverlening; BP) gewerkt en zo. Die weet echt 
best wel veel van dat soort dingen. (…) (Hij zegt:) ‘Wat jij thuis hebt gemist stop jij wel heel 
erg in de kinderen, dat merk ik wel’. Ik leer daar ook wel van hoor, je mag ook heus wel een 
keer nee zeggen, hoor. Is helemaal niet erg”.	Thea	zegt	erg	te	genieten	met	haar	kinderen	
om	haar	heen	aan	tafel:	“Ik word daar heel gelukkig van. Ik merk dat dat heel uh. Dat ik 
daar heel veel mee bereik bij mijn kinderen. Dat ze ook altijd eerlijk durven te zijn ook als 
ze wel een snoepje gepikt hebben uit de la omdat wij zondagmorgen nog op bed liggen. 
(…) Wij zijn daar altijd wel heel erg mee bezig”. De	gesprekken	aan	tafel	gaan	grotendeels	
over	wat	de	kinderen	beleefd	hebben. Thea	geeft	aan	dat	ze	daarbij	als	doel	heeft	om	
de	kinderen	te	 leren	communiceren:	 “Nadenken over de dingen, (…). Ik denk dat je je 
kinderen zo leert communiceren. Als zij dan iets fout zeggen dan verbeteren wij dat ook, 
niet tot het irritante toe, want het zijn nog kindjes. Die nog gewoon kind zijn”.	Op	de	vraag	
waar	zij	voorbeelden	heeft	opgedaan	voor	de	opvoeding	van	haar	kinderen	zegt	ze:	“Ik 
heb natuurlijk kunnen zien hoe het (opvoeden) niet moet. Ik was hartstikke ongelukkig 
ja. Dus, nou ja, ik heb wel altijd geweten zo hoort het niet denk ik. Prima. (…) Toen ik 
vijftien was en ik ging hier uit huis”.	Ze	vertelt	dat	ze	rond	haar	vijftiende	een	periode	
permanent	is	opgevangen	op	de	manege	waar	ze	veel	kwam.	Daar	heeft	ze	ervaren	hoe	
het	(opvoeden)	wel	kan:	daar	ervoer	ze	aandacht	en	ondersteuning.	

Ook	de	gesprekken	in	het	gezin	van	Monika	gaan	grotendeels	over	praktische	zaken:	
“School, vriendjes, wat ze gedaan hebben”.	Omdat	Monika	nu	zelf	weinig	meer	op	school	
komt,	vertellen	de	kinderen	uitgebreid	wat	ze	daar	beleefd	hebben.	Het	 initiatief	om	
wat	te	vertellen	legt	ze	bij	de	kinderen	neer:	“Ik ga het er niet uit trekken. Heb ik nooit 
gedaan. Ze zeggen iets of ze zeggen iets niet”.	Monika	beschouwt	zichzelf	als	‘lezer’.	Op	de	
vraag	wat	ze	leest	antwoordt	ze:	“Gewoon verhalen, strips vind ik ook leuk. Dat varieert 
van ‘Mijn geheim’ tot wat er op mijn pad komt”. Twee	van	haar	kinderen	noemt	ze	ook	
‘lezers’:	“Die lezen dan zelf”.	Ze	doelt	daarmee	op	het	feit	dat	ze	niet	meer	voorgelezen	
hoeven	te	worden,	omdat	ze	zelf	al	kunnen	lezen.	Haar	andere	kinderen	houden	niet	van	
lezen.	Voor	Monika	is	dat	genetisch	bepaald:	“Die hebben dat van papa, want papa leest 
niet”.	Ze	lijkt	dit	te	accepteren	als	gegeven.	Monika	kijkt	evenmin	met	plezier	terug	op	
haar	jeugd,	hoewel	zij	er	veel	minder	over	loslaat.	Ze	geeft	na	afloop	van	het	interview	
ook	aan	het	gepeuter	naar	vroeger	vervelend	te	hebben	gevonden:	“Dat is een afgesloten 
boek”.	Ze	vat	de	rol	van	haar	ouders	kort	samen:	“Mijn ouders vonden niks belangrijk, 
alleen zichzelf . (…) Ze waren denk ik meer met zichzelf bezig”.	Ook	in	het	aangeven	van	
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de	 actuele	pedagogische	 situatie	 is	 ze	 kernachtig	 en	kort:	 “Ik heb volledig zelf de rol 
omgedraaid”.	Uit	het	verhaal	van	Monika	komt	een	beeld	naar	voren	van	een	moeder	die	
zo	veel	als	mogelijk	is,	beschikbaar	is	voor	haar	kinderen.	‘Eerlijkheid’	en	‘vertrouwen’	
zijn	voor	haar,	net	als	voor	Thea,	belangrijke	woorden,	als	het	gaat	om	de	relatie	tussen	
haar	en	haar	kinderen.	“Ja, wat moet ik erover (over het omdraaien van de rollen; BP) 
vertellen. Ik zeg gewoon dat ze (…) met alle verhalen gewoon bij me terecht kunnen. (…) 
Ze weten ook, eerlijkheid duurt het langst. En zolang zij eerlijk zijn hebben ze geen boze 
mama. Ze weten ook als ze liegen dat ik juist dan boos word. Ze kunnen gewoon met alles 
bij me terecht. Dat wil ik ook”. Op	de	vraag	of	deze	houding	te	maken	heeft	met	haar	
eigen	jeugd,	antwoordt	ze:	“Precies, omdat ik niet wil dat mijn kindjes ongelukkig zijn”.

School
Beide	 moeders	 vinden	 het	 contact	 met	 school	 belangrijk,	 in	 het	 bijzonder	 met	 de	
leerkrachten	van	hun	kinderen.	De	betrokkenheid	bij	het	primaire	proces	in	de	klas	en	
het	welbevinden	van	hun	kinderen	in	de	klas	is	groot.	Ze	verschillen	onderling	echter	
sterk	wanneer	het	gaat	om	het	helpen	op	school.	Thea	toont	zeer	loyaal	te	zijn	naar	de	
school	en	wil	graag	een	bijdrage	leveren.	Monika,	daarentegen,	geeft	aan	teleurgesteld	
in	school	na	een	paar,	voor	haar,	vervelende	ervaringen.	

Thea	vindt	het	contact	met	de	leerkrachten	belangrijk	om	meerdere	redenen.	Het	
eerste	belang	is	dat	ze	de	verhalen	waarmee	de	kinderen	thuiskomen,	kan	checken	en	
hen	daarmee	laat	ervaren	dat	moeder	en	school	op	één	lijn	zitten.	Verder	wil	ze	graag	
horen	hoe	haar	kinderen	zich	op	school	gedragen	hebben,	nadat	deze	bij	haar	ex-man	
geweest	zijn,	zodat	ze	dan	het	gedrag	kan	opvangen	wanneer	het	kind	uit	school	komt.	
Thea	wil	graag	wat	 terug	doen	voor	de	school,	door	bijvoorbeeld	overblijfmoeder	 te	
zijn.	“Ik weet dat de juffen het hartstikke druk hebben. Ik besef dat heel goed, zij leren 
onze kinderen ook echt van alles. Heel veel moeders beseffen dat eigenlijk helemaal niet, 
kunnen alleen maar zeuren of zo. Ik wil graag erbij zijn en helpen”. Ze	 verwacht	 van	
school	dat	zij	de	kinderen	‘de	basis’	aanleren:	“Nou, je hoeft niet heel hoog te zijn, ook 
niet heel laag. Ik hoop een beetje dat juf de kindjes meebrengt dat ze mee kunnen draaien. 
Het ene kindje heeft er meer moeite mee dan de andere. Maar ja, (dat ze) voor deze wereld 
klaargestoomd worden”.	

Monika	heeft	geen	vast	ritme	van	het	naar	school	brengen	en	ophalen.	De	kinderen	
gaan	 vaak	 alleen	 naar	 school.	 Ophalen	 doet	 ze	wel	 regelmatig:	 “Dat vind ik voor die 
kleine (jongste kind, 16 maanden; BP) ook heel erg belangrijk, even lekker op het fietsje. 
En dan uh... halen we ze bij school weg. (…) Nou, frisse lucht. Aanspraak met anderen. 
Beetje contacten”. Monika	heeft	gemiddeld	een	keer	per	week	contact	met	de	leerkracht	
om	 te	 horen	wat	 de	 kinderen	 op	 school	 doen.	 Twee	 kinderen	 zitten	 op	het	 speciaal	
basisonderwijs.	 Dat	 contact	 verloopt	 per	 mail.	 Monika	 lijkt	 teleurgesteld	 te	 zijn	 in	
de	 basisschool	 in	 het	 dorp.	 Ze	 vertelt	 dat	 ze	 een	 aantal	 negatieve	 ervaringen	 heeft	
opgedaan	en	dat	ze	nu	niet	meer	wil	helpen	“(…) je weet eigenlijk gewoon dat je daar niet 
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gewaardeerd wordt.	Net zoals bij elke school, er zijn gewoon een bepaald soort kliekjes 
die daar rondlopen. De ergste kliekjes zijn gelukkig weg, maar er lopen wel kliekjes. En 
dat houd je overal. En dan geven ze mijn kind wel zo'n briefje mee met ’we zitten zo hoog’. 
Maar hun, nou weten, ‘haar willen we niet hebben’. Geef mijn kind dan niet zo'n briefje 
mee. (…) En hij gaat bij mij de container in, ik lees hem niet eens!”

Dorp
Thea	is	geboren	en	getogen	in	het	dorp	waar	ze	nu	woont.	Ze	heeft	daar	nu	wel	contacten,	
maar	vroeger	nam	ze	weinig	deel	aan	het	dorpsleven. “Ik had ook niet echt vriendinnen. 
Ik had ook niks met die meisjes die naar de stad gingen om make-up en snoep te stelen 
en zo, verschrikkelijk! (…) Ik was altijd aan het paardrijden altijd op de boerderij, daar 
werd ik ook zo gelukkig van!”	Ze	neemt	nauwelijks	deel	aan	het	verenigingsleven;	het	
nakomen	van	afspraken	kost	haar	te	veel	moeite	en	ze	vindt	het	vervelend	om	mensen	
achteraf	teleur	te	moeten	stellen:	“Nee, dat is me te druk, dat is me te veel. Dat kan ik niet 
echt. Nee, ik kan niet én de Oranjevereniging én oud papier ophalen. Terwijl ik dat met alle 
liefde wil doen. Het lukt me gewoon niet. Ik word gewoon weer gebeld van ‘waar was je?’ 
Huh wat? (…) Dan ga ik me schuldig voelen. (…) Moet ik weer sorry zeggen”. Ze	wil	wel	
helpen,	maar	zich	niet	gebonden	voelen	door	aangegane	verplichtingen:	“Maar goed, ik 
heb liever dat ik nergens aan vast zit. En dat je spontaan aan de deur staat: 'Goh, Tes, kan 
je ons vanavond helpen? 'Ja, geen probleem!'”

Monika	heeft	haar	contacten	zowel	in	het	dorp,	als	in	de	directe	omgeving.	Ze	geeft	
aan	dat	ze	geen	lid	is	van	verenigingen	en	dat	contacten	in	het	dorp	lijken	te	verlopen	
via	de	kinderen.	“Als de kinderen wat leuks hebben met zijn allen gaan we er dan heen. 
Nou ja, (bijvoorbeeld) de speelmiddag. Gaan de speelkinderen daar spelen en wij zitten 
daar dan in het gras”.	De	kinderen	zijn	wel	lid	van	verenigingen.	Monika	vindt	dat	ook	
belangrijk.	Voetbal,	bijvoorbeeld,	is	voor	de	kinderen	volgens	haar	een	goede	uitlaatklep.	
Beide	moeders	maken	 dus	 niet	 structureel	 deel	 uit	 van	 het	 verenigingsleven	 in	 het	
dorp.	Uit	hun	verhalen	komt	een	beeld	naar	voren	dat	draaiende	houden	van	het	gezin	
al	veel	moeite	en	energie	kost.	Ze	hebben	wel	contacten	met	andere	ouders.	Dat	lijkt	
grotendeels	via	de	kinderen	te	verlopen.

Verwachtingen
Thea	kijkt	ambivalent	naar	de	toekomst	voor	haar	kinderen	Ze	vindt	het	wel	belangrijk	
dat	haar	zoontje	‘iets	met	zijn	slimheid	gaat	doen’:	“Daniël is een hartstikke slim ventje. 
Dat heeft hij van zijn vader. Ik hoop ook echt dat hij daar iets mee gaat doen. Dat hoop ik 
echt van harte”. Ze	maakt	zelf	de	koppeling	naar	haar	eigen	jeugd:	“Ik was alleen vijftien. 
Niemand die tegen mij zei: ‘ga naar school, ga leren’. Wat ik echt heel erg jammer vind. 
Maar ik denk dat het net zo'n ‘boerderij kind’ als mij wordt. Maar dat mag ook. Dat is ook 
goed”. Aan	de	andere	kant	maakt	ze	zich	zorgen: “Ik mag alleen maar hopen dat wat ik 
net zei, ook gebeurt, (…) dat ze niet op het verkeerde pad gaan. Maar, ik ben daar wel 
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bang voor”.	Ze	verwijst	daarbij	naar	haar	broer,	die	in	de	drugsscene	zit. Ten	aanzien	
van	de	maatschappelijke	carrière	is	ze	heel	praktisch:	“Een goede, leuke baan. Tuurlijk 
moet je je hypotheek betalen”.	Ook	voor	Monika	is	het	hebben	van	betaald	werk	later	
belangrijk: “Nou zonder werk geen inkomsten. Dat weten ze ook wel. Kijk maar naar 
hun vader, die is ook de hele dag aan het werk”. Ten	aanzien	van	de	toekomst	van	haar	
kinderen	verwacht	Monika	verder	dat	ze	een	goede	band	met	haar	kinderen	over	houdt.	
Ze	heeft	heel	concrete	beelden	over	wat	haar	kinderen	qua	beroep	in	de	toekomst	gaan	
doen.	De	jongste	dochter	wordt	volgens	haar	dokter.	“Dat vind ik een goede keuze, vind 
ik heel leuk. Vind ik heel goed dat ze zo denkt op haar leeftijd. En dat ze er zo mee bezig 
is. Kan goed leren”.	De	jongste	zoon	is	volgens	Monika	“erg goed met techniek bezig, echt 
papa’s ding, zeg maar” en	een	andere	dochter	“is echt met verzorging bezig. Dat wordt 
haar nu ook geleerd in de praktijk (SBO;	BP)”.	De	houding	van	Monika	bij	de	keuze	van	
de	kinderen	is	vooral	volgend	en	accepterend.

Samenvattend	kunnen	we	aangeven	dat	de	opvattingen	ten	aanzien	van	de	cultuur	
van	geletterdheid	van	de	moeders	binnen	het	profiel	Distantiërenden	 gericht	 zijn	op	
praktisch	en	recreatief	taalgebruik.	Ze	vinden	het	belangrijk	dat	de	kinderen	kunnen	
vertellen	wat	ze	hebben	meegemaakt.	Het	lezen	van	boekjes	is	gericht	op	het	creëren	van	
gezellige	momenten	tussen	moeder	en	kind.	Het	feit	of	je	als	kind	lezen	leuk	vindt,	wordt	
als	een	stabiele	eigenschap	binnen	het	kind	gezien.	De	moeders	hebben	hun	eigen	jeugd	
als	vijandig	en	weinig	ondersteunend	ervaren	en	de	opvoeding	lijkt,	als	reactie	op	hun	
eigen	jeugd,	erop	gericht	te	zijn	dat	er	voor	hun	eigen	kinderen	juist	wel	veel	aandacht	
en	warmte	en	ondersteuning	is.	De	houding	ten	opzichte	van	hun	kinderen	is	dan	ook	
onvoorwaardelijk	en	straalt	veel	warmte	uit.	De	moeders	zijn	soms	toegeeflijk	en	dat	
lijken	ze	zich	soms	zelf	ook	te	realiseren.	‘Eerlijkheid’	is	een	andere	belangrijke	waarde	
voor	de	moeders.	Beide	moeders	verwoorden	dat	expliciet.	De	opvoeding	staat	in	het	
teken	van	het	creëren	van	een	warme	en	veilige	thuisomgeving.	Schoolgeoriënteerde	
doelen	 als	 het	 hebben	 van	 een	 grote	woordenschat	 en	wereldkennis,	 lijken	 daaraan	
ondergeschikt	 te	 zijn.	Het	 contact	met	 school	 vinden	 ze	wel	 belangrijk	 en	 is	 gericht	
op	informatieoverdracht	en	afstemming	tussen	ouders	en	school.	Ten	aanzien	van	het	
helpen	op	school,	is	de	opvatting	dat	dit	vanzelfsprekend	is.	Latere	ervaringen	hebben	
echter	gemaakt	dat	beide	moeders	daar	verschillend	invulling	aan	geven.

Uit	de	verwachtingen	van	hun	kinderen	spreekt	weinig	ambitie:	Zoals	de	moeders	er	
nu	tegenaan	kijken,	mogen	de	kinderen	zelf	de	keuze	maken	en	zijn	de	moeders	daarin,	
zo	lijkt	het,	vooral	volgend	en	accepterend.	Uiteindelijk	lijken	twee	criteria	van	belang:	
Het	 kind	moet	 gelukkig	worden	 en	 via	 betaald	werk	 in	 zijn	 eigen	 levensonderhoud	
kunnen	voorzien.
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Beschouwing (discussie)
Het	doel	van	deze	studie	is	om	zicht	te	krijgen	op	de	opvattingen	van	moeders	in	Noord-
Groningen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	en	hun	verwachtingen	ten	aanzien	
van	 de	 schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen.	 Wat	 vinden	 ze	 belangrijk,	 welke	 doelen	
staan	hen	voor	ogen,	welke	gevoelens	ervaren	zij	daarbij?	Tevens	is	de	vraag	hoe	deze	
moeders	hun	opvattingen	relateren	aan	hun	eigen	ontwikkelingsgeschiedenis.	De	bron	
van	waaruit	we	antwoorden	formuleren	op	deze	vragen,	bestaat	uit	beschrijvingen	van	
de	opvoedingssituaties	zoals	deze	door	de	moeders	zelf	zijn	verwoord	in	de	interviews.	
In	 onderstaande	 paragrafen	 worden	 vanuit	 de	 beschrijvingen	 van	 de	 verschillende	
praktische	 situaties	 en	 de	 reflecties	 hierop	 van	 de	 moeders,	 zoals	 die	 in	 de	 vorige	
paragraaf	 zijn	 weergegeven,	 de	 domein-specifieke	 opvattingen	 ten	 aanzien	 van	
opvoeding	en	onderwijs	afgeleid.

Individuele opvattingen en verwachtingen over opvoeding en onderwijs 

Opvattingen over de opvoeding en geletterdheid
Een	gezamenlijk	doel	van	alle	moeders	is	dat	zij	graag	in	harmonie	met	hun	kinderen	
willen	leven.	Tijdens	de	besproken	huiselijke	situaties,	zoals	het	aan	tafel	zitten	tijdens	
het	eten	en	het	naar	bed	brengen	van	de	kinderen,	vinden	alle	moeders	het	belangrijk	
om	aandacht	 te	hebben	voor	de	verhalen	van	de	kinderen.	Het	gaat	hen	daarbij	niet	
alleen	om	de	feitelijke	informatie,	maar	vooral	om	van	hun	kinderen	te	horen	hoe	het	
met	hen	gaat.	Een	ontspannen,	open	sfeer	is	daarvoor	voorwaardelijk.	

Naast	 deze	 overeenkomst,	 zijn	 er	 ook	 verschillen.	 De	 moeders	 verschillen	 in	 de	
eerste	plaats	in	de	mate	waarin	zij	de	gesprekken	sturen,	dan	wel	het	initiatief	daarbij	
aan	de	kinderen	laten.	Dat	laatste	is	met	name	bij	de	Distantiërenden	het	geval,	maar	
we	zien	het	ook	terug	bij	een	van	de	Klassieke plattelanders.	Dit	patroon	lijkt	verband	
te	houden	met	de	opvoedingsstijl	die	uit	de	verhalen	van	de	betreffende	moeders	naar	
voren	komt.	Die	zouden	we	aan	kunnen	duiden	als	permissief	(Van	As,	1999).	Het	kind	
krijgt	daarbij	 een	zekere	autonomie	en	vrijheid	 toegedicht.	Daar	 staat	 tegenover	dat	
de	moeders	weinig	structuur	bieden.	Bij	de	Distantiërenden	krijgen	de	kinderen	veel	
vrijheid,	vanuit	de	motivatie	dat	het	kind	het	beter	moet	hebben	dan	de	moeder	het	als	
kind	heeft	gehad.	De	achterliggende	opvatting	van	deze	groep	moeders	ten	aanzien	van	
de	ontwikkeling	van	kinderen	lijkt	te	zijn	dat	kinderen	al	jong	in	staat	zijn	zelf	keuzes	
te	maken.	Deze	vrijheid	en	het	vertrouwen	krijgen	deze	kinderen	van	hun	moeder,	op	
voorwaarde	dat	ze	‘eerlijk’	zijn.

Een	tweede	verschil	is	de	mate	waarin	de	moeders	deze	gesprekken	aangrijpen	om,	
vanuit	het	hier-en-nu,	andere	gespreksthema’s	in	te	brengen.	Met	name	de Stedelingen 
en nieuwe plattelanders	en	de	Zelfbewusten	breiden	de	gesprekken	uit.	Ze	doen	dat	echter	
op	verschillende	manieren	en	vanuit	verschillende	motieven.	Een	eerste	motief	is	om	
met	het	kind	over	zijn	beleving	en	gedrag	te	praten	om	het	kind	inzicht	te	laten	krijgen	
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in	het	eigen	gedrag.	Dit	wordt	met	name	expliciet	verwoord	door	de Zelfbewusten.	Een	
tweede	motief	is	om	de	kinderen	te	laten	ervaren	dat	de	wereld	om	hen	heen	groter	is	
dan	het	eigen	gezin.	Door	thema’s	uit	de	actualiteit	te	bespreken	verbinden	de	moeders	
informatie	 uit	 de	 buitenwereld	met	 de	 eigen	 situatie	 in	 het	 gezin.	 Een	derde	motief	
is	om	de	kinderen	expliciet	nieuwe	kennis	aan	te	reiken	(‘het	brein	te	voeden’).	Deze	
laatste	twee	motieven	zijn	met	name	belangrijk	voor	zowel	de	Stedelingen en nieuwe 
plattelanders	als	de	Zelfbewusten.

Een	 vergelijkbaar	 onderscheid	 in	 opvattingen	 tussen	 de	 Distantiërenden	 en	 de 
Klassieke plattelanders	 enerzijds	 en	 de Stedelingen en nieuwe plattelanders	 en	 de 
Zelfbewusten	 anderzijds,	komen	we	ook	 tegen	bij	het	 (voor)lezen.	Bij	de	eerste	 twee	
genoemde	 profielen	 heeft	 lezen	 overwegend	 een	 recreatieve	 functie.	 Lezen	 gebeurt	
hoofdzakelijk	voor	het	plezier.	Het	 schoolse lezen,	 of	 zoals	Heath	 (1986a)	het	noemt, 
reading to learn,	waarbij	woordenschatontwikkeling	en	domeinkennis	van	belang	 is,	
wordt	minder	van	belang	geacht.	Het	doel	van	voorlezen	is	voor	de	moeders	in	genoemde	
profielen	in	de	eerste	plaats	het	tot	rust	laten	komen	van	de	kinderen.	Dit	is	met	name	
gekoppeld	aan	het	voorlezen	voor	het	slapen	gaan.	Daarnaast	heeft	het	als	doel	om	de	
band	tussen	moeder	en	kind	te	versterken.	Het	wordt	pedagogisch	als	een	waardevol	
moment	 gezien.	 Dit	 doel	 wordt	 overigens	 ook	 door	 de Zelfbewusten	 en	 Stedelingen 
en nieuwe plattelanders	 en	Distantiërenden	 genoemd.	 Lezen	 gebeurt	 bij	 de	Klassieke 
plattelanders	ook	‘omdat	het	hoort’	en	‘omdat	het	goed	is	voor	het	kind’.	De	impliciete	
norm	 die	 in	 beide	 uitspraken	 verborgen	 ligt,	 lijkt	 bij	 hen	 extern	 te	 zijn	 aangereikt,	
bijvoorbeeld	door	de	school,	maar	lijken	deze	moeders	niet	te	hebben	geïnternaliseerd.	
De	 houding	 ten	 opzicht	 van	 (voor)lezen	 is	 bij	 hen	 dan	 ook	 ambivalent.	 De	moeders	
geven	aan	te	weten	wat	het	belang	van	lezen	voor	de	taalontwikkeling	is,	ze	weten	ook	
dat	complexere	boeken	hieraan	meer	bijdragen	dan	eenvoudige	boeken,	maar	kiezen	er	
desondanks	uiteindelijk	toch	voor	om	minder	voor	te	lezen	of	toch	eenvoudige	boekjes	
voor	te	lezen.	Voor	een	deel	is	deze	keuze	bewust,	vanuit	de	opvatting	dat	leren	iets	is	
dat	op	school	moet	gebeuren.	Een	andere	argumentatie	 ligt	dieper.	Het	argument	 ‘ik	
ben	gewoon	geen	voorleesmoeder’	en	‘iets	wat	niet	in	je	zit	gaat	uiteindelijk	weer	weg’	
verwijst	naar	voorlezen,	als	onderdeel	van	een	pedagogische	activiteit,	dat	gezien	wordt	
als	een	genetisch	bepaald	kenmerk	van	de	moeder	en	daarmee	als	een	vaardigheid	die	
als	niet-veranderbaar	beschouwd	wordt.

Opvattingen en verwachtingen ten aanzien van het onderwijs
Wat	betreft	het	belang	dat	de	moeders	 toekennen	aan	het	contact met school zijn	er	
weinig	onderlinge	verschillen	tussen	de	profielen.	Vrijwel	alle	moeders	geven	aan	dat	
zij	 het	 belangrijk	 vinden	 regelmatig	 de	 leerkracht	 van	 hun	 kinderen	 te	 spreken,	 in	
de	eerste	plaats	om	te	horen	en	 te	ervaren	dat	hun	kind	het	 in	de	klas	naar	zijn	zin	
heeft.	 Ook	 vinden	 vrijwel	 alle	 moeders	 het	 belangrijk	 dat	 de	 pedagogische	 aanpak	
tussen	 school	 en	 thuis	 afgestemd	wordt.	 Formele	 contactmomenten,	 zoals	 algemene	
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ouderavonden	worden	niet	door	alle	moeders	als	zinvol	ervaren.	De	inspanningen	om	
een	avond	naar	school	te	gaan,	wegen	voor	hen	niet	op	tegen	het	doel	van	de	avond.	
Bovendien	voelen	zij	zich	assertief	genoeg	om	de	leerkrachten	te	benaderen,	wanneer	
zij	vragen	hebben.	Hoewel	niet	bij	alle	moeders,	vinden	we	deze	opvatting	met	name	bij	
de	Klassieke plattelanders	en	de	Distantiërenden.	

Alle	moeders	willen,	desgevraagd,	wel	een	bijdrage leveren	aan	de	school	in	de	vorm	
van	overblijfmoeder,	leesmoeder	of	zitting	hebben	in	de	OR	of	MR.	Ook	dit	differentieert	
niet	tussen	de	profielen.	De	motivatie	om	een	bijdrage	te	leveren,	daarentegen	wel.	Met	
name	de Klassieke plattelanders	en	de Distantiërenden	vinden	het	vanzelfsprekend	om	
te	helpen	op	school.	Dit	lijkt	voort	te	komen	uit	een	dieper	gelegen	opvatting	dat	het	
vanzelfsprekend	is	om	klaar	te	staan	voor	anderen	en	beperkt	zich	dan	ook	niet	tot	het	
helpen	op	school,	maar	ook	in	het	dorp.	Beide	profielen	passen	wat	dat	betreft	 in	de	
traditie	van	collectivistische	 ideeënstelsels	(Triandis,	2001),	waarin	waarden	positief	
gewaardeerd	 worden	 die	 bijdragen	 aan	 het	 functioneren	 van	 het	 gezin,	 de	 familie	
of	 de	 gemeenschap,	 zoals	 gehoorzaamheid,	 ingetogenheid	 en	 sociale	 vaardigheid	
(Doolaard	&	Leseman,	2008).	Ambities	liggen	daarom	minder	op	het	persoonlijke	vlak	
(zowel	voor	de	ouders	zelf,	als	voor	de	kinderen,	bijvoorbeeld	 in	het	volgen	van	een	
zo	hoog	mogelijke	opleiding),	maar	meer	in	het	goed	laten	draaien	van	het	gezin,	het	
verenigingsleven	of,	zoals	 in	dit	geval,	de	school.	Wat	sterk	samenhangt	met	het	zich	
daadwerkelijk	inzetten	voor	school,	is	de	beschikbare	tijd.	Het	hebben	van	bijvoorbeeld	
een	betaalde	baan,	het	hebben	van	een	eenoudergezin,	of	een	combinatie	van	beide,	
geeft	dermate	druk	op	het	gezin,	dat	de	moeders	ervaren	geen	tijd	te	hebben	om	zich	
voor	de	school	in	te	zetten.	Dit	zien	we	met	name	bij	de Stedelingen	en	de	Zelfbewusten	
terug.	Tegelijkertijd	zien	we,	met	name	bij	de Zelfbewusten,	dat	de	inzet	op	school	ook	
strategische	motieven	heeft:	door	zich	voor	school	 in	te	zetten,	kan	men	ook	invloed	
uitoefenen.	In	die	zin	past	de	levensstijl	van	beide	profielen	binnen	de	individualistische	
ideeënstelsels,	waarin	de	nadruk	 ligt	 op	 autonomie	 van	het	 individu,	 ontplooiing	 en	
ontwikkeling	van	 individuele	 talenten	 (Triandis,	 2001).	Assertiviteit	 en	het	 staan	op	
je	rechten	zijn	dan	ook	belangrijke	waarden.	Dit	laatste	zien	we	met	name	terug	bij	de 
Zelfbewusten.	 Indien	de	moeders	echter	gericht	benaderd	worden,	willen	ze	zich	wel	
voor	de	school	inzetten.	In	termen	van	het	programma	Success for All	(SfA)	zouden	deze	
ouders	actieve thuisouders	kunnen	worden	genoemd	(Van	Kuijk,	Akkermans,	&	Stougie,	
2015).	Kenmerkend	voor	deze	ouders	is	dat	zij	veel	voor	de	school	willen	doen,	maar	
verwachten	dat	school	daarin	het	initiatief	neemt.

Het	belang	dat	ouders	toekennen	aan	school,	lijkt	samen	te	hangen	met	de	eerder	
beschreven	cultuur	van	geletterdheid.	De	Klassieke plattelanders	hechten	er	bijvoorbeeld	
aan	dat	op	school	goed	Nederlands	wordt	geleerd,	omdat	dat	de	kansen	later	voor	de	
kinderen	vergroot.	Ze	zien	dit	als	‘basis’.	Leren,	in	de	zin	van	cognitieve	vakken,	wordt	
daarbij	echter	nadrukkelijk	gezien	als	een	taak	van	de	school.	De	Klassieke plattelanders	
en	de Distantiërenden	zijn	‘volgend’	als	het	gaat	om	de	schoolprestaties	van	hun	kind	
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en	hebben	daarbij	geen	hoge	verwachtingen	(“een normale leerling komt er zo wel”).	
Ze	vinden	het	vooral	belangrijk	dat	het	kind	zich	prettig	voelt	op	school,	maar	 lijken	
neutraal	 te	 staan	 ten	 opzicht	 van	 de	 schoolprestaties.	 Uit	 de	 uitspraken	 spreekt	
vertrouwen	dat	‘het	wel	goed	komt’.	Als	hun	kind	beter	presteert	op	school	dan	andere	
kinderen,	wordt	dat	eerder	negatief	dan	positief	gelabeld.	

Gemiddeld	genomen,	 liggen	de	verwachtingen	hoger	bij	de Stedelingen en nieuwe 
plattelanders	en	de	Zelfbewusten	dan	bij	de Klassieke plattelanders	en	de	Distantiërenden.	
Toch	nuanceert	een	aantal	moeders	van	met	name	de Stedelingen	hun	verwachtingen	ook.	
Het	hoofd	te	ver	boven	het	maaiveld	uitsteken,	wordt	ook	door	hen	niet	gewaardeerd.

Ten	 aanzien	 van	 de	 rol	 van	 de	 school	 verwachten	 de Stedelingen en nieuwe 
plattelanders	 van	de	 school,	 naast	 het	 overbrengen	 van	kennis,	 vooral	 dat	 de	 school	
hun	kinderen	uitdaagt	en	nieuwsgierig	maakt,	hen	normen	en	waarden	bijbrengt	en	
weerbaar	maakt	om	zich	in	de	samenleving	te	kunnen	handhaven.	

Verwachtingen
Wat	betreft	het	toekomstperspectief	van	de	kinderen,	noemen	moeders	vaak	het	geluk	
van	de	kinderen	als	eerste.	Wat	moeders	onder	 ‘geluk’	verstaan,	verschilt	echter	wel	
tussen	de	profielen.	Bij	 de	meeste	Klassieke plattelanders	 en	Distantiërenden	 zouden	
we	het	kunnen	samenvatten	met	emotioneel	welbevinden,	een	harmonieus	gezinsleven	
en	het	hebben	van	betaald	werk.	Het	behaalde	opleidingsniveau	vinden	de	moeders	
uit	deze	profielen	vaak	niet	zo	van	belang.	Het	hebben	van	betaald	werk,	daarentegen,	
wel.	 Het	 tonen	 van	 inzet	 en	 het	 afmaken	 van	waar	 je	mee	 bezig	 bent,	 zijn	 bij	 deze	
groepen	ook	belangrijke	waarden.	Hun	credo	luidt:	‘Als	je	iets	wilt,	moet	je	er	wel	voor	
werken	om	het	te	bereiken’.	Opvallend	is	de	rol	die	de	moeders	zichzelf	toekennen	als	
het	gaat	de	keuze	van	het	latere	beroep.	Met	name	bij	de Klassieke plattelanders	en	de	
Distantiërenden	 laten	de	moeders	de	kinderen	daarbij	een	grote	vrijheid.	Uitspraken	
als	 “als hij arts kan worden maar hij wordt putjesschepper, vind ik het ook goed”,	
onderstrepen	de	onvoorwaardelijkheid	in	de	relatie	tussen	moeder	en	kind	en	het	feit	
dat	de	moeders,	voor	wat	betreft	de	toekomst	van	hun	kinderen,	geen	vooropgezet	doel	
voor	ogen	hebben.	Deze	uitspraken	over	de	kinderen	worden	weliswaar	gedaan,	op	het	
moment	dat	de	kinderen	nog	jong	zijn,	waardoor	de	vraag	(nog)	niet	actueel	is,	maar	
het	geeft	goed	weer	welke	rol	de	moeders	voor	zichzelf	zien	en	wat	de	verwachtingen	
van	de	moeders	zijn.

Het	 belang	 van	 het	 hebben	 van	 betaald	 werk,	 zien	 we	 overigens	 ook	 terug	 bij	
enkele	 Stedelingen en nieuwe plattelanders.	 Bij	 hen	 is	 dit	 te	 relateren	 aan	 de	 eigen	
sociaaleconomische	 situatie.	 Naarmate	 deze	 problematischer	 is,	 lijkt	 het	 belang	 van	
betaald	werk	groter	te	worden	ervaren.	Voor	de	Zelfbewusten	is	zelfontplooiing	van	het	
kind	het	belangrijkste	doel	van	de	opvoeding.
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De relatie met de eigen ontwikkelingsgeschiedenis
De	tweede	vraag	 in	deze	studie	 luidt	hoe	de	moeders	hun	opvattingen	relateren	aan	
hun	eigen	opvoedingsgeschiedenis.	Uit	de	interviews	blijkt	dat	we	–	als	we	de	actuele	
pedagogische	 situatie	 vergelijken	 met	 de	 beschrijving	 van	 de	 pedagogische	 situatie	
in	het	 verleden	–	bij	 negen	van	de	dertien	moeders	 sprake	 is	 van	 een	pedagogische	
continuïteit.	 De	 overige	 vier	moeders	 geven	 aan	 hun	 kinderen	 bewust	 anders	 op	 te	
voeden	dan	hoe	zij	zelf	zijn	grootgebracht.	

De	 groep,	waarbij	 het	meest	 sprake	 lijkt	 te	 zijn	 van	 pedagogische	 continuïteit,	 is	
de	groep	Klassieke plattelanders.	Zowel	de	opvattingen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	
onderwijs,	als	de	verwachtingen	 ten	aanzien	van	hun	kinderen	herkennen	we	uit	de	
verhalen	 van	de	moeders	over	hun	 eigen	 jeugd.	 Er	 zijn	 veel	 overeenkomsten	 tussen	
de	opvattingen	en	verwachtingen	van	deze	drie	moeders,	hoewel	ze	elk	uit	een	andere	
provincie	 afkomstig	 zijn.	De	 intergenerationele	 lijn	wordt	niet	 alleen	voortgezet	wat	
betreft	de	pedagogische	doelen,	maar	bijvoorbeeld	ook	de	rol	die	deze	moeders	in	het	
dorp	vervullen,	zetten	ze	voort	vanuit	hun	eigen	opvoeding.	Ze	ervaren	bijvoorbeeld	het	
bijdragen	aan	de	dorpsgemeenschap	en	het	meehelpen	aan	de	activiteiten	op	school,	
net	als	hun	ouders,	als	‘vanzelfsprekend’.	

Ook	de	tweede	groep	moeders,	die	we	als	Stedelingen en nieuwe plattelanders	hebben	
aangeduid,	zet	in	grote	lijnen	de	opvoeding	voort	die	ze	zelf	genoten	hebben.	Binnen	
deze	groep	kunnen	we	twee	subgroepen	onderscheiden,	namelijk	die	van	de	 ‘sociale	
stijgers’	en	die	van	de	‘sociale	blijvers’	als	het	gaat	om	de	eigen	opleidingsgeschiedenis.	
De	groep	moeders	die	als	‘sociale	stijgers’	gezien	kunnen	worden,	hadden	ouders	met	
een	 overwegend	 laag	 opleidingsniveau,	 maar	 voor	 wie	 de	 doelen	 en	 belangen	 ten	
aanzien	 van	 de	 cultuur	 van	 geletterdheid	dicht	 bij	 die	 van	 de	 school	 lagen.	 Er	werd	
in	het	gezin	veel	gelezen	en	gesproken	en	ouders	van	de	moeders	hadden	regelmatig	
contact	met	school	en	hielpen	daar	ook	regelmatig.	De	moeders	met	deze	achtergrond	
hebben	 hun	 opvoeding	 overwegend	 als	 ondersteunend	 ervaren.	 De	 ouders	 van	 de	
moeders	die	we	als	‘sociale	blijvers’	kunnen	aanduiden,	lijken	overwegend	middelbaar	
tot	hoger	opgeleid	te	zijn	geweest.	De	doelen	die	zij	daarbij	hadden,	lagen	dicht	bij	die	
van	het	onderwijs.	De	doelen	die	hun	ouders	destijds	ten	aanzien	van	de	toekomst	van	
hun	kinderen	hadden,	lijken	deels	voort	te	komen	uit	kennis	die	zij	weer	in	hun	eigen	
socialisatie	hadden	opgedaan.

Ook	de	groep	Zelfbewusten	zouden	we	sociale	stijgers	kunnen	noemen.	Hun	ouders	
waren	 zich	 bewust	 van	 hun	 positie	 en	 wilden	 opklimmen	 op	 de	 maatschappelijke	
ladder,	door	invloed	uit	te	oefenen	via	deelname	aan	verengingen	en	de	politiek.	Hard	
werken,	 aanzien	 verwerven	 en	 zich	materieel	 verbeteren	waren	 daarbij	 belangrijke	
waarden.	Praten	over	emoties	paste	daar	vaak	niet	in.	De	dochters	hebben	met	name	
het	gebrek	aan	emotionele	ondersteuning	van	hun	ouders	als	een	gemis	ervaren.	Ze	
werden	zich	dat	bewust,	waren	in	staat	hierop	te	reflecteren	en	wellicht,	door	opleiding	
en	andere	beschermende	factoren	(bijvoorbeeld	belangrijke	anderen),	in	staat	bewust	
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een	eigen	 invulling	aan	het	ouderschap	te	geven.	Wat	zij	belangrijk	vinden	voor	hun	
kinderen	 is	 dat	 zij	 gezien	worden,	mogen	 zijn	wie	 ze	 zijn	 en	met	 zelfvertrouwen	de	
wereld	instappen.	Vanuit	hun	zelfbewuste	houding	handelen	zij	richting	de	school	vaak	
proactief,	door	bijvoorbeeld	in	de	OR	of	MR	zitting	te	nemen.	

De	Distantiërenden,	tenslotte,	zijn	zich	ook	bewust	dat	zij	hun	kinderen	anders	willen	
grootbrengen	dan	zij	zelf	grootgebracht	zijn.	De	eigen	opvoeding	lijkt	bij	deze	groep	sterk	
te	hebben	ingegrepen	in	de	eigen	ontwikkeling.	Opvallend	is	dat	uit	de	verhalen	afgeleid	
kan	worden	dat	deze	groep	moeders	een	permissieve	opvoedingsstijl	hanteert	waarin	
veel	 ruimte	wordt	 geboden	 en	weinig	 structuur	 (Van	As,	 1999).	De	moeders	 leggen	
daarbij	zelf	de	relatie	tussen	hun	opvoedingsstijl	en	hoe	zijn	hun	eigen	jeugd	ervaren	
hebben.	De	achterliggende	opvatting	 lijkt	 te	zijn,	dat	hun	kinderen	het	beter	moeten	
krijgen	dan	zij	zelf	hun	jeugd	ervaren	hebben.	De	permissieve	houding	geldt	niet	alleen	
voor	het	concrete	opvoedingsgedrag,	maar	ook	ten	aanzien	van	de	verwachtingen.	De	
keuzes	die	de	kinderen	op	termijn	maken	lijken	bij	voorbaat	door	de	moeders	te	worden	
geaccepteerd	en	ondersteund.	Deze	steun	lijkt	warm	en	onvoorwaardelijk	te	zijn,	maar	
weinig	 sturend.	 De	 enige	 restrictie	 die	 de	 moeders	 noemen	 is	 dat	 de	 uiteindelijke	
beroepskeuze	wel	perspectief	op	betaald	werk	moet	opleveren.

Slotbeschouwing
Deze	 studie	 laat	 zien,	 dat	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 als	 leefstijlkenmerken	 van	
ouders	 op	 het	 Groninger	 platteland,	 zoals	 uit	 ons	 theoretische	 model	 (Poolman	 et	
al.,	 2015)	 reeds	 bleek,	 sterk	 verweven	 zijn	met	 de	 sociaaleconomische	 en	 culturele	
achtergrondkenmerken	van	ouders	zoals	opleiding	en	de	functies	die	aan	geletterdheid	
worden	toegekend.	Ook	de	relatie	tussen	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	en	
aspecten	van	informele	educatie	komt	in	deze	studie	duidelijk	naar	voren.	

Wanneer	we	inzoomen	op	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	de	geïnterviewde	
moeders,	moeten	we	in	de	eerste	plaats	concluderen	dat	er	niet	zoiets	lijkt	te	bestaan	als	
één	unieke	Groninger	identiteit,	maar	dat	afhankelijk	van	de	persoonlijke	geschiedenis	
van	moeders,	onder	invloed	van	sociaaleconomische,	culturele	en	regionale	invloeden	
er	in	ieder	geval	vier	profielen	zijn	te	onderscheiden.	We	moeten	daarbij	direct	wel	de	
opmerking	maken	dat	de	totale	groep	uit	slechts	dertien	moeders	bestond	en	enkele	
profielen	 een	 zeer	 gering	 aantal	 moeders	 bevatte.	 Binnen	 twee	 van	 de	 profielen,	
de	 Klassieke plattelanders	 en	 de Distantiërenden,	 hebben	 we	 geconcludeerd	 dat	 de	
ambities	 ten	 aanzien	 van	 schoolse	 vaardigheden	 en	 vervolgopleiding	 niet	 hoog	 zijn.	
Opvallend	daarbij	is,	dat	de	moeders	de	schoolgeoriënteerde	doelen	wel	kennen	en	ook	
het	bijpassende	handelingsrepertoire	bezitten,	maar	deze	niet,	nauwelijks	of	niet	meer	
uitvoeren,	omdat	het	blijkbaar	niet	past	bij	de	leefstijl	en	opvattingen	betreffende	de	
taakverdeling	tussen	thuis	en	school.	Ze	staan	overigens	over	het	algemeen	wel	positief	
ten	opzichte	van	school	en	 leveren	vaak	ook	een	praktische	bijdrage.	De	 leefstijl	van	
deze	moeders	kenmerkt	zich	verder	door	‘recreatieve’	vormen	van	geletterdheid,	zowel	
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mondeling	als	schriftelijk.	Deze	moeders	zijn	vrijwel	zonder	uitzonderling	geworteld	in	
kleine	dorpen	op	het	noordelijke	platteland	en	laag	tot	middelbaar	opgeleid.	Het	maakt	
daarbij	niet	uit,	uit	welke	provincie	zij	afkomstig	zijn.	Er	 lijkt	dan,	op	basis	van	deze	
observaties,	eerder	van	een	noordelijke	(dorps)	identiteit	sprake	te	zijn,	dan	van	een	
specifiek	Groninger	identiteit.	Moeders	uit	de	twee	andere	profielen,	de	Stedelingen en 
nieuwe plattelanders	en	de	Zelfbewusten	hebben	hun	wortels	over	het	algemeen	in	meer	
verstedelijkt	gebied.	Hun	ambities	en	verwachtingen	 liggen	hoger.	Hun	netwerk	rijkt	
verder	dan	de	directe	woonomgeving.	Opvallend	is	dat	deze	levensstijl	samenhangt	met	
hogere	opleidingsniveaus	en	het	hebben	van	betaald	werk.	

Een	tweede	conclusie	betreft	de	toekomst	van	de	zogenaamde	Klassieke plattelander.	
Voorgaande	studies	over	achterstanden	in	deze	regio	(Stellingwerf	et	al.,	2004;	Van	der	
Vegt	&	Van	Velzen,	2002;	Van	Oosterhout,	1992;	Vogels	&	Bronneman-Helmers,	2003)	
leken	 zich	met	name	op	deze	doelgroep	 te	 richten.	Op	basis	 van	deze	 studies	 en	de	
studie	 die	 de	 directe	 aanleiding	 vormde	 voor	 het	 onderhavige	 onderzoek	 (Poolman	
et	 al.,	 2015),	 zijn	we	geneigd	 te	 veronderstellen	dat	de	 ‘stabiele	 identiteit’	 (Terlouw,	
2012)	 van	 de Klassieke plattelander,	 opgevat	 als	 bewoner	 van	 een	 ‘autonoom	 dorp’	
(Thissen	 &	 Loopmans,	 2013),	 geworteld	 in	 het	 platteland,	 die	 zijn	 of	 haar	 netwerk	
overwegend	in	het	dorp	of	de	directe	omgeving,	als	gevolg	van	de	ontwikkelingen	op	
het	 platteland,	 afbrokkelt.	 De	 ontwikkeling	 van	 autonome	 dorpen	 tot	 woondorpen	
(Thissen	&	 Loopmans,	 2013)	maakt	 niet	 alleen	 dat	 in	 de	 dorpen	 het	 aantal	Nieuwe 
plattelanders	en	Zelfbewusten	toeneemt,	maar	dat	daarmee	ook	de	samenstelling	van	de	
populatie	van	het	dorp	verandert.	Uitgaande	van	het	alternerende	effect	van	deductieve	
en	 inductieve	processen,	zoals	Valsiner	en	Litvinovic	 (1996)	dat	beschreven	hebben,	
zou	 het	 mogelijk	 kunnen	 zijn	 dat	 vanuit	 de	 veranderende	 individuele	 opvattingen	
binnen	 een	 dorpsgemeenschap	 ook	 de	 collectieve	 ideeën	 veranderen,	 richting	 een	
‘klein-stedelijke	plattelandsmentaliteit’.	Het	platteland	zou	daarmee	individualistischer	
worden.	Voorwaarde	is	wel	dat	de	verschillende	profielen	binnen	een	dorp	met	elkaar	
te	maken	 krijgen	 en	 elkaar	 beïnvloeden.	 Op	 basis	 van	 de	 verhalen	 van	 de	moeders,	
waarbij	 gesproken	 wordt	 van	 ‘import’,	 en	 waarbij	 de	 de	 Klassieke plattelanders	 en	
Nieuwe plattelanders	in	twee	tamelijk	gescheiden	werelden	lijken	te	leven,	kan	vermoed	
worden	dat	dit	proces	nog	wel	eens	jaren	zou	kunnen	duren.

Beperkingen van het onderzoek
Ondanks	 het	 feit	 dat	 de	 interviews	 een	 rijke	 schakering	 aan	 opvattingen	 en	
verwachtingen	heeft	opgeleverd,	zijn	er	drie	beperkingen	te	noemen.	In	de	eerste	plaats	
is	dat	het	geringe	aantal	interviews	en	de	indeling	in	vier	profielen	ertoe	geleid	heeft,	
dat	enkele	profielen	beschreven	zijn	op	basis	van	een	zeer	beperkt	aantal	interviews.	De	
beschreven	profielen	mogen	dientengevolge	dan	ook	niet	als	‘stabiel’	maar	moeten	als	
indicatief	beschouwd	worden.	Uitbreiding	van	dit	onderzoek	met	meer	respondenten	
vanuit	dit	gebied,	of	vanuit	andere	regio’s	zou	een	stabieler	beeld	kunnen	opleveren.	
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Een	 tweede	 opmerking	 betreffende	 de	 profielen	 is	 dat	 er	 binnen	 de	 profielen	 ook	
verschillen	waar	 te	nemen	zijn	 tussen	de	verhalen	van	de	moeders	en	dat	de	plaats	
binnen	het	kwadrant	verschilt	op	basis	van	de	kenmerken	op	de	beide	onderscheiden	
criteria,	waarop	deze	 indeling	gebaseerd	 is.	We	zouden	de	moeders	op	basis	 van	de	
mate	 waarin	 ze	 de	 opvoeding	 voortzetten	 en	 de	 afstand	 die	 hun	 opvoedingsgedrag	
heeft	ten	opzichte	van	de	cultuur	van	de	school	binnen	de	kwadranten	als	een	‘virtuele	
puntenwolk’	kunnen	weergeven.	De	laatste	opmerking	betreffende	de	profielen	is	dat	
moeders	op	andere	dan	de	aangegeven	twee	indelingscriteria,	overeen	kunnen	komen,	
terwijl	zij	niet	in	het	hetzelfde	kwadrant	zitten.	Een	voorbeeld	is	bijvoorbeeld	Johanna,	
die	qua	cultuur	van	geletterdheid	sterke	overeenkomsten	heeft	met	de Stedelingen en 
nieuwe plattelanders,	 maar	 gezien	 haar	 geworteld	 zijn	 in	 het	 platteland,	 ook	 sterke	
overeenkomsten	heeft	met	de	Klassieke plattelanders.	

Een	 tweede	 beperking	 van	 dit	 onderzoek	 is	 dat	 lager	 opgeleide	 moeders	
ondervertegenwoordigd	zijn	 in	dit	onderzoek.	Uit	de	landelijke	statistieken	blijkt	dat	
in	Noordoost-Nederland	ongeveer	een	kwart	van	de	bevolking	tussen	15	en	65	lager	
opgeleid	 is	 (CBS,	 2014).	 Dat	 percentage	 hebben	 we	 in	 dit	 onderzoek	 niet	 gehaald.	
Desondanks	hebben	we,	op	basis	van	ervaringen	in	deze	regio,	wel	de	indruk	dat	het	
verhaal	van	de	lager	opgeleiden	uit	de	dorpen	in	de	data	voldoende	vertegenwoordigd	
is.	Een	specifieke	groep	binnen	de	lager	opgeleiden	die	echter	ontbraken	binnen	onze	
data,	betreft	lager	opgeleiden	uit	verstedelijkt	gebied.	

Een	derde	beperking	betreft	de	gekozen	methodologie.	In	dit	onderzoek	is	gekozen	
voor	 een	 diepte-interview.	 Deze	 manier	 van	 data	 verzamelen	 vraagt	 echter	 van	 de	
respondenten	de	vaardigheid	om	op	hun	eigen	situatie	te	kunnen	reflecteren	en	hun	
ideeën	en	gedachten	in	mondelinge	taal	uit	te	drukken.	Aangezien	één	van	de	doelen	
van	dit	onderzoek	was	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	cultuur	van	geletterdheid,	waar	
mondelinge	taalvaardigheid	deel	van	uitmaakt,	kan	de	gekozen	werkwijze	beperkend	
zijn	geweest	voor	respondenten	die	hier	moeite	mee	hebben.	Hoewel	we	niet	de	indruk	
hebben	dat	dit	beperkend	is	geweest	voor	de	deelnemende	respondenten,	kunnen	we	ons	
voorstellen	dat	de	steekproef	hierdoor	wel	selectief	zou	kunnen	zijn.	Vervolgonderzoek,	
in	de	vorm	van	participerende	observatie,	op	scholen	of	binnen	dorpsgemeenschappen	
kan	een	antwoord	bieden	op	deze	methodologische	beperkingen.

Implicaties
Op	basis	van	deze	studie	 is	een	aantal	 aanbevelingen	 te	geven.	Een	eerste	 implicatie	
betreft	 de	 rol	 die	 het	 hebben	 van	 betaald	 werk	 speelt	 bij	 het	 vergroten	 van	
onderwijsprestaties.	Uit	deze	studie	bleek	dat	 in	het	merendeel	van	de	gezinnen	van	
werkende	moeders	de	cultuur	van	geletterdheid	overeenkwam	met	dat	wat	op	school	
gevraagd	wordt.	Hoewel	het	hier	op	een	zeer	kleine	steekproef	gaat	en	deze	studie	niet	
het	doel	had	om	tot	generaliseerbare	resultaten	te	komen,	lijkt	het	beeld	ondersteunend	
te	zijn	voor	de	stelling	van	Schiller	 (2010),	die	pleit	voor	arbeidstoeleiding	als	vorm	
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van	opvoedingsondersteuning.	Door	te	investeren	in	opleidings-	en	werkniveau	van	de	
ouders,	stijgen	ouders	op	de	maatschappelijke	ladder.	Dit	moet	uiteindelijk	een	positief	
effect	krijgen	op	de	schoolprestaties	van	de	kinderen.	Voorwaarde	is	evenwel	wel,	dat	
er	banen	voor	deze	moeders	beschikbaar	zijn.	

Uit	 deze	 studie	 blijkt	 verder	 dat	 binnen	 twee	 profielen	 moeders	 wel	 de	 kennis	
hebben	als	het	gaat	om	het	belang	van	geletterdheid,	maar	dat	zij	desondanks	andere	
keuzes	 maken	 passend	 bij	 hun	 leefstijl.	 In	 ouderprogramma’s	 die	 zich	 richten	 op	
ouderbetrokkenheid,	zoals	VVE thuis	(NJI,	z.j.),	waarbij	ouders	onder	meer	gestimuleerd	
worden	om	met	hun	kind	te	praten	of	hen	voor	te	lezen,	is	het	aanbrengen	van	kennis	
een	van	de	belangrijke	pijlers.	Dit	is	een	noodzakelijke	voorwaarde,	maar,	zoals	uit	deze	
studie	blijkt,	geen	voldoende	voorwaarde.	Het	belang	wordt	extern	aangereikt	en	de	
moeders	voelen	zich	geen	‘eigenaar’.	Kennis	alleen,	zo	blijkt,	lijkt	nog	geen	garantie	te	
zijn	voor	een	gewenste	gedragsverandering.	Het	expliciet	bespreken	van	opvattingen	en	
verwachtingen	met	ouders,	met	als	doel	de	leefstijl	van	de	ouders	te	verkennen,	is	dan	
ook	noodzakelijk	om	een	inschatting	te	maken	van	het	‘eigenaarschap’.	

Ten	 aanzien	 van	 vervolgonderzoek	 zou	 het	 raadzaam	 zijn	 de	 steekproef	 uit	 te	
breiden	naar	andere	dorpen	en	regio’s.	Op	basis	van	het	theoretische	raamwerk	en	de	
data	hebben	we	in	dit	onderzoek	vier	profielen	onderscheiden.	De	respondenten	zijn	
qua	aantal	echter	niet	gelijkmatig	over	de	profielen	verdeeld.	Maar,	net	zoals	dat	in	onze	
steekproef	het	geval	is,	is	het	te	verwachten	dat	ook	binnen	scholen,	dorpen	of	regio’s	
de	 aantallen	 verschillen,	 afhankelijk	 van	 de	 samenstelling	 of	 cultuur	 van	 een	 dorp	
of	regio.	Uitbreiding	van	de	steekproef	naar	andere	dorpen	of	regio’s	zou	niet	alleen	
inzicht	 kunnen	 geven	 in	 de	 validiteit	 van	 deze	 vier	 profielen,	maar	 ook	 in	 regionale	
verschillen	binnen	dit	gebied	ten	aanzien	van	deze	profielen.	Een	tweede	aanbeveling	
voor	vervolgonderzoek	betreft	de	deelname	van	lager	opgeleiden.	Om	deze	doelgroep	
te	 bereiken	 lijkt	 een	 andere	 manier	 van	 werven	 noodzakelijk,	 bijvoorbeeld	 die	 van	
participerende	observatie.	Actieve	deelname	aan	school-	en	dorpsactiviteiten	zou	nog	
een	breder	beeld	kunnen	geven	van	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	de	Groninger	
ouders.
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BIJLAGE 1

Interviewschema

Refereren	aan	brief,	strookje	of	telefoongesprek
Ik	heb	via	de	school	uw	strookje	ontvangen	en	vind	het	erg	fijn	dat	u	wilt	meewerken	aan	
het	onderzoek.

Doel	/	uitleg	over	onderzoek:
We	doen	onderzoek	naar	de	ontwikkeling	van	taal	bij	jonge	kinderen	met	name	in	deze	
regio.	Er	zijn	veel	verschillen	tussen	kinderen	in	deze	regio.	Sommige	kinderen	kennen	al	
veel	woorden	voordat	ze	naar	de	basisschool	gaan,	terwijl	andere	kinderen	veel	minder	
woorden	kennen.	We	zijn	nieuwsgierig	waar	dit	mee	te	maken	heeft.	Wat	we	in	ieder	geval	
wél	weten	is	dat	kinderen	de	taal	van	hun	ouders	-	van	u	dus	-	leren.	Ouders	zijn	dus	erg	
belangrijk	voor	het	leren	van	de	taal.	We	willen	graag	te	weten	komen	welke	rol	‘taal’	in	
uw	dagelijks	leven	speelt	en	dan	in	het	bijzonder	in	het	contact	tussen	u	en	uw	kinderen.	
U	praat	natuurlijk	dagelijks	met	elkaar.	U	leest	waarschijnlijk	wel	eens	voor	en	ik	kan	mij	
voorstellen	dat	jullie	ook	wel	eens	samen	zingen.	De	manier	waarop	u	(en	uw	man)	met	
taal	omgaat	met	de	kinderen	heeft	wellicht	te	maken	met	de	manier	waarop	u	zelf	bent	
grootgebracht	en	hoe	vroeger	met	u	gepraat	werd	en	waarover	met	u	gepraat	werd.	Daar	
willen	we	ook	graag	wat	meer	van	weten.

Structuur
Ik	wil	graag	met	u	praten	over	een	viertal	situaties	uit	het	dagelijkse	leven;	Dagelijkse	
situaties	waarin	u	en	uw	kinderen	met	elkaar	praten,	lezen	of	zingen.	Dat	zijn	(1)	de	
maaltijden	(aan	tafel),	(2)	het	naar	bed	brengen,	(3)	het	naar	school	brengen	of	naar	
school	laten	gaan	en	(4)	activiteiten	van	u	en	uw	kind	buitenshuis.	Over	deze	vier	situaties	
stel	ik	u	steeds	dezelfde	vragen.	Vanuit	deze	vier	situaties	zullen	we	telkens	uitstapjes	
maken	naar	uw	eigen	jeugd;	ik	ben	in	de	eerste	plaats	geïnteresseerd	in	hoe	deze	situaties	
vroeger	bij	u	thuis	verliepen	en	hoe	u	deze	situaties	vroeger	zélf	hebt	ervaren.	Een	ander	
‘uitstapje’	gaat	over	welk	beeld	u	heeft	hoe	andere	ouders	in	dit	dorp	(deze	wijk)	met	deze	
vier	situaties	omgaan.	Tenslotte	ben	ik	geïnteresseerd	in	hoe	u	de	toekomst	van	uw	kind	
ziet.	Welk	beeld	en	verwachting	hebt	u	daarvan.	Aan	het	einde	van	het	interview	zal	ik	ook	
een	aantal	vragen	stellen	over	het	verloop	van	het	interview.	

Procedure:
Ik	neem	het	gesprek	op	een	MP3-recorder	op.	Ik	zal	het	op	een	later	moment	uitschrijven	
en	verwerken	in	een	verslag.	U	mag	er	van	uitgaan	dat	alle	informatie	anoniem	verwerkt	
zal	worden.	Met	andere	woorden,	als	u	het	verslag	leest	zal	niets	eruit	rechtstreeks	naar	u	
verwijzen.	
Het	gaat	in	dit	interview	om	uw	verhaal,	uw	ervaringen.	Het	gaat	dus	niet	om	goed	of	fout	
en	ik	heb	er	geen	oordeel	over.

Mocht	u	vragen	hebben	of	is	er	iets	niet	duidelijk,	geef	dat	gerust	aan.	
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Volgorde	interview	onderdelen:

1.	 Achtergrondgegevens	gezin
2.	 Situatie	1:	Ontbijt	maaltijden
3.	 Situatie	2:	Naar	bed	brengen
4.	 Situatie	3:	Contact	met	school
5.	 Situatie	4:	Contact	met	de	community	(dorp	/	wijk)
6.	 Slotvragen:	Verwachtingen

Achtergrondgegevens	gezin:

Ik	wil	graag	beginnen	met	een	paar	feiten	op	te	schrijven:

Naam	moeder:
Leeftijd	moeder:
Opleiding	moeder
Opleiding	vader
Wat	voor	werk	doet	u	/	uw	man?

Aantal	kinderen:	-	namen:
Leeftijd	kind	(eren):	
Gezinssamenstelling?	Tweeouder,	een	ouder,	samengesteld	…
Plaats	van	het	interview:
Tijdstip	van	het	interview:
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Situatie 1. Ontbijt / Maaltijden 

Onderwerpen:	
Taalaanbod	thuis,	educatief	kapitaal,	cultureel	kapitaal,	geletterdheid,	gespreksthema’s.

Introductie:	
Een	dagelijks	terugkerende	situatie	is	aan	tafel	gaan.	Het	ontbijt	’s	morgens,	de	boterham	
tussen	de	middag	(komen	de	kinderen	thuis	eten	of	eten	ze	op	school?)	en	de	warme	
maaltijd	’s	avonds.	(Laat	ouders	een	maaltijd	kiezen	bv	juist	een	ontbijt,	of	avondmaaltijd	
nl	die	waar	ze	echt	even	tijd	hebben	om	samen	te	eten)

Vraag	1.1
Kunt	u	beschrijven	hoe	dat	gaat?	(open	vraag	om	de	situatie	te	laten	beschrijven)		

•	 F:	Wordt	er	gepraat	aan	tafel	(frequentie	aanbod)	schaal	heel	veel	tot	niet?	Waarover	
gaan	de	gesprekken	(thema’s)?	Wie	praat	met	wie?	wie	snijdt	onderwerpen	aan?	
Kinderen,	ouders?	(FEITEN)	

•	 B:	Vindt	u	het	belangrijk	dat	er	aan	tafel	gesproken	gepraat	wordt?	(BELANGEN)
•	 D:	Met	welk	doel;	wat	probeert	u	daarmee	te	bereiken?	(DOELEN)
•	 E:	Wat	ervaart	u	/	voelt	u	/	wat	doet	het	met	u?	(ervaart	u	dat	als	prettige	momenten,	

stressvol,	rustpunten,	hectisch,	…)	(EMOTIES)

Aspect	Tijd	(historie)

Vraag	1.2
(Tijd)	Hoe	ging	het	aan	tafel	gaan	‘vroeger’	bij	u	thuis?

•	 F:	Werd	er	gepraat	aan	tafel	(frequentie	aanbod):	Waarover	gingen	de	gesprekken	
aan	tafel	(wat	waren	de	‘thema’s’	(functioneel?))?	Wie	sprak,	wie	sneed	onderwerpen	
aan?

•	 D:	Denkt	u	dat	uw	ouders	daar	een	bedoeling	mee	hadden?	Zo	ja,	wat?
•	 B:	Vonden	uw	ouders	het	belangrijk	dat	er	aan	tafel	gepraat	werd?	Wat	vindt	u	

belangrijk	als	u	dit	vergelijkt	met	hoe	het	er	nu	bij	u	aan	tafel	toegaat?	
•	 E:	Hoe	hebben	uw	ouders	dat	ervaren	denkt	u?	En	hoe	ervoer	u	dat?	Nogmaals	

vergelijken	met	huidige	situatie.

Aspect Plaats	(vergelijking	met	andere	gezinnen	vanuit	eigen	perspectief)

Vraag	1.3
Hebt	u	een	indruk	hoe	het	er	bij	andere	families	aan	tafel	toegaat	in	dit	dorp.	Praat	u	er	
met	andere	ouders	over;	wat	zijn	dan	de	verhalen	/	thema’s?
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Situatie 2: Naar bed brengen

Onderwerpen:	
Taalaanbod	thuis	(Voorlezen,	spelletjes,	zingen	en	gesprekjes;	gespreksthema’s	(formele	
versus	informele	educatie))

Introductie:	
Een	andere	dagelijkse	situatie	is	het	naar	bed	gaan	van	de	kinderen.	Jonge	kinderen	
worden	naar	bed	gebracht.	Vaak	is	dat	bijvoorbeeld	een	gelegenheid	om	nog	even	voor	te	
lezen	(check:	gebeurt	dat?).	

Vraag	2.1
Kunt	u	beschrijven	hoe	het	naar	bed	gaan	van	de	kinderen	er	bij	u	aan	toe	gaat?	(open	
vraag	om	de	situatie	te	laten	beschrijven);	wie	brengt	het	kind	naar	bed?	Voorlezen,	
gesprekje	(waarover)	

•	 F:	Wordt	er	tijdens	naar	bed	gaan	gepraat	/	voorgelezen	(frequentie:	schaal	heel	
veel	tot	helemaal	niet	aanbod)?	Waarover	gaan	de	gesprekken	(thema’s)?	wordt	er	
voorgelezen;	wie	kiest	boekje	uit.	Hoe	lang	wordt	gemiddeld	voorgelezen?

•	 D:	Leest	u	bewust	voor;	praat	u	bewust	de	dag	door;	Met	welk	doel;	wat	probeert	u	
daarmee	te	bereiken?

•	 B:	Vindt	u	het	belangrijk	dat	er	aan	het	einde	van	de	dag	een	(kort)	moment	is	voor	
het	kind	gaat	slapen?

•	 E:	Hoe	vindt	u	dat	om	te	doen?	Wat	ervaart	u	daarbij/	voelt	u	daarbij	/	wat	doet	het	
met	u?	

Vraag	2.2
Hoe	ging	dat	‘vroeger’	bij	u	thuis?

•	 F:	Brachten	uw	ouders	u	naar	bed?	Werd	u	voorgelezen?	Gekletst,	zo	ja	waarover?	
Namen	de	ouders	met	u	de	dag	door?	(wat	waren	de	‘thema’s’)?	

•	 D:	Hadden	uw	ouders	daar	een	doel	mee	denkt	u?	Welk	doel?	
•	 B:	Vonden	zij	het	belangrijk	dat	de	kinderen	naar	bed	gebracht	werden.	Als	u	vergelijkt	

hoe	uw	ouders	dat	deden	en	hoe	u	dat	doet;	welke	overeenkomsten	en	verschillen	
ziet	u?	Doet	u	het	‘bewust	anders	/	hetzelfde?

•	 E:	Hoe	hebben	uw	ouders	dat	ervaren	denkt	u;	heeft	u	het	er	met	uw	ouders	nog	wel	
eens	over?	Hoe	heeft	u	het	ervaren?	(Voortgezet	of	juist	niet)	

Vraag	2.3
Hoe	gaat	het	naar	bed	brengen	bij	andere	ouders	denkt	u?	Praat	u	daar	met	andere	ouders	
over;	wat	zijn	de	verhalen;	hoe	ervaren	zij	dat?	
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Situatie 3: Naar school brengen / contact met school

Onderwerpen:	
Contact	met	school;	verwachtingen	van	school	(rolverdeling	school	–	ouders);	
verwachtingen	van	leerprestaties	van	kind.

Vraag	3.1
Kunt	u	beschrijven	hoe	het	eraan	toegaat	als	u	de	kinderen	naar	school	brengt	(naar	school	
laat	gaan)?	

•	 F:	Brengt	u	de	kinderen	naar	school?	[schaal:	altijd	–	nooit]	Hoe	gaat	dat	(open	vraag	
om	de	situatie	te	laten	beschrijven)	(aandachtspunten:	zet	u	ze	af;	komt	u	in	de	klas;	
spreekt	u	de	juf;	gebeurt	dat	dagelijks;	wat	bespreekt	u	met	de	juf;	wat	bespreekt	
zij	met	U?	hoe	blijft	u	op	de	hoogte	van	het	reilen	en	zeilen	op	school?	en	over	de	
ontwikkeling	van	uw	kind?	Helpt	u	wel	eens	op	school?

•	 D:	Met	welk	doel	heeft	u	contact	met	de	juf.	Wat	verwacht	u	van	de	juf	/school?
•	 B:	Vindt	u	het	belangrijk	om	contact	met	de	juf/school	te	hebben?	
•	 E:	Hoe	verloopt	het	contact	met	school?	(plezierig,	zakelijk,	/	intensiteit	van	contact?)

Vraag	3.2
Hoe	ging	dat	‘vroeger’	bij	u	thuis?

•	 F:	Werd	u	naar	school	gebracht;	moest	u	zelf	naar	school.	Hadden	uw	ouders	veel	
contact	met	de	school;	wat	was	de	aard	van	dat	contact	(informatief;	betrokken);	
hielpen	uw	ouders	op	school?	

•	 D:	Welk	doel	hadden	uw	ouders	met	het	contact	met	school,	denkt	u?	
•	 B:	Vonden	zij	het	belangrijk	om	contact	met	de	school	te	hebben?	Als	u	dit	vergelijkt	

met	het	contact	dat	u	met	de	school	van	uw	kinderen	heeft;	welke	overeenkomsten	
en	verschillen	ziet	u?	

•	 E:	Hoe	ervoeren	uw	ouders	het	contact	met	school.	En	hoe	ervoer	u	het	contact	
tussen	uw	ouders	en	school?	Plezierig,	nuttig,	noodzakelijk,	…	voortgezet	of	juist	
anders	

Vraag	3.3
Hoe	zien	andere	ouders	het	contact	met	school;	praat	u	er	met	anderen	over?	Waarover	
gaan	de	gesprekken	dan?	Kunt	u	een	voorbeeld	noemen?
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Situatie 4: Opvoedende activiteiten in het dorp

Onderwerpen:	
Verenigingsleven,	sociaal	netwerk,	lid	van	bibliotheek	/	buurtvereniging/	kerk,	invloed	van	
community

Vraag	4.1
Wat	voor	contacten	in	het	dorp	heeft	u	buitenshuis?

•	 F:	heeft	u	contacten	Welke	contacten	heeft	u	in	het	dorp	(Vereniging,	kerk,	dorp,	
buren,	Hoe	groot	is	‘de	kring?);	past	u	wel	eens	op	andermans	kinderen	(‘oppassen’),	
begeleidt	u	wel	eens	andere	kinderen	(op	school,	in	verenigingsleven);	Welke	‘rol’	
heeft	u	dan	/	wat	is	uw	bijdrage?

•	 D:	Welk	doel	heeft	u	met	de	contacten	in	het	dorp	(in	de	club	e.d.)	
•	 B:	Vindt	u	dat	belangrijk?	
•	 E:	Hoe	ervaart	u	dat	(plezierig,	vervelend,	druk,	ontspannend…?)

Vraag	4.2	
Hoe	was	dat	‘vroeger’	bij	u	thuis?
•	 F:	Welke	rol	speelden	uw	ouders	in	het	dorp.	Hadden	uw	ouders	veel	contact	in	het	

dorp?	
•	 D:	Was	dat	bewust;	welke	‘overtuiging’	zat	daar	achter	denkt	u?	Als	u	de	rol	van	

uw	ouders	in	het	dorp	vergelijkt	met	de	rol	die	u	speelt;	welke	overeenkomsten	en	
verschillen	ziet	u	dan?

•	 B:	Vonden	uw	ouders	het	belangrijk	om	contact	in	het	dorp	te	hebben	/	dingen	te	
doen	in	het	dorp?

•	 E:	Hoe	ervoeren	uw	ouders	het	contact	met	het	dorp.	Hoe	hebt	u	dat	als	kind	ervaren,	
dat	uw	ouders	zo’n	rol	in	het	dorp	hadden?

Vraag	4.3
Als	u	uw	rol	in	het	dorp	vergelijkt	met	die	van	andere	ouders	in	het	dorp;
(qua	intensiteit,	betrokkenheid,	inzet,	tijdsbesteding,	aard	van	de	activiteiten)	welk	beeld	
ontstaat	dan	bij	u?	Kunt	u	voorbeelden	noemen?
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5. Slotvragen

Onderwerpen:	
Beliefs,	toekomstige	opleiding	van	kind,	toekomstig	beroep,	toekomstige	woonsituatie	van	
kind.

Vraag	5.1
Hoe	ziet	u	de	toekomst	van	uw	kind?	

•	 F:	Hoe	ziet	u	de	toekomstige	situatie	van	uw	kind?	Somber	–	rooskleurig,	want	..	?	Wat	
hoopt	u	dat	uw	kind	zal	worden,	bereiken?	

•	 Welke	rol	ziet	u	hierbij	voor	uzelf	weggelegd?	Welke	betrokkenheid?	Wat	zijn	volgens	
u	kritische	factoren	(‘wat	is	daarbij	belangrijk?’)

•	 D:	Welk	doel	heeft	u	daarbij	voor	ogen
•	 B:	Wat	vindt	u	belangrijk	bij	het	volwassen	worden	van	uw	kind?	
•	 E:	Welk	gevoel	roept	dat	bij	u	op?	(vertrouwen,	onzekerheid;	trots;	angst;	

dankbaarheid,	…)

Vraag	5.2
Is	er	nog	belangrijke	informatie	die	u	wilt	delen	waar	ik	niet	naar	hebben	gevraagd	/	wilt	u	
nog	op	vragen	terugkomen?	

Vraag	5.3
Wat	vond	u	van	het	interview?	Hoe	hebt	u	het	ervaren	(vragen,	houding	interviewer,	
volgorde	van	de	vragen,	verloop	interview).

*	*	*
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Introduction
The	topic	of	the	four	studies,	reported	in	this	dissertation,	concerned	the	alleged	early	
emerging	 delays	 in	 language	 development	 of	 young	 children	 in	 the	 countryside	 of	
the	northeast	part	of	the	Netherlands.	This	rural	area	has	been	linked	to	educational	
disadvantages	 for	 many	 decades.	 National	 and	 regional	 initiatives	 to	 combat	 the	
educational	 disadvantages	 in	 this	 area	 happened	 in	 succession.	 Studies	 about	 the	
number	of	children	with	language	delays	in	this	area	and	the	magnitude	of	these	delays,	
however,	are	contradictory	and	not	clear-cut.	Apparently,	the	assumption	that	 in	this	
area	most	children	enter	primary	school	with	language	delays,	is	generally	shared	by	
researchers	and	policymakers,	though	unequivocal	evidence	is	lacking.	

The	first	aim	of	this	dissertation	was	to	examine	whether	children	in	the	northeast	
of	 the	Netherlands	 indeed	 enter	 primary	 school	with	 language	 delays,	 compared	 to	
national	norms	and	to	same-aged	children	in	other	parts	of	the	country.	The	second	aim	
was	to	examine	the	joint	contributions	of	distal	and	proximal	factors	to	the	language	
development	 of	 young	 children	 in	 this	 area,	 in	 order	 to	 gain	 insight	 in	 the	 specific	
backgrounds	of	these	differences.	

This	 final	 chapter	 first	 summarizes	 and	 integrates	 the	main	 findings	 of	 the	 four	
studies.	Next,	we	integrate	the	findings	and	discuss	the	theoretical	issues	emerging	from	
the	studies.	This	chapter	ends	with	suggestions	for	future	research	and	implications	for	
educational	policy	and	practice.

Summary of the main findings
In	our	study,	reported	in	Chapter 2,	we	compared	the	language	development	of	two-	
and	 three-year-old	 toddlers	 in	 the	 northeast	 of	 the	 Netherlands	 with	 the	 language	
development	 of	 same-aged	 children	 in	 a	 national	 comparison	 group,	 using	 data	 on	
same-aged	native	Dutch	children	from	the	ongoing	cohort	study	pre-COOL	(Slot,	2014;	
Veen	&	Leseman,	2015).	We	focused	on	children’s	receptive	vocabulary	and	grammatical	
skills.	 We	 presupposed	 that	 in	 the	 northeastern	 part	 of	 the	 Netherlands,	 with	 an	
overrepresentation	of	lower	and	middle-educated	families,	children,	on	average,	would	
have	 lower	 scores	on	vocabulary	 and	grammar	 than	 children	 in	 areas,	where	highly	
educated	parents	are	not	underrepresented.	The	final	sample	in	this	study	was	not	a	
fully	accurate	representation	of	the	population,	with	the	higher	education	levels	over-	
and	the	lower	education	levels	somewhat	underrepresented.	With	regard	to	the	degree	
of	urbanization,	the	national	comparison	group	was	adjusted	by	sample	weighting	to	
the	national	urbanity	proportions,	 in	order	to	make	a	valid	comparison	between	the	
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skills	of	the	children	in	the	northeast	of	the	Netherlands	and	the	national	comparison	
group.	

In	 contrast	 to	 our	 expectations,	 results	 of	 the	 current	 study	 revealed	 that	 the	
toddlers	 in	our	Northeast	Netherlands	sample,	performed	significantly	better	on	 the	
vocabulary	and	grammar	tests	than	the	same-aged	children	in	the	national	comparison	
group.	At	age	two,	the	difference	was	only	significant	for	vocabulary,	showing	a	small	
effect,	whereas	at	age	 three,	 children	 in	 the	northeast	of	 the	Netherlands	performed	
better	on	both	grammar	and	vocabulary,	also	showing	small	effects	for	both	language	
measures.	Next,	by	using	Structural	Equation	Modeling	(SEM),	we	estimated	the	unique	
contribution	of	maternal	education	to	vocabulary	and	grammar.	The	findings	revealed	
a	small,	but	significant	effect	of	maternal	education	on	the	development	of	children’s	
vocabulary	skill	over	one	year,	on	top	of	a	large	effect	of	the	preceding	vocabulary	skills.	
Maternal	education	had	no	additional	effect	on	the	development	of	children’s	grammar	
skill.	Finally,	 findings	of	a	multigroup	analysis	revealed	that	there	was	no	differential	
effect	 for	 region	 concerning	 the	 role	 of	 maternal	 education	 in	 predicting	 children’s	
vocabulary	and	grammar	skills.

In	the	study	reported	in	Chapter 3,	first,	socioeconomic	and	cultural	factors	that	are	
regarded	to	be	important	for	language	development	of	young	children,	were	described	
for	our	sample	 in	 the	Delfzijl	 region.	 In	 line	with	 findings	reported	 in	Chapter	2,	 the	
results	revealed	that	almost	half	of	the	parents	in	this	area	were	middle	educated.	In	
addition	to	the	socioeconomic	factors,	we	examined	whether	parental	use	of	 literacy,	
regarded	 as	 a	 cultural	 factor,	 could	 be	 considered	 as	 predominantly	 instrumental or 
recreational	rather	than	informational.	The	findings	revealed	that,	on	average,	parents	
in	 our	 sample	 reported	 to	 use	 books	 and	magazines	 predominantly	 for	 recreational	
purposes.	 Furthermore,	 correlational	 analyses	 showed	 that	 parents’	 literacy	 use	 at	
home	was	highly	related	to	their	literacy	use	at	work,	indicating	that	parents	who	have	
jobs	with	a	high	degree	of	 symbolic	 job	content,	use	 literacy	more	 for	 informational	
purposes	at	home,	and	vice	versa:	parents	with	jobs	with	a	low	degree	of	symbolic	job	
content	use	literacy	predominantly	for	recreational	purposes	at	home.

Next,	we	focused	on	the	language	assessments	by	grade.	The	findings	indicated	that	
during	children’s	first	year	at	Kindergarten	(K-1),	in	contrast	to	our	expectations,	the	
scores	 for	 the	total	sample	on	the	receptive vocabulary	 tests	were,	on average,	at	 the	
national	average	level,	 indicating	no	delay.	The	vocabulary	scores	in	K-2	and	Grade	1	
confirmed	these	findings,	showing	no	disadvantage.	Further	analyses	on	standardized	
scores	revealed,	however,	that	about	a	third	of	the	sample	in	K-1	had	vocabulary	scores	
far	below	the	national	average	level,	indicating	that	a	relatively	large	group	did	enter	
primary	school	with	severe	delays	 in	their	vocabulary	skills.	Although	the	productive	
vocabulary	 of	 these	 children	 increased	 substantially	 during	 the	 first	 two	 years	 at	
primary	school	(K-1	to	K-2),	the	scores	remained	below	the	national	average	in	Grade	
1.	The	initial	delay	of	this	subgroup	in	code-related skills	in	K-1,	however,	disappeared	
once	the	children	were	in	Grade	1.
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The	 second	 aim	 of	 this	 study	 was	 to	 examine	 whether	 literacy	 use	 of	 parents,	
measured	in	K-1,	predicted	language	proficiency	in	Grade	1,	while	controlling	for	general	
cognitive	abilities	and	previous	language	skills.	The	results	of	the	SEM	analysis	revealed	
a	significant,	though	small	effect	of	informational	literacy	at	home	on	children’s	code-
related	literacy	skills	during	the	first	two	years	in	kindergarten,	but	not	on	the	other	
language	measures,	in	particular	vocabulary.	In	Grade	1,	a	small	effect	of	informational	
literacy	on	code-related	skills	remained,	but	now	a	medium-sized	effect	of	informational	
literacy	on	oral	language	skills	became	apparent,	indicating	an	increasing	influence	of	
informational	literacy	at	home	on	children’s	oral	language	skills,	on	top	of	the	effect	of	
general	cognitive	abilities	and	previous	language	skills.

In	addition	to	home	literacy	use	as	cultural	factor	in	the	language	development	of	
children,	the	study	reported	in	Chapter 4	also	focused	on	parental	beliefs	about	child	
rearing	 and	 education,	 parents’	 expectations	 regarding	 the	 academic	 achievement	
of	 their	 children	 and	 their	 views	 on	 the	 importance	 of	 home	 literacy	 for	 children’s	
development.	 The	 aim	 of	 this	 study	was	 to	 examine	 the	 joint	 contribution	 of	 these	
environmental	factors	to	the	language	development	of	young	children	at	the	beginning	
stage	of	formal	education	in	the	northeast	of	the	Netherlands.	The	(descriptive)	results	
revealed	that	a	substantial	group	of	parents	in	our	sample	did	not	have	high	expectations	
about	their	children’s	school	achievement.	Furthermore,	it	appeared	that,	on	average,	
parents	judged	activities,	that	are	regarded	supportive	for	early	literacy	development,	
as	not	 important.	The	 results	of	 the	SEM	analysis	 revealed	 that	parents’	 literacy	use	
mediated	the	relationship	between	maternal	education,	on	the	one	hand,	and	the	beliefs	
and	expectations	of	the	parents,	on	the	other	hand.	Additionally,	parental	beliefs	and	
expectations	mediated	the	relationship	between	literacy	use	of	parents	and	children’s	
language	skills.	Next,	these	beliefs	and	expectations	mediated	between	aspects	of	home	
literacy	and	children’s	language	skills.	In	contrast	to	our	expectations,	however,	home	
literacy	did	not	mediate	the	relationship	of	background	characteristics	with	language	
skills.	As	we	found	that	the	expectations	of	the	parents	regarding	children’s	achievement,	
in	general,	are	low	and	their	expectations	influence	the	language	skills	of	the	children,	
these	results	confirm	that	low	expectations	of	the	parents	in	this	area	have	a	negative	
effect	on	the	language	skills	of	the	children	in	the	northeast	of	the	Netherlands.

To	further	elucidate	the	role	of	parental	beliefs	and	educational	expectations,	and	
how	 they	 relate	 to	 the	 socio-historical	 context	 of	 the	 northeast	 of	 the	 Netherlands,	
we	conducted	an	 in-depth	 interview	study	among	13	mothers	 from	this	 region	with	
children	in	the	same	age	range	as	the	children	in	the	previous	study.	The	study,	reported	
in	Chapter 5,	specifically	focused	on	maternal	beliefs	about	child	rearing	and	education	
in	the	family	context	and	on	maternal	expectations	regarding	the	academic	achievement	
of	 their	 children.	 The	 analysis	 of	 the	 interviews	 yielded	 four	 profiles,	 based	 on	 two	
orthogonal	 dimensions.	 The	 first	 dimension	 reflected	 the	 degree	 in	 which	 mothers	
reported	 to	 continue	 the	parenting	and	education	 they	had	experienced	 themselves,	
when	they	were	young.	The	second	 continuum	reflected	the	degree	 in	which	 literacy	
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use	at	home	was	 school-oriented,	 in	particular	 to	what	 extent	 language	 and	 literacy	
interactions	 at	 home	 involved	 decontextualized	 language	 and	 informational	 literacy.	
The	 qualitative	 analysis	 confirmed	 previous	 findings,	 as	 reported	 in	 Chapter	 4,	 that	
beliefs	 and	expectations	of	 the	mothers	were	 strongly	 related	 to	 socioeconomic	 and	
cultural	factors	like	maternal	education,	having	a	job,	and	characteristics	of	the	home	
language	 and	 literacy	 use.	Mothers	with	 rural	 and	 collectivist	 lifestyles	were	 low	 to	
middle	educated,	mostly	had	no	paid	jobs,	and	had	their	social	networks	predominantly	
in	the	 immediate	region.	These	mothers	reported	lower	expectations	regarding	their	
children’s	 academic	 success	 than	 mothers	 who	 had	 their	 roots	 in	 small	 towns	 and	
were	characterized	by	individualistic	lifestyles.	A	peculiar	remarkable	finding	was	that	
mothers	who	were	rooted	in	small	village	communities,	appeared	to	be	fully	aware	of	
the	importance	of	informational	literacy	use	and	corresponding	school-oriented	values,	
but	 nonetheless	 reported	 to	 be	 reluctant	 to	 practice	 informational	 and	 educational	
literacy	with	 their	 children.	 Instead,	 instrumental	 and	 recreational	 literacy	 use	was	
predominant,	according	to	mothers’	reports.	The	results	in	this	study	illustrated	how	
cultural	 factors	such	as	 literacy	use,	home	 literacy,	parental	beliefs,	and	expectations	
mediated	the	relationship	between	socioeconomic	factors,	like	parental	education	and	
language	skills	as	was	reported	in	Chapter	3	and	Chapter	4.

Integration of the findings
The	findings	presented	in	this	dissertation,	summarized	above,	raise	several	topics	for	
further	discussion	that	will	be	taken	up	in	this	section.

Delay or no delay, that’s the question
The	first	research	question	of	this	dissertation	was	whether	children	in	the	northeastern	
part	 of	 the	 Netherlands	 indeed	 enter	 primary	 school	 with	 language	 delays,	 as	 has	
been	contended	for	several	decades.	 In	general,	 the	answer	to	 this	question	must	be	
negative,	 in	contrast	 to	our	expectations.	Two	independent	samples	of	children	from	
the	northeastern	part	of	 the	Netherlands	were	compared	to	either	children	from	the	
national	pre-COOL	sample	(Chapter	2)	or	with	age-referenced	norms,	based	on	a	large	
national	norm	sample	(Chapter	3	and	Chapter	4).	Both	comparisons	showed	that,	on	
average,	children	from	the	northeast	of	the	Netherlands	were	not	delayed	in	language	
skills.	 On	 the	 contrary:	 the	 three-year-old	 toddlers	 in	 our	 Northeast	 Netherlands	
sample	performed	significantly	better	on	the	language	measures	than	same-aged	Dutch	
children	in	the	national	comparison	group.

There	are	at	least	two	important	caveats	to	this	conclusion,	that	should	be	considered	
carefully.	 First,	 due	 to	 selection	 and	 response	 bias,	 the	 two	 Northeast	 Netherlands	
samples	were	a	reasonably	accurate	but	not	an	exact	representation	of	the	population	in	
this	region.	In	the	first	sample	(Chapter	2),	children	from	families	with	higher	educated	
parents	were	overrepresented,	whereas	children	from	families	with	parents	trained	at	
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the	lowest	education	level	were	underrepresented.	Likewise,	there	was	selective	non-
response	in	the	sample,	used	in	the	second	and	third	study,	with	lower	educated	parents	
being	less	willing	to	participate	in	the	study	than	higher	educated	parents.	Although	we	
applied	sample	weighting	to	adjust	for	selection	bias	in	the	first	study	and	could	use	test	
data	of	all	children,	also	of	children	of	non-responding	parents,	in	the	second	study,	it	is	
a	distinct	possibility	that	the	present	findings	do	not	hold	for	the	whole	population	in	
the	northeast	of	the	Netherlands.

Second,	 average	 scores,	 as	 used	 in	 the	 comparisons	 with	 the	 national	 samples,	
may	conceal	 the	presence	of	particular	subgroups	 for	which	 the	 traditional	 image	of	
severe	educational	delays	 in	 the	northeast	of	 the	Netherlands	may	still	hold.	 Indeed,	
in	 the	 study	 reported	 in	Chapter	3,	we	 found	a	 relatively	 large	 subgroup	of	 children	
with	severe	delays	compared	to	national	norms,	next	to	a	relatively	large	subgroup	of	
children	with	clearly	above	average	scores	on	the	language	measures	and	a	relatively	
small	group	of	children	with	average	scores.	Put	differently,	the	distribution	of	scores	
revealed	a	bimodal	pattern.	This	finding	is	in	line	with	the	findings	of	another	recent	
study	 in	 the	northeast	of	 the	Netherlands.	 In	 the	evaluation	 study	of	Spraakmakend,	
a	large-scale	project	to	improve	the	language	skills	of	young	children	in	the	northeast	
of	 the	Netherlands,	Beekhoven	 and	 colleagues	 (2011)	 also	 found	 large	differences	 in	
standardized,	norm-referenced	Peabody	Picture	Vocabulary	scores	between	subgroups	
of	three-year-old	children	in	three	consecutive	samples,	suggesting	a	similar	bimodality	
in	the	distribution	of	scores.	To	summarize	the	argument,	although	the	language	scores	
of	children	in	the	northeast	of	the	Netherlands	are	on	average	at	or	above	the	national	
level,	there	likely	exists	a	relatively	large	group	of	children	in	this	region	with	severe	
and	persistent	delays.	The	notion	of	bimodality,	that	is,	of	the	existence	of	a	subgroup	
with	severe	and	persistent	delays	in	language	skills,	fits	in	with	recent	sociological	and	
demographic	analyses	of	the	northeast	of	the	Netherlands.	Thissen	(2013;	2015),	for	
example	described	changes	in	the	demographic	composition	of	villages	in	the	northern	
countryside	as	a	transition	from	relatively	autonomous	villages	towards	more	or	less	
residential	 villages,	 which	 are	 occupied,	 not	 only	 by	 traditional	 rural-dwellers,	 but	
increasingly	also	by	well-educated	and	prosperous	residents,	working	in	the	nearby	city,	
who	are	looking	for	space	and	peace	in	the	village.	This	leads	to	a	dichotomy	between	
merely	low	and	middle	educated	traditional	residents	on	the	one	hand	and	merely	high	
educated	new-comers	on	the	other	hand,	as	we	described	in	Chapter	5.	We	will	return	
to	this	issue	later	on.	

Another	important	finding,	pertaining	to	the	subgroup	of	severely	delayed	children,	
was	that,	despite	initial	delays	in	precursors	of	word	reading,	the	average	word	reading	
score	of	this	subsample	was	at	the	national	level	by	the	end	of	Grade	1.	A	likely	explanation	
is	that	the	emphasis	in	(pre)reading	instruction	in	K-1	and	K-2	on	letter	knowledge	and	
phonemic	 awareness,	 regarded	 as	 the	main	 prerequisites	 of	word	 reading	 (Wentink	
et	 al.,	 2012),	 is	 effective	 and	 eliminated	 the	 initial	 differences	 in	 code-related	 skills.	
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In	contrast,	differences	 in	receptive	vocabulary	skills	between	both	groups,	however,	
remained	significant.	We	suggest	there	were	three	possible	explanations	for	this	finding.	

First,	 despite	 the	 emphasis	 in	 the	 early	 years	 in	 Dutch	 primary	 schools	 on	 the	
prerequisites	of	word	 reading,	 little	 time	and	attention	 is	 spent	 to	 education	 in	oral	
language	 skills,	 like	 vocabulary	 and	 listening	 comprehension.	 Second,	 oral	 language	
skills	are	regarded	to	be	more	complex	than	code-related	skills	(Cain	et	al.,	2004;	Gough,	
Hoover,	&	Peterson,	1996;	Leseman	&	Hamers,	2007).	Recently,	Snow	(2014)	stressed	
the	complexity	of	oral	language	skills	for	young	children,	by	adding	skills	in	academic	
language,	perspective-taking,	and	reasoning	as	required	skills	for	reading	and	reading-
dependent	subjects	in	school	to	the	well-known	Simple View of Reading	model,	which	
originally	 proposed	 only	 two	 types	 of	 skills	 as	 underlying	 reading	 comprehension:	
decoding	 skills	 and	 not	 further	 differentiated	 oral	 comprehension	 skills	 (Hoover	 &	
Gough,	1990).	Being	more	complex	and	difficult	to	learn,	it	is	paradoxical	that	support	
for	 the	 development	 of	 these	 skills	 in	 education	 seems	 limited.	 Third,	 the	 results	
in	 this	 dissertation	 indicate	 that	 parents’	 literacy	 use	 at	 home,	 assessed	 when	 the	
children	were	in	K-1,	has	a	lasting	effect	on	children’s	oral	 language	skills	 in	Grade	1	
and	probably	 beyond,	 suggesting	 that	 the	 remaining	differences	 in	 vocabulary	 are	 a	
consequence	of	persistent	differences	in	home	literacy.	This	finding	points	to	the	well-
known	Matthew-effect	 (Stanovich,	 1986):	 children	 who	 grow	 up	 in	 favorable	 home	
literacy	environments	benefit	more	from	education	than	their	peers	who	grow	up	in	
less-favorable	environments.	Based	on	the	present	findings,	we	propose	that	the	delays	
of	 children	 in	 the	northeast	 of	 the	Netherlands	 concern	 in	 particular	 these	 complex	
language	 skills	 and	 that	 delays	 in	 these	 skills	 become	manifest	 with	 the	 increasing	
demands	of	reading	in	school	(De	Jong	&	Leseman,	2001).

To	conclude,	as	an	answer	to	the	question	‘delay	or	no	delay?’,	we	did	not	find	an	overall	
delay	in	language	skills	in	children	in	the	northeast	of	the	Netherlands	at	the	beginning	
primary	 school.	 The	 persistent	 image	 that	 children	 in	 this	 region,	 in	 general,	 have	
language	delays,	needs	to	be	nuanced.	We	presuppose	that	demographic	developments	
in	rural	areas	in	the	northeastern	countryside	during	the	past	decades	led	to	changes	
in	 the	 demographic	 composition	 of	 these	 areas.	 Also	 at	 the	 family	 level,	we	 did	 not	
find	overall	 low	literacy	levels	and	negative	attitudes	towards	education,	as	has	been	
suggested	by	previous	studies.	However,	we	found	indications	that	a	particular	subgroup	
of	children	and	their	 families	 faces	persistent	disadvantages	 in	these	respects.	These	
children	and	families	suffer	from	an	accumulation	of	a	diversity	of	risks,	partly	related	
to	the	area	and	the	social	network,	partly	to	socioeconomic	factors	(e.g.,	employment,	
income),	and	partly	to	parents’	idiosyncratic	biographies	and	personalities.	A	possible	
implication	is	that	education	policy	should	not	target	the	region	as	an	undifferentiated	
sociological-geographical	 unit,	 but	 instead	 focus	 on	 specific	 subgroups	 and	 families	
within	 the	region	and	target	 their	more	or	 less	 idiosyncratic	risks	ecologies.	We	will	
return	to	this	point	later.	
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Socioeconomic and cultural determinants of language development
With	 respect	 to	 the	 second	 research	 question,	 we	 examined	 the	 role	 of	 parental	
education,	parental	literacy	use,	aspects	of	home	literacy,	parental	beliefs,	and	parental	
expectations	regarding	children’s	academic	achievement	as	environmental	determinants	
of	 language	 development,	while	 controlling	 for	 children’s	 general	 cognitive	 abilities,	
fluid	 intelligence,	 verbal	 memory,	 and	 selective	 attention.	We	 expected	 that,	 due	 to	
selective	migration	and	characteristics	of	the	local	labor	market	in	the	northeast	of	the	
Netherlands,	lower-	and	middle-educated	parents	would	be	overrepresented	and	higher	
educated	underrepresented	in	this	region.	Based	on	previous	research	(e.g.,	Leseman	&	
Van	Tuijl,	2006),	we	expected	that,	as	a	consequence	of	the	demographic	composition	
of	 the	 region,	 literacy	 use	 in	 families	would	 be	more	 often	 recreational,	 rather	 than	
informational.	The	findings	in	the	quantitative	studies	as	well	as	in	the	qualitative	study	
confirmed	 the	 presupposed	 relationships	 of	 parents’	 education	 and	 the	 contents	 of	
their	jobs	with	the	types	of	literacy	use	at	home.	We	also	could	confirm	the	presupposed	
relationship	of	literacy	use	at	home	with	children’s	language	development.	Literacy	use	
at	home	was	 found	to	mediate	the	relationship	of	 the	socioeconomic	 indicators	with	
language	development,	especially	with	oral	language	skills	underlying	complex	school	
skills	 as	 reading	 comprehension.	The	pattern	of	 literacy	use	 at	 home,	 therefore,	 can	
be	 a	more	 sensitive	 indicator	 of	 pending	 delays	 in	 language	 development	 and	 later	
educational	achievement	than	parental	education,	which	is	in	current	education	policy	
the	main	criterion	for	allocating	extra	resources	to	schools	and	regions.

Recreational	and	 instrumental	 literacy	use	appeared	 to	be	a	persistent	 feature	of	
families	in	two	of	the	four	profiles	we	identified	in	our	final	study,	namely	the	Traditional 
rural-dwellers	 and	 the	 Dissociates.	 Persistent,	 because,	 the	 interviewed	 mothers	
reported	 to	 acknowledge	 school-oriented	 values	 and	 the	 role	 of	 school-oriented	
language	and	literacy	use	at	home,	yet	admitted	to	use	literacy	merely	for	recreational	
and	instrumental	purposes.	The	school-oriented	values	the	mothers	mentioned	in	the	
interviews	 included	 the	 importance	of	having	a	broad	and	deep	vocabulary	 (Proctor	
et	 al.,	 2011),	 which,	 together	 with	 world	 knowledge	 (Snow,	 2014),	 and	 inferential	
reasoning	skills	(Oakhill	&	Cain,	2012),	are	regarded	essential	 to	cope	with	complex,	
formal,	and	informative	texts	(Leseman,	1994).	Furthermore,	these	mothers	showed	to	
be	able	to	act	according	the	school-oriented	values	in	their	parenting,	but,	nonetheless,	
their	daily	 literacy	use	remained	merely	recreational.	According	 to	 their	 reports,	 the	
mothers	 did	 not	 feel	 ‘owner’	 of	 these	 school-oriented	 values	 and,	 therefore,	 despite	
occasional	attempts	to	do	otherwise,	returned	their	own	practice	of	literacy	use	in	an	
instrumental	and	recreational	way.

School-oriented	values,	 like	having	a	broad	and	deep	vocabulary,	can	be	regarded	
part	of	the	dominant	literate	culture	(Collins	&	Blot,	2003;	Leseman,	1994),	or,	as	Heath	
(1982)	 called	 it,	 the	 mainstream culture,	 which	 encompasses	 dealing	 with	 written	
information,	symbolic	problem	solving	and	communicating	with	symbol	systems.	This	
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literate	culture	contrasts	sharply	with	the	beliefs	and	child	rearing	practices	of	a	number	
of	mothers	we	interviewed	in	this	study,	in	particular	mothers	who	fitted	the	Traditional 
country-dwellers	profile.	These	mothers	represent,	as	Collins	and	Blott	(2003)	called	it,	
a	tradition	of	vernacular literacy,	with	values	like	reading	only	for	leisure	goals,	talking	
predominantly	about	daily	here-and-now	events	and	communicating	in	short	messages.	
From	a	 functional	 point	of	view,	however,	 vernacular	 literacy	 can	perfectly	 fulfill	 the	
everyday	needs	for	participating	in	the	local	community.	Literacy	needs	are	dependent	
upon	the	socio-cultural	context,	or	put	differently:	“Not everyone requires the same type 
of functional literacy and the same level of literacy skills everywhere in society”	(Leseman,	
1994).

With	regard	to	young	children’s	language	development	and	educational	achievement,	
two	major	objections	can	be	raised	against	this	relativistic	functional	view.	First,	young	
children	will	not	only	be	members	of	the	community	of	their	parents,	but	will	also	be	
citizens	of	the	world.	Regardless	of	the	community	they	will	be	living	in,	they	have	to	
be	prepared	to	deal	with	written	information	in	various	(new)	media	and	need	to	get	
access	to	knowledge	and	information	at	all	 levels	of	our	globalizing	society.	Although	
the	level	of	difficulty	of	the	texts	that	children	will	encounter	in	the	future	will	vary,	the	
current	information	society	requires	a	minimum	level	of	skills	to	acquire,	understand,	
and	use	information,	either	presented	in	oral,	written,	or	digital	form,	in	order	to	be	able	
to	autonomously	make	adequate	choices	and	decisions,	such	as,	 for	example,	health-
related	decisions,	career,	and	political	choices	(Fransen,	Stronks,	&	Essink-Bot,	2011).	
In	 order	 to	 be	 able	 to	meet	 these	 requirements	 as	 an	 adult,	 important	 prerequisite	
skills,	such	as,	 for	example,	academic language skills,	which	included	broad	and	deep	
vocabulary,	command	of	complex	linguistic	structures,	and	reasoning	have	to	be	learned	
early,	even	well	before	the	child	enters	school,	as	many	studies	have	demonstrated	(e.g.,	
Aarts,	Demir,	Henrichs,	Kurvers,	&	Laghzaoui,	2006;	Leseman	et	al.,	2009;	Schleppegrell,	
2001).	 Thus,	 although	 academic	 and	 decontextualized	 language	 skills	 may	 not	 be	
essential	 skills	 in	 the	 local	 community,	 young	 children	 who	 lack	 experiences	 with	
decontextualized	language	on	a	regular	base,	are	at	risk	for	suboptimal	development	of	
skills	to	deal	with	the	complex	demands	of	the	current	information	society	(Neuman	&	
Celano,	2012).

A	second	objection	to	the	relativistic	functional	point	of	view	relates	to	the	expectations	
of	parents,	caregivers,	and	teachers.	Ever	since	the	controversial,	but	famous	experiment	
by	Rosenthal	and	 Jacobson	(1968),	 the	power	of	expectations	 in	education	 is	widely	
acknowledged.	Educational	outcomes	can	be	positively	or	negatively	influenced	by	the	
expectations	that	exist	on	beforehand,	based	on	information	given	by	others.	Applying	
the	statement	“not everyone require the same type of functional literacy and the same 
level of literacy skills everywhere in society”	to	children	in	the	classroom,	can	easily	lead	
to	a	self-fulfilling	prophecy	and	risks	to	leave	children	behind	on	beforehand.
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Making	 the	 value	 and	 nature	 of	 literacy	 use	 dependent	 upon	what	 is	 needed	 in	
the	 immediate	 socio-cultural	 context,	 poses	 a	 dilemma.	On	 the	one	hand,	we	 regard	
the	different	 literacies	 that	emerge	 in	different	socio-cultural	contexts	of	equal	value	
(Barton,	1994;	Street,	2003).	On	the	other	hand,	we	want	to	prepare	children	optimally	
for	 future	 functioning	 in	 school	 and	 society,	 which	 requires	 experience	 with	 one	
particular	type	of	literacy.	

To	 ‘solve’	 this	 dilemma,	Harkness	 and	 Super	 (1994)	 provide	 a	 useful	 framework	
by	placing	child	development	 in	a	so	called	developmental niche.	This	developmental	
niche	is	conceptualized	in	terms	of	three	basic	components:	(1)	the	physical	and	social	
settings	 of	 the	 child’s	 everyday	 life;	 (2)	 culturally	 regulated	 customs	 of	 child	 care	
and	child	rearing;	and	(3),	 the	beliefs	of	 the	caretakers.	Part	of	 the	 framework	 is	 the	
concept	of	homeostasis,	meaning	that,	normally,	there	is	a	balance	between	the	three	
components:	the	customs	of	the	community	and	the	child-rearing	beliefs	of	the	parents	
are	well-attuned	to	the	physical,	social,	and	economic	circumstances	under	which	the	
community	 lives.	 Changes	 in	 community’s	 customs	 and	 parental	 belief	 systems	 can	
be	 conceptualized	 as	 re-adaptations	 to	 changed	 circumstances,	 in	 order	 to	 restore	
equilibrium	(Valsiner	&	Litvinovic,	1996).	In	this	framework,	the	dilemma	mentioned	
above,	can	be	reframed	as	a	problem	of	unbalance	in	the	child’s	developmental	niche:	the	
customs	and	beliefs	of	the	parents	fitting	the	two	profiles	are	no	longer	well-adapted	to	
the	changes	that	have	occurred	in	the	wider	societal	context,	in	particular	regarding	the	
increased	role	of	education,	knowledge,	and	information.	With	regard	to	the	beliefs	of	the	
parents,	Harkness	(2013)	suggests	that	parents	have	to	be	‘urged’	to	value	school	more,	
in	order	to	change	the	developmental	niche	at	home.	Urging	a	change	in	belief	systems	
needs	to	start	with	making	parents	aware	of	the	changed	circumstances.	Critical	to	this	
project	is	that	parents	become	the	‘owner’	of	these	school-	and	informational	literacy-
oriented	values.	As	we	noticed	in	the	interviews,	the	mothers	had	the	knowledge,	and	
even	the	skills,	but	did	not	feel	‘owner’	of	these	values.	In	order	to	create	‘ownership’,	the	
first	step	is	to	make	parents	aware	that	change	is	necessary.	Therefore	the	parents	have	
to	experience	the	changing	circumstances	themselves.	The	second	step	is	‘ownership’,	
meaning	that	parents	have	to	experience	that	 they	have	a	choice	 in	making	changes.	
Falf-Rafael	(2001)	calls	this	informed-choices,	meaning	that	parents	have	to	be	provided	
with	knowledge,	in	order	to	make	a	choice.	As,	in	the	end,	they	have	made	these	choices	
themselves,	they	will	feel	themselves	as	the	‘owner’	of	the	change.

Towards a new definition of indigenous rural parents?
We	started	this	dissertation	by	quoting	the	illustrative	titles	of	a	number	of	studies	into	
the	educational	disadvantages	of	children	in	the	northeast	of	 the	Netherlands.	These	
studies	can	be	placed	in	the	tradition	of	the	Dutch	Educational	Priority	Policy	(EPP),	
which	aimed	to	reduce	the	educational	disadvantages	of	children	insofar	as	they	were	a	
consequence	of	social,	economic,	and	cultural	circumstances	(Driessen	&	Mulder,	1999).	
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A	particular	 target	 group	 op	 the	EPP	were	 the	 children	 of	 indigenous	 low	 educated	
parents	(“1.25	children”),	in	particular	low	educated	parents	in	rural	areas.	The	report	
by	Vogels	and	Bronneman-Helmers,	published	in	2003,	has	been	widely	received	as	a	
wake-up-call,	bringing	the	disadvantaged	position	of	indigenous	rural	children	to	the	
public	attention	(Vogels	&	Bronneman-Helmers,	2003).	Almost	ten	years	later,	Driessen	
(2012)	concluded	that,	despite	several	policy	measures,	the	average	language	scores	of	
indigenous	children	from	low	educated	families	(rural	and	non-rural)	decreased	by	4%	
in	the	period	2003-2011,	whereas	the	results	of	their	non-indigenous	peers	increased	
by	24%.	Was	the	wake-up-call	by	Vogels	and	Bronneman-Helmers	in	vain?	And	how	do	
the	findings	of	Driessen	fit	in	with	our	conclusion	that,	on	average,	the	language	skills	
of	 indigenous	children	 in	 rural	areas	 in	 the	northeast	of	 the	Netherlands	are	at,	 and	
slightly	above,	the	national	average	level?

One	possible	answer	lies	in	a	new,	more	precise	definition	of	the	target	group.	The	
target	group	of	 the	EPP	 in	 the	previous	decades,	perhaps	quite	sizeable	once,	seems	
similar	 to	 the	 group	 parents	 who	 we	 termed	 Traditional country-dwellers	 in	 this	
dissertation:	 parents	who	 are	 strongly	 rooted	 in	 their	 northeastern	 village	 and	 feel	
familiar	with	 living	 in	 this	village	as	 they	themselves	were	raised	 in	a	such	a	village.	
However,	this	group	seems	to	have	become	a	minority	group	in	rural	areas	nowadays.	
As	 Vogels	 and	 Bronneman-Helmers	 (2003)	 already	 suggested,	 “the image of the 
unprivileged is no longer the hard working labor man, but is associated with a minority 
of social security recipients (p.54)”.	This	shift,	from	the	Traditional country dweller	to	a	
new	target	group,	can	be	seen	as	the	consequence	of	the	demographic	developments	
in	 rural	 areas,	 we	 earlier	 described.	 As	 Thissen	 and	 Loopmans	 (2013)	 and	 Thissen	
(2015)	described,	many	autonomous	villages,	 in	which	residents	were	born,	grew	up,	
went	to	school,	did	their	shopping,	and	had	their	jobs,	changed	into	residential	villages.	
As	 a	 consequence	 of	 these	 demographic	 changes,	 Thissen	 identified	 both	 ‘winners’	
and	 ‘losers’.	 The	 ‘winners’	 are	 the	 residents	with	 a	well-paid	 jobs,	 a	 driver’s	 license	
and	 a	 car,	 who	 have	 valuable	 competences,	 relative	 to	 demands	 of	 current	 society,	
and	who	have	access	 to	numerous	 resources	 to	 satisfy	 their	needs	and	 to	cope	with	
the	demands	of	daily	life.	They	are	not	dependent	on	services	like	shops,	libraries,	et	
cetera,	that	increasingly	disappear	from	rural	regions,	as	they	have	ample	alternatives.	
Not	everybody,	however,	 is	able	 to	adapt	 to	 the	changes	 in	 rural	 regions	 in	 this	way,	
because	of	a	lack	of	personal	competences,	mobility,	and	access	to	alternative	resources.	
Certain	groups	of	villagers	are	strongly	 tied	to	 their	village:	 the	 less	mobile	villagers	
with	limited	financial	resources,	the	unemployed	or	low-paid	employees,	and	the	lower	
educated	show	a	relatively	high	functional	dependency	on	their	village	and,	at	the	same	
time,	they	have	fewer	social	contacts	in	the	village	and	they	feel	less	valued	by	the	fellow	
villagers,	the	‘new-comers’,	who	moved	in	for	the	pleasure	of	living	in	a	rural	area.	The	
disadvantages	of	this	 low	educated	group	seem	to	increase	because	the	gap	between	
the	lower	educated,	on	the	one	hand,	and	the	middle	and	higher	educated,	on	the	other	



153

C
hapter 6  |  S

um
m

ary and general discussion

hand,	widens,	as	recent	research	has	confirmed	(CPB,	2015).	We	presuppose	that	his	
group	of	poor,	low	educated,	relatively	isolated	parents	is,	or	should	be,	the	real	target	
group	of	Educational	Priority	Policy.	The	contrast	between	the	group	prosperous	‘new-
comers’	and	the	low	educated	group	could	be	an	explanation	why	we	found	the	pattern	
of	a	bimodal	distribution	in	the	language	skills	of	the	children.	

	The	interviews	with	mothers,	reported	in	Chapter	5,	gave	a	first	insight	in	this	group	
which	we	termed	the	Dissociates.	The	families	within	this	profile	have	several	features	
in	common,	like	being	low	educated,	but	the	most	common	characteristic	is	that	several	
personal	 idiosyncratic	 factors	 play	 a	 role	 as	 well.	 The	 problems	 that	 these	 families	
encounter	 are	 rather	 psychological,	 than	 sociological	 by	 nature.	 Combatting	 these	
problems	could	 therefore	be	a	matter	of	care	policy,	 rather	 than	generic	educational	
policy.

After	redefining	the	target	group	in	a	psychological,	sociological,	social-geographical,	
and	educational	way,	as	was	done	in	this	dissertation,	it	seems	obvious	that	the	approach	
to	 tackle	 the	 issue	of	 large	differences	 in	 language	development	 in	 the	northeastern	
countryside	requires	a	multi-disciplinary	approach.	Development	of	rural	areas	and	local	
communities,	 development	 of	 resources	 for	 children	 (‘integrale	 kindvoorzieningen’),	
and	 economic	 initiatives	 to	 create	 employment	 in	 this	 region	 should	 hereby	 work	
together	hand-in-hand.	We	will	return	to	this	point	in	the	next	section.

Implications for policy and practice
The	 findings	 of	 the	 studies,	 reported	 in	 this	 dissertation,	 can	 have	 implications	 for	
preschools,	schools,	schoolboards	and	policymakers.

The	 first	 implication	 concerns	 the	 identification	of	 young	 children	with	 language	
delays.	As	this	dissertation	has	shown,	relatively	many	children	enter	primary	school	
with	language	delays.	Therefore,	it	is	important	to	identify	these	children	early.	For	this	
purpose,	we	recommend	not	only	to	assess	the	children’s	language	skills	regularly,	but	
also	to	evaluate	their	home	language	and	literacy	environment.	In	many	municipalities,	
however,	this	is	already	the	practice.	In	order	to	define	the	so-called	target	group,	these	
municipalities	assess	the	language	and	literacy	environment	of	the	preschool	children,	
because	of	their	execution	of	the	‘Wet	OKE’	(policy	for	disadvantaged	young	children),	
so	that	 they	can	allocate	resources	to	preschools	(Wet	OKE,	2010).	For	this	purpose,	
professionals	 use	 instruments	 like	 the	 ‘Omgevingsanalyse ter beoordeling van het 
taalaanbod in het Nederlands’	 [Language	 input	 analysis	 instrument]	 (Postma,	2009).	
The	instrument	prescribes	the	decision	processes	but	it	does	not	offer	items	for	a	more	
detailed	observation	of	the	home	environment.	It	would,	for	example,	be	useful	to	add	
an	 interview-guide	 to	 this	 instrument,	 in	order	 to	 talk	 to	parents	about	 their	beliefs	
about	child	rearing	and	literacy,	their	expectations	about	the	future	of	their	children,	
and	their	home	literacy	practices.	In	that	case,	the	instrument	could	be	used,	not	only	
for	decisions	about	allocating	resources,	but	particularly	for	making	a	real	judgement	
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of	the	home	literacy	environment,	that	helps	professionals	to	involve	parents	into	early	
childhood	 education	 (Ledoux	 et	 al.,	 2015).	 This	 dissertation	 provided	 theories	 and	
instruments,	to	develop	such	a	guideline.

The	 second	 implication	 concerns	 the	 nature	 of	 parental	 support.	 As	 the	 study,	
reported	 in	 Chapter	 5	 has	 shown,	 there	 is	 a	 close	 relationship	 between	 maternal	
education,	having	a	job,	having	a	social	network,	and	having	high	expectations.	Although	
the	results	of	this	study	cannot	be	directly	generalized	to	other	populations,	the	findings	
support	the	proposals,	defended	by	Schiller	(2010),	who	argues	that	an	effective	way	
of	supporting	parents	 in	rearing	their	children,	 is	to	educate	them	and	provide	them	
with	jobs.	He	presupposed	that	there	is	an	demonstrable	relationship	between	having	
a	job,	a	regular	income,	a	social	network,	and	educational	achievement	of	their	children	
(p.116).	In	order	to	improve	the	socioeconomic	status	and	to	increase	the	network	of	
parents,	providing	adult	education	and	suitable	jobs	can	be	an	effective	way	of	parental	
support.	This	approach	fits	 in	the	tradition	of	the	Family	Learning	Programs,	 like	for	
instance	 in	 the	 United	 Kingdom	 (e.g.,	 Haggart	 &	 Spacey,	 2006).	 In	 these	 programs,	
literacy	 and	 numeracy	 skills	 of	 children	 are	 improved	 in	 three	ways.	 First,	 children	
receive	 direct	 instruction	 in	 literacy	 and	 numeracy	 in	 preschool	 or	 school.	 Second,	
parental	 involvement	 -	 defined	as	 informal	or	 formal	 activities	of	parents	with	 their	
children	-	is	being	supported,	and	third,	adult	learning	is	being	propagated	in	order	to	
improve	the	socioeconomic	status	of	the	parents.	In	order	to	implement	this	approach,	
cooperation	 between	 education,	 parental	 support,	 and	 adult	 learning	 is	 required.	 In	
rural	 areas,	 integrated	 child	 provisions	 [Integrale	 kind	 voorzieningen]	 (Doornenbal,	
2012),	provisions	in	which	education	and	child	care	are	integrated,	and	that	have	being	
effected	the	past	five	years	(Reitsma,	z.j.),	can	take	the	initiative	in	order	to	implement	
this	approach.

As	 the	 Family	 Learning-like	 activities	 can	 be	 regarded	 as	 an	 outreaching	 task	 of	
the	 integrated	 child	 provisions,	 these	 provisions	 can	 also	 play	 a	 role	 in	 the	 internal	
organization	 of	 the	 school.	 This	 requires	 an	 explanation.	 As	 this	 dissertation	 has	
shown,	schools	in	this	area	provide	education	to	a	relative	large	group	of	children	with	
severe	and	persistent	delays,	but	also	to	a	group	of	children	that	are	ahead.	Receiving	
these	children	in	traditional	grade	level	groups,	or	even	multigrade	classrooms	by	one	
teacher	 is	 very	 demanding.	 This	 becomes	 even	more	 complicated	when	 differences	
between	children	within	one	grade	level	are	large,	as	we	have	indicated	in	this	research.	
Alternative	grouping	strategies	should	therefore	be	developed	in	these	in	order	to	meet	
the	needs	of	all	children.	As	many	of	these	schools	are	small	school,	this	is	a	challenging	
task	and	the	issue	of	delivering	quality	in	small	schools	was	subject	of	debate	recently	
(Onderwijsraad,	2013).	In	order	to	give	an	alternative	to	the	recommendations	by	the	
Onderwijsraad,	which	was	 to	 reduce	 the	 amount	 of	 small	 schools,	 these	 alternative	
grouping	strategies	could	be	an	answer	to	the	quality	issue	of	small	schools.	Promising	
examples	of	alternative	grouping	strategies	(for	example,	working	in	units)	in	integrated	
child	 provisions	 in	 Amsterdam	 and	 Helmond	 (Doornenbal,	 2012;	 KKNN,	 2013)	 can	
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inspire	 the	 professionals	 in	 the	 northeast	 of	 the	 Netherlands	 in	 order	 to	 meet	 the	
challenges	of	a	changing	northern	countryside.	(For	more	information	about	Integrated	
Child	Provisions	and	illustrative	examples,	see	Doornenbal	(2012)).

A	 final	 implication	 concerns	 the	 curriculum	 of	 the	 preschools	 and	 schools.	 The	
findings	 of	 the	 study	 reported	 in	 Chapter	 3	 suggests	 that	 schools	 are	 successful	 in	
reducing	 initial	 differences	 in	 word	 decoding	 and	 its	 precursor	 skills.	 Differences	
in	 vocabulary,	 however,	 remained.	 A	 shift	 in	 balance	 towards	 more	 emphasis	 on	
higher	 order	 language	 skills,	 such	 as	 vocabulary,	 grammatical	 skills,	 and	 language	
comprehension	is	needed	in	order	to	provide	children-at-risk	with	the	skills	to	acquire,	
understand,	and	use	information,	either	presented	in	oral,	written	or	digital	form	as	an	

adult.

Limitations and further directions
There	are	a	number	of	limitations	that	should	be	noted.	First,	this	dissertation	suffered	
from	 selective	 samples.	 Lower	 educated	 parents	 were	 underrepresented	 in	 this	
dissertation.	This	was	the	case	in	the	quantitative	studies	as	well	as	in	the	qualitative	
study.	Although	cooperation	of	the	schools	was	part	of	our	recruitment	strategies,	as	
teachers	approached	parents	personally	to	participate	in	this	research,	mostly	middle	
and	higher	educated	parents	consented	to	participate	in	this	research.	With	regards	to	the	
quantitative	studies,	we	already	mentioned	that	the	two	samples	from	the	northeastern	
part	 of	 the	Netherlands	were	 a	 reasonably	 accurate	but	not	 an	 exact	 representation	
of	the	population	in	this	region.	It	 is,	 therefore,	a	distinct	possibility	that	the	present	
findings	do	not	hold	for	the	whole	population	in	the	northeast	of	the	Netherlands.	With	
regard	to	the	qualitative	study,	the	selectivity	of	the	sample	was	the	cause	that	we	did	
not	get	a	full	 image	of	the	beliefs	and	expectations	of	 lower	educated	parents.	To	get	
a	more	detailed	 insight	 in	the	beliefs	and	expectations	of	 this	group,	another	kind	of	
methodology	 is	 required.	 Participatory	 observation	 within	 the	 school	 or	 within	 the	
villages	for	a	long	time,	will	generate	a	more	detailed	picture	of	the	population.

The	findings,	reported	in	this	dissertation,	suggest	a	number	of	directions	for	future	
research.	First,	this	research	could	be	extended	to	other	areas	within	the	northeast	of	the	
Netherlands,	such	as	regions	around	Winschoten,	Stadkanaal,	Emmen,	and	Hoogeveen,	
as	we	suppose	that	the	culture	in	these	areas	is	slightly	different	from,	for	example,	the	
Delfzijl	region.	Findings	from	similar	analyses	in	these	areas	can	corroborate,	or	nuance	
the	present	findings.

A	second	topic	for	future	research	could	be	to	examine	the	role	of	schools	in	language	
skills	of	the	children	in	this	area.	In	this	dissertation,	for	example,	we	presumed	that	the	
initial	differences	in	K-1	on	code-related	skills	diminished	in	Grade	1	as	a	consequence	
of	adequate	reading	instruction	by	the	schools.	We	could	not	confirm	this	hypotheses,	
however,	as	we	did	not	have	any	information	about,	for	example,	the	curriculum,	ways	
of	instruction,	grouping	strategies,	or	the	teaching	skills	of	the	teachers.	The	ongoing	
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discussion	between	schools	and	the	Dutch	Inspectorate	of	Education	about	explanations	
about	 educational	 disadvantages	 in	 this	 region	 includes	 two	 positions,	 namely	 the	
(lacking)	quality	of	small	schools	on	the	one	hand	and	the	composition	of	the	school	
population	on	the	other	hand	(Godlieb,	2008).	In	our	dissertation,	we	did	find	effects	of	
home	related	determinants	on	educational	achievement,	but	we	did	not	examine	school	
related	determinants,	such	as	the	factors	named	above.	

A	related	topic	for	research	concerned	the	beliefs	and	expectations	of	the	teachers	of	
the	schools	in	the	northeast	of	the	Netherlands.	We	assume	that	many	teachers	in	this	
area	have	their	roots	in	the	northeastern	provinces	themselves.	As	we	found	that	many	
parents	in	this	area	have	low	expectations	about	the	educational	achievement	of	their	
children,	it	is	imaginable	that	teachers	have	low	expectations	about	the	achievement	of	
the	children	in	their	classroom	as	well.	A	study	by	De	Boer	(2009)	about	the	expectations	
of	 teachers	 in	Fryslân,	a	 comparable	 region	 in	 the	north	of	 the	Netherlands,	 showed	
lower	expectations	of	the	teachers	in	Fryslân	towards	expectations	of	their	pupils	for	
continuing	 education,	 compared	 to	 their	 colleagues	 in	 other	parts	 of	 the	 country.	 In	
order	 to	 get	 a	 complete	picture	 of	 the	determinants	 that	 contribute	 to	 the	 language	
development	 of	 the	 children	 in	 the	 northeast	 of	 the	 Netherlands,	 it	 is	 advisable	 to	
examine	not	only	socioeconomic	and	cultural	determinants	of	the	parents,	but	also	the	
quality	of	the	school	and,	as	a	part	of	it,	the	expectations	of	the	teachers.	

General conclusion
The	 findings	 presented	 in	 this	 dissertation	 have	 revealed	 that	 there	 are	 no	 overall	
language	delays	in	young	children	at	the	beginning	stage	of	primary	education	in	the	
northeast	 of	 the	 Netherlands.	 The	 predominant	 image	 that	 children	 in	 this	 region	
have	 a	 language	delay,	 should	be	 adjusted.	However,	 there	 are	 clear	 indications	 that	
within	 the	 general	 population	 in	 the	northeast	 of	 the	Netherlands,	 a	 relatively	 large	
group	of	children	suffers	from	persistent	language	delays.	It	is	suggested	that	changing	
demographic	composition	of	the	villages	in	the	northeastern	countryside	is	related	to	
the	differences	in	language	skills	that	are	indicated	in	this	research.	Evidence	is	found	
for	this	assumption	as	this	research	has	revealed	that	the	relationship	of	socioeconomic	
factors	 such	 as	 maternal	 education	 and	 having	 a	 job	 with	 language	 skills	 of	 young	
children	is	mediated	by	cultural	factors	such	as	the	literacy	use	of	parents,	their	beliefs	
about	child	rearing	and	education,	and	their	expectations	regarding	children’s	academic	
achievement.	As	structural	features	of	the	area	seem	to	be	related	to	determinants	on	
the	family	level,	actions	to	tackle	the	issue	of	large	differences	in	language	development	
should	therefore	not	only	be	addressed	to	the	direct	environments	of	the	families,	but	
require	a	multidimensional	approach.
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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.
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Ienlaaiden
Sinds	tiedstieden	wordt	et	pladdelaand	van	Noordoost-Nederland	ien	verband	brocht	
mit	achterstanden	 ien	 t	onderwies.	En	aal	dij	 tied	 is	perbaaierd	dizze	achterstanden	
ien	 koart	 te	 brengen	 en	 verkloarens	 te	 vienden.	 Aal	 dizze	 onderzuikens	 hemmen	
mandaileg	dat	ze	koppeld	worden	aan	socioaleconomische	en	kulturele	achtergronden	
van	gezinnen	 ien	dizze	kontraaien.	Van	doaroet	wordt	docht	dat	n	bult	kiender	op	 t	
pladdelaand	op	grondschoul	al	begunnen	mit	n	achterstand	 ien	de	Nederlandse	 toal	
en	dat	dizze	achterstand	blievend	is.	Om	dij	reden	binnen	der	ofgelopen	tien	joar,	deur	
zowel	 landelijke	 as	 regionoale	 overhaiden,	 projecten	 opzet	 mit	 doul	 dizze	 kiender	
beder	veurberaid	aan	grondschoul	begunnen	 te	 loaten.	Toch	wiezen	nait	alle	sievers	
ien	richten	van	t	idee	dat	jonge	kiender	ien	Noordoost-Nederland,	gemiddeld	nomen,	
mit	 n	 toalachterstand	 grondschoul	 binnenkomen	 en	 dizze	 achterstand	 mor	 zuneg	
ienlopen.	Aal	dat	onderzuik,	aal	dij	veronderstellens	en	aal	dij	projecten	binnen	der	nait	
veul	regio-specifieke	sievers	veurhanden	over	groepsgroote	van	kiender	dij	meugelke	
toalachterstand	en	hou	groot	of	dij	achterstand	is.

Achtergronden van toalachterstanden
Wil	 je	n	 idee	kriegen	over	 t	woar	en	nait	woar	van	 toalachterstanden	 in	Noordoost-
Nederland,	 mon	 je,	 noast	 socioaleconomische	 en	 kulturele	 achtergronden	 ook	
mitnemen	 de	 stucturele	 en	 kulturele	 kenmaarkens	 van	 onderzöchte	 kontraaien.	 Ien	
n	bult	rapporten	over	onderwiesachterstanden	ien	t	algemaain	en	ien	t	biezunder	op	
t	pladdelaand	stoan	zoaken	woarvan	men	docht	dat	dij	votdoalek	van	belang	binnen	
veur	toalontwikkeln	van	jonge	kiender.	t	Binnen	lösstoande	faktoren	dij	nog	noeit	ien	
verband	bekeken	binnen.

As	eerste	kin	je	nuimen	dat	d’onderzöchte	regio	van	oldsher	n	staarke	agrarische	
opbaauw	het.	De	economische	ontwikkeln	is	den	ook	aans	van	opzet	as	op	aander	plekken	
ien	t	laand,	as	gevolg	dat	et	gemiddelde	ienkomen	leger	en	waarklooshaidssievers	hoger	
binnen.	As	je	t	soort	bedrieven	bekieken	den	is	der	meer	waark	veur	mensken	mit	n	
legere	of	middelboare	oplaaiden	as	n	hogere.	Mit	van	dij	gevolgen	dat	 t	percentoage	
hoger	opgelaaiden	ondervertegewoordigd	is.	

As	 twijde	 kin	 je	 nuimen	 dat	 veurzainens	 staark	 teruglopen	 as	 gevolg	 van	 krimp	
en	vergrote	mobiliteit.	Van	oldsher	binnen	dörpen	zulfverzörgend,	konden	heur	zulf	
redden.	Omreden	van	grode	mobiliteit	werden	t	woondörpen.	Ienwoners	hemmen	gain	
bienden	meer	mit	t	dörp.	Ienwoners	binnen	minder	oafhankelek	van	t	dörp	en	hemmen	
hun	socioale	netwaark	nait	allain	ien	dörp,	mor	benoam	ook	elders:	ze	binnen	import.	
Wel	wat	 verder	wil	 komen	 ien	moatschappij	 trekt	 vot.	 Kommen	minner	 kiender	 en	
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schoulen	goan	soamen	of	mouten	sluten.	As	gevolg	van	economische	neergang	mouten	
veul	winkels	heur	economische	activiteiten	stoaken	en	ook	kulturele	veurzainens	stoan	
onner	druk.

As	daarde	kin	je	nuimen	hou	of	ter	ien	t	gezin	tougaait.	Wat	binnen	oplaaidens	en	
opvattens	van	ollu	over	t	opvouden	en	t	onderwies;	wat	bringen	ze	heur	bie.	Mit	aander	
woorden	hou	is	d’ienformele	edukoatie:	woar	worden	kiender	op	wezen,	wat	kriegen	ze	
te	lezen,	hou	wordt	der	mit	heur	proat.

Dizze dissertatie
Dit	 onnerzuik	 bekikt	 verschillen	 ien	 toalontwikkeln	 tussen	 jonge	 kiender	 ien	
Noordoost-Nederland.	 As	 eerste	 bekiek	 ik	 of	 kiender	 aan	 t	 begun	 van	 grondschoul	
ien	dizze	kontraaien	n	toalachterstand	hemmen,	ien	vergelieken	mit	leeftiedsgenoten	
verderop	 ien	 t	 laand	 en	 ien	 vergelieken	 mit	 landelijke	 normen.	 As	 twijde	 in	 dit	
onderzuik	 is	 te	 bekieken	 of	 t	 ontstoan	 van	 dizze	 verschillen	 meuglekerwies	 deur	
socioalecomische	en/of	kulturele	factoren	komt.	Veur	t	antwoord	op	dizze	twij	vroagen	
worden	 gegevens	 oet	 drij	 studies	 bruukt.	 Ien	 kepiddel	 2	 binnen	 gegevens	 bruukt	
van	kiender	 ien	veurschoulse	veurzainens	 aan	de	pre-COOL	 leerderij.	 Pre-COOL	 is	n	
landeleke	onderzuik	noar	de	ontwikkeleffecten	van	veur-	en	vrougschoulse	opvang-,	
en	educoatieveurzainens.	Kiender	worden	doarbie	meerdere	joaren	volgd.	Reseltoaten	
van	dij	onderzuiken	worden	weergeven	ien	Kepiddel	3	en	Kepiddel	4	mit	data	dij	apaart	
veur	dizze	studie	binnen	verzoameld	bie	11	grondschoulen	 ien	regio	Delfziel.	Veur	 t	
onderzuik	 ien	kepiddel	5	binnen,	ook	 ien	 t	belang	hiervan,	dattien	moekes	oet	dizze	
kontraaien	interviewd.

Verschillen ien woordenschat en grammaticoale veerdeghaid tussen peuters
t	Eerste	onderzuik,	Kepiddel 2,	het	toalontwikkeln	van	twij-	en	drij-joarege	peuters	ien	
Noordoost-Nederland	bekeken	mit	toalontwikkeln	van	heur	evenòlders	ien	landelijke	
vergeliekensgroep.	Hierbie	is	keken	noar	de	passieve	woordenschat	en	grammaticoale	
veerdegheden	 van	 de	 peuters.	Wie	 gingen	 der	 vanoet	 dat	 ien	Noordoost-Nederland,	
n	 regio	 woarien	 leeg-	 en	 middelboar	 opgelaaiden	 oververtegenwoordegd	 binnen,	
kiender	 legere	 scores	op	baaide	veerdegheden	hemmen	zollen	dan	 ien	de	 landelijke	
vergeliekensgroep.

Tiedens	steekproef	bleken	hoger	opgelaaiden	ainegzins	oververtegenwoordigd	en	
leger	opgelaaiden	n	beedje	ondervertegenwoordigd.	Om	n	betraauwboare	vergelieken	
te	moaken	tussen	kiender	ien	Noordoost-Nederland	en	kiender	ien	vergeliekensgroep,	
is	 steekproef	 mit	 behulp	 Random Sampling with Replacement	 aanpaasd.	 Zuks	 ien	
overainkomst	mit	verdailens	van	de	“urbanisatiegroad	per	gemaainte”.	Ien	tegenstellen	
tot	 onze	 verwachtens	 bleek	 dat	 peuters	 ien	 Noordoost	 Nederland,	 gemiddeld	
genomen,	 beder	 presteerden	 op	 woordenschat	 en	 grammaticoale	 veerdi	 gheden	
dan	heur	evenòlders	elders	ien	t	 laand.	Op	twij-joarege	leeftied	vil	t	verschil	op	veur	
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woordenschat,	woarbie	 sproake	was	 van	 n	 klaain	 effekt.	 Op	 drij-joarege	 leeftied,	 vil	
t	 verschil	 staarker	 op	 veur	 zowel	 woordenschat	 as	 grammaticoale	 veerdegheden.	
Vannijs	was	er	sproake	van	n	klaain	effekt.	Dou	bekeken	wie	hou	of	de	biedroage	van	t	
oplaaidensniveau	van	moeke	op	baaide	toalveerdegheden	was,	deur	gebruuk	te	moaken	
van	Structural	Equation	Modeling	(SEM).	Dizze	resultoaten	laiten	n	luddek,	mor	n	wel	
duudlek	 effekt	 zain	 van	 oplaaiden	 van	moeke	op	woordenschatveerdeghaaid	 van	de	
drij-joaregen,	boven	op	t	grode	effekt	dat	woordenschatveerdeghaaid	op	twij-joaregen	
haar.	Oplaaiden	van	moeke	haar	gain	aanvullend	effekt	op	grammaticoale	veerdegheden	
van	drij-joarege	peuters.	Resultoaten	van	n	 “multi-group-analyse”	 gaven	aan	dat	der	
gain	“differentieel”	efffekt	was	van	de	regio	bie	t	veurspellen	van	de	woordenschat	en	
grammatikoale	veerdegheden	van	peuters	vanoet	oplaaiden	van	moeke.

Verschillen ien ontwikkeling van toalveerdegheden bie kleuters
t	Onderzuik,	weergeven	ien	Kepiddel 3,	binnen	eerst	de	socioaleconomische	en	kulturele	
factoren	beschreven,	woarvan	t	 idee	is	van	belang	te	weden	veur	toalontwikkeln	van	
jonge	kiender	in	Noordoost-Groningen.	Oet	resultoaten	van	kepiddel	2,	bliekt	ook	ien	dit	
dail	van	t	onderzuik	zowat	haalfschaid	van	olluu	middelboar	oplaaid	te	wezen.	Noast	de	
socioaleconomische	factoren,	is	ook	onderzöcht	of	de	geletterhaid	van	ollu,	as	kulturele	
factor,	als	recreatief	den	wel	informatief	kenschetst	kin	worden.	Oetkomst	let	zain	dat	
dat	–	gemiddeld	gezain-	ollu	ien	dizze	steekproef	bouken	en	tiedschriften	overwegend	
veur	recreatieve	doeleinden	bruken.	Doarnoast	laiten	correlationele	analyses	zain	dat	
functies	van	t	toalgebruuk	thoes	staark	koppeld	waren	aan	functies	van	toal	op	t	waark.	
Aans	zegd:	ollu	dij	boanen	hemmen	woarbie	t	schrift	belangriek	is,	bruken	toal	meer	
veur	 informatieve	 overdracht.	 Dou	 hemmen	 wie	 keken	 noar	 toalprestoaties	 van	 de	
leerlingen.	Ien	tegenstellen	van	onze	verwachtens,	binnen	resultoaten	van	kiender	ien	
groep	1	op	t	gebied	van	de	woordenschat,	geliek	mit	t	landelk	gemiddelde.	Kiender	ien	
groep	2	en	3	 laiten	 t	zulfde	zain.	Verdere	analyses	van	de	gestandaardiseerde	scores	
laiten	zain	dat	meer	dan	n	daarde	van	de	kiender	scores	hadden	dusdoaneg	ver	onner	t	
gemiddelde	lagen,	dat	van	n	achterstand	sproken	worden	kon.	

Wat	actieve	woordenschat	aanbelangd,	laiten	kiender	ien	groep	2	en	3	weliswoar	n	
grui	zain,	mor	blift	t	gemiddelde	onder	dat	van	t	landelke	gemiddelde.	Aantoonboare	
verschillen	 tussen	 twij	 subgroepen	 ien	 codegerelateerde	 veerdegheden,	 dij	 je	 as	
veurlopers	 zain	 kinnen	 van	 t	 technisch	 lezen,	 binnen	 vot	 op	 t	 moment	 dat	 kiender	
ien	groep	3	ainmoal	mit	 technisch	 lezen	begonnen	waren.	Kiender	 ien	groep	3	 lazen	
op	 t	 niveau	 van	 t	 landelke	 gemiddelde.	 Aanvangkelke	 significante	 verschillen	 ien	
groep	1	tussen	de	woordenschatscores	van	baaide	groepen	bleven	ien	groep	3	echter	
wel	 significant.	 ’t	 Twijde	 opzet	 van	 dit	 onderzuik	was	 te	 kieken	 of	 vanoet	 toupazen	
van	 informatief	 toalgebruuk	 van	 ollu	 ien	 groep	 1,	 toalprestoaties	 van	 kiender	 ien	
groep	3	veurspeld	worden	kin,	ook	as	doarbie	controleerd	wordt	veur	de	cognitieve	
meugelkheden	van	de	kiender	en	eerdere	toalprestoaties.	De	resultoaten	van	de	SEM-
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analyses	 laiten	zain	dat	 t	effect	van	 informatieve	geletterdhaaid	gedurende	de	eerste	
twij	schouljoaren	allaain	significant	is	veur	codegerelateerde	veerdegheden.	Ien	groep	
3	 echter	 blift	 t	 effekt	 op	 codegerelateerde	 veerdegheden	 nait	 opvallend,	 terwiel	 op	
mondelinge	toalveerdegheden	een	“substantieel	en	significant”	effekt	vonden	werd.	t	
Effekt	van	informatieve	geletterdhaaid	bliekt	dat	over	de	joaren	selectief	van	oard	is.

Verschillen ien proaten, lezen en schrieven bie kleuters
Der	 is	n	 idee	dat	geletterdhaid	as	k	ulturele	 factor	biedroagt	aan	toalontwikkeln	van	
kiender.	Veur	t	verder	ontwikkeln	en	toupazen	van	toal	ien	Kepiddel 4	onderzöcht	hou	
of	ollu	hier	over	dochten,	en	wat	of	ze	verwachten	van	kiender	op	schoul	en	zoaken	van	
informele	educoatie.	Reden	van	dizze	studie	waas	om	te	zain	of	de	omgevingsfactoren	
gezoamelk	 biedroagen	 aan	 de	 toalontwikkeln	 van	 jonge	 kiender	 ien	 eerste	 joar	 van	
grondschoul	ien	Noordoost-Grunnen.	t	Weergegeven	theoretisch	model	let	n	koppelnd-
effekt	zain	van	informatieve	geletterdhaid	van	ollu,	t	oplaaidenniveau	van	moeke	en	de	
opvattens	en	verwachtens	van	ollu.	Analyses	loaten	ook	zain	dat	opvattens	en	verwachtens	
t	effekt	medieerde	van	informatieve	geletterdhaid	van	ollu	mit	de	toalprestoaties	van	
kiender.	 As	 leste	 loaten	 oetkomsten	 zain	 dat	 opvattens	 verholdingsgewies	 koppeln	
tussen	informatieve	geletterdhaid	en	aspecten	van	informele	edukoatie.	Wie	haren	t	mis	
dou	wie	dochten	dat	zoaken	van	informele	educoatie	zollen	mediëren	tussen	ofkomst	
van	ollu	en	toalprestoaties.

Opvattens en verwachtens van moekes van jonge kiender ien Noordoost-
Grunnen
Kepiddel	4	let	t	effekt	zain	van	opvattens	en	verwachtens	op	toalprestoaties	van	jonge	
kiender,	mor	de	echte	opvattens	en	verwachtens	van	moekes	ien	Noordoost	Grunnen	
wer	nait	duudelek.	Reden,	zo	as	nuimd	ien	Kepiddel 5,	opvattens	over	grootbrengen	
en	 onderwies	 en	 de	 verwachtens	 van	 schoulprestoaties	 van	 heur	 kiender	 zichtboar	
te	moaken.	Oetaindelek	brochten	analyses	van	 interviews	mit	dattien	moekes	vaaier	
profielen	op,	op	boases	van	twij	ordeningsprincipes.	t	Eerste	ordeningsprincipe	gaait	
over	de	wieze	woarop	moekes	omgoan	mit	toal	en	geletterdhaid.	Hierin	worden	twij	
oetersten	 onderschaaiden.	 Tegenover	 n	 school-oriented culture,	 woar	 onder	 meer	
decontextueel	toal	en	gerichthaid	op	nije	ienformoatie	wordt	verstoan,	wordt	n	home 
oriented culture	 onderschaaiden.	 Mainsttied	 wordt	 toal	 bruukt	 veur	 praktische	 en	
recreatieve	 zoaken	 en	mainsttied	 over	 onderwaarpen	 dij	 non	 speulen.	 t	 Twijde	 geft	
de	 opvouden	 aan	 dij	moekes	 zulf	 vrouger	 had	 hemmen	 en	 non	 deurgeven.	 Eerdere	
oetkomsten	gaven	al	aan	dat	opvattens	en	verwachtens	van	ollu	slim	te	moaken	hemmen	
mit	socioaleconomische	en	kulturele	achtergrondfactoren	zo	as	 t	oplaaidensniveau,	 t	
hemmen	van	n	betoald	waark	en	wat	kriegen	kiender	verder	van	 thoes	mit.	Moekes	
mit	n	dörpse	en	bepaarkte	(ien	aigen	kring	blievend)	menaaier	van	leven,	dij	leger	of	
middelboar	 oplaaid	 binnen,	 gaain	 betoald	 waark	 hemmen,	 en	 heur	 ketakten	 ien	 de	
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buurt	hemmen,	verwachten	minder	van	heur	kiender	den	moekes	dij	oet	de	buurt	van	
de	stad	komen,	en	meer	op	zichzulf	leven.	Haildaal	wat	aans	was	t	van	moekes,	dij	groot	
worden	binnen	ien	klaaine	dörpen.	Zai	haren	zowel	de	kennis	as	de	veerdegheden	om	
net	aans	 “school-oriented”	weerdes	 te	handelen,	mor	omdat	dit	nait	paaste	bie	heur	
manaaier	van	leven,	deden	ze	nait	zo.

Conclusies
De	oetkomsten	van	dizze	dissertatie	laiden	tot	n	stuk	of	wat	conclusies.	t	Komt	ter	as	
eerste	op	deel	dat,	gemiddeld	nomen,	gain	 toalachterstanden	binnen	 ien	Noordoost-
Nederland.	Overal	wordt	docht	dat	kiender	ien	dizze	regio	mit	n	toalachterstand	aan	
grondschoul	begunnen,	mor	dit	mout	je	aans	bekieken.	Der	kin	wel	zegd	worden	dat	
der	 aanwiezens	 binnen	 dat	 n	 haile	 grode	 groep	 kiender	 wel	 toalachterstanden	 het.	
Dat	wil	zeggen	dat	der	ook	een	relatief	grode	groep	kiender	binnen	dij	t	oardeg	nuver	
doun.	 Dizze	 zogehaiten	 “bimodale”	 verdailen	 sluut	 aan	 bie	 recente	 sociologische	 en	
demografische	analyses	dij	d’	ontwikkelen	van	t	pladdelaand	ien	Noordoost-Nederland	
aanbelangen	en	dij	n	tounemende	twijdailen	zain	loaten	tussen	leger	opgelaaiden	en	
hoger	opgelaaiden.	

Twijde	 conclusie	 budt	 evidentie	 veur	 dizze	 aannoame:	 t	 Bliekt	 dat	 soamenhang	
tussen	 socioaleconomische	 factoren,	 zo	 as	 oplaaidensniveau,	 betoald	 waark	 en	
toalprestoaties	 van	 kiender	 gemedieerd	 wordt	 deur	 kulturele	 faktoren,	 zo	 as	 wieze	
van	geletterdhaaid,	aspecten	van	ienformele	educatie,	opvattens	over	grootbrengen	en	
onderwies	en	verwachtens	van	ollu	over	prestoaties	op	schoul.	Omreden	dizze	analyze	
aangeft	dat	nait	allent	gezinsfactoren	mor	ook	structurele	kenmaarkens	van	kontraaien	
n	 rol	 speulen,	 zol	 aanpak	 van	 de	 verschillen	 tussen	 toalprestoaties	 van	 kiender	
multidisciplinair	mouten	wezen.

Implicaties
Dit	proefschrift	geft	n	aantal	praktische	implicaties.	De	eerste	gaait	om	ondersteunen	
van	t	grootbrengen.	Oetkomsten	ien	kepiddel	4	en	kepiddel	5	laiten	n	nauwe	reloatie	
zain	 tussen	 socioaleconomische	 en	 kulturele	 achtergrondkenmaarkens	 van	 ollu	 mit	
toalprestoaties	van	kiender.	Dizze	oetkomsten	ondersteunen	de	stellen	dat	ondesteunen	
van	t	grootbrengen	nait	allent	goan	mout	over	de	geletterdhaid	ient	t	gezin,	mor	dat	ook	
de	socioaleconomische	situoatie	van	ollu	beder	worden	mout.	Dat	plaait	derveur	dat	
ollu	oplaaidens	volgen	en	van	doaroet	aan	 t	waark	goan.	Dizze	aanpak	sluut	aan	bie	
pregrammen	ien	t	Verainigd	Koninkriek,	de	zo	genuimde	Family	Learning	pregrammen,	
woarbie	 luu	heur	 richten	op	 t	 kiend	 (deur	n	 gerichte	 curriculum	op	 schoul),	 ollu	 as	
grootbrenger	 (via	 ondersteunen	 ien	 t	 grootbrengen)	 en	 op	 ollu	 as	 “leerder”	 (via	
wozzeneducatie).	De	 Intergrale	Kindvoorzieningen,	 dij	 leste	 joaren	op	 t	 pladdelaand	
ienwaaid	binnen,	zollen	zukse	aanpak	meschains	kloar	kriegen	kinnen.	t	Is	nait	te	veul	
zegd	 dat	 onderwies	 en	 opvang,	 ondersteunen	 ient	 grootbrengen	 en	wozzeneducatie	
soamenwaarken	nait	overbodeg	is.	
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n	Twijde	rekomdaaier	 is	 t	om	meugleke	toalachterstanden	op	tied	vast	 te	stellen.	
t	 Gaait	 nait	 allinneg	 om	 t	 vaststellen	 van	 achterstanden	 bie	 kiender,	mor	 veural	 om	
tiedstiedeg	n	 idee	 te	kriegen	van	 toalomgeven	van	kiender.	 Ien	dizze	 tieden	worden	
ien	 n	 bult	 gemaainten	 mit	 de	 zogenoamde	 “omgevingsanalyse”	 waarkt.	 Dizze	
“omgevingsanalyse”	wordt	ien	n	bult	gevallen	allent	bruukt	veur	t	aanduden	van	zoaken	
en	het	 den	 ook	benoam	 t	 oogmaark	 om	vast	 te	 stellen	 houveul	 kiender	 tot	 de	VVE-
doulgroep	heuren:	dit	ien	verband	mit	touwiezen	van	middelen.	t	Rekomdaaierd	dizze	
liest	aan	te	vullen,	omreden	heur	nait	allent	veur	identificatie	te	bruken,	mor	ook	bruukt	
kin	worden	deur	dij	lu,	dij	der	veur	deurleerd	hemmen.	Om	zo	te	reken	nait	te	loat	mit	
ollu	aan	proat	te	komen	over	heur	opvattens,	verwachtens	en	n	bepoalde	aanpak	mit	
betrekken	tot	geletterdhaid.	t	Haile	verhoal	het	ideeën	en	modelln	ain	en	aander	braid	
aan	te	pakken.
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Het	 initiatief	 voor	 dit	 proefschrift	 is	 in	 2008	 genomen	 in	 de	 kenniskring	 van	 het	
Lectoraat Integraal Jeugdbeleid	van	de	Hanzehogeschool.	Ik	maakte	hiervan	deel	uit	als	
zgn.	‘buitenlid’,	vanuit	het	ABCG,	de	schooladviesdienst	in	Groningen	waar	ik	sinds	1989	
werkzaam	was.	 Promoveren	was	 altijd	 al	 een	 (stille)	wens,	 sinds	mijn	 afstuderen	 in	
1991,	dit	jaar	precies	25	jaar	geleden.	Dus	toen	de	vraag	in	de	kenniskring	werd	gesteld	
wie	 belangstelling	 had	 om	 te	 promoveren,	 hoefde	 ik	 niet	 lang	 na	 te	 denken.	 Samen	
met	de	lector,	mijn	latere	co-promotor	Jeannette Doornenbal,	bezochten	wij	Alexander 
Minnaert	op	een	warme,	zonnige	dag	in	juli	2008.	Ik	ben	nog	altijd	blij	dat	hij,	op	basis	
van	de	documenten	die	er	toen	lagen,	het	zag	zitten	om	als	eerste	promotor	op	te	treden.

Alexander,	ik	heb	zeer	veel	aan	jou	te	danken:	de	vele	‘privé	colleges’	die	ik	op	jouw	
kamer	 heb	 genoten.	 Aanvankelijk	 over	 de	 opzet	 van	 het	 proefschrift	 en	 later	 meer	
specifiek	 over	 diverse	methodologische	 onderwerpen.	 Ik	 heb	 je	 niet	 alleen	 als	 goed	
methodoloog,	maar	ook	als	vakbekwaam	didacticus	ervaren.	Dat	 je	mij	enig	moment	
een	‘Lisreliet’	noemde	gaf	mij	bijvoorbeeld	het	vertrouwen	dit	programma	ter	hand	te	
nemen	en	de	syntax	zelf	te	programmeren.	Dat	je	in	2010	niet	alleen	maar	mijn	promotor	
was,	maar	 ook	mijn	 leidinggevende	werd,	 heeft	mij	 veel	 gebracht:	 een	 inspirerende	
academische	omgeving,	waarin	ik	mij	in	toenemende	mate	thuis	ben	gaan	voelen	en	de	
faciliteiten	om	het	proefschrift	tot	een	goed	einde	te	brengen.	Hartelijk	dank	daarvoor!	

Jeannette	introduceerde	mij	ook	bij	Paul Leseman,	mijn	tweede	promotor.	Paul,	ik	heb	
het	je	denk	ik	nooit	verteld,	maar	bij	mijn	eerste	bezoek	aan	Utrecht,	had	ik	het	gevoel	
op	audiëntie	te	gaan.	Ik	had	reeds	veel	van	je	gelezen	en	was	erg	onder	de	indruk	van	je	
kennis,	maar	ook	van	je	betrokkenheid	op	-	en	affiniteit	met	jonge	kinderen	die	van	huis	
uit	niet	díe	basis	meekrijgen,	die	 je	hen	zou	toewensen.	 Je	advies	om	het	onderwerp	
‘familieleren’	te	parkeren	en	me	met	het	tot	dan	toe	ontwikkelde	theoretische	raamwerk	
te	 gaan	 richten	 op	 de	 autochtone	 doelgroep	 die	 in	 Groningen	 zo	 vlakbij	 is,	 heeft	
verregaande	consequenties	gehad.	Dank	voor	de	prettige	en	inspirerende	gesprekken,	
het	‘uitlenen’	van	je	Utrechtse	collega’s	en	je	niet	aflatende	begeleiding	om	mij	te	leren	
schrijven,	tussen	al	je	drukke	werkzaamheden	door.	Dat	was	nodig!

Jeannette,	dat	 jij	mij	met	deze	heren	in	contact	hebt	gebracht,	 is	slechts	een	klein	
aspect,	van	de	betekenis	die	jij	voor	dit	proefschrift	hebt	gehad.	Je	niet	aflatende	support	
door	middel	van	gesprekken,	telefoontjes,	mailtjes,	SMS-jes	en	(kerst)kaarten	heeft	mij	
zeer	gesteund	in	dit	hele	proces.	Maar	ook	je	ervaring	met,	en	betrokkenheid	bij	met	
name	het	kwalitatieve	deel	van	het	onderzoek,	heeft	mij	geleerd	hoe	je	het	verhaal	van	
mensen	 op	 een	 integere,	 systematische	 en	 heldere	manier	 kunt	 opschrijven	die	 hen	
recht	doet.	Ik	heb	dus	in	meerdere	opzichten	veel	van	je	geleerd!
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Tevens	wil	ik	de	leden	van	de	leescommissie,	Greetje Timmerman, Kees de Glopper en 
Ed Elbers	hartelijk	bedanken	voor	het	willen	beoordelen	en	-	niet	in	de	laatste	plaats	-	
goedkeuren	van	dit	proefschrift.

Een	woord	van	dank	gaat	ook	uit	naar	Anke Schaafsma en Henk Wilbers	die	in	hun	
ronde	aan	de	scholen	rondom	de	fusie	van	ABCG	en	CEDIN,	in	2009	de	vraag	‘uit	het	
veld’	hebben	 ‘opgehaald’	 (vergeef	mij	het	 jargon)	bij	Stichting Marenland.	Een	vraag,	
die	naadloos	bleek	aan	 te	 sluiten	bij	mijn	nieuwe	 focus:	de	 autochtone	doelgroep	 in	
Noordoost-Nederland.	Sinds	die	tijd	heb	ik	met	enige	regelmaat	contact	gehad	met	Leonie 
Korteweg,	adjunct-directeur	van	Stichting	Marenland.	Leonie,	ik	vond	het	bijzonder	om	
mee	te	mogen	en	kunnen	denken	over	het	vraagstuk,	waar	jullie	als	schoolbestuur	alle	
dagen	mee	te	maken	hebben.	De	overlegmomenten	in	het	begin	met	jou	en	de	directies	
en/of	IB-ers	van	de	scholen	in	Woldendorp,	Meedhuizen	en	Termunterzijl	waren	voor	
mij	 zeer	waardevol.	 Ik	wil	 Sjanet Duut, Ali de Raaf, Marga Lamain, Liesbeth Hansen, 
Aukje de Haan en Mathilde Lievers	dan	ook	danken	voor	hun	inzet	en	betrokkenheid.	
Dit	groepje	vormde	de	kern	van	de	sneeuwbal	die	later	volgde,	waardoor	uiteindelijk	
11	scholen	meededen	aan	dit	onderzoek.	Ik	wil	dan	ook	alle	directies	en	leerkrachten	
van	 deze	 scholen	 bedanken	 voor	 hun	 deelname.	 Jullie	 gastvrijheid	 om	 gedurende	
drie	achtereenvolgende	jaren	studenten	hun	werk	te	laten	doen	bij	jullie	op	school	is	
essentieel	geweest	voor	dit	onderzoek.	 Ik	hoop	met	de	resultaten	uit	dit	proefschrift	
iets	terug	te	kunnen	doen	en	zou	graag	in	de	(nabije)	toekomst	verder	met	jullie	willen	
meedenken	om	de	groep	kinderen,	die,	om	welke	reden	dan	ook,	dreigen	uit	de	boot	te	
vallen,	die	vaardigheden	aan	te	leren	die	hen	in	staat	stelt	zich	optimaal	te	ontwikkelen.	
Ook	een	woord	van	dank	aan	de	kinderen	en	hun	ouders	van	de	11	scholen	die	meededen	
in	de	Groninger	steekproef.	Een	speciaal	woord	van	dank	aan	de	dertien	moeders	met	
wie	ik	in	de	laatste	fase	van	het	onderzoek	gesprekken	had	over	hun	opvattingen	over	
opvoeding	en	de	rol	die	zij	en	de	school	daarin	vervullen	en	hun	verwachtingen	over	
de	 schoolloopbaan	 van	 hun	 kinderen.	 Ik	 heb	 deze	 gesprekken	 als	 zeer	 bijzonder	 en	
waardevol	ervaren	en	ik	heb	veel	van	jullie	geleerd!	

Zoals	 vermeld,	 was	 het	 onderzoek	 niet	 mogelijk	 geweest	 als	 niet	 drie	 jaar	 lang,	
studenten,	gewapend	met	een	laptop	en	cadeautjes	voor	de	kinderen,	naar	de	scholen	in	
de	regio	togen,	in	het	kader	van	het	bachelorwerkstuk,	de	masterthesis	of	het	verkrijgen	
van	 actualiteitenstempels,	 om	 kinderen	 te	 testen.	 Jullie	 inzet	 en	 flexibiliteit,	 om	
bijvoorbeeld	jullie	OV-weekendabonnement	om	te	zetten	in	een	weekabonnement,	was	
geweldig!	Ik	wil	daarom	de	bachelorstudenten	Jozien van Hunen, Anouk Oude Sogtoen, 
Klaasje Bosman, Suzanne de Hoop, Gernanda Rook, Kübra Osizik, Maartje Bosma, Gytha 
Arts, Birgit Wösten, Finsey Fischer, Petra Fictorie, Meyke Lucassen, Hedwig Jansma, Emma 
Sanders, Marlou Borger, Thalia Latuheru, Sabine Nanuru, Tine Noordzij, Anouk van der 
Meij, Leonie Groenestege, Fleur Kuhlemeier, Marchiena Boelens, Marjolein de Jonge	en	de	
masterstudenten	Geartsje Hettinga, Anneke de Jong, Ingrid Tjallings, Suzan Tissing, Vera 
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Harms, Hilde Gelderman, Jessica Boer, Janet Ketellapper, Joyce Schiphorst, Monique Prins 
en Nienke van der Heide	hartelijk	bedanken.	Deze	laatste	twee,	Nienke	en	Monique	wil	ik	
met	name	dankzeggen	omdat	zij	na	hun	afstuderen	de	opnames	van	de	interviews	van	
de	dertien	moeders	in	Noord-Groningen	hebben	uitgeschreven.

Voor	het	artikel	 in	hoofdstuk	2	heb	 ik	gebruik	mogen	maken	van	 landelijke	data.	
Ik	wil	daarom	Paul	Leseman	en	Pauline	Slot	hartelijk	danken	die	de	data	in	het	kader	
van	het	BOPO-project	Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in 
Nederland	(NWO	BOPO-projectnummer	413-09-072)	beschikbaar	stelden.	

Een	bijzonder	woord	van	dank	wil	ik	richten	tot	mijn	(ex)collega’s	bij	de	vakgroep	
orthopedagogiek.	Ik	heb	jullie	aanwezigheid	als	een	warm	bad	ervaren,	waarin	het	niet	
alleen	mogelijk	was	 onderwijs	 te	 geven,	maar	 ook	 om	mijn	 onderzoek	 te	 doen.	 Een	
paar	‘groepjes’	wil	ik	eruit	lichten.	In	de	eerste	plaats	de	collega’s	van	de sectie leer- en 
onderwijsproblemen	 (het	 ‘LOP-overleg’).	De	samenstelling	van	dit	overleg	veranderde	
als	 gevolg	 van	 personele	wisselingen	 nogal	 eens	 in	 de	 loop	 der	 jaren,	maar	 zonder	
uitzondering	heb	ik	jullie	steun	en	belangstelling	voor	het	onderwijs	én	mijn	onderzoek	
ervaren.	 Op	 het	 gevaar	 af	mensen	 te	 vergeten,	 noem	 ik:	Wondimu Ahmed,	Kees van 
den Bos, Josien Brakke, Niek Frans, Sanne Kuijper, Elisa Küpers, Renske de Leeuw, Jorith 
Metsemakers, Remo Mombarg, Nicole Noordman, Lydie Norder, Sip-Jan Pijl, Wendy Post, 
Jan Visser	en	Lidy van der Worp.	As	we	agreed	to	speak	in	Dutch,	but	to	write	in	English,	
I	would	like	to	thank	Marja Cantell	as	well!	Ook	bewaar	ik	warme	herinneringen	aan	het	
‘AIO-groepje’,	waarvan	ik	als	binnen-buitenpromovendus	deel	mocht	uitmaken;	Anke de 
Boer, Arnout Prince, Barry de Groot, Kim Stroet en	Marlous Tiekstra.	In	het	begin	begreep	
ik	weinig	van	wat	er	door	jullie	besproken	werd,	vooral	wanneer	het	over	geavanceerde	
statistische	technieken	ging.	Dat	dat	later	beter	werd,	heb	ik	mede	aan	jullie	te	danken.	
Maar	nog	belangrijker	was	het	om	in	dit	groepje	ervaringen	uit	te	wisselen	als	aspirant	
onderzoeker.	Dank	daarvoor!	Voorts	wil	ik	ook	graag	de	mensen	van	het	secretariaat,	
Agnes Bügel, Miranda Cazemier, Cintha de Jong	 en Susanne Sloots bedanken.	Ook	een	
woord	 van	 dank	 aan	 Margreet Degen,	 die	 altijd	 wel	 een	 ruimte	 beschikbaar	 had,	
wanneer	ik,	niet	zelden	op	het	laatste	moment,	deze	probeerde	te	reserveren.	Ook	een	
woord	van	dank	aan	de	collega’s	van	‘de	overkant’,	die	ik	met	regelmaat	tegenkom:	in	
het	Early	Childhood	overleg	 (Mayra Mascareño	 en	Marjolein Deunk),	 rondom	 ‘Succes	
for	 All’	 (Mechteld van Kuyk, Tiny Smit)	 of	 rondom	de	Academische	Opleiding	 Leraar	
Basisonderwijs	 (AOLB)	 (Simone Doolaard).	 Jullie	 interesse	 in	 mijn	 onderzoek	 en	
belangstelling	voor	de	voortgang	heb	ik	als	erg	ondersteunend	ervaren.

Ook	een	woord	van	dank	aan	mijn	kamergenoten.	In	de	eerste	plaats	Nynke Boltje 
en Linda Visser	 die	mij	 op	mijn	 eerste	 kamer	 opvingen,	wanneer	 ik	 daar	 één	dag	 in	
week	zat.	Bas Blom,	mijn	 laatste	kamergenoot;	 jammer	dat	we	niet	 langer	de	kamer	
konden	delen	en	ik	wens	je	veel	succes	met	jouw	promotietraject.	Sanne te Meerman,	
dank	 voor	 de	 Fruitella’s	 en	 ander	 snoepgoed	 dat	 vrijwel	 altijd	 op	 de	 kamer	 lag	 en	
waaraan	we	ons	tegoed	deden	als	het	onderzoeksproces	niet	vlotte	op	de	manier	zoals	
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we	ons	dat	voorgenomen	hadden.	Ernst Thoutenhoofd,	met	 jou	heb	 ik	de	 langste	 tijd	
de	kamer	gedeeld.	Jij	hebt	me	echt	geïntroduceerd	in	het	academische	discours.	Jouw	
wetenschapsfilosofische	en	mijn	praktische	achtergrond	heb	ik	vooral	als	complementair	
ervaren.	 Ik	 heb	 veel	 van	 je	 geleerd.	We	hebben	daarnaast	 ook	 veel	 gelachen.	De	Mr.	
Bean-imitaties	zal	ik	niet	gauw	vergeten…	

De	 laatste	collega	die	 ik	wil	bedanken	 is	helaas	niet	meer	onder	ons.	Els van den 
Bosch	 heeft	 me	 als	 oud-studiegenoot	 en	 collega	 wegwijs	 gemaakt	 in	 het	 woud	 dat	
‘vakgroep	 orthopedagogiek’	 heet.	 Ze	 heeft	 me	 qua	 taakbelasting	 altijd	 uit	 de	 wind	
weten	te	houden,	opdat	het	voor	mij	mogelijk	was	om	me	niet	alleen	aan	het	onderwijs	
te	wijden,	maar	ook	substantieel	met	mijn	onderzoek	bezig	te	kunnen	zijn.	Dat	deed	ze	
op	een	onnavolgbare	en	de	voor	haar	zo	karakteristieke	wijze.

Een	speciaal	woord	wil	 ik	richten	 tot	mijn	paranimfen,	Barry de Groot en Wilfred 
Hofstetter.	Barry	en	ik	delen	de	interesse	voor	in	alles	wat	met	‘taal’	te	maken	heeft,	elk	
vanuit	onze	eigen	invalshoek.	We	kunnen	daar	heerlijk	over	bomen.	Bovenal	is	Barry	een	
toegewijde	en	loyale	collega!	Wilfred	en	ik	delen	meerdere	fasen	van	onze	professionele	
loopbaan.	We	zijn	beide,	zij	het	niet	op	hetzelfde	moment,	als	 stagiaire	bij	het	ABCG	
begonnen	en	daar	‘blijven	hangen’.	Inhoudelijk	zijn	we	elk	een	eigen	richting	ingeslagen.	
Kort	door	de	bocht	geformuleerd:	hij	richting	rekenen,	ik	richting	taal.	Desondanks	is	de	
manier	waarop	we	in	het	werk	stonden	en	staan,	zowel	binnen	het	ABCG	als	binnen	de	
RuG,	vergelijkbaar.	Dat	vind	ik	bijzonder!	Ik	wil	jullie	beide	hartelijk	danken	voor	jullie	
inzet	om	er	een	onvergetelijke	dag	van	te	maken!

Paul	introduceerde	mij	bij	zijn	collega’s	in	Utrecht,	die	telkens	weer	klaar	stonden	als	
‘die jongen uit Groningen’	weer	eens	vragen	had.	Lotte Henrichs,	hoewel	de	taalanalyses	
in	de	klas	en	gezinnen	uiteindelijk	geen	deel	uit	zijn	gaan	maken	van	mijn	proefschrift,	
heb	 ik	veel	van	 je	geleerd	dat	 ik	heb	kunnen	gebruiken	 in	de	andere	bijdragen.	 Josje 
Verhagen en Hanna Mulder,	 de	 ontwikkelaars	 van	de	pre-COOL-instrumenten,	 die	 ik	
voor	dit	onderzoek	heb	mogen	gebruiken.	Dank	voor	het	vertrouwen	om	als	‘pilot’	te	
mogen	dienen	en	voor	de	ondersteuning	bij	de	verwerking	en	interpretatie	van	de	data.	
Martine Broekhuizen,	dank	voor	het	meedenken	in	de	laatste	fase,	je	uitnodigingen	voor	
de	ECCESS-seminars	en	je	voortdurende	belangstelling	voor	het	proefschrift.	Last,	but	
not	least,	Pauline Slot.	Ik	heb	grote	bewondering	voor	je	inzet,	kennis	en	collegialiteit.	
Je	kennis	van	alles	wat	te	maken	heeft	met	Mplus,	de	analyses	die	je	tussen	je	andere	
drukke	 werkzaamheden	 door	 uitvoerde	 en	 je	 beschikbaarheid:	 het	 maakte	 niet	 uit	
wanneer	ik	je	een	mailtje	stuurde.	Niet	zelden	kreeg	ik	‘s	avonds	laat	nog	een	reactie.	
Dank	daarvoor!

Ik	 begon	 het	 proefschrift	 als	 ‘buitenpromovendus’.	 In	 de	 loop	 der	 tijd	 heb	 ik	
veel	 gehad	 aan	 twee	 ‘lotgenoten’,	 die,	 eveneens	 werkzaam	 in	 de	 praktijk,	 ook	 hun	
academische	aspiraties	hebben	waargemaakt.	Aanvankelijk	heb	ik	met	Bianca Bijlsma-
Smoorenburg,	werkzaam	bij	Partour	en	die	in	2014	promoveerde,	regelmatig	ervaringen	
mogen	uitwisselen.	Het	afgelopen	jaar	had	ik	met	enige	regelmaat	contact	met	Jantine 
van Beek.	De	proefpromotie	en	jouw	verdediging	zijn	een	voorbeeld	voor	mij	geweest!
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Zoals	 reeds	 gememoreerd	 is	 het	 proefschrift	 gestart	 in	 de	Kenniskring Integraal 
Jeugdbeleid	 van	 Jeannette	Doornenbal.	 Ik	 heb	 de	 afgelopen	 jaren	 van	 alle	 leden	 van	
de	Kenniskring	veel	ondersteuning	en	denkkracht	mogen	ervaren	tijdens	het	proces.	
Dank	daarvoor!	Een	paar	leden	van	het	eerste	uur	wil	ik	in	het	bijzonder	noemen.	Tonny 
van den Berg,	 ons	 gesprekje	over	promoveren	 in	de	 gang	van	het	Wiebengacomplex	
herinner	 ik	 mij	 nog	 als	 ware	 het	 gisteren.	 Jij	 gaf	 toen	 aan	 dat	 een	 promotietraject	
niets	voor	 jou	zou	zijn,	maar	 je	zag	het	mij	wel	doen…	De	rest	 is	geschiedenis.	Anita 
Schnieders en Willem Hollewand,	jullie	voortdurende	belangstelling	voor	de	voortgang	
op	het	moment	dat	we	elkaar	in	‘het	veld’	of	tijdens	conferenties	tegenkwamen	heb	ik	
zeer	gewaardeerd.	Nynke van der Schaaf,	vrijwel	gelijktijdig	zijn	wij	aan	het	avontuur	
begonnen	en	ik	hoop	dat	jij	het	ook	op	afzienbare	termijn	mag	afronden.	

De	vormgeving	van	dit	boekje	kent	een	mooie	geschiedenis.	Tijdens	een	van	mijn	
stagebezoeken	 kwam	 ik	 in	 contact	 met	 Shanna Visser,	 de	 orthopedagoog	 van	 de	
school.	 Zij	 vertelde	mij	 dat	 haar	 vriend,	David Vroom,	 zojuist	 afgestudeerd	was	 aan	
de	 kunstacademie	 in	 Den	 Haag	met	 een	 serie	 foto’s	 van	mensen	 uit	 Pekela,	met	 de	
alleszeggende	titel	“Pekel is Pekel”.	Dat	gesprek	is	niet	zonder	gevolgen	gebleven.	David	
heeft	speciaal	voor	dit	proefschrift	de	foto	voor	de	omslag	gemaakt.	Een	foto	die	wat	mij	
betreft	precies	uitdrukt	wat	we	besproken	hebben	over	de	conclusies	van	dit	proefschrift,	
onze	beleving	van	de	Groningse	mentaliteit	en	de	emoties	van	de	Groningers.	David,	ik	
wil	je	hiervoor	nogmaals	zeer	bedanken!	Ook	bedankt	voor	je	advies	om	voor	de	omslag	
een	‘echte’	vormgever	in	de	arm	te	nemen	en	het	in	contact	brengen	met	Johann van 
der Geest.	Johann,	ik	heb	de	samenwerking	als	heel	plezierig	ervaren	en	wil	je	nogmaals	
danken	voor	het	mooie	ontwerp!

Naast	 een	 Nederlandstalige	 samenvatting,	 wilde	 ik	 ook	 een	 Groningstalige	
samenvatting	 opnemen,	 mede	 om	 te	 onderstrepen	 dat	 taalachterstanden	 geen	
rechtstreekse	relatie	hebben	met	het	spreken	van	een	streektaal.	Het	verstaan	van	het	
Gronings	heb	ik	de	afgelopen	25	jaar	aardig	onder	de	knie	gekregen.	Het	schrijven	ervan,	
daarentegen,	blijft	een	vak	apart.	Ik	ben	dan	ook	erg	dankbaar	dat	Koos van der Maar	en	
Wim Bastiaanse	het	aangedurfd	hebben	de	Nederlandse	samenvatting	te	vertalen	in	het	
‘Grunnegers’.	Veul	dank!

Een	proefschrift	schrijven	is	vrijwel	onmogelijk	als	er	 in	 je	naaste	omgeving	geen	
mensen	zijn,	die	zich	juist	met	heel	andere	zaken	bezig	houden.	Gelukkig	waren	er	altijd	
personen	die	mij	van	tijd	tot	tijd	even	uit	mijn	ivoren	toren	haalden.	Vrienden	en	familie	
die	onvoorwaardelijk	achter	mij	gestaan	hebben	tijdens	de	lange	periode	waarin	ik	met	
dit	project	ben	bezig	geweest.	Alie en Louis de Jonge,	de	 tochten	op	MS	Boschwad	en	
MS	Noordster,	de	wandelingen	op	het	Wad	en	de	gesprekken	tijdens	het	varen,	maar	
vooral	na	het	varen	(!),	waren	(en	zijn)	voor	mij	een	heerlijke	ontspanning	tussen	de	
werkzaamheden	door.	Marianne Bogaard,	met	jou	deel	ik	niet	alleen	het	varen	op	de	boot	
en	het	genieten	van	het	Wad,	maar	ook	onze	vriendschap,	sinds	jij	in	1996	naar	Noord-
Groningen	kwam.	Dank	daarvoor!	Herman Goedhart,	dank	dat	jij	mij	regelmatig	meenam	
naar	interessante	en	mooie	concerten,	vaak	in	kleine	zaaltjes	of	in	eeuwenoude	kerken.	
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Ik	hoop	de	uitstapjes	naar	Amen,	Lage	Vuursche,	Borger,	de	Gashouder	of	Westzaan	
nog	vele	 jaren	met	 jou	en	Lydia	 te	mogen	maken!	Carin Meijer,	ervaringsdeskundige,	
dank	voor	je	 luisterend	oor	en	nuttige	adviezen!!	Mannie Fieten,	buurvrouw,	bedankt	
voor	 je	aanhoudende	belangstelling	voor	het	verloop	van	het	proefschrift,	het	willen	
dienen	als	‘proefpersoon’	voor	de	interviews	en	voor	het	uitlaten	van	Syta,	onze	Friese	
Stabij,	wanneer	ik	weer	eens	naar	Groningen	of	Utrecht	moest.	Baukje Besling & Jeroen 
Onderwater,	jullie	ken	ik	al	zo	lang,	dat	ik	niet	kan	bedenken,	waarvoor	ik	jullie	in	het	
bijzonder	moet	danken.	Jullie	waren	en	zijn	er	gewoon!	Dank	dáár	voor!	Joke Poolman 
en	Henk Dekker,	ook	jullie	meeleven	is	niet	onopgemerkt	gebleven.	Dank!!	

Tenslotte	wil	ik	mijn	verdere	familie,	schoonfamilie,	vrienden	en	kennissen	bedanken	
voor	de	belangstelling	en	aanmoediging	die	ik	van	jullie	ervaren	heb.	Waar	ik	mee	bezig	
was	stond	misschien	soms	ver	van	jullie	af.	Door	jullie	onophoudelijk	vragen	hoever	ik	
met	‘mijn	studie’	was,	heb	ik	mij	altijd	gesteund	gevoeld!

Pa en Moe,	 aan	 jullie	 draag	 ik	 dit	 proefschrift	 op.	 Ik	 zou	 de	 psychologische,	
pedagogische,	onderwijskundige	en	sociologische	theorieën	uit	dit	proefschrift	kunnen	
gebruiken	 om	 te	 duiden	 hoe	 deze	 ‘1.25-leerling’	 de	 afgelopen	 52	 jaar	 heeft	 geleerd	
gebruik	 te	maken	 van	de	 kansen	die	 op	 zijn	 pad	 kwamen:	 de	 genetisch	 aangeboren	
capaciteiten,	een	stimulerende	omgeving,	de	interactie	tussen	zijn	eigen	ambitie	en	de	
boodschap	die	hij	van	huis	uit	meekreeg	dat,	als	je	de	kans	kreeg,	je	daar	dan	ook	gebruik	
van	moest	maken	 (want	 zijn	 ouders	 kregen	die	 kansen	 vroeger	niet!).	Daarnaast	 de	
mogelijkheden	in	het	onderwijs	om	opleidingen	te	stapelen,	wat	doorzettingsvermogen,	
de	 juiste	mensen	om	hem	heen	en	zo	nog	een	aantal	 factoren,	waar	hij	zelf	 lang	niet	
altijd	zicht	op	heeft...	Dat	doe	ik	niet,	want	daarmee	doe	ik	jullie	te	kort!	Dank	voor	de	
kansen	die	 jullie	geboden	hebben	en	de	onvoorwaardelijke	 steun	en	 liefde	waarmee	
ik	ben	opgegroeid,	en	die	mij	mede	hebben	gemaakt	tot	wat	en	wie	ik	nu	ben.	Ik	ben	
dankbaar	dat	jullie	er	nog	bij	zijn‼

Ook	 dank	 ik	 mijn	 zus	 Carolien	 en	 mijn	 broer	 Adriaan,	 zijn	 vrouw	 Alice	 en	 hun	
kinderen	Ruben, Elien, Stijn en Jan.	Carolien,	ik	heb	helaas	afscheid	van	je	moeten	nemen,	
op	het	moment,	dat	ik	aan	dit	project	begon.	Ik	vraag	me	regelmatig	af,	wat	jij	ervan	zou	
vinden,	omdat	jij	een	haat-liefde	verhouding	met	‘leren’	had.	Ik	vrees	dat	ik	dát	nooit	
te	weten	zal	komen,	maar	ik	weet	dat	je	blij	voor	me	zou	zijn!	Adriaan,	we	doen	totaal	
ander	werk,	maar	ik	vind	het	mooi	om	te	ervaren,	dat,	als	het	gaat	om	het	maken	van	
keuzes,	het	genieten	van	de	vrijheid	en	gebruik	maken	van	creativiteit	bij	het	oplossen	
van	vraagstukken	(‘storingen’	in	jouw	werk),	wij	als	broers	ook	veel	gemeenschappelijk	
hebben.	Dat	heeft	me	gesteund	de	afgelopen	jaren!

Het	laatste	woord	is	voor	jou,	lieve	Alexandra.	Je	onvoorwaardelijke	steun,	wanneer	
ik	weer	eens	niet	gezellig	was	en	mij	terugtrok	in	mijn	‘hok’;	wanneer	ik	je	alleen	naar	
Duitsland	liet	gaan	tijdens	de	pinksterdagen,	omdat	ik	zo	nodig	moest/wilde	schrijven.
Dank	voor	je	‘rustig	blijven’,	als	ik	weer	iets	‘spannend’	vond.	Zonder	jou,	had	dit	boekje	
er	niet	gelegen!	Lief,	dank	voor	wie	je	bent!
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Bé	 Poolman	 was	 born	 on	 September,	 6th	 1963	 in	 Tollebeek,	 a	 small	 village	 in	 De	
Noordoostpolder.	 After	 he	 became	 a	 teacher	 in	 1983,	 he	 studied	 ‘Orthopedagogiek’	
(Special	Needs	education	and	Youth	Care)	at	the	University	of	Groningen.	His	master	
dissertation	 (1991)	 was	 about	 the	 evaluation	 of	 interventions	 in	 education,	 using	
single-case	 study	methodology.	 Following	 his	master	 study	 Bé	 was	 employed	 as	 an	
educational	 psychologist	 at	 Advies	 &	 Begeleidings	 Centrum	 Groningen	 (ABCG),	 an	
educational	service	center	in	Groningen.	He	coached	teachers	and	parents	in	schools	
in	socially	deprived	areas	in	the	city	of	Groningen	in	helping	children	with	learning	and	
educational	 difficulties.	 In	1991,	his	 interest	 in	one	 aspect	 of	 language	development	
already	showed	as	he	and	his	colleague	that	time,	drs.	C.J.	Wieringa,	published	a	reading	
test,	 the	 so-called	 ‘Woordleeskaarten’.	 As	 an	 educational	 consultant,	 Bé	 also	 trained	
teachers	in	coping	with	differences	between	children	in	the	classroom	and	in	writing	
individual	 education	 plans	 (IEP’s)	 for	 children	 with	 special	 needs.	 He	 also	 trained	
remedial	 teachers	 in	 setting	 up	 a	 school	 attainment	monitoring	 system.	 In	 2000	 he	
qualified	as	GZ-psycholoog	(public	health	service	psychologist).

Since	2000,	Bé	was	subsequently	appointed	‘project	leader’	at	the	ABCG	in	various	
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