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VOO RWO OR D

Reeds in een zeer vroag stadlum van NfPG-TN0 projekt 529 'VroegtlJdlge
herkenning van leerstoornissen' deed zich de behoefte gevoelen aan een

onderzoeksinstrument waarmee op systematÍsche wiJze de gezinsomgeving

van een kleuter in kaart kan worden gebracht. De tljd om een dergellJk

instrument te ontwikkelen ontbrak echter helaas. Een oplossing voor

dit probleem werd gevonden door de behoefte van het NIPG-TN0 te laten

konvergeren met de belangstelllng en energle van de vakgroep Arbeids-

en Organlsatiepsychologie (afd. psychodlagnostlek) van de VU. Met name

de psychologen H. van der Fl1er, L. Schaap en J.N. Zaal verklaarden

zich bereld de ontwlkkellng, konstruktie, analyse en beschriJving van

een dergelljk meatlnstrument ter hand te nemen. Het konkrete resultaat
hlervan treft U aan in dit rapport onder de naam GOI (Gezinsomgevings-

inventaris). A1s zodanig vormt ïnterim-rapport 10 een noodzakellJke

aanvulling op fnterlm-rapport 5, waarin weliswaar de volledlge GOI ge-

publiceerd werd r mdàr enigerlel onderzoeksgegevens nog volstrekt ont-

braken. Voor een deel is 1n de betrokken leemte nu voorzíen, zIJ het

dat verder onderzoek geboden Ís: op een aantal punten vertoont de GOI

namelljk a1le kenmerken van een pl1ot-instrument. Daarnaast zijn nog

nlet a1le beschlkbare gegevens Ín hun onderllnge samenhang onderzocht.

In een later stadium van proJekt 529 zal hierover alsnog worden ge-

rappc;teerd.

Het onderzoek met de GOI is dankzij de hulp van velen tot stand gekomen.

Ofschoon het ondoenlÍjk is leders bijdrage volledig tot ziJn recht te
doen komen, willen wij hier toch graag enkele mensen persoonlijk be-

danken voor hun Lnzet bij de organÍsatie van het veldwerk. Iïet name

R,J" van Alphen de Veer (psycholoog, NIPG-TNO), G. van Beurden (ieugd-

arts, GGD Den Boschl, E.H, Houtzager (jeugdarts, GGD Den Bosch), t^,. Nljs
(jeugdverpieegkundige, GGD Den BoschJ en R.lï. van Waarden (psychologe,

SAC Den Boschi. Speciale dank gaat verder uÍt naar lY. Schlatmann (school-

maatschappelijk werkster, NIPG-TNOJ die met eindeloos geduld de G0I

i-:eef t afgenomen en later op fouten heeft gekontroleerd.

\/oor de goede orde dient verder vermeld te worden dat ondergetekende

zlch beperkt heeft tot de supervisie van het veldonderzoek, het schrij-
ven van de onderzoeksopzet (hoofdstuk 4) en tot de eÍndredaktle van
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onderzoekslljsten en rapport.

Lelden, ju11 1976 J.J.F. Schroots,
psycholoog-proj ektleider NIPG-TNO
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SAÍ"IENVATTING

In d1t rapport wordt da ontwikkeling van een vragenliJst, de Gezlns-

omgevlngsinventarls (GOI) besproken. Als ultgangspunt voor de konstruk-

tle van de verzameling ttems (vragen) diende het omgevingsmodel van

tr/oIf (1965). fn dit model worden omgevingskenmerken geformuleerd, welke

mogellJk relevant zíJn voor de lnteLlektuele ontwlkkelÍng en potentlë1e

schoolvorderlngen van sehoolverlatende kLeuters.

De GOI bestaat ult drie delen: ean schriftelijk in te vullen vragen-

liJst voor de moeder, een gestruktureerd mondellng lntervlew met één

van de ouders en een vragenllJst voor de kleuter, af te nemen door de

leldster. fn totaal omvat de GOI 253 ltems.

Afname van de GOf vond plaats biJ een groep van 41 5 schoolverlatende
kleuters. lïet het oog op de vallderÍng ls tevens ean test voor het al-
ggmeen kognitief ontwikkellngsnlveau afgenomen, c.q. de Leidse Diagnos-

tlsche Test (Schroots & Van Alphen de Veer, 1974). Genoemde groep kLeu-

ters is daarna gevolgd tot en met het eind van de eerste kLas basls-
onderwlJs, zodat ook schoolvorderingengegevens verzameld konden worden

via lees- en rekentoetsen [Brus,1973; Van Calcar et al., 1974: en

Heesen et al. , 1 969 J .

Na faktoranalytisch onderzoek van de verschillende lijsten, bleek de

GOf-vragenlijst moeder de baste faktorstruktuur op te leveren. Een

drietal faktoren werd gevonden, welke als volgt benoemd zijn:
Intellektueel kllmaat, Streng en prestatlegerlcht, en Ver-
bale stimulerlng. De totale variantie van iedere faktor wordt rBSp.

voor 50,11,5 en 7.3? verklaard door een senvoudlge varlabele a1s het

sociaal-ekonomisch niveau van de kleuter. De onderlinge samenhang tus-
sen de drle faktoren is verder a1s volgt: fntellektueel kllmaat - Ver-

bale stlmulering: r=.39; Intellektueel kllmaat - Streng en prestatie-
gericht: r = -.351 Verbale stlmulerlng - Streng en prestatiegericht:
r = ,01 .

De verbanden tussen de GOI enerzijds en algemeen kognitief ontwikke-
lingsniveau en schoolvorderingen anderzijds, bleken vrlj laag te zijn:
een noemenswaardige invloed van ds drle omgevingsfaktoren op school-
vorderingen en intelligentie werd nlet gevonden, met name nlet wanneer
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de verbanden afzonderLiJk werden EEkeken voor de drle verschLllBnde

sociaal-Ekonomische nlveeugroepBn. Na uitpartlallserlng van het eocleal-

ekonomiech nlveau bleek overigens een groot aantal afzonderliJke vragen

signlflkante korrelaties te vertonEn met schoolvorderingen en/af Lej.dae

Olagnostlsche Test. 0m paychometrische redenen 1s echter BBn multÍpela

regressie-anaLyse achtertlege gelaten.

KonKluderend mag gesteld wordan dat het faktoranalytlsch onderzoek van

de GOI egn aantal goed j.nterpreteerbare faktoren heeft opgeleverd, re-

sulterend in dnle schalen met een beperkt aantal vragen. Genàemde scha-

len verklaren echter niet veel meer verschlllen in schoolvorderlngen en

algemeen kognltief ontwiktrellngsnJ.veau dan een eenvoudige variabele als

soclaal-ekonomisch nlvsau" Is de betekenls van de hier onderzochte om-

gevingsfaktoren. ln prediktÍeve zln beperkt, niet u1t het oog verLoran

mag worden dat gezinsomgevlngskenmerken lnhoudellJk andere en m6ér ln-
formatie blEden dan één enkele varlabel.e als socÍaal-ekonomlsch nlveau.

Nader onderzoek zal moeten l.eren ln hoeverre aen verfiJning van da hi.er

beschreven schalen ook tot betere predlktleve resultaten kan lElden.
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1 . I D o.o-rjr_t-roJr l n É,_. F c h o qI p le s LgF 19 _e n 
"s-o 

c i a qUn i f.i.eg

De bijdrage van Van Calcar et aI, (1968) in -t'tai; verborgen taient'
van Van Heek el al ", opent met enkele tabellen ontleend aan het

onderzoek van Husèn 1.196'7 J waar'Ín voor een twaalftal landen een overzlcht
wordt gegeven van de deelname aan het unÍversitaira onderwijs voor de

verschillende sàcla1e klassen. Het aandeel van de Klnderen van de hand-

arbeÍders varleert per land, ÍTrEàr komt 1n enkele west-europese landen

waaronder Nederland, niet boven de 10?"

Het onderzoek van Van Heek et aI, rLcht zich op een eerder tijdstip in
de opleidlng: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onder-

wi.Js. Reeds op dat tijdstip vertoont het leerlingenbestand een overver-
tegenwoordlging van kinderen uit de hogere milier.rs " Een situatie dle
overigens aI wordt aangetroffen als de kinderen nog maar net op de basis-
school zitten [Van Calcar et al",1968]" De relatleve achterstand van

kinderen rran handarbeiders ten opzÍchte van hun Ieeftijdgenoten, wordt

in het voortgezette onderwljs in Nederland nog groter. Dlt 1s een van de

konklusies dÍe men zou kunnen trekken uit het schoolgeschiktheidsonder-
zoek van Van Weeren (1968.1 " fn dar onderzoek is met behulp van multipele
::egressietechnieken het latere schoolsukses voorspeld" De schoolpresta-
ties in hei vcortgezette onderwijs b1íjken behalve van de intellekti.lele
kapacitelter: en de schooi.prestati.es op de baslsschool - gemeten met ob-
jek,tieve tesí:s en toetsen - mede afhankelÍJk van het oordeel van de on-

derwijzer van de zesde klas en van het beroep van de vader van de leer-
Iing" Het Deroep van de vader Ís als laatste variabele aan de regressie-
verge}ijking toegevoegd. Dlt betekent dat de bijdrage van 'vader' nLet
xan berusten op een sarnenhang met de eigenschappen van het kind (intel-
IÍgentie en schoolprestatiesr en de beoorcielingen van de onderwÍJzers.
En dat is uiteraar:d het :pmerkelljKe ,ran deze resultaten,

Het uitgeoreide omgevingsonderzoek verricht in het kader rran het talen-
tenproJekt van Van Heek geeft echter niet aan welke ander'e eigenschappen,
gedragingen en Kondlties schu1l gaan achter het beroep rran vader. Niet-
temin komr men in 'Het ver.borgen talent' tot de slotsom dat er geen

ilÉBmenswëardige reserve oegraat aan geschikte leerlingen voor het voort-
gezet o,:derwijs; "gegeven het huidtge NederLandse onderwljsbestel" wordt

er veillgheÍdshalvB aan toegevoegd" Deze ultspraak is vooral gebaseerd
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op de lnderdaad hoge korrelaties tussen de voorspelllngsscore enerzlJds

en de keuze van de voortgezette opleidlng en het latere schoolsukses

anderziJds 
"

Van verschillende kanten 1s deze konklusle aangevochten (Boon van 0stade,

1972t Van Kemenade & Kropman , 1972). De krltiek heaft zowel betrekking

op de definitie van geschÍktheid als op de deflnitie van resarve.

Schoolgeschiktheld wordt gedeflnleard in termen van de multlpele regres-

stevergelijklng_waarmee, ongeacht de aard van de varlabelen, de latere

schoolprestatles het beste voorspeld kunnen worden. Mede gelet op het

doel van het onderzoek zou het voor de hand gelegen hebben de keuze van

de varlabelen mede afhankelfik te stellen van de mate waarln deze passen

in de theorleën omtrent indlviduele geschiktheden. Het valt echter te
betwlJfelen of 1n det geval ook een niet nader te speclflceren soclale-
status-varlabele deel ultgemaakt zou hebben van de schoolgeschlktheld.

Terzijde zj.J opgemerkt, dat de gehanteerde voorspelllngsscore vanzelf-

sprekend een spurleus hoge korrelatie heeft met de soclaal-ekonomlsche

status (SESl.

De reserve aan talent wordt gekoppeld aan de kans van slagen die de

leerling heeft, gegeven zlJn voorspelllngsscore. Daarmee wordt gebleken

geschiktheld vervangen door de predlkatoren van geschÍktheid (de tests
dusJ, terwljl reserve afhankal{k wordt van de mÍnimale kang van slagen

waarmee men nog genoegen kan nemen

Deze voorstelllng van zaken geeft geen helder beeld van de faktoren dle

1n onderlinge wlsselwerking bepalend ziJn voor het gedeelte van de leer-
lingen dat, hoewel afgewezen, toch zou slagen. Het is Juist dit deel van

de leerlLngen - de foute posltieven in termen van een besltskundige be-

nadering - dat een ondubbelzlnnige definitie zou opleveren van de re-
serve. Deze zou bovendlen ln het verlengde 1lggen van wat bedoeld wordt

met geschiktheld in het onderzoek van Van Heek. Een dergelijke reserve

nu is aanwezlg in alle situaties waarin

a" de toekomstlge geschlktheÍd ni.et perfekt voorspeld kan worden; an

b" nlet ledereen, geschikt of ongeschlkt, wordt toegelaten"
Met andere woorden: waar geselekteerd wordt 1s ean reserve en deze is
bovendÍen groter naarmate strenger wordt geselekteerd.

De konseKwentles van d1t model voor konklusies omtrent de veronderstelde

reserve aan talent kunnen verduldelUkt worden met behulp van enkele ta-
be11en, DaarbÍj moeten enkele kenmerkan van de selektle-situatie worden
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gespecificeerd zoals de kwaliteit van het aanbod, de selektieratio en

de validiteit van de informatie. Aanslultend bij de desbetreffende gege-

vens uit'Het verborgen talent'kan de validiteit van de toewijzings-
procedure worden gesteld op "75. Het percentage leerlingen dat wordt

toegelaten is voorts gelijk aan het gedeelte dat geschikt 1s, dat wil
zeggen oat later het diploma haalt, dan we1 zou halen indlen de leerling
was doorgestroomd, De genoemde percentages zouden dan voor drie onder-

scheiden milleugroepen {hoog, midden en laag milieu) gesteld mogen wor-

den op resp" 60-, 40 en 2OZ (tabel 11.

Tabel 1, Verdeling van de beslissingen uit drie milleugroepen,
gelet op het percentage geschikte en toegelaten leerlingen

midden m1lier.r
.P
v..-l
.C,
o
UI
o
bI)

we1

niet

hoog milieu

12 48 60%

28 12 402

402 602 1OO"4

nlet wel
toegelaten

12 28 4AZ

48 12 60%

60 2. 402 1002

niet we1
to egelaten

laag milieu

I 12 202

72 I 80%

802 202. 1002

niet we1
to egel aten

0ver a1le betrokken leerlingen berekend is het percentage geschikte

leerllngen dat niet doorstroomt (foute posltieven) het grootst in de

hoogste milieugroep" Stellen we echter het aantal geschikte leerlingen
op 100, dan blÍjkt j.n het laagste mÍlieu de reserr/e aan talent 66%, die
in de beide overige milieus resp" 42,5 en 25e", De omvang van de ver-
schlllende klassen is verder dusdanig, dat de verhoudingen een nog ex-

tremer beeld zouden vertonen wanneer de reserves uitgedrukt werden in
absolute geta11en.

De grote verschillen in reserve aan geschikte leerlingen, samenhangend

nret de geríngere deelname van kinderen uit de lagere milieus aan het

voortgezet onderwijs, de geringere schoolprestaties van dergelljke kln-
leren bij de start van de schoolloopbaan en het toenemen van de verschil-
1en gedurende de oplelding, vor,rren de belangrÍJkste drljfveren achtar
het onderzsek naar de betekenis van sociale achtergronden en ervaringen

van kinderen voor de ontwÍkkeling van hun intelligentie en het leveren

van schoolprestaties.
ïn tal van onderzoekingen is de relatie tussen intelllgentie en school-
prestaties enerzijds en sociale achtergrondgegevens als de sociaal-
ekonomische status (SES), opleidlngsniveau van de ouders en urbanisatie-
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Tabel 2. overzlcht van omgevlngsfaktorEn dl3 rg8paktlevellJk de algemene lntBl1Íg€ntig
En dE schoolpreatatiEB beÍnvloEden

algemEna lntelllgentie schoolpreBtatlB

A. Stlmulsren prestètÍemotivatle A. Kllmaat voor prEstatlemotivatlE

1, aard van dB lntellektuele verwach- 1. asplratle met bgtrekklng tot oplei_
tlngen van de oudgrs dlng v€n de oudars zalf

2' aard van de lntellektuelB asplratl68 ?. ouderllJke asplratlss m€t betrskking
ten aanzlen van het klnd tot hst oplEidlngsnlvgau vèn het

3. hoeveelheid infofinatle over de in- klnd
tellektuele ontwlkkellng van het 3. mate waarÍn ouderg zlch bEkonrneren
klnd om de EchoolprestatÍes van hBt kÍnd

4' aard van dB belonlng voor de Íntel- 4. soclale drang tot goede schoolpr.s-
lektuele ontwlkkBllng tatles

5. belonEn van schoolvorderingen
6. kennls van de Bchool.vordaringen

7. voorbereldingen om gesteld oplel-
dlngsdoel tB bereik8n

B. Stlmuleren van de taalontwikkelÍng B. Stlmuleren vèn de taalontwlkkgllng
1. benadrukken ta€lgebrulk Ín allerlet 1. benadrukken taalgebruÍk 1n allerlel

sltuatj.es sltuatles
2. mogeliJkheid woordenschat te ver- Z. ÍrEggllJkheid woordenschat tB ver_

groten groten
3' benadrukken van foutloos taèlggbrulk 3. benadrukkBn van foutloos taalgebrulk
4' kwalÍtElt van het beschlkbare taal- 4. kwoltteit vÉn het beschlkbare taal-

model model

C' lvlogelljkheden voor alSemene ontwlkkellng C. Flate en aard van hulp blJ hBt ovgrr,rlnnan
(general 1earnlngl van schoolse plgglsmBn

1. mogellJkheden die thuis geboden wor-
den

2. mogellJkheden buÍtenshuls (mBt ult-
zonderlng ven de schoolJ

3. beschlkbaar zlJn v€n voorzleningen
4. beschÍkba€r zlJn van bo6k€n, naslag-

werken, perlodlBken, blbllotheek
5. aard en hoeveelheid hulp om de alge-

mene ontwlkkelÍng te bevordErEn

0. Aktivlteltsnlveau van de voor het klnd
belangrlJke lndlvlduen

E. fntellektugel niveau v6n de omsevÍ.ns

F. WBrkgewoonten dle v6n h€t klnd verwacht
wordEn
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graad anderzijds aangetoond. Dergeli.jke resultaten onderstrepen welis-

waar het belang van de social.e achtergrond maar geven geen inzicht Ín
de processen en konditles die deze relaties kunnen bewerkstelligen. 0ok

bieden zij geen aanknopingspunten voor het begeletden van kinderen in

de konkrete onderwlJssltuatie, noch voor het aanpassen en formrJleren

van doelstellingen van ean onderwiJsbeleid.

ïn verband met dit laatste zijn van grote betekenis de onderzoekingen

naar socialisatieprocessen van Hess & Shipman (1965) en de taalmodellen

in de verschillende sociale mÍ1ieus (Bernstein, 19621" Ïn het kader van

dit onderzoek zljn 1n het bijzonder van belang de studles waarln men

gepoogd heeft een totaal beeld te schetsan van relevant geachte omge-

vingsvariabelen,0p enkele van deze studles zal in het nu volgende

nader worden ingegaan.

1 .2 Omeevinesonderzoek van l,,Jo1f

Een van de eerste en meest bekende pogingen om op systematische

wijze een groot aantal relevante omgevingskenmerken in kaart te brengen

1s ondernomen door Wolf (1S65J" 0fschoon een definltief onderzoeksver-

slag nooit gepubllceerd 1s, heeft zijn onderzoek grote bekendheid ge-

kregen door de uitgebreide aandacht die hieraan is besteed door Bloom

(19641.

Wolf heeft zich bij
toren gebaseerd op

Heob (1949J en Hunr

worden !

1 " de. omgeving is opgebouwd u1t een groot aantal 'subenvironments'

die eIK voor zich bijdragen tot de ontwikKelÍng van een bepaalde

elgensehap iintelligentie, schoolprestetles, enz.) ;

2. die omgevÍr,gsaspekten dlerren gemeten te worden die direkt van in-
vloed zijn op bepaalde 'abÍlities', de zogenaamde proeesvariabelen;

3. de omgevÍng dient gemeten te worden door mlddel van een groot aan-

ta1 omgevingsaspekten dÍe kunnen worden beschouwd als een steek-

proef uit een grote verzameling van r,rÍteenlopende pr'ocessen,

4. omgevingsvariabelen dlenen op systematische wljze Ln verband ge-

bracht te worden met indivlrluele eigenschappen"

Met name de laatste twee punten duiden op een werkwiJ ze dLe verwant is
aan het onderzoek van indlviduele verschlllen door mlddel van psycholo-

gische tests. Aangezien de meest direkte, 1n elk geval de vroegste en

mogelijk de meest indringende, lnvloeden zÍeh afspelen 1n de hulselijke

de samenstelling van zijn 11Jst van omgevingsfak-

heu werk en de ideeën van onder andere Bayley (1957),

(1S61 ). ZiJn benaderlng kan a1s volgi getypeerd
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omgevtng van het klnd, heeft de door t^lolf opgestel.de lust van hypothe-

tische procesvarLabelen vooral betrekking op de ouders en het gezi.n" Er

wordt een onderschetd gemaakt naar processen d1e (vooralJ van lnvloed

zljn op de algemene lntelllgentle en die welke de schoolprestatles be-

lnvloeden,

Zoals uit het overzicht Ín tabel 2 b1Ukt, overlappen de indellngen. Het

duldelljkst 1s dat het geval. met het stlmulsren van de verbale ontwikke-

Ilng, mlnder drrJdelljk Ís de overeenkomst tuesen 'Stimuleren van de

prestatiemotivatie' en'Klimaat voor prestatlemotlvatle'x) .

In het onderzoek van Wolf blj de ouders van 1 60 5e klassers uit alle
lagen van de bevolklng, zfln zowel net behulp van vragenllJsten a1s met

beoordelingsschalen scores verkregen voor elk van de procesvarÍabelen.

De korrelatle tuesen de totaalscore voor de lntellektueIs omgevlngsfak-

toren en het IQ was 1n de orde van .70, beduldend hoger dan de komela-

ties voor bekende lndlkatoren voor SES zoals soclale status, beroep of
opleÍd1ng van vader (.20 - .40). SoortgellJke verbanden zijn gevonden

voor de schoolprestatlefaktoren. Voor de desbatreffende omgevlngsfakto-

ren bedroeg de korrelat1e.80, voor de SES-varlabelen .50. Zel.fs indlen

in de multipele regressievergellJkLng de omgevingsfaktoren als tweede

groep variabelen werden opgenomen n6 intElli.gentie steeg de multlpele

.korrelatie met schoolprestatles nog van .76 naar .87, Een onwaarschlJn-

11jk hoge waarde, temeer wanneer rekenlng gehouden wordt met de onbe-

trouwbaarheld van de varlabelen. Wolf konkludeert dan ook tereeht dat

de konceptuallserÍng van omgevlng 1n procesvarlabelen een vruchtbare

benaderlng 1s voor het onderzoek naar de betekenis van omgevlngslnvloe-

den.

Niettemin ontbreken voor enkele ultgangspunten de noodzakellJke empÍr1-

sche gegeVeos. Zo vermeldt Wolf nÍet of de door hem gehypothetlseerde

variabelen ook j.n het empirl.sch materlaal a1s onafhankeliJke en vo1-

doende homogene dimensles naar voren kwamen. Eén van de pellers van het

omgevlngsmodel, te weten de ab1l1ty-speclfieke lnvloed van omgevlngs-

proees-varlabelen, wordt voorta niet door de resultaten ondersteund.

Het zou hier gaan om de dlfferentÍëIe validÍtelt (Drenth, 1975) van de

omgevingsfaktoren 
"

Later onderzoek van o,a. Whlteman & Deutsch (1968) en llarJorlbanks 11972)

De ultwerkÍng van
genomen ult,Bloom

'stimulersn van de prestatlemotlvatie' ie over-
(1S64).

xj
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bevestigt de betekenis van verschlllen tn de soclaal-kulturele gezlns-

omgeving voor de intellektuele ontwtkkeling, 1n het bljzonder van de

verbale intelligentie" Deze omgevingsverschillen doen zlch ook voor bln-

nen de soclale m1l1eus en zi.jn zelfs aantoonbaar op zeer Jeugdige leef-
tijd (Wachs et aI., 1973) ,

1.3 0meevlnssonderzoek Ín Nederland

In Nederland ztjn verschillende soortgelJ.jke onderzoekingen uÍtge-

voerd" De bekendste zijn dle van Drop et aI. (1S68), Vervoort t1968),

Van Ca1car et a1. (1S68), Rupp 1STA) en tYens (,1g72J. De laatste twee

studles zijn in het kader van ons onderzoek van bijzonder belang. In

belde onderzoekingen zijn de omgevingskonditles op een systematlsche en

gedifferentieerde wljze gemeten j.n relatie tot lndlviduels kenmerken a1s

leesprestatles (Ruppl en verbale intelllgentÍe (MensJ. Bovendlen 1s de

samenstelling van de onderzoeksgroepen èn naar leeftijd èn naar sociaal

mÍ1leu gelijk aan de hier gerapporteerde. Achtereenvolgens zu1len de be-

langrlJkste onderzoeksresultaten van Rupp en lYens worden besproken.

In het onderzoek van Rupp wordt gesproken van kultuurpedagoglsch nivo

van het gezin" Daarmee wordt gedoeld op:

1. het geven van lmpulsen aan de kognltieve ontwikkelÍng van het klnd;

2. het betrokken zlJn van ouders blj de school en het naar school gaan

van het klnd; en

3. het waarnemen van een positteve ontwikkellng biJ het kind èn een

kwalitatieve verbetertng van het onderwijs.

Deze drie aspekten vormen de samenvattÍng van een 15-ial vragen die

bleken te diskrimineren tussen goede en slechte Lezers (Enschedese less-
kaartenl, óók binnen de laagste soctale klasse. Omdat deze resultaten

werden verkregen b1j een exploratleve analyte van een omvangriJke vra-
genlÍjst Idie voor een andere prob]eemste11i.ng was ontworpen) zíin, na

llteratuurstudie, nieuwe vragenlijsten semengesteld met het oog op een

naciare analyse van de betekenls van het kultuurpedagoglsch nlvo voor de

schoclprestatÍps 
"

ïwee groepen esrste klassers zi.jn onderzocht met twee nogal verschll-
lende vragenli.jsten. De eerste groap (I) bestond ult een representatleve

steekproef van eerste klassers van basisscholen l.n Utrecht [N = t 1000),

de tareede groep (II) Is op zodanige wijze uit de eerste geselekteerd dat

goede en slecnte iezers uergellJkbaar waren terr opzichte van gezlns-

strukturele en materlëIe kenmerken, de persoon van de leerkracht en
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enke1e andere kenmerken [N = 60).

0p grond van de resultaten van belde onderzoeklngen 1s het kultuurpeda-
gogisch nivo a1s volgt gedefinleerd (tussen haakjes de aandulding van

de groep waarLn een signlflkant verband 1s gevonden tussen de vraag en

de leesprestaties van het kÍndl.

1. Impulsen aan de kognitÍeve ontwlkkellng
- voorlezen, doen van gezelschapsspelletJes (I)
- voorschoolse vaardlgheden leren (IIl
- woordspóff"t3es doen met het kind (IIl
- ult eigen beweging iets leerzaams vertellen (II)
- interessante plaatsen bezoeken met het kind (Iï)
- ouders houden van lezen (II-ï)
- ouders hebben meer boeken (II)
- ouders kopen speelgoed omdat het leerzaam is (IIl
- ouders vinden het prettlg a1s kinderen veel vragen (II)
- kinderen hebben meer Bpeelgoed met ultbouw-mogellJkheden (IIl

2" BetrokkenheÍd bij de sehool

- nut van het leren rakenen (I)
- aandacht voor het schoolrapport (IIl
- meer motieven voor schoolkeuze (II)
- hoger aspiratienivo ten opzlchte van de oplelding van het klnd (IIl
- aanmoedigen van het kind (lIl
- vragen naar de reden a1s het klnd niet naar gchool wll (II)

3. Geloof 1n het effekt van elgen optreden blJ de opvoeding en 1n de

maatschappij (I+ïIl

4, Waarnemen van posltleve veranderlngen in het kind, In de ontwlkke-

llng van het onderwljs en 1n de opvoedlng van het elgen kind verge-

leken met de opvoeding d1e de ouder zelf genoten heeft

Voorts blijkt uit dit onderzoek dat eerste klassers met goede leespres-
taties meer binnen spelen (fJ, meer'waarom-vragen' stellen en meer weet

hebben van rekenÍngen en kosten (ï1.

VergeliJken wij deze aspekten met die welke h/o1f onderscheldt, dan valt
op dat met uitzonderlng van 'betrokkenheid blJ de school' verschlllen
ziJn gevonden die öf voor beide krlterla van belang geacht worden (sti-
muleren van de taalontwLkkeling) èf julst voor de ontwlkkellng van intel-
llgentle in plaats van schoolprestaties. t^/oIf ls evenwel op dit punt niet
voldoende speciflek om aen overaenkomst met of verschll tussen zlJn model
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en het kultuurpedagogisch nlvo duldelÍJk te kunnen konstateren" Een op-

vallend verschil met Wolf is overlgens dat 1n Rupp's onderzoek gedra-
gÍngen van het kind zèIf a1s aspekten van de gezinsomgeving worden op-
gevat (cf. Van Calcar et al.,1968). DÍt 1s voor een deel een kwestle
van de wiJze waarop de omgevlng gedeflnieerd wordt. Wanneer de nadruk

wordt gelegd op het felt dat het de ouders zijn di.e het klnd op deze

manier beoordelen is er a1le reden om van een omgsvingsfaktor te spreken.

Worden de antwoorden volgens het bekende lnventarlsatle-prlncipe gewaar-

deerd naar inhoudeliJk lnformatle dan blijken lndlviduele elgenschappen

van het klnd als omgevingsvariabelen te worden beschouwd. Dat laatste
lljkt ons nlet verdedlgbaar.

Het kultuurpedagogisehe nivo 1lJkt door Rupp gehanteerd te worden ars
een unldlmensloneel begrlp. fn elk geval worden ln zljn onderzoek geen

pogingen gedaan om de verschÍ11ende dlmensles op hun empirische onaf-
hankeliJkheid te onderzoeken. Psychometrlsche methoden worden in het ge-

heel niet gebruikt. Gegevens over betrouwbaarheld ontbreken, evenal.B

valldlteltsgegevens voor de totaalscore van kultuurpedagoglsch n1vo.

Ívlede gelet op het voorgestelde gebrulk van de liJst Ís dat te betreuren.

Het onderzoek van lYens U972J is het meest recent en tevens het meest

uitvoerige onderzoek naar de betekenis van de gezlnsomgevlng voor de ont-
wikkeli.ng van de lntelli.gentle. De titel 'Taalvaardigheld van kleuters'
1s overigens in zekere zin mleleldend. De term taalvaardlgheld roept
associaties op met de bekende schoolvakken en Buggereert daardoor dat
het om schoolprestaties gaat. In feite is echter een aantal intelli-
gentietests afgenomen die vooral de verbale lntelllgentle-komponent
meten. Het onderzoek is uitgevoerd op een steekproef van 200 vlJfJarige
kleuters uit Nijmegen. De verschlllende omgevingsaspekten ziJn onder-
zocht met behulp van een ultvoerige vragenllJst. Mens heeft de vragen

ingedeeld in een aantal a prlori kategorÍeën. Blnnen elke kategorle 1s

een groot aantal vragen weer onderverdeeld in groepen. Voor zovclr van

toepassing zlJn deze groepen met behulp van multivariate technieken (R-

en Q-analyses) gereduceerd tot somvariabelen. Vervolgens ziJn de korre-
laties berekend met sES en verbale intelligentie. rn tabel 3 ziJn de

variabelen weergegeven die na het uitpartiëren van SES nog een signlfl-
kante partië1e korrelatie vertoonden met het kriterlum. Multlpele re-
gressie-analyses zljn vervolgens uitgevoerd per kategorie en over a1le
genoemde varlabelen tezamen. De resultaten van deze analyses ziJn ook t

opgenomen ln tabel 3.
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TabEl 3. Overzlcht van omgevlngsfaktor€n volgens ltlens (signlflkantE partíë1e korrElatles met taalvaardlgheld):
resultaten v6n multlple regreegle-analyse (IIRA)

omgevlngsfaktoren
MRA per kategorle lfrA ovEr alle

Iax rlatr llbrx varlabeLenxlt

A. Eocl6€l - Btruktureel - beroepsnlveau (voder = v)

- opleldlngsnlveau (v)

- ldem (meder. mJ

- komplexe werkzaamheden (v)

- aantal. promotÍes (v)

x

x

x

x

26

20.0

í.6
,_,

(1)

t7t
(4)

B. soclaal - kultureel - LeeftÍJd geld vÉrdienen Jongen (v)

- ldem melsJe (v)

- leeftÍJd geld verdlenen Jongen (m)

- ldem melsJe (m)

- subJektief soclaal ml11eu

- gBVoEl maatschappel{ke machtelooshEld (v)

- karrlère gerlchtheld (m)

- socÍalÉ geelotenheld (m)

- zakellJkheid r opportunlsme (vJ

- prB8tatiemotlvatle (v)

- soclal€ wensellJkheld (v)

- ldem (ml

x

x

x

x

1129

6.1

1,4

(2',)

t9)

-4
x-

leeftiJd (v)

ldem (m)

C. g€zlnsstruhtu16el

D. houdlngEn. / waardEn gewenst ondenrlJs klnd (v)

ldem (m)

gewansta elgenschappen klnd 8 Jr (m)

vlug boos vader (m)

x

x

x

x

22

1.3 (12)

2.3 (6)

E. algemene gagavens +

erv6rlngen kind
aantal kemers per bewoner

meespelen moeder mBt bewegÍngs- en kon-

stru ktiespel
plezler aktlvlteÍtEn school

bezlt / gebrulk recgptief verbèa] spEl

(3,

(8,

x 10 7

x

4.3

1.2

F. oordBgl ouders ÍntBlIektu€e1 gerlchte belangBtBlllng kind
persoonllJke elgenschappen kind (v)

ldem (ml

x

-53
x 3.0 ts)

G. opvoedlngsattitude +

gedrag

- belang taalgebruÍk blJ I6rEn van vasrdl.g-

held (v)

- ldem (ml

- belang taëlgebruik blJ persoonsgerichte

omgang (v)

- ldem (ml

- fysiek straffen moeder (v)

- emotlonel.B steun vader (mJ

x

x

x

't015

1.s (í11

1,2 (10)

t
It

wIRA op varlabelen blnnBn dezelfde kategorle x = varlantlebudrage > 1?

MRA op varlsbelen blnnen dezelfde kategorle. Per kategorie percentage verklaardE varÍontle van tealvaar-
dlgheld (a) en na ultpartlëren van beroepsnlveau man (b)

xxx 
mRA over alle varlabelen. Per varlabele het percentage verklaarde varlantÍe. TusgEn haakJEB da volgordB
wearin da varlabelen ln de regresslevergelljking worden opgenomen
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Het percentage verklaarde variantie na uttpartlëren van SES varleert per

kategorie tussen'11 en 3%. Het aantal variabelen met een bijdrage groter
dan 1% is nooit groter dan zes. t^Jorden alle variabelen tezamen geanaly-

seerd dan blijkt in totaal ! 252 van de variantÍe Ln verbale lntelIlgen-
tle verklaard te worden door omgevlngskenmerken gekorrlgeerd voor samen-

hang met SESX), hetgeen overeenkomt met een multipele korrelatte van

t .50" Gelet op de zorgvuldlge keuze van de variabelen is de hoogte nlet
onverwacht. DergeliJke waarden zijn ook gerapporteerd door Wolf (1S65),

Whiteman & Deubsch (1S68) en lÍarjoribanks 1.1972). Aan de andere kant kan

de waarde van deze komelatÍe een te geflatteerd beeld geven van de be-

tekenis van omgevj.ngsvariabelen. Er heeft nI. een sterke selektle plaats-
gevonden van variabelen, in eerste instantle ultslultend op basis van de

partlële korrelatie. Deze selektie was in een aantal kategoriën nogal

drastlsch. Van de 36 sociaal-strukturele variabelen kwamen bijvoorbeeld
slechts vijf 1n aanmerklng voor voortgezette analyse. Van de 17 sociaal-
kulturele variabelen vielen er tien af. Een tweede selektie vond per

definltie plaats in de multipele regressie-analyse zel-f. Hoewel dus de

nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden, mede ook omdat on-

voldoende rekenlng kan worden gehouden met de onderllnge samenhang tus-
sen de verschillende variabelen, kan de sociaal-psychologlsche en -pada-

gogÍsche omgevlng vanuit dat onderzoek a1s volgt worden getypeerd:

1. t^/aarden en opinies van de ouders

- leeftlJd waarop het kind geld moet gaan verdienen
- amblëren van een hoog opleldingsnlvo
- karrière-gerichtheid van moeder en prestatiemotÍvatj.e van vader

- voorkeur voor kinderlljke elgenschappen aIs eerlijk, gelukklg,
gehoorzaam boven (l) zelfstandig, ambltleus en netjes

- betekenis van taal, waarbiJ moeder vooral het oog heeft op de

persoonsgerichte omgang en vader op het verwerven van vaardlg-
heden

Persoonlij ke elgenschappen van de ouders

- met name een vader zonder gevoel van maatschappellJke machteloos-

held

0mgang van de ouders met het kind
- met name het meedoen van moeder met bewegings-, konstruktie- en

2"

3.

SES alleen verklaart
intelligentie wordt

Z1eo, zodat in
beschreven door

totaal 45? van de variantle ln
omgevingsaspekten.

xl
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expresslespel meer dan met fantasiespel

4. - Bezit van en het bij voorkeur spelen met receptlef verbale spel-

letjes als 1otto, kwartet en prentenboeken

Het oordeel van de ouders over het klnd (kwtek, aktief, intelligent, ln-

tellektueel gerichte belangstelling) bllJkt eveneens samen te hangen met

de'taalvaardigheid'. 0pnieuw de vraag ln hoeverre hier sprake is van

validiteit van het oordeel van de ouders.0p zÍch zouden ouders die een

gunstig oordeel.,over het klnd hebben terecht aIs een gunstige omgevings-

konditie besehouwd kunnen worden. De relatle met de 1nte11Ígentie van

het kind kan daartoe Bvenwel niet a1s emplrische evldentte worden aan-

gevoerd. Wèl biJvoorbeeld samenhang met sehoolprestaties waarbÍJ gekor-

rlgeerd zou zlin voor de Julstheid van het oordeel.

ïn dezelfde publikatie (Plens, 1972) zijn de resultaten verslagen van een

bewerking op afzonderlljke milleugroepen. Hoewel ln de multipele regres-

sie de verbanden van de omgevÍngsvariabelen onafhankeliJk zlJn van so-

ciaal milieu - deze is immers a]s eerste in de regressie-vergellJking

opgenomen - blljken desbetreffende variabelen hoofdzakelijk in de lagere

milieus signifikant samen te hangen met verbale intelllgentiel Al1een de

'prestatÍe' en de'sociale wensellJkheid'van vader blijken zowel in het

hoogste als in het laagste milleu een slgnifikant verband te verton"n*J.

Deze gegevens zouden kunnen wijzen op een deprivatie-kondltle, ervan

uitgaande dat in de hogere milieus de score voor deze waarden en opinies

te hoog is om nog extra effekt te sorteren. l'lens geeft evenwel geen ge-

middelde scores.

In genoemde opsommlng valt de overheersende plaats op van waarde*orien-

taties die te maken hebben met het streven naar soclale mob1Iltelt, eko-

nomisch zowel als edukationeel . Deze aspekten bleken ook een belangriJke

rol te spelen bij de keuze van de voortgezette oplelding (Vervoort,

1g6S). Niet minder opvallend 1s het geringe aandeel van daadwerkelljk

gedrag, en het volledig ontbreken van varlabelen die de ervarlngsmoge-

lijkheden beschrijven Icf. Van CaIcar et a1., '1968; Rupp, 1970].

xl Mens geeft geen verklaring voor deze van het algemene beeld afwij-
kende resultaten. Twee mogeliJke verklaringen dle wlJ hier slechts
willen noemen ziJn:
aJ stimulerings- 1n plaats van een deficlet-faktor
bl methode artefakt: de vragen ziJn ontleend aan de Pt{A (Hermans,

1367) en'meten teveel de behoefte aan excelleren 1n schoolse
situaties.
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1,4 Enkele afslultende opmerkLngen

De hier besproken onderzoeklngen rLchten zlch op een grote verechel-
denheÍd van omgsvlngskenmerken, die gekozen zlJn op grond van relevante
ontwlkkellngs(psychologlsche)- en soclallsatj.etheorieën. Daarmee Ís de

eenziJdige koppellng van omgeving, aan globale soclaal-ekonomlsche en

demografÍsche kenmerken doorbroken.

Het bleek mogelijk ook blnnen de range van'normale'verschÍllen ln so-

ciale welvaart, milieuverschillen te meten dle van betekenls zlJn voor
de ontwlkkellng van het kind" Deze gegevens moeten ulteindellJk het uit-
gangspunt vormen voor het optimallseren van de ontplooilngsmogelÍJkheden.

De resultaten van de verschillende onderzoekingen tot nu toe laten zlch
evenwel moeiliJk integreren tot één of meer algemeen aanvaarde omgevings-

dimensies. Hoewel de meerderheid van de onderzoekers zich baseert op de-

zelfde theoretÍsche ultgangspunten, aan dezelfde onderzoeklngen refereert
en ook veelaf vergeliJkbare onderzoeksmethoden hanteert, zíJn de resul-
taten fragmentarlsch en moe1llJk generallseerbaar. Eén van de oorzaken

moet gezocht worden 1n de gerlnge plaats die wordt lngeruimd voor de

prlncÍpes van lnsirumentontwlkkellng. Wolf 1s een van de weinigen die
expllciet refereert aan psychometrlsche en testtheoretische begrippen,
zonder overigens zelf een gebruiksklaar onderzoeksinstrument te presen-

teren. Het 1s dan ook niet verwonderlljk dat elk onderzoek start met het

ontwerp van een elgen onderzoeksinstrument. Een tweede oorzaak, die ove-
rigens met de eerste samenhangt, ls het analyseren van de resuLtaten op

het niveau van de afzonderlÍjke vragen. Dat geldt met name voor het om-

gevlngsonderzoek 1n Nederland. De resultaten zÍjn daardoor nlet alleen
gedetai.lleerd en specifiek, maar bemoelllJken tevens het vormen van om-

gevingsmodellen waarin éón of meer algemeen aanvaarde en praktisch bruik-
bare dÍmensies worden beschreven.
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2. ONDERZOEKSDOEL

Het doel van dlt onderzoek is de ontwikkellqg van eEn vragenllJst
dle aspekten 1n de gezinssituatie van het ktnd meet, welke van betekenls

zlJn voor de intellektuele ontwikkellng en de schoolvorderlngen. De ge-

zinsomgevlng, zoals beschreven 1n het model van I^JoIf, dÍende aIs uitgangs-

punt voor de konstruktie van de ltempool, waarult de vragenlljst is op-
. .xlgeDouwo

In het bijzonder is dlt onderzoek gericht op de konstruktle van sehalen

die de belangriJkste onafhankellJke dlmensies representeren 1n de gezlns-

omgevÍng, zoals onderzocht door mlddel van vragenllJst-technleken.

Het onderzoek naar de betekenls van deze schalen kan beschouwd worden

aIs een onderdeel van de schaalkonstruktie. Het omvat het onderzoek naar

de relatle tussen de omgevlngsschalen enerzlJds en gegevens over de in-
telllgentie van het kind en ziJn schoolprestatles anderzlJds. BlJzondere

aandacht za1 daarbÍj geschonken worden aan de lnvloed van het sociaal-
ekonomisch nivo.

In dezelfde vragenliJst 1s ook een aantal items met betrekklng tot
het gedrag van het klnd opgenomon. Voor een groot deel ziJn deze
vragen - 1n mln of meer gewijzlgde vorm - overgenomen uÍt de 'Psy-
chologische anamnese' van Kalverboer (1967). De gedragsltems zÍJn
echter met andere oogmerken Ín de vragenlijst opgenomen dan hler
gerapporteerd (cf. Schroots,1974). Naar verhoudlng wordt daarom
weinlg aandacht besteed aan de bevindlngen, ofschoon eEn voorlopi-
ge analyse wel verrlcht 1s. fn hoofdstuk 6 'Dlskussie', zijn de
gedragsitems verder volledlg buiten beschouwlng gelaten.

x)
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3. KONS TRUKTIE VAN DE GEZ INSOÍïGEVINGSINVENTARIS ( GOI )

AIs uitgangspunt voor de konstruktÍe van de verzamellng Ltems (vra-
gen) ten behoeve van de Gezinsomgevlngslnventarls IG0]J diende de opera-
tlonalisatie van omgevlngsproeessen volgens Wolf 1n termen van konkrete
en enkel.voudlge gedragswijzen, situaties en voorzleningen. Aangezlen

WoIf zelf vriJwel Seen 66p14iJzÍngen geeft voor de wlJze waarop deze pro-

cesvariabelen 2ljn gedefinleerd, 1s Ben vrÍJwe1 nieuw instrument ont-
staan. Dlt Ínstrument beetaat Lrlt de volgende drie delen:
a) G0l-vragenIlJst moeder; sEn vragenllJst die door moeder zelf thuls

schrlftelljk ingevuld dient te worden

b) GOI-ouderÍnterview, een vragenliJst bestemd voor een mondeling ln-
terview met éÉn van de ouders

c) G0ï-vragenitJst kleuter, Ben vragenliJst voor de kleuter zelf, af
te nemen door de leÍdster

In het volgende worcien deze lnstriJmentsn kort beschreven tin biJlage II,
fII en IV wordt de verzamellng vraggn uttvoerig wegrgegeven; vergelUk
ook de volledige 11;st 1n Schroots t197311.

3 . 1 G0ï -vragenl ij stJnoeder

De ltems beslaan de volgende

- Algemene gedragsgegevens

t 14 ltems.l

- Attlttrde van moeder ten aan-

zien van de opvoeding

[9 items]

- Algehele spelsrtuatle thuts
(12 itemsI

- Bezigheden vanlin het gezin
(11 itemsi

terretnen:

gedrag tiJdens spelen , wlJze van kon-

takt zoeken van kleuter naar ouder,

[1n)slaapgedrag e.d.

opvattÍngen van moeder met betrekklng
toi haar roJ Ín de opvoedJ.ngssituatle

hulp van ouders b13 spelletJes, rulmte
aanwezlg voor spelletJes, gelegenheld

om met vriendjes thul.s te spelen e"d.

vragen met betrekking tot de onder-
werpen welke eventueel met de kleuters
besproKen worden, ïV-kijken, aanwezlg-

held leesmaterÍaal, leesgedrag van

ouders en Kind, etc.
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- Bekendheld ouders met school-

situatle en schoolgedrag klnd
(5 ltems)

- Verwacht (werk)gedrag van de

kleuter en de wlJze van be-

lonen
(16 itemsJ

- Aspiretlenl,vo van de ouders

[3 items]

- Nadruk op taalontwlkkeLlng ltems slaan zowel op de galegenheld

(17 Ítemsl tot vergroten van de vocabulalre, gB-

brulk van korrekte taal., aktlEf taal-
gebrulk 1n vergchll.lende sltuatles
(blnnens- en bultenshuÍs) ale op de

kwalltelt van de moeder a1s taalmodel

- Aktlvlteltsnlvo van de ouders
(5 ltems)

- Internal/external control
(4 ltems)

3.2 GOI-ouderintervlew

De volgende onderuerpÉ,n komen aan de orde:

- Bekendheid met schoolsituatie
en prestatie-asplratlenlvo
(5 ltems)

- Algemene gedragsgegevens

(5 lteme)

- Speelgedrag

(5 items)

- Stlmuleren van lntellektuale
groel
(5 ltems)

- Taalontwlkkellng
(4 ltems)
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- Atgehele speelsÍtuatlà thuÍ,E
(4 ltema)

VErhouding tot eventuele
,bruertJes / zuaJea

(1 Íteml \

3.3 G0l,:vragenl$,Bt \lgutar
I

Deze llJat bevat een achttlental vragen dle voor een kleuter gemak-

keLlJk te beantwoorden ziJn met bEtrEkklng tot: TV-k1Jken, voorkeur voor
bepaelde spe}letJes, het al of nlet Leuk vlnden op echool e.d.
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4, OPZET VAN HET ONDERZOEK

4,1 Steekproef

0m gegevens te verzamalen ten behoeve van Bsn eerste psychometrl-

sche verkenning van de GOI is een onderzoek verrlcht op een groep van

4'15 sehoolverlatende kleutersx) ult 's-Hertogenbosch en Rosmalen.

Deze groep is op vier kleuters na, welke later toegevoegd zlJn, ldentiek
aan een eerder getrokken steekproef van 411 schoolverlatende kleuters.
Voor een gedetailleerde besehrÍJv1ng van de wijze waarop de steekproef
getrokken is, raadplege men NIPG-TN0 Interlm-rapport I (Schroots & Van

Alphen de Veer, 1974),

ln tabel 4 is de verdellng naar leeftUd, geslacht en soeÍaaI-ekonomÍsche

status weergegeven. Voorafgaand aan het onderzoek vond een lndellng
plaats van de groep 1n drle verschlllende SES (Sociaal-Ekonomische Sta-

tusJ-k1assen, uitgaande van een vragenlljst met betrekklng tot het be-

roeps- en opleidingsnlvo van vader en moeder (Instituut voor Toegepaste

Soclologie, 1571). Naar schatting loopt deze 1nde1lng paral1eI aan de

biJ het CBS (1S62) gebrulkeliJke indellng in laag (III), midden (ïI) en

hoog (I) soclaal-ekonomLsch nlvo.

ïabel 4. Verdeling naar leeftlJd (In Jaren en maandenJ, sociaal-
ekonomische status (SES-IIl: 1aag, SES-Il: midden en
SES-I; hoog) en geslacht (J = Jongerl, tTt = meisje) voor
een steekproef van 415 schoolverlatende kleuters;
's-Hertogenbosch en Rosmalen, februarl 1973 (N 

= 4151

SES - Ï]] SES - II SES-I
1 eeftij d totaal

5;05 - 5; 10

5;11 - 6tO4

totaal

62 50

44 51

225

190

27 36 31 19

27 23 22 23

1 06 101 54

207 113 415

deze benamlng dulden wlJ de groep schoolverlatende kleuters aan
v6ór 1 oktober van het Jaar waarln ze voor het eerst leerp11ch-
zljn, de leeftlJd van 610 jaar bsrelkt hebben.

425359

g5

t'let
dÍe
t ing

x)
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Vanwege zlekte of verhuizlng Dleek het nlet mogeliJk a1le G0I-vragen-

llJsten af te nemen op de groep van 415 kleuters, respektievellJk ouders

ven kleuters. HieruÍt volgt dat de totaal-aantallen Xets klelner zijn
dan 1n tabel 4 aangegeven, en bovendlen wlsselen per vragenlljst, nl.:
N = 410 voor de G0ï-vragenlÍ.Jst mqeder, N = 407 voor de GOI-vragenllJst
kleuter en N = 407 voor het GOI-ouderinterview.

4.2 Af nam_e.pEeesl.ury

Afhankelljk van de betrokken 1ljst, vond afname op verschlllende
wlJzen plaats. Zo 1s de GOI-vragenlljst kleuter afgenomen na afloop van

een lnd1vldueel testonderzoek met behulp van de Letdse Dlagnostische

Test.
Dlt onderzoek werd eÍnd februari 1973 verricht door 17 doktoraalstudentgn
Klnder- en Jeugdpsychologie van de VrlJe UnlverelteÍt op 19 kleuterscho-
len verspreid over Den Bosch en Rosmalen.

Afname van de G0f-vragenlljst moeder en het GOI-ouderintervlew vond

pleats 1n het kader van een algemeen schoolgeneesKundlg onderzoek op alle
kleuters ult de steekproef. Dlt onderzoek speelde zich af 1n de perÍode

van elnd Januarl tot en met meÍ 1973 1n het GGD-gebouw (of dépendancesJ

van Den Bosch, en ln enkele gevallen op de kleuterscholen zalf. Aan het

medlsch onderzoeksteam, bestaande ult een Jeugdarts en aan Jeugdverpleeg-
kundlge, was een schoolmaatschappelljk werkster toegevoegd, belast met

de afname van het G0I-otrderlntervtew. ZLJ kontroleerde eveneens dé door

moeder of begelelder meegebrachte GOI-vragenliJst moeder, welke ongeveer

één week van tevoren was toegestuurd en thuis ÍngevuId. Per dag zlJn ge-

mlddeld zeven kleuters onderzocht.

4,3 Krlteriumvariabelen

Met het oog op de validering van de GOI tegen een relevant krlterlum
1s genoemde groep kleuters met verschlllende andere lnstrumenten onder-
zocht. Deze lnstrumenten zÍjn, 1n volgorde van afnametlJdstip:

1. Leldse Diagnostische ïest (Schroots & Van Alphen de Veer,

1974): een lndlvÍdue]e test, welke een schattlng oplevert van het

algemeen kognitief ontwlkkelingsntvo in de vorm van een devÍatie-IQ.
Afnametijdstip: eind februarl 1973.

Naast de LD'I zlJn ook verschLllende toetsen afgenomen. Hlertoe 1s de

groep kleuters gevolgd tot en met het elnd van de eerste klas baslsonder-
wlJs (Junl 1974),.
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2. Begrljpend Lezen f (Van Calcar et al., 1974): aen klasslkale
toets welke de vaardÍgheld meet van de leerl1ng om de betekenls van

een gedrukte tekst te begrlJpen.
AfnametlJdstlp: elnd april 1574.

3. Brus Eén-lYinuut-ïest, vorm B (Brus , 1873)z een indlvÍduele
toets, welke de snelheld meet waarmee de leerling afzondarliJke,
niet-samenhangende woorden kan lezen (technische leesvaardlgheld).
AfnametiJdstip: Juni 1974,

Schiedamse Rekentest (Heesen et al., 1969):
welke de rekenvaardigheid meet van de leerllng
voudlge optel- en aftreksommen.

Afnametljdstip: Juni 1974.

4, een klassÍkale toets,
ln het maken van een-

4.4 VerwerklngsproceduLe

De onderzoeksgegevens zu1len 1n een viertal fasen geanalyseerd wor-
den.

De eerste fase bestaat uit het vormen van rechte tellingen en het bere-
kenen van het gemiddelde en de spreldlng. 0p basis van deze data worden

de definitieve koderingen van de afzonderlljke vragen vastgesteld. Ver-
volgens worden met behulp van faktor-analyse de korrelatles tussen de

vragen onderzocht om de belangrljkste omgevingsdimensies te kunnen be-
paIen, Deze analyses worden op e1k van de drie vragenliJsten ultgevoerd.
De gedragsbeoordelingen uit de verschÍllende llJsten zullen gezamenlljk
a1s een afzonderllJke vlerde groep worden geanalyseerd.
De derde fase van de verwerklng omvat de analyse van de interne relaties.
Het betrouwbaarheÍdsonderzoek bestaat ult het berekenen van de relatles
tussen de parallelvragen in de schrifteliJke en mondelinge liJsten.
Homogeniteitslndices worden niet bepaald, omdat het vormen van de seha-
1en per definitie 1s gebaseerd op de onderllnge samenhang tussen de

vragen.

In de vierde fase worden tenslotte de verbanden berekend tussen soclaal-
ekonomische status (SES) en de krlteriumvarlabelen intelllgentie en

schoo lprestaties
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5. RESULTATEN

5.1 Frekwentleverdellngen

In biJlage I wordt een aantal algemene blografische gegevens vEr-
me1d.

fn de biJlagen ff tot en met IV worden de afzonderllJke vragen uit de

GOI weergegeven. BlJlage II bevat de vragen ult de VragenllJst moeder,

bljlage III beàtrlJkt het Ouderintervlew en biJlage ïV de VragenllJst
kleuter. Achter de vragen is telkens aangegeven hoe de verschlllande
antwoordkategorlën zlJn gescoord en welk percentage van de respondenten

deze kategorlën heeft gekozen. Tevens 1s, voor zover z1nvol, het gemid-

delde en de spreldlng voor elke vraag weergegevsn.

5,2 Konstruktie van de schalen

BU het samenstellen van schalen ult een grote hoeveelheld afzon-
derlljke vragen kan men globaal gesproken op twee manleren te werk gaan.

In de eerste plaats is het mogellJk om alleen op grond van de lnhoud van

de vragen komblnaties te vormen en deze a priori.-kombinaties vervolgens
op grond van homogenlteitsanalyse of itemanalyse uit te zuiveren.
In de tweede plaats 1s het mogelijk om blJ de vorming van komblnatÍes

u.1t te gaan van de gevonden resultaten. De te onderschelden dimensies

worden dan gevonden met behulp van faktoranalyse of clusteranalyse. Voor

welKe van de twee procedures men klest ls vooral afhankeliJk van het al
of niet bestaan van een a prj-orÍ-lndel1ng van de vragen en van de waarde

d1e men aan een eventuele lndellng toekent. Zo zal men bÍJ vertallng of
aanpasslng van een bestaande schaal veela1 voor de eerste methode kiezen
,en bÍJ de ontwikkellng van Ben geheel nLeuwe schaal voor de tweede me-
'thode.

In het geval van de G0ï hebben we te maken met een lnstrument dat weIls-
waar geÍnspireerd is op de dlmensles d1e 1n het onderzoek van Wolf (1965)

belangrÍJke determlnanten bleken te ziJn van schoolpresteties Bn lntel-
llgentle-ontwikkellng, maar wat betreft de lnhoud van de vragen en de

wÍjze van afnemen als volledig nleuw moet worden gezlen. Besloten 1s dan

ook om schalen te konstrueren op basls van een faktoranalyse van de af-
zonderlljke vragen. HlerblJ Ís, wat betreft de omgevlngsvragen, het eer-
der gemaakte onderscheld trissen de vragenllJst moeder, het oudertnterview
en de vragenllJst kleuter aangehouden.

De gedragsvragen'u1t de drie llJsten zlJn gezamenllJk geanalyseerd.



-22-

VàT1-
,rbel€ fàktor r

52) .56 aan tafÈl praten over wat het klnd bulten school heeft gedààn

101) .52 het klnd vrègen wat het bulten heeft meBgemaaht

1O2) .52 uitleggen wöt hBt kLnd op TV heeft gBzlen

45) .49 san tafel pratsn ov€r polltlBke en algemene problmen

47) .49 aan tafel pratBn over school En schoolwerk

110) .48 verhaaltJes laten navertellen
1111 .48 uitleggen wat een woord betëkent

1081 .47 verhaaltJes vertsllen of voorlezen

100) .46 vragen wat het k1n., op school hseft gedaën

35) .45 komen klJken naar dlngen dle h€t klnd gsÍisakt heaft

53) .45 aan tófel praten ovBr sport en ontspannlng

98) ,45 hBt kind het woord laten doen blJ boodschappen

1o7) .43 het kind versjes laten opzeggen

64J -.42 tlJd die de moeder bEsteedt aan het lezsn van tlJdschrlft€n
30) .39 serleus op de vragen ven het klnd lngaan

vèri-
abale faktor rr

90 ) .67 het klnd met nu al leren dat het lets rcet presteren

72) .62 belangrlJk dat het klnd netjes werkt

73) .61 belangriJk dat het hind lsert opschleten

93) .59 klnd most nu al leren zlJn tlJd goed te gebrulksn

91) .58 eisen dat het kind nu al zijn best doet op school

76) ,5'l opmerklngen als: eerst denken voor Je lets do8t

75) .50 elsen dat het klnd ziJn speel.goed oprulmt

24) ,47 kÍnd moet in de Berste plèats leren gehoorzamen

61 1 .46 erg aLs het kind een keer bluft zltten op de lagBre school

25) ,45 klnderen moBten hun mnd houdan ólB voLwassenen praten

89) .45 wll dat klnd laat zien wat het op school gema6[t hBeft
115) .44 Ínoeder vlndt zlchzelf Ben aktlef type
74) .43 zagt. er w6t van oLs het klnd halverwege met lets ophoudt

46) .39 aan tafel pratsn over klsren en verzorglng u1t8rl1jk
12O) .35 al.s het klnd werkBllJk zun best doet op school berBlkt het vegl

varl-
aDele fahtor IIf

57) -.68 klnd kljkt 's avonds veel nàcr ds TV

631 .66 wll hoog nívsau opleldi.ng voor het klnd
59) .64 woordenboeh 1n huÍs

62) .64 aantal boeken ln huls

114) -.60 moeder kijkt veel naar de TV

58) -.58 klnd KUkt ovardag veeL naar de TV

48) -.52 aan tafel praten over Tv-programa's
1171 -.51 nlet de ouder, mar de onderHuzer en het klnd bepalen d6 schoolprestàt1e8
271 -,50 kÍndsren moeten l.eren nÍBt zoveal vragen te stgllEn

41) -,50 vader tr6kt door de week veal met het kind op

60) .48 encyclopBdle ln huÍs

49) -.45 Ë6n tafsl pratsn over stgn en drlnk€n

119) -.45 het is voor ds gewone burgBr nlet mogellJk om hogèrop tè komen

46) -.43 a6n tafel praten ovsr kleren an vsrzorglng van het ulterllJk
87) -.43 het klnd wat geven 6ls het erg zlJn best hseft gsdaan

111) .42 het klnd ultleggen wat eBn woord botekent
36) .38 het kind hgEft een elgen kamer of hoekje

61) .38 boeh over opvoedlng van klrÉeren 1n huÍs
105) .36 het hlnd precles latsn zsggBn wat het b€doslt
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5.2,1 99I:vreeenl U e! -oeeÉcr

Zoale gezegd werden bij de analyse van de vragenllJst moeder de

vragen die betrekklng hadden op het gedrag van het klnd buÍten beschor.r-

wlng gelaten. 0p de overbllJvende omgevingsvragen werd een prtncipale
komponentenunuly""xi ultgevoerd. Deze leverde voor de eerste zeg kompc-

nenten de volgende elgenwaarden op:

eigenwaarden

? verklaarde varlantle
2.01 1 .89

2,6 2,5

ïn het verloop van deze eigenwaarden valt een knlk te bespeuren na twee

en vler faktoren. 0p grond van de lnterpreteerbaarheÍd van de ongero-

teerde faktoren werd echter gekozen voor een oplossing naar drie faktoran.
VarLmax-rotatie leverde een goed lnterpreteerbare struktuur op.

Nevenstaand worden per geroteerde faktor a1le vragen met een lading van

.35 of hoger op volgorde van lading weergegeven. Voor het gemak ziJn de

faktoren en de vragen zoveel mogellJk positlef gedefinleerd (zte p. 22),

De eerste faktor heeft betrekklng op het stlmuleren van verbaal gedrag.

De ouder laat het kÍnd praten over dingen die het op school of daarbul-
ten gedaan heeft en gaat 1n op de eventuele vragen van het k1nd. Deze

faktor za1 dan ook worden benoemd als'Verbale Stlmulering'.
De vragen dÍe de tweede faktor vormBn hebben gemeen dat ze gaan over

elsen dle door de ouder aan het klnd gesteld worden, mEt name wat ziJn
prestatÍes betreft. De faktor wordt daarom benoemd als 'Streng en

Prestatiegericht'.
0p de derde faktor laden nogal ulteenlopende vragen - een aantal heeft
betrekklng op de aanwezigheid van boeken Ín huls, sen andere groep vra-
gen (met negatieve ladlngJ betreft het TV-klJken van ouder en k1nd.

De vraag naar gewenst opleldlngsnivo laadt sterk posltief op deze fak-
tor en de twee defaltistlsche ultspraken met betrekking tot de toekomst-

mogeliJkheden van het klnd (varlabelen 1'17 en 119) negatlef. De faktor
wordt door ons gekarakterlseerd aIs 'Intellektueel Kllmaat (aktlef-
passief)'" Het valt te verwachten dat deze faktor nogal sterk gerela-
teerd zal zíjn met soeiale klasse.

0p grond van deze faktoranalyse-resultaten werd een drietal schalen sa-

mengesteld. DaarbiJ werden enkele vragen dle Ínhoudelijk vEel overlap

s,o2

11.7

6.17

8.0

2,81

3,7

2,33

3.0

xl
SPSS-prograÍnma .
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vertoonden met andere vragen uit dezelfde schaal, maar dle een minder

hoge IadÍng hadden, ult de 11Jst verwljderd. Dit betreft de vragen 45,

49,53 en 58.Ook vraag 46, dle zowel op faktor II ale op faktor Iïf een

vrij matige lading heeft werd niet opgenomen. Vraag 111 tenslotte, die
hoger laadde op faktor f dan op faktor ïff werd toegekend aan faktor f.
Het vormen van schalen op grond van faktoranalyse-resultaten komt globaal
gezegd hierop neer dat aan de vragen die posltief op de faktor laden een

positief gewicht wordt toegekend en aan de vragen met een negatleve la-
ding een negatief gewieht. De grootte van de gewichten kan varlëren met

de hoogte van de 1ad1ng en tevens kunnen met behulp van de gewichten

verschlllen in spreidlng tussen de vragen gekompenseerd worden.

Vaak echter wordt volstaan met eenzelfde gewicht voor alle vragen met een

lading boven een bepaald mlnimum. ïn dit geval hebben a1le vragen met een

faktorlading van .35 of hoger het gewlcht +1 of -1 gekregen met ultzonde-
ring van de vragen 36, 59,60,61 en 100 dÍe om hun geringe sprelding te
kompenseren het gewicht +2 kregen.

De wegingsformules voor het bepalen van

volgt:

Verbale stimulering: var. 52 + var.
110 + var. 111 + var. 108 + 2x vÉr.

107 - var. 64 + var. 30.

fntellektueel klimaat: - var. 57

var. 114 - var. 48 - var. 117 -
var. 119 - var. 87 + 2x var, 36

de schaalscores luiden dus als

1O1 + var. 1OZ + var . 47 + var.
100 + var. 35 + var. 98 + var.

+ var. 83 + 2x var. 59 + var. 62 -

var. 27 - var. 41 + 2x var. 60 -
+ 2x var. 61 + var. 105.

Streng en prestatlegerlcht: var. 90 + var.72 + var" 73 + var. 93

* var. 91 + var. 76 + var" 75 + var.24 + var,81 + var" 25 + var.
89 + var. 115 + var.74 + var" 12O.

5.2.2 G0I-ouderlntervlew

Blj analyse van de omgevingsvragen uit het ouderlnterview zljn de

vragen die betrekking hebben op het gedrag van het kind weer buiten be-

schouwing gelaten. Dit geldt eveneens voor vragen dle direkt aanslulten
op gedragsvragen [135, 159, 162 en 155). Ook de inleidende vraag naar

het aantal ouderavonden {137) en de vraag naar het meegenomen worden

door de vader (1561 ziJn nlet 1n de analyse betrokken" Van de spelletJes-
vragen (16S-243) tenslotte 1s alleen de gemiddelde score op de vragen

over het meedoen van de moeder (gemiddeld.) opgenomen. De varlabelenlljst
bestaat dus uit de, vragen 121, 136, 138, 139, 153, 154, 155, 157, 163,
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164,166 en'gemiddeld'. Hieraan werd nog een tweetal vragen uit de llJst
van blograflsche gegovsns toegevoegd, te weten'sexe' (vraag 1J an 'aan-
wezigheid van de vader' (vraag 4).
Prlncipale komponentenanalyse op deze 14 variabelen leverde da volgende

elgenwaarden op:

elgenwaarden

? verklaarde variantÍe
1 .88

13.4

1 .36

9,7

1 ,28

9,2

1 .14 1 .A7

8.1 7.7

In het verloop van deze eigenwaarden valt geen duldeltJke knlk te be-

speuren. Gezien echter de specÍfÍcÍtelt van de tweede en derde komponent

en het gerlnge aantal signlfikante korrelaties 1n de korrelatiematrlx,
werd besloten alleBn een schaal samen te stellen voor de eerste prlnc1-
pale komponent. Hl.erin zlJn a1le vragBn opgenomen d1e op deze komponent

een lading hebben van .35 of hoger:

var.153l
var" 1631

var.157)
var" 1661

var. 154)

var. 136,)

gemiddeld

.59 voorlezen aan het klnd

.56 uitspraak verbeteren

.51 speelgoed kopen waar het klnd wat van leert

.51 kind helpen biJ goed leren spreken

.44 zomaar een verhaaltJe vertellen

.40 laatste drie maanden met leldster gesprokan over klnd

.38 meespelen moeder blJ diverse spelletJes

Deze schaal kan worden benoemd als 'StlmuIeren van de intellektue-
1e ontwl kkelÍng'. InhoudeliJk gezlen komt de schaai vrlJ sterk ovaraan

met 'Verbale stlmulerlng' uLt de vragenliJst moeder. De weglngsformule

luidt a1s volgt:
var. 153 ' var. 163 + var. 157 + var,166 + var,154 + var.136 +

gemiddeld.

5.2.3 _GQI_yreeClltJE!_ kleuter

Uit de omgevingsvragen van de vragenliJst kleuter 1s geen afzon-
derlljke schaal samengesteld. Deze vragan waren namellJk prlmalr bedoeld

a1s kontrole op de vragen ult de vragenllJst moeder en het ouderlnter-
vLew. Onder 5.3 zullen de betreffende relatles worden behandeld.
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varl-
abele faktor I

20)

21)

1 501

152)

1 43)

148 )

331

sl

1 581

18)

12)

1Sl

144)

131

.66 moeilljk af te leiden

.66 maakt bezlgheden af

.65 maakt bezigheden af

.64 kan lang zelfstandig spelen

.60 zet lang door als lets niet lukt

.5S moel-11Jk af te leiden

.55 verveelt zich zelden

.51 zelden onrustig

.51 verveelt zich zelden

.49 nnakt weinlg lawaai

.46 zlt rustig aan tafel

.46 weinlg ruimte nodig

.45 gemakkellJk kind

.41 zelden driftig

vari-
abele fa ktor II

157 )

198)

199 )

217 )

1Ss )

201)

216)

218)

.66 speelt

.58 speelt

.58 speelt

.58 speelt

.54 speelt

.53 speelt
,52 speelt
.43 speelt

vaak ganzenbord

vaak mens erger Je nlet
vaak domino

vaak schaak

vaak kwartet

vaak memory

vaak dammen

vaak electro

vari-
abele faktor III

131 l

67)

70)

142)

17)

-.77 snel gewend op de kleuterschool

.75 lang nodig om op school te wennen

.63 vond het naar om voor het eerst naar sehool te gaan

.41 angstig
-.35 speelt biJ voorkeur samen met andere kinderen
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5.2.4 Qgdreelyreggl

Zoals gezegd zljn de vragen uit de drle lljsten dÍe betrekking
hadden op het gedrag van het klnd gezamenllJk geanalyseerd. In de biJ-
lagen II, IIï en IV zlJn de betreffende vragen aangegevsn met een aete-
rlsk (x). Prlnclpale komponentenanalyse van de 1n totaal 55 vragen 1e-

verde de volgende eigenwaarcien op:

elgenwaarden

? verklaarde variantÍe
2,29 2 ^02

4.2 3.7

0p grond van het verloop van de elgenwaarden (knik na drie faktoren) en

de lnterpreteerbaarheid van de ongeroteerde faktoren werd gekozen voor

een oplossing naar drie faktoren. Varlmax-rotatie leverde het volgenda

beeld op (alleen variabelen met ean lading van .35 of hoger worden weer-

gegevent zLe p,26).

0p de eerste faktor laden vooral de parallelvragen uit de vragenliJst
moeder en het ouderinterview dle betrekking hebben op het zelfstandlg
en gekoncentreerd bezlg kunnen zlJn en het doorzetten wanneer iets nlet
meteen lukt. Dat klnderen met dergellJke elgenschappen als rustlg Bn ge-

makkalijk worden beschreven, 11gt voor de hand. Deze faktor zal dan ook

worden benoemd aJs 'Zelf standLg / Doorzetten'. De relatiee tussen

de afzonderliJke para1Ie1 [kontro]e)vragen worden behandeld onder 5.3"

De tweede faktor is nogal speciflek van aard. Hierop laden alleen vragen

naar de mate waarin verschillende soorten spelletJes worden gespeeld.

Deze faktor zal worden aangeduid a1s 'Spelletjes doen'. De vragen

over de spelletJes hadden wellÍcht beter a prlori gekomblneerd kunnen

worden, maar aan de andere kant heeft het meespelen van deze vragen bÍj
de faktoranalyse waarsehlJnlijk welnig lnvloed gehad op de overlge fak-
toren.
De derde faktor wordt vooral gevormd door vragen ovar problemen met het
naar school gaan. Het angstig zlJn en het niet graag spelen met andere

kinderen sluit hier logisch biJ aan. De faktor zal worden aangeduid a1s

'Problemen met naar school gaan '.

0p grond van de gevonden faktoren zlJn drie schalen samengesteld, waar-

van de wegingsformules als volgt lulden (zie p. 29):

5,22

s.5
3.04

5.5

2.81

5.1
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stlmulerlng

5?1 san tafel pràt€n over wàt het klnd bulten school heeft gedè8n

254t aan tafel rEgen mspratgn (hleutervrëgsnlustl

47) oén tafel proten ovBr uat het klnd op school heeft geda'n

2541 aan tafel moSen meepratÉrn (hleutervragenltJst)

108) verhaöltjes vertellen of voorlezen

153) voorlezen èan het klnd (oudBrÍnterviawl

108l verhaaltjes vertellBn of vocrlezBn

253) voorgelezen worden Ih].eutervr3genllJst)

100) vragen wat hBt klnd op school heeft gedoan

280) vertellen tioe het op school ls gewe€6t (kleutBrvragenlUst)

1O7') het kind versjes Laten opzegg€n

259) wel eens versjes moeten cpzsggen (ileutervrag€nlljst)

-.o2

.08r

.58rr

12r

.05

.11*

varl- 3. lniellektuesl hltmaèt

571 klnd kljkt 's avonds veel naar de TV

?4gl voor het nbar bed gaan vaak naar dè TV klJhen (klautervrè8enlljst)

50) kind kljht overdag veél nèar d€ TV

25Ol overdag vaak naar de TV kuken (kl8utervragenlljgtl

105) het klnd precies laten zeggen wat het bedoelt (ouderlntervlew)

165) het klnd precles laten zeggen wat het bedoslt

- .01

.02

.731r

varl-
Ebele

4. stimuleren van dB lntellektuels ontwlkkellng

153) voorlezan aan het klnd 
.5grr

10-6) verhóaltJes vBrtellen of voorlezen (vragBnllJst moeder)

1531 voorlezen aan het hlnd 
.ZOrr

2631 voorgelezen brorden (kleutervrag€nIlJst)

163) ultsprEak vsrbeteren .55rr
104) ultsprsak.verbeterBn (vrag8nllJst moeder)

1571 speelgoed kopen waar hst klnd wat van leert 
.52rr

321 speelgoed kopBn waar het klnd wat van leert (vragenllJst moEder)

136) Iaatste 3 móanden met leldster gesprohsn over hBt klnd 
.63tr

68) laatste 3 maanden met leÍdster gesProken ovgr het klnd (vragonllJEt moBder)

136) laètste 3 maanden met lsldster gesproken ov€r het klnd _.10
261t moeder praàt wel eens met dE Juffrouu [klButervrGgenllJst)

varl-
abele 5. zelfstsndlg / doorzettBn

2Ol moBlllJk 6f te lglden [vragenllJst moeder)

148) moelllJk af te lelden (ouderlntBrvlBw)

21) ,nóakt bezÍgheden af (vragsnlÍJet moed6r)

150) maakt bezlgheden af (ouderlntervlew!

33) vErveelt zlch zelden (vragenlljst moeder)

158) verveelt zlch zelden (ouderlntervlew)

.56rr

,60rr

.59rr

varl-
,beLe 7. prol.Émsn Ínet naèr school gacn

131t snel gsuEnd op dB kLeuterschool (ouderlntervlEw)

67t lèng nodlg om op school te wènnen (vragenllJst moedsr)
. o6lx
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Zelf standig / Doorzetten: var. 20 + var. 21 + var"
var. 143 + var. 148 + var.33 + var.9 + var.158
12 + var. 19 + var. 144 + var. 13.

150 + var.
+ var. 18

152 +

+ var.

SpelletJes doen: var. 197 + var. '198 + var. 199 + var. 217 + var. 1S5

+ var, 201 + var. 216 + var. 218,

Problemen met naar school gaan: - var.131 + var,67 + var. 70 +

var. 142 - var. 17.

De G0I heeft 1n het totaal een zavental verschillende schalen opgeleverd,

waarvan vier betrekking hebben op omgevlngsaspektan Bn drÍe op het gedrag

van het kind.0ver de betrouwbaarheid van deze schalen kan 1n dLt onder-
zoek helaas geen uitslultsel worden gegeven. De schalen ziJn namellJk

samengesteld op basls van de in deze steekproef gevonden samenhangen tus-
sen de vragen; homogeniteltsindices, gebaseerd op deze zelfde samenhangen

zouden dus een geflatteerd beeld oplevaren. Wel zu1len de relatles tussen
parallelvragen uit de verschlllende llJsten worden weergegeven.

5.3 Relaties tussen d.e. paraIJelvraFe.t

Zoals ulteengezet Ín hoofdstuk 3 1s in de vragenliJst moeder, het

ouderinterview en de vragenlijst kleuter een aantal overeenkomstige vra-
gen opgenomen. De bedoeling van deze parallelvragen was om na te gaan

in hoeverre bij verschj.llende gelegenheden en door de verschlllende per-
sonen konsistente antwoorden worden gegeven. We zullen ons hler beperken

tot die vragen die deel uitmaken van één van de schalen, en de relaties
ook per schaal behandelen. Slgnlflkante korrelattes zijn eangegeven met

x (S?-nivoJ of xx [1?-nivo) (zLe p. 28).

Uit deze korrelatÍes blljkt dat de antwoorden op de vragen uit de vragen-
iijst moeder vrÍj goed overeenkomen met de antwoorden tiJdens het ouder-
interview. De korrelatles variëren van .52 tot .88 en ziJn a1le signifi-
kant op 1?"-nivo.

De korrelaties met vragen ult de vragenlljst kleuter daarentegen zlJn
biJzonder 1aag. A1leen met betrekking tot het voorgelezen worden komt

de door het klnd verstrekte j.nformatie enlgszlns overeen met de antwoor-
den van zljn moeder (r = .20).
Hoewel aan de antwoorden van de klnderen nlet aI te veel waarden kan

worden gehecht, en de vragen niet helemaal parallel 1open, lljkt het ge-

z|en deze resultaten toch wel waarschlJnliJk dat 1n de antwoorden van de

ouders een stuk soclale wenseliJkheid meespeelt. Met betrekklng tot het
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TV-kiJken van de klnderen biJvoorbeeld zou, met name in de hogere m1I1eus,

de tendens kunnen bestaan om Ben geringere hoeveelheid op te geven. Dlt
zou tevens de negatieve lading van de betreffende vragen op de faktor
'ïntel1ektueel klimaat' verklaren.

5.4 Onderlinse relaties tussen de G0I-schalen

fn tabel 5 worden de relaties tussen de verschillende G0I-schalen

weergegeven. Daarbij bl1jkt, zoals te verwachten, dat de schalen die kor-

responderen met verschillende dlmensles van éénzelfde faktorstruktuur
onderling betrekkelijk onafhankellJk zlJn. Een uÍtzonderlng vormt echter

de schaal 'Intellektueel Kllmaat' uit de vragenlÍJst moeder d1e duide-

lijk gerelateerd is met de eerste twee schalen. De schaal 'Stimuleren
van de intellektuele ontwÍkkeling' uit het ouderlnterview, die inhoude-

lijk de meeste overeenkomst vertoont met 'Verbale Stlmulering' uit de

vragenliJst moeder, heeft hiermee ook de hoogste korrelatie. Tenslotte

bliJ kt dat de omgevings- en opvoedÍngsschalen weinlg samenhang vertonen

met de schalen die betrekking hebben op het gedrag van het kind zelf.

Tabel 5. Relaties tussen de G0I-schalen (N = t 400lxl

schalen

1. verbale stimulering
2, streng en prestatiegericht
3" intellektueel klimaat

4. stimuleren intellektuele
ontwÍ kkeling

5. zelfstandig / doorzetten

6. spelletjes doen

7. problemen met naar school
gaan

.01

.39 - .35

.48 .03

.15 - .05

-.08 -.13

.00 -.08

.09

,07 .04

.04 .o2

,21

,21

.02

.06 - .03

x) korrelaties )z .12 zijn sÍgnifÍkant op 1%-nivo

5.5 Relaties van de GOI-schalen met een aantal externe variabelen

ïn deze paragraaf zal worden lngegaan op de relaties van de verschll-
lende GOI-schalen met m11ieu, schoolprestatles en intelllgentlescores.
A1s milieu-indikatie 1s de 1n 4.1 besproken driedellng gebrutkt. De

schoolprestaties worden gemeten met behulp van een drletal toetsen:
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BegrlJpend Iezen, dB Brus Eén-Mlnuut-ïest en de Schledamse Rekentest

(zle 4.3) .

A1s intelllgentlescore tenslotte 1s het deviatle-IQ op de Leidse Diagnos-

tische Test genomen (zle 4.3).
In tabel 6 worden eerst de lnterkorrelatles tussen deze externe varlebe*

1en weergegeven en daarna de korrelatlee met de verschillende GOI-scha-

1en.

tabel 6. Relatles van de G0l-schalen met een aantal externe variabelen
(N -- I 4oolx)

externe varlabelen

A. milleu (SES)

B. BegrlJpend Lezen f
C. Brus Eén-Minuut-Test

D. Schledamse Rekentest

E. Devlatlescore LDT

.44

.35 .79

.27 .4S

.31 .59

.35

.50 .38

G0ï-sehalen / externe varlabelen

1. verbale stimulering
2. streng en prestatlegericht
3. intellektueel klÍmaat
4, stimuleren . lntellektuele ontwlkkellng
5. zelfstandig / doorzetten
6" spelletjes doen

7. problemen met naar school gaan

.27

- .35

.72

.15

.12

- .04

.01

.15

-.20

.43

"03
,14

.11

.06

.14

- .14

.34

.01

.12

.06

.10

.05 .27

- .10 - .'19

.24 ,37

.00 .10

.0s .21

.05 ,14

.o7 .06

xl korrelaties > .12 slgnlflkant op 1?-nlvo

De belangrijkste resultaten ult deze tabel kunnen ln een aantal punten

worden weergegeven:

1. Zoals te verwachten zijn de verschlllende schooltoetsen en de LDT

onderllng positlef gekorreleerd. De hoogste korrelatle 1s dÍe tus-
sen de twee leestoetsen (.7S1 .

2, Schooltoetsen en LDT hangen duideltJk samen met SES, dlt ondanks

het feit dat slechts drle SES-klassen worden onderschelden.

3. Ook de omgevltrgsschalen u1t de GOI zlJn gekorreleerd met SES, 'In-
tellektueel klimaat'zelfs zo hoog í.72) dat het de vraag is of
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G0I-schalen met externe variabelenx p""Tabel 7. Relaties van de
SES-groepxx

G0I-schaLen / externe variabelen B E

SES-I
(N=9 5 )

-.10

.06

.11

- .0s - .05

1. verbale stimulering
2. streng en prestatlegericht
3. intellektueel klimaat
4. stimuleren intellektuele

ontwi kkeling
5. zelfstandíg / doorzetten

6. spelletjes doen

7. problemen met naar school gaan

.03

,07

.05

- .15 - .0s

- .02 .00

.06 .27

- .13 -.04

.27 .1 5 ,20 ,27

.11 .16 ,24 .26

.10 .20 .1 I .13

SES- ÏT
(N=1131

,17

.00

.16

- .03

.05

.05

-.o2

1. verbale stÍmulering
2. streng en prestatiegericht
3. intellektueel klimaat

4. stimuleren intellektuele
ontwi kkeling

5. zelfstandig / doorzetten

6. spelletjes doen

7. problemen met naar school gaan

.02

- .11

.14

.14 .17

- .11 -.16

.03 ,14

-.04 .06

- .13 .31

.09 ,o4

.o7 ..01

.04

.03

.10

.06

SES- ]ÏT
IN=207 )

.05

- .08

.11

- .03

.01

-.08
.13

- .03

.06

.09

.14

1. verbale stlmulerlng
2. streng en prestatlegericht
3. intellektueel kllmaat
4. stimuleren intellektuele

ontwi kkeling
5. zelfstandi-g / doorzetten

6. spelletjes doen

7. problemen met naar school gaan

.04

.19

.06

.05 .27

.o2 -.09

.04 .24

-.01 .08

,o7 .11

.02 .17

.03 .06

B - Ègrijpend lezen I
C = Brus één minuut test
D = Schiedamse rekentest
E = deviatie lQ Leidse Diagnostische Test

In SES-groep ï zijn korrelaties >. .24 sÍgniflkant op 1? niveau,
in SES-groep ïï zijn korrelaties > .22 signifikant op 1% niveau,
in SES-groep Iïf zijn komelatles >..17 signifi.kant op 1% nÍveau
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deze schaal nog wel lets meer meet dan m1lleu. Verder blljken ouders

uit de hogere SES-klassen hoger te scoren op de schalen 'Verbale
stimulering' en 'Stlmuleren van de intellektuele ontwikkelÍng', en

lager op de schaal 'Streng en prestatlegerÍcht'.
4, Van de omgevlngsschalen van de GOI 1s 'Verbale stimulering' posl-

tlef gerelateerd met de externe kriteria (schooltoetsen en LDTJ,

'Streng en prestatlegericht' negatief en 'Intellektueel kllmaat'
sterk posittef" De schaal 'Stlmuleren van de lntellektuele ontwik-
kel1ng tenslotte vertoont welnig samenhang met de kriteria. Opval-

lend 1s dat relatÍes 1n dezelfde richting liggen als die met SES.

Ze zíjn echter steeds wat lager. DÍt betekent det de voorspellende
waarde van de omgevingsschalen boven 'milleu' waarschlJnl{k vrÍJ
gerlng 1s.

fn tabel 7 worden de relatÍes dan ook nogmaals weergegevenr Ínëor

nu afzonderliJk voor de drle SES-groepen (zie p, 32),
5. De korrelatie tussen de gedragsschalen ult de GOf en mÍl1eu, school-

toetsen en LDT zlJn vrlJ 1aag. De hoogste korrelatie (.21) 1s d1e

tussen de schaal 'Zelfstandig/ doorzetten' en de LDT.

Ult tabel 7 bllJkt dat de korrelatleg van de omgevingsschalen u1t de GOf

met de externe kriteria blnnen de afzonderlljke SES-groepen over het a1-
gemeen lager ziJn dan dle in de totale groep.

Ook de richtlng van de verbanden bliJkt nlet altiJd eelijk te zijn 1n de

verschillende SES-groepen.'Verbale stlmulering' bljvoorbeeld hangt in
de hoogste SES-groep negatief samen met de verschillende kriteria en in
de andere twee groepen positlaf. De enige signlflkante korrelatie Ís
echter die met de LDT ln SES-groep Ifï.Ook bij de schaal 'streng en

prestatlegericht' lUken de relatles tn de hoogste SES-groep wat anders

te liggen dan in de andere twee groepen. De korrelaties zijn echter ner-
gens signiflkant.
'Intellektueel klimaat' vertoont in aIle drle SES-groepen positleve re-
laties met de kriteria, maar alleen de korrelatÍes met de LOT in de SES-

groepen I en ïff zlJn signlfikant.
BiJ de schaal 'Stimuleren van de lnte1lektuele ontwikkeling' tenslotte
overwegen de negatleve korrelatles, maar geen enkele is signlflkant.

Van de gedragsschalen uit de G0I blljkt 'Zelfstandtg/ doorzetten' over-
wegend positieve relaties te vertonen met de verschlllende krlteria
(signifikante korrelaties met '\BegriJpend lezen' en de LDT 1n SES-groep

I en met de LDT 1n SES-groep II).
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Hetzelfde geldt voor 'SpelletJes doen' (signiflkante korrelaties met de

schiedamse Rekentest en de LDT ln sES-groep r en met'BegrlJpend 1ezen,
en de LDT in SES-groep IïIl.
Tenslotte blijkt, merkwaardÍg genoeg, ook ,problemen met naar school
gaan'- vooral 1n SES-groep f - posltief samen te hangen met de verschil-
lende kriteria. De korreraties ziJn echtsr nsrgens signifÍkant.

5.6 Relaties van de afzonderlÍ ke vr ult de GOf met externe varia-

Uit de vorige paragraaf 1s naar voren gekomen dat de predlktleve
waarde van de G0I-schalen met betrekklng tot de prestaties op de school-
toetsen en de LDT vrij gering is, met name wanneer de relaties afzonder-
liJk worden bekeken voor de verschillende milieu-groepen. DaarbiJ dient
men overigens te bedenken dat de wlJze waarop de schalen ziJn samengB-

steld primair gericht is op het meetbaar maken van de belangrijkste ln
de vragen aanwezlge omgevlngs- en gedragsdimensies, en nÍet op het opti-
maal voorspellen van bepaalde kr1ter1a.
Het lijkt daarom zinvol om ook een overzÍcht te geven van de korrelatles
van de afzonderlljke vragen met de externe variabelen. We beperken ons
daarbij tot die vragen waarvan de partlële komelatie met één van de

schooltoetsen of de LDT (milieu-konstant) signiflkant is op 1%-nivo.
fn tabel I worden de ongekorrlgeerde korrelatie koëfficlënten gegeven.
Korrelaties die signlfikant bllJven na uitpartialiseren van het m1lLeu
zijn kursief gedrukt (z1e p. 36-32).

uit t,abel I bllJkt dat een vriJ groot aantal vragen een signifikante
partiëIe korrelatie laat zLsn met één van de schooltoetsen of de LDï.
Gegeven de relatief lage ÍnterkorrelatÍes van de verschlllende vragen
valt te verwachten dat bepaalde, op basÍB van multipele regressie-ana-
lyse samengestelde vragenkomblnaties een aanzlenlljk deel van de varian-
tie op deze kriteria zouden kunnen verklaren, bóven de proportie dÍe a1

verklaard wordt door m111eu. Aan een dergeliJke benadering zíJn echter
twee voor ong doorslaggevende bezwarsn verbonden: in de eerste plaats
leldt toepassing van multlpele regressie-analyse a1 te gemakkelijk tot
theoretisch moeiliik te interpreteren of trlviale vragenkombinaties
en in de tweede plaats valt biJ een aantal van 44 onafhankeliJke varia-
belen te verwachten dat de gevonden multipele komelatles met de ver-
schillende krlteria voor een belangrlJk deel op error berusten, te meer
omdat deze 44 varlabelen al een selektie vormen uit een totaal van 260.

belen
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In het volgenoe hoofdstrJK zal op deze problematÍen nader woroBr-t inge-
gaan.
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Tabel 8. Relatlea vsn afzonderllJhe vragen urt d6 GOr met Extirne varlabalenr

vrrgsnllJst apedEr. / externe varlabelen**

27. kÍnd€rÈn moeten l6r€n nÍet zovasl vrÉgen
tB Btellen

30. eerleus op de vragan van het klnd lngaan

37. BpsllgtJgs als klokklJkan, gchrlJven en

op vlngars rekenen

aan tafel prrtsn over TV-prograrma,B

ouders loàaen wel 
"eng 

trl"roordpuzzelg
op

-.31 -.28 -.25 -,2?

.15 ,21 .04 .13

.15 .79, .08 .23

-..09 - .06 - .o2 -. 22
48.

55.

-.42

.07

.09

- .30

.08

.5í

.63

,12

-,27

-.13

59. woordanboak ln hula

62. aantel boeken Ín huig

64. tlJcl d1e npEder beateEdt aan lezen van
tUdBchrlftEn

73. belangrlJh dat het ktnd leert opachleten

76. opnerklngen 61s! e8rat denken voor Js Íets
ooàt

79. àls klnd lets nlEt kan vlnd€n nog 6ana
latan klJken

83. rí11 hoog niveau opleldlng voor het klnd

47. het klnd wat geven àls het erg zlJn best
. heeft gedaan -.40

1OO. vragen wrt hst klnd op school heEft gBdaFn .14

101. het hlnd vràggn wat het bultBn h8Bft gB-
daan

1O7. het klnd vErsJEs lètBn opzEggEn _.Og

111. ultlsgEen r"rat Een woord beteh€nt Sz
'l'14. rEEdEr klJkt vsel naar d6 TV -,51

117. nlet dB oudgr m6rr dB ondsnilÍJzar an h6t
klnd bEpaIEn de schoolpregtatÍ€s -.40

119. het is voor dB gewonë burger nlet mogellJk
om hogerop te korpn -.32

.01 -.01 -.14 .Oo

-.22 -.,t3 -.12 -,24

-.1 5 -.78 .13 - .10

.í6

.62

.10 .09

.26 ,23

,37 .31

.o7 .14

.10 . 27

.28 .31

.21

.31

-,18

.17

.22 .15 .o7

.39 .33 .20

-.28 -.21 -.11

.04 .05 .o2

.2'l .0s .08 ,06 .22

.04 .04 .03 .73

.19 .17 .05 .29

-.31 -.25 -.12 -.26

-,29 -.20 -.16 -.20

-,22 -.16 -.,t2 -.21

A = mllleu
ts . BegrlJpend lezen I
C . tsrus éÉn mlnuut teEt
0 - Sch16círmse r€kenteEt
E . dEvlatlE ÍQ LeÍdse oiagnostlscha Tast
correletleg >. .12 zlJn sÍgntfikant op .t? nlveau
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oudgrlntgrvigw / €xterne varlabEl.enl* DAX

139.- ouders pas tevrsden met hoog clJfer

156. vadar nEemt klnd vaak mas op vrlJe mlddeg,

w€eksnd

157. speelgoed kopen waar hEt klnd wat van

lEErt

183. ult6praàk varbgtEr€n

165. kÍnd met h€le zlnnEn laten BprEkEn

17O. kwàrtetspBl ln huls

174. domlno 1n huls

176, m:ÍÍEry 1n hulE

180. rolschratsEn ln hule

191. damspel tn huls

.20 .14 .06 ,12

.12 -.08 -.16 -.03

.19

-.08

.26

.16

.30

.22

.21

.35

.14

.16

,21

.08

.16

.10

.15

.21

.17

.13

,22

.09

.20

.06

.12

.16

.09

.04

.08 .15

.o4 . L9

.'to .26

.09 ,21

.09 .24

.1s .29

.08 .17

.11 .22

klButqrvragenltJst / externE varlabelanxx AT

255. klnd hesft Een gpaarpot

259. mo€t thule wEI BBnB een versJe opzeggEn

262. Er IE€st thuls wEl eens lemand voor

.19

.08

.27

.27

.10

.28

.23

.10

.18

.23

.16

.23

.21

.01

,17

gedragsvragen / externe varlabelenll Ax

13. zslden drlftlg

20. rnelllJk 6f tE lgld€n

21. maakt bezlgheden af

143. zet lang door 61s lets niet lukt

145. voorkeur voor spelletJeE mÉt welnlg bewe-

81ng

147. geen moeíte mat fUns vlngerbew€glngen

150. m6akt bezlghaden .f

195. BpEElt vaak kwartet

197. spe€lt vaak ganzebord

19S. speBlt vark domlno

21O. speelt vrck telefoontJe

.17 .25

.06 .14

.09 .11

.03 .04

.03 .18

.00 .16

.14 .16

.04 .17

.04 ,16

.15 .12

-.12 -.19

.27 ,o7 .23

.11 .O7 .76

.12 .08 ,20

.o2 .0s .20

.22 .19 .L?

.78 .16 .15

,'t1 .,11 .21

.0s .15 .11

.13 .00 .17

.00 .11 .19

-.1? -.20 - .o2

A . mllÍeu
B ' BegrlJpend lgzgn I
C = Brus één mlnuut test
D . SchiEdamsE rekBntest
E . d€vlatle IQ Leid8e 0lagnostlsche Tsst

corr€16t1Es >. .12 zíJn elgnifÍkant op 1? nlveau
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6. DISKUSSÏE

Het faktoranalytÍsch onderzoek van de G0I heefi vier faktoren op-

geleverd die milieuverschillen beschrÍJven en drie faktoren voor het ge-

drag van het kind. De laatste drie faktoren worden in deze dlskussie
buiten beschouwing gelaten.

Het is moeilijk te zeggen in hoeverre deze omgevingsfaktoren aansluiten
biJ de a prlori-onderscheidÍngen van Rupp, Van Calcar, Mens of Wolf.

'Verbale stimulerÍng'is een faktor waarin de omgang van de ouders

met het kind wordt beschreven voor zover deze betrekking heeft op het

taalgebrr:ik. Deze faktor kan onzes inzi.ens ook ruimer geÍnterpreteerd
worden dan 'Verbale stimulering' volgens tr/o1f . Zo bestaat er een duide-
1ljke overlap met wat Rupp noemt'het stÍmuleren van de kognitieve ont-
wikkeling' .

'Streng en prestatiegericht' beschriJft vooral attÍtude- en waar-

denoriëntaties en is daardoor specifleker van betekenis dan de proces-

variabele 'Stimuleren van achÍevement-motivatie' van [,rlo]f .

'Jntellektueel klimaat'i.s veel minder homogeen qua inhoud dan beide

hiervoor genoemde schalen. Kijkgewoonten, persoonlijke eigenschappen en

waardenoriëntatÍes waaronder ambities ten aanzien van opleidingsnivo van

het kind maken deel uit van deze faktor, naast aIlerlei materÍËle voor-
zienÍngen en situatÍonele kenmerken. lvlen zou hierin 'provision for gene-

ral learning' kunnen herkennen,

De vierde faktor 'stimuleren van de intellektuele ontwÍkKeling'
beschriJft de gemeenschappelijke komponent in het interview. Deze fak-
tor houdt het midden tussen de eerste en de tweede faktor van de sehrif-
telijke enquète en voegt dus geen extra dÍmensie toe aan het beeld van

de gezinsomgeving. Dat mocht ook gezÍen de samenstelling van het lnter-
view niet verwacht worden. Een beschrlJving van de gezinsomgeving van het
kind, ongeacht SES en oe relatie met intelligentie, levert aldus een

overzlchteliJ k model .

Een poging wat meer struktuur 1n het model aan te brengen op basis van

de onderlinge relaties en de samenhang met SES zou een hiërarchisch model

opleveren' Aan de top staat de meest algemene fakior'lntellektueel kli-
maat'. Deze bliikt slgniflkant samen te hangen met twee onafhankelijke
dimensies 'Verbale stimulerlng' en 'streng en prestatlegericht', dle ook

in mlndere mate blijken samen te hangen met SES.
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Intellektueel kllmaat
/\

/ (soz sESl \
/\

r=.'39 r=-t.35
l\

Verbale stimulerÍng r = .01 Streng en prestatlegerlcht
( 7.32 SES ) i 11.52 SES )

De waarderlng van een dergeliike voorstelltng van zaken hangt mede af

van de plaats dle ingeruimd wordt voor SES. Het model wint aan waarde

wanneer SES aanvaard wordt a1s algemene omgevÍngsfaktor dle nader gespe-

cifÍceerd kan worden ln een aantal omgevlngskenmerken van soclaal-psycho-

logische en -pedagoglsche aard. De waarde van een vragenliJst dle zo

sterk samenhangt met SES verdient echter een zekere reserve: het ts mo-

gelijk dat het hler om een meer algemene antwoordtendentie gaat.

Een tweede reden voor terughoudendheid is de negatieve samenhang van

'streng en prestattegericht' met 'fntellektueel klimaat' en 'SES'" De

meeste onderzoekingen laten in het midden wat de onderllnge relaties
tussen de omgevÍngsaspekten zÍjn. De samenhang met SES neemt onder ande-

re evenwel een centrale plaats Ín. Een posltieve samenhang tussen SES en

prestatie-or1ëntatie is herhaaldelljk gevonden en ls ook 1n overeenstem-

ming met de theoretlsche verwachtingen.

De verklari.ng voor het hier gevonden negatleve verband kan gezocht wor-

den 1n verschillende richtlngen. Een voor de hand llggende mogeliJkheid

is de a1 eerder genoemde antwoordtendentle. Een tweede verklarlng kan

gezocht worden in de inhoud van de faktor. De Lnhoud moet welllcht eer-

der getypeerd worden als een opvoedlngsstiJl (streng) dan als het stimu-

leren van pnestatÍe-moilvatÍe. Negatieve korrelatles Lussen SES an op-

voedingsstiJlen zijn gerapporteerd door Becker & Krug (19641 en Schaap

(19761 
"

Niet minder belangriJk dan de mate waarln dez'e gegevens aanleiding geven

tot het formuleren van een algemeen omgevingsmodel 1s de vraag naar de

betekenie van deze aspekten voor de intellektuele ontwikkellng van het

kind en ziJn schoolloopbaan, De s.amenhang met de desbetreffende gegevens

moet een eerste indikatle ziJn van deze betekenis.

Voor de totale groep z-lJn de verbanden, hoewel op enkele ultzonderingen

na signlfikant, toch aan de lage kant, De relatleve hoogte van korrela-
tles hangt bovendien samen met de sterkte van de verbanden met SES.

Blnnen homogenere milieugroepen bliJken de verbanden zich ln hoofdzaak

te beperken tot het hoogste en het laagste nlvo.0pvallend Ls daarblJ
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dat de omgevingsfaktoren nj.et van lnvloed bllJken te ziJn op de school-
prestaties. Een verrassend en moeiliJk te verklaren resultaat. Een ge-

br'ek aan betrouwbaarheid van de schoolprestaties kan gezien de rorrela-
ties tussen de schooltoetsen en lntelllgent1e niet a1s oorzeak worden

aangewezen. Veranderingen 1n het onderwiJs zelf, mBBr of minder expllciet
gericht op het kompenseren van milleu-lnvloeden, kunnen geletd hebben tot
het afnemen en verdwijnen van de lnvloed van deze kenmerken van de ge-

zinsomgeving.

De betekenis van'deze verklaring wordt evenwel 1n sterke mate beperkt
door het verband met SES. MogellJk heeft het reduceren van de omgevings-

variabelen tot de belangriJkste dlmensÍes tot gevolg gehad dat wel de

meer algemene maar niet de meest relevante kenmerken 1n ons model zlJn
beschreven. 0ok de resultaten met betrekkÍnE tot lntelligentie geven aan-

1eÍdÍng tot deze overweging.

De signifikante korrelattes voor 'Verba1e stimulering' en 'ïnteI1ektueel
klimaat' kunnen lngepast worden Ín een beschriJvend model dat wel aan-

spreekt" 'Intellektueel kllmaat' zoLJ getypeerd kunnen worden als een

stimuleringsfaktor" ïmmers, ook in het hoogste m111eu blijkt een hogere

score op deze faktor samen te gaan met hogere lntelligentie. ,Verbale

stimulertng' daarentegen zou op grond van het ontbreken van verbanden
in de hogere milieus (dle gemlddeld ook hogar scoren) als een deprivatle-
konditie beschouwd kunnen worden. 0ok de resultaten van het onderzoek

van lYens 11972J vertonen een dergelÍJk patroon alhoewel de lnhoud van de

faktoren bij hem verschilt van dle tn dit onderzoek.
De verbanden zijn echter te zwak om praktlsch van betekenls genoemd te
kunnen worden, 0aar komt nog biJ dat de lndeltng 1n milleus in drie ni-
vo's de invloed van SES wel reduceert maar niet wegneemt. De verbanden
kunnen dus nog we1 ciegelljk berusten op verschlllen ln milieu.

De bewerkingen op de afzonderlijke vragen hebben een tweeledig doel . ZLj

bieden de mogeliJkheid te kontroleren 1n hoeverre de algemene omgevlngs-

faktoren alle relevante omgevÍngsaspekten beschriJven. Daarnaast kon

worden nagegaan in hoeverre ook in d1t onderzoek op ltemnivo verbanden

aangetroffen worden die bij toepassing van multlvariate technleken tot
resulraten zouden kunnen 1eÍden die door enkele andere onderzoekers zÍ.jn
gerapporteerd.

Ten aanzien van het laatst genoemde doel kan lnderdaad gesteld worden

dat het aantal vragen met een slgnlflkante (partlëIeJ korrelatie met

Íntelltgentie en/of schoolprestatle zo groot is dat het toepassen
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van multipele regressle-anal.yse hogere valldlteiten opgeleverd zou heb-
ben dan de waarden d1e voor de omgevlngsschalen ziJn gevonden. Deze be-
werkingen zljn echter achterwege gelaten omdat ze ean geflatteerde Ín-
druk wekken van de betekenls van de schalen.

Het aantal vragen dat geen deel ultmaakt van een van de schalen en weI
een signlfikant (partieelJ verband heeft met intel1Ígentie of schoolpres-
tatle 1s bijzonder laag. Het gaat vooral om aspekten van school-voorbe-
reÍdend spel (var. 37) en het bezit van aller1ei gezelschapsspelletjes
[var. 17o, 174; 176, 180 en 1s1). School-voorbereldend spe1, waaronder
schrijven, op de vingers rekenen en klokklJken, 1s aIs één enkele vraag
gesteld en dus als één variabele in de analyse opgenomen. Het ontbreken
van voldoende samenhang met andere variabelen heeft automatisch tot ge-

volg dat deze aspekten a1s tè speciflek bulten het beeld van het alge-
menere omgevingsmodel b11jven, Het bezít van spelletJes komt in de ver-
schtllende faktoren wel voor, ziJ het soms lndlrekt. De intervlewfaktor
'fntellektueel Kllmaat' beschr{ft mede het kopen van speelgoed waar het
kind wat van leert, de gedragsfaktor fï beschrijft het gebruik van speel-
goed en 'Intellektueel kllmaat' omvat verschlllende voorzieningen waar-
onder het hebben van boeken. Daarnaast kan het bezit van spelletjes zo-
danlg nog we1 een specifieke betekenls hsbben, maar dat kan nauwellJks
afbreuk doen aan de waarde van de algemenere omgevingsfaktoren.
Kort samengevat kan de konkrusie weergegeven worden in twee punten:

a. Het bleek mogeliJk met behulp van faktoranalyse de vragenlljs't te
reduceren tot een beperkt aantal dlmensÍes zonder noemenswaardig

verlies aan relevante informatle.
b. De omgevingsfaktoren van de GOI verklaren nÍet veel meer verschillen

in schoolprestaties en intelllgentle dan een globale lndex van so-
ciaal-ekonomisch nÍvo.

Deze konklusies houden niet noodzakellJkerwijs 1n dat omgevlngsvragen-
liJsten zoals de GOI onbruikbaar ziJn. De betekenis van deze omgevings-
kondities is beperkt, Te hoog gespannen verwachtingen zijn gekomigeerd.
EffÍclency-overwsgingen zu11en b1J besllssÍ.ngen over toekomstig onder-
zoek een belangrlJker ro1 moeten spelen. De nadruk op schaalkonstruktle
in dit onderzoek haakt daarop in. Zonder noemenswaardig verlles aan re-
levante informatie kunnen de gezinsomgevlngskondities worden samengevat

in een beperkt aantel schalen. Van biJzondere betekenis in dat verband
Ís de geringe bijdrage van de informatle uit een betrekkeliJk kostbare
onderzoeksprocedure aIs een mondellng interview.
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BIJLAGE I : Frehwentlavstdslingan biografÍache t.g.v?na

\ 1. lBxi

--X 2. leeftlJd (ln rnaanden)

-ll 
3. mllleu

Jongen 1.
meÍsJo 2.

51.4 1.486 0.500
48.6

69 ..t4 3.917

47 ,4 1.751

30.2

22.4

0 .799

5.

4. aanwezlgheld vrdar -
gesn vadar, ÍnoEder ongehurd

ldEm , vader ovErleden
Ídffi , geschBÍden

wel vader , onregslmatÍgs wErkttJden
ldm , alleen íeek€ÍÉ thuls
ld€m , perÍoden thul8
ldEm , regelnaflg€ xerktlJden
Ídgm , lrerk€loos
ldsn , bllJvend Ínvallde

opleldlng vàdBr

BLO, LS nlet af
LS af
LBO af
llULO, ííEO nÍet af
I{JLO, tí80 af
HBS en hog6r rf

bèÍEgpanlveau vadEr

í hogere beroepen

\ miodelbare EmployeeB

. zElfstandigs mlddenstènd

l,agere employeas

,/ geschoolde arbeÍdsre
T

\ ongeechoolds srb8ldBra

opleldlng rpEder

BLo, LS nÍet af
LS af
LBO af

' 
[ÍULO, f'lBO ntgt af
IULO, Í,t80 af
HBS en hoSer !f

lnt€rvl3ugagevEna. verstrekt door
medEr / verzorSster
vader / verzorger
ander gezlngltd
andEr faml1lelÍd

1.

2.

3.

0.
0. 2.7

0.
1.
.t. 21 .7

1.
2, 67.8

3.
3. 7 '7

1. 4.6
2, 14.9

3. 24.6

4. 8.3

5. 23.7

6. 25,9

't . 9.0

2. 37.3

3. 16.3

4. 5.9
s. ,t 5.6

6. í6.0

1. 4.7
2. 18.0

3. 31 .7

4. 4.9
5. 26.6
6. 14,1

1. 94.9
2. 4.9
3. 0.0

4. 0,2

1.805 0.608

3.861 1.704

3.265 1.680

3.561 1.680

7.

8.
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EIJLAGE If ! Frekuentleverdellngen vragenluat moeder

HÍBronder vlndt u een aantal vrogEn ov€r [J$, klnd, zoals hlJ of zlJ is. u kunt dat
steeds aongeven door een vÉtn de cÍJfers achter de vraag te omcÍrkelen.

sï SommÍge klnderen zlJn thuÍs onrustlg, anderen
zelden of nooÍt. HoB ls dlt bÍJ Uw kind?

1Oï Sommtge klnder€n zo"f"n ,""f beBchermlng bU
mogdEr, anderen zeldBn of noolt. Hoe lE dÍt
blJ Uw klnd?

f: Er zlJn klnderen dlB earst goed nadEnkEn voor
ze é6n 1€ts beginnen, anderen ga€n lnetB€n aan
de Blag. Hos ls dlÈ blJ tJr., kind?

Ql Sonmige klndersn zltten hesI rustÍg aan tafel
tB etgn, and€ran zlJn voortdurend Ln bewEglng.
Hoe ls d1t bÍJ Urí klnd?

13ï SorÍmlge klnderen zlJn vaak hEel erg drlftlg,
anderen zElden of nooÍt. Ho€ is d1t bU Uw

klnd?

M: Heeft Uw klnd me€r slàap nodlg dàn een rnder
klnd van deze l8sftÍJd, mÍnder of 1s het
nÍet zo?

15ï Ligt Uw kind doorgaans lang brókkBr vóór hEt
inslapen, of slaapt hEt dÍrekt ln?

16ï Blljft Uw klnd, als hgt lngeslapen is, rustlg
doorslapen, of wordt hEt vaak wakker?

1. erg vaak onrustlg
2. vaak

3. soms

4. zeldgn of noolt

'1. zeer vsel baschErmlng

2. veeL

3. soms

4. zelden of nooÍt

1. gaàt mEteEn aan de slag
2. d8nkt e€rst evEn na

3. denkt eerst goed na

4. denkt eerst zeer gogd na

1. voortdursnd ln bswgging

2. nogal bawegellJk

3. vrlJ rustig
4. heel rustig

1. erg v6àk drÍftlg
2. vaak

3. Eoms

4. zgldgn of noolt

1. vsel meBr sla6p nodlg
2. mEer elaap nodlg

4.4

I .'t
38,4

40 .0

10.6

27 ,1

51 .7

10.6

37.7

42.9

15.5

3.9

24.6
41 ,4

27 .3

6.7

3.300 0.a12

2.623 0.812

1.857 0.814

2.18O O.073

3. EvEnveel alE anderE kÍnderEn 70.4
4. mlnder slaap nodlg

1. mgar dan eEn uur wakker

2. tugsen een half uur
uur wakk'r 

' en €en 
7.1

3. tusEen aen kwartler
harf uur wakker 

En eEn 
22.9

4. blnnen Ben hwartler in slàèp 66.7

1. erg vaak wakker

2. vaak

3. eome

5.4 3.091 0.801

11.6

5',1 .1

31 .5

1.7 2,943 0.599

15.1

12,8

3.2 3.532 0.76s

0.8 3.729 0.531

1.7

21 .7
4. bllJft rustlg doorslapen 75.6

EBn asterlsk geBft in het vervolg een g8dragsitem aan.
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) flï J Sonmtge klnderen spelen het llsfat rll€en, 1. lÍefEt .II€En
anderen bU voorkeur s6men mot 6nd6ra klndsren. 2. ollEEn
HoB 1s dit bÍJ Uw kind? 3. nu eens allEEn, dan wEer

samBn

4. blJ voorkeur samEn m8t
anderg klnder€n

1. heel vEel lawaaÍ

2. veel lawaal

3. niet opmarkellJk

4. weinlg lawaal

1. heel veel ruimte nodig
2. veEl rulmte nodig

3. nÍet opmerk€I1Jk

4. weÍn1g rulmte nodlg

1. zeer snel afgslEld
2. anel afgeleid
3. nl8t opmErkellJk

4. moEllUk af te leldEn

'l . llnkEhandig
2. rechtshandlg
3. wlaselEnd

?.ms

1.7 3.463 0.619

1.5

45 .6

51 ,2

1sï'

fgï I er zlJn klnderen dlB heel. veeJ. lawaci rmken

als ze met hun speelgoed speLen, andErgn hoor

J€ biJn6 nlat. HoB 18 dlt blJ tJw klnd?

Sormlge klndersn hqbbEn welnig ruimte nodlg
618 ze spelBn (blJv. EEn kleln hoekJg van dE

kamer), andargn vBBl. rulmtE. Hoe ls dÍt bU
Uw klnd?

2Ol SonmÍga klndgren zUn door hgt m1ngt8 g€rÍng-
ste afSglei.d als ze sllgen spBlBn, andEren

bllJven ln hun spel verdlgpt en zlJn moeÍlí.Jk
6f te lelden. Hoe Ís dtt biJ Uw kind?

211 SommÍge klndEren maken zelden of nooit een

bezlgheid af, anderan vrlJwel altiJd. Hoe ia
dlt bU Uw klnd?

22: Is Uw klnd llnkshandÍg, r8chtshandlg of
wÍsselt dlt?

1. maakt zElden of nooit Een 6.4bezlgheld af
2. maakt soms Éen beztgheld af 35.1

3. maakt ma€Btal een bezlgheld gA.t'6f
4. maakt vrlJwel altlJd €€n 

2O.4bszlghEld af

3.5

15.8

49 .9

34 .6

6.7

24.0

44.4

24.9

10.6

24.3

47 .7

17.4

3.12'.1 O,791

2 ,A77 0 .86'l

2.720 0.674

2.725 0.856

11 .5

81.3

7.1

Hleronder wordt steEds gevraagd wat U ergBn8 van vlndt.
LJ kunt dat sta€ds aangBven door een van d6 clJfErs achtEr de vraag tE omclrkErEn.
De clJfsrs hebbsn dB volgende betekenÍs!

1 = 3a zeker; lJ bEnt het er HELETÍAAL m6q senB

2 = Jat gewoon mee eens

3 = geen Ja en geen neer U TWIJFELT

4 = nee, gewoon ni.et mee EEns

5 = nee zeker nietr U bEnt hst Er HELEI1ML NfET mee eene
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ma

(l'lBt klnd€rsn worden BtB€ds klndBren b€do8ld u1t dezelfd€ lgsftiJdsSroep alE Uw

BlgEn klnd)
,o

l.a ía lalnee nEE ,:i:"zaKsr nlet
(s) (41 t3) {.21 (1 )

23. Vlndt U dst Je klndgrgn tn hEt algEmaBn 60.9 36.4 2.2 0.5 0.0 4.567 0.554

moet ultleggen wrarom zE ÍBts wel of
nlet mog8n doEn?

24. Vindt U dat EEn klnd 1n de eerste plaats 4O.4 43.0 6.8 7,1 1.0 4.140 0.919

noet lerEn gehoorzamen?

25. Vindt U dat kinderen hun rÍlond moBten 29.9 40.0 22.6 7.9 O.2 3.902 1.014

houden wann€er volwassgnan mEt Blkaar
pratEn?

26. Vindt U dat volwassengn aàn tafel zovEel 25.1 45.2 15.2 12.8 1,7 3.971 | .014

rnogelÍJk mo€tÉn praten ov6r dlngen dÍe

klnderen ook kunnen begrlJpen?

27. Vlndt U dat kÍnd€ren moEtEn larEn nÍet 1,2 4.7 13.8 46.2 34,2 '1.926 0.879

zoveel vragen te st8llBn?

28. Vlndt U het belangrlJk dat klnderon een 42.3 42.8 10.6 3.7 O.7 4.22'1 0.834

eÍgen menlng hebben ovEr a11er1E1 dlngen?

29. Vlndt U dat eBn klnd nlet behoort tE 7,4 17,7 24.6 40.3 í0.1 2.720 1.096

twlJfBl€n aan d€ Juistheld van de ldeeën

van zÍJn ouders?

30. KlndBren vrëgen vaak waarom lets zo 1g, 38.6 41.5 12.3 7.8 0.0 4.111 0.896

of waarom J€ lBts op e6n bapaalde maniEr

moet doEn. Vlndt U dat Je altlJd serÍsus

op dle vrsgen moBt lnga6n?

31. Vlndt U het goed d6t aBn klnd zlJn EpeEl- 9.1 33.7 32.3 21.4 3.4 3.236 1.000

goed uit elkaar haalt?

tma

Nu enkele vragen over het spelen van tb, k1nd. U kunt weer antwoorden door

een ciJfer te omcirkelen. 0e betEkenlB str6t er alt1Jd achter.

32. tïe€stal koop Je speBlgoEd voor klnderen 4. altlJd of meeEtal 15.2 2.681 0.760

omdat Je denkt dat ze hEt leuk vinden. Koopt 3. vaak 40.3

U nu ook wel eenE speelgoed omdat U denkt dàt 2. af en toe 41.8

Uw kLnd er wat van zal lEren? 1. zElden of noolt 2.7

33ï Verveelt Uw klnd zlch wEl eene? 1. altÍJd of mEEBtàl 0.3 3.397 0.572

2. vaak 3.5

3. af Bn tog 52.4

4. z8ld€n of nooit 43.8



34ï Indlen af en toe, vaak en altíJd of meegtal:
helpt U hem/haar dan wel eens blJ hEt be-
denk8n van €en BpelletJB?

35. Komt U wel Eens klJken wanneer hat klnd lBtS
met zlJn speelgoed gemaakt hEeft?

36. Heeft Uw klnd in huis een eigen hamer of een

vaste hoek waar het altÍJd m€t ?iJn speglgoBd
kan spelen?

37. HEbbBn U of andere hulsgenoten wal eens BpEl-
letJes gedaan waarblJ hEt klnd:

a. moest klokkiJken?
b. moest schrlJven?

c. met zlJn vlngers moest rekenEn?

38. Hebt U LJw klnd we1 eens g€holpen met iets te
vgrzamelen?

39. Bent U geabonneerd op een klnderblad, zoats
Donald Duck, Tlna, Bobo, etc.?

40ï Hoe vaak neemt Uw klnd vrÍendJes of vrÍan-
dinnetJes mee naar huls om te spglBn?

41. Hoeveel trekt de vader door de week met het
kind op? (dus nlBt in het weekgnd)?

42, En ln het weekend (... dus Echt Ermee bezig
zlJn, en zaterdag en zondag bÍJ elkaar ge-
tetd ) ?

43. Hoe vaak neemt U Uw kind mee a1s U de stad
lngaat om te wlnkelen?
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1. alttJd of meestal

2. vaak

3. af Bn tog
4. zgldEn of nooÍt

4. altÍJd of meestal

3. vaak

2. af en toE
't. z€Iden of noolt

2. Ja

1. nee

abc
J; JË J;
Ja Ja n€e
Ja neB Ja
nEE Ja Ja
Ja nae nes
nEB Ja neE
nge nBB JO
nee nge nBE

2. Ja

1. nee

2. Ja

1. nee

5. Í6dère dag

4. Enkele keren par week

3. één keer per week

2. enkele keren p6. mèand

1. vrlJwel nooÍt

í. mlndgr dan egn kwartÍBr per
dag

2. ongeveer een kwartler per
dag

3. ongeveer eEn half uur per
dag

4. ongeveer een uur par dag

5. meer dan een uur per dag

1. mlnder d6n 1 uur
2.1à2uur
3.2à3uur
4.3à4uur
5. meer dan 4 uur

5. m66r dan 1x per week

4. ongeveer 1x per week

3. enkele kerEn per maand

2. ongevaer 1x per maand

'l . zelden of noolt

2ng

4

3

2

1

12.5

3.t .3

47.5

8.0

62.2 3.54't 0,649

30.9

7.1

0.5

81 .1 't.011 0.392
'18.9

45.7 3,O75 1.016

25.s

18 .6

9.8

67 .1 1 .671 0.471
32.9

60,0 .t.600 0.406

40.0,

38 .8 3 .996 1 .152
42.O

6.6

5,2

7.4

12.3 3,372 1.317

P.A

25.4

24.3

25.1

8.5 3.85,t 1.371
í3.1
11 .9

17 .6

40.7

1 5. 5 2,027 't .321

24.8

23.8

14.7

17 .2



i
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lfu enkele vrrgon over hct praten acn tcfcl,'TV kÍJken cn lczen

€rt
vark

(41

vack

(3'

af en z3ldan

noo,.t

Í21 t1 )

lloE vaak pra6t U aan tafel over di volgenda
ondenrerpen?

44. - fam1l1e en ksnnlaasn?

45. - polÍtleka Bn rlgsnine problmEn,
zo6ls h€t mllleu?

46. - hleren 6n da varzorgÍnt van het
ulterlÍJ h?

47. - echool en tchoolwerk?
48. - tEl€vi.BlsprograttÍra'B?

49. - atan Bn drlnksn?
50. - gEldproblmcn?

5í. - wark vln U cn Uw man?

52. - íat hEt klnd butten achool hecft
ged.rn?

53. - sport en ontsprnnlng?
54. - elgBn problmen?

55. Lost U of tI{ mrn wei ecna kruigrrcotd-
puzzela op?

56. l-lgbt U san TV?

57. Zo J6, hoav3€l ktJkt Uw kind gmiddeld
'a avond! narr ds ÍV?

sSf En hoeveel klJkt ttu kÍnd ovsrq.E nlrr
de TV (woensdcg, zaterdag, zondagt?

2. Ja

1. na€

1. mlnder drn a.n kr.rtlsr
par drg

2. ongeve€f ccn krartÍr pcr
dat

3. ongivesr csn hclf uur pa!
dcg

4. ongevoor drle ke.rtlor p3r
dag

5. irar dan een uur ptr dcA

1. mlndrr drn aan half uur
per mck

2. ongcvccr aon uur prr week

3. ong.v.er andcrhalf uur par
woch

4. ont.voar twaa uur par mak
5. lrE.r dan tuea uur par uaak

5,2
1.5

11,1

15,2

8.9

12.4

2.7

5.S

't 5.3

8.4
3.2

't0.6

11.6

6.9

2S.8

47.5

19.2

28.8

't.7
1 5.8

45.8

25.4

4.2

14.0

62.1

37.4

40. g

29.8

49 .5

44.1

14.5

49 .5

32r5

45.4

30.0

29.0

20.9 2.OO2

54.2 ,t.557

't 8.5 2.333

3.7 2.623

22.4

Í4.5
81.0

28.8

8,7

20.2

62.6

46.4

2.OO2 0.73?,

'l ,557 0.689

2.333 0.903

2,A23 0.778

2.'t4S 0.E67

2.397 0.888

1.281 0.625

1.980 0.827

2.695 0.800

2.217 0.865

1.480 0,728

1.AA7 í.008

9E.8 í.998 0.050

o.2

10.3 3.í15 1.212

20,6

30.7

22.9

15.2

7.8 2.514 0.471

22.'l

18.0

22.8

31 .7
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59. Hebt U sen roordsnboah?

60. Hebt U'een encyclopedle?

61. Hebt U een boek over de opvo3dlÍXE van
klnderen?

62. Hoeveel boeken hebt U (atrtpa nlrt neo-
geteld) ?

63. Hoe vaak lsaat U BBn krant?

64. lloevEel tl.Jd be8tEBdt U aàn het lEzen van
tUdschrlftEn?

65. l.beveEl boeken hebt U de afgelopen twaa
maandgn gelezen?

66. Leeet U bladgn zolls:
a. Eva, nrrErÍEt, Llbelle, Etc.
b. Panorcma, REvue, l.let Beate, Etc.
c. VrlJ N€darlànd, ElsEvlar, Accent, atc.
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z. ta
í. nee

2. Ja
1. neE

2. Ja

1.. na6

1. 1- 'to
2. 10- 2s

3. 25- 50

4. 50-,t00

5. 100-200

6. mBer clan 200

5. elke dag

4. om àa dag

3. éérmaal par resh
2. é6rmca1 per maand

1. noolt

1. mlnd€r d6n aBn half uurper weeh

2. ongeveer ean uur per weeh

3. ongevaer twag uur pEr !Íeok
4.'ongeveer drlE uur par weeh

5. mer dan drÍe uur per week

1. gBEn

2. één

3. tpEe

4. dríe tot viJf
5, meer dan vlJf

JaJaJr4
Ja Ja ns€
Ja ne€ Ja g
nBa Ja Ja
Jc nBe naB
n6e Ja nee znse nee JanBB nsa ne3 1

tma
I

68.0 í.888 0.471
33.2

36.6 í.368 0.4a2
63.4

39.8 í.3S0 0.4s0
BO,2

í9.5 3.608 1.7AO
s.4

17 .2
,t8.0

í 5.0

20.o

88.2 4.764 0,76s
5.7

3.2

o.2
2.7

24.3 2,817 1 .347

29.0

22.4

9.3
15.0

42.9 2.454 ,t.5g4

13.0

13.5

11.7

't5.7

8.8 2.A73 1.í8s
33.7
3.4
2.s

17.9
7.4
4.4

2't.Ë

ítlu een paar vragan over echool en het apelen thuir
É71 lbovsel tÍJc, h6.l tI{ klnd nodlg om op achool

te wenngn?
1. 66n sEEk

2. veartlBn d€gin
3. een maand

4. twee m.andan

5. langer drn tweo mrandon

75.7 í .585 1.202
8.í
8.í
2.2
7,5
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66. HoEVEel keer hgeft U in de afgelopen drlc
maandan met ds leldater gepraat omdat U

wllde wEten hoe het ging met thr ktnd op
echool?

63. Bent LJ tevreden ovar de school?

7Ol Vond Uw klnd het lsuk om voor het serlt
naar achool tB gain?

7i Vindt Uw klnd het nu teuk op achool?

72. Vindt U het srg belangrlJk dat Uw klrd
nEtJes wBrkt?

73. Vlndt U hgt erg belangrlJk dat h€t ktnd
lagrt 'op te EchlBt8n!?

í. gean enkela keer

2. 6ón heer

3. tree k€sr
4. drlE keer of vakar

5. zeer tBvredgn

4. tsvr€dBn

3. matlg tevreden

2. ontevredBn

1. zeer ontBvredsn

1. erg lBUk

2. leuk
3. mÍnder leuk
4. nlet leuk
5. erg ncar

1. erg leuk
2. lEuk

3. mlndar leuk
4. nlet leuk
5. erg naar

5. zEEr belangrlJk
4. belangrÍJk
3. Er tu8BEnln

2. onbelangriJh
1 . totËËl onbebngrlJk

5. zEer belangrlJk
4. belangrÍJk
3. er tuaaenln
2. onbelangrÍJk
í. totaal onbBbngruk

't8.7 2.590 0.732
25.7

31 ,4

22.1

36.9 4.219 O.732

50 .6
't 0.8

1.0

o.7

58 .7 1 .66,t 't .o23

25.A

7,4

4.9
3.2

55.8 í.531 0.661

35.9

7,9

0.5

u.0

34.4 4.160 0.727

48.4

16.0

1.2

0.0

21.2 3.840 0.608
46 .1

28.6

3.9

o.2

74. Als Uw klnd lets aan het mlhen la,
zegt U er dan lete van ala hEt hal-
ven{,ate ophoudt?

75. Staat ti erop dat hgt klnd zlJn Bp€el_
goed óprulmt voordat het m6t ÍEtB
anders beglnt?

76. Maakt U wBl eEns opm€rhlngen zolls!
'Ja moet eer8t nadÉnken voordat Je
lBts doet,?

77. Z6gt U er wel eans r./at van wanne€r

tjw kind l8ts gcgd heeft gedaan?

vaak

2,9 19.9 57.O 19.4

28.7 43 .5 23.1 4.7

10.1 25.3 47.4 't7.2

Er8
vaak

Í4' (3, t2l

zeldsn
of

noolt
(1'

2.O70 0.750

2.983 0.840

2.287 0.1,16

44.5 50 .4 5.2 0.0 3.3S3 0.585
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,::t- vaak tom!
zeldan

of
noolt

ÍÍl - (s, (2) (i) r m g

78, A1B het klnd U vrragt om lgta ts 7.4
' pakken, laat U het d.n asrst zEggin

wot het ErmeE wÍl doEn?

79. AIE u Uw klnd vruagt om iEts te pak-
en het kan het nlst vlnden . r...

80. Als hEt klnd ieta nlat k6n oploaaen ...

81. Zoudt U het Erg vlnden ala Uh, klnd op
d€ laEEre echool Een keer bllJft

'zltten?

A2. lrlgt r,Elkg schoolpreatatiee van l,Jn kÍnd zoudt
U tBVrBdEn zun?

83. Í{aar wEl.kE schooi. zoudt U LJw hlnd l6ter
eventueel Btur€n?

84. Vlndt U dat oudars zlch, als dat nodlg zou
zlJn, veel Ímaten ontzsggen on hun kind te
laten doorleren?

85. Heeft U klnd e€n apaarpot?

86. Laat U hat ar ook zelf geld ln atoppen?

87. GBEft U LJr^, hlnd wEl san8 lets oíd.t het erg
zlJn beat heeft gadaan op sehool?

88. fg het wEl BsnB voorgBhomen dat U het ktnd
mee ultnem of op vlelte tÍJdsn8 achooltlJd?

1. Sart U hgt dan zelf halen ZS.,l 1,784 0.448
2, zart U: 'Ga nog nror eeng

goed híJken' fq'c

1. doet U het dcn zelf? 2,2 2,OZS 0.495
2. zegt U dàn pr.oles hoa hat 

13.1m€t

32.2 47.2 13.0

3. hElpt U h$/hms om het
zBlf t. vlnden?

4. h.Bl Brg

3. ilg
2. nlct zq .rg
'1. hel€m.al nlet €rg

'1 . voldoende

2. ruÍm voldoende

3. gocd

4. zeer good

5. ultrt€k8nd

1. LTS of hulshoudschool
2. navo, UTS

3. hcvo

4. atheneum, gymnrtlum

5. Ja zcker
4. Ja
3. Ja / nea

2. nec

1. nee zeker nlat

2. Ja
1' nBe

1. neE

2. Ja

3. vaak

2. soma

'1. zclden of noolt

3. vcak

2. !om!

1. zeldan of noott

2.346 0.807

84,7

10.8 2.597 0,748
43.1

41.1

5.0

íts.5 2.607 0.901
16.5

58.6

6.5

1.8

18.7 2.828 ,t.059

25,5

30,2

25,5

26.8 2.S06 0.804
4ir. g

24.9

3.4

1.5

90.7 1.5O7 0.291
9.3

2.5 1,O75 o.oo8
e7.5

15.7 1,645 0.66E
53.1

31 .2

1.5 1.182 0.423
15.2

83.3
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.j,1" ra *:: nee ,§:"
nlet

(s) Í4) (3) (21 (1 I ? m s

89. Staat lJ Brop dat het klnd alIes laat 27.8 42.3 17.2 11.8 1.0 3.840 0.993

zl€n wat h€t op school heEft gemaakt?

90. Vindt U het belangrUk dat Uw klnd nu 15.7 43.7 21.1 17.4 2.O 3.53E 1.016

al IEErt dat hEt ÍetE rnoet presteren?

S1. Vlndt U dat Je van klndEren v6n dEzB 3.7 21.7 31.0 39.4 4.1 2.A13 0.945

leeftUd (5-6 Jaar) nng elsen dat zs

Eteeds hun bgst doen op school.?

92. Het belangrlJkste toor klnderBn op 34.9 46.4 15.2 3.4 0.0 4.128 0.790

deze l€aftÍJd is, dat ze plezler
hebbsn

93. Vlndt U dat Uw kÍnd nu aI moet lBrgn 4.4 26.3 g'1.7 31.7 5.9 2.916 0.9S4

z{n ttJd go€d te gabrulkan?

94. Vlndt U het goed a1s Uw klnd af En 1.2 9.6 14.3 46.9 2O.O 2.101 0.954

toe eBnB thulBbHJit van school?

?ms

Hleronder volgt.ean aantal vragan d1e gaan ovBr het pratan van het klnd 1n

huÍs en daarbulten

95. Heeft U telefoon? 2. Ja 55.5 1.555 0.498

í. neE 44.5

96. Zo J6, heeft U U!,r klnd gBlBBrd om zelf op 2. J; 63.2 1.374 0.494

tB bel.l€n? 1. nEE 36.8

97: Komt hEt wel eens voor c,at Uw Klnd open do€t 3. vaak 12.5 1.813 0.635

en de bezoekers tE woord Btaat? 2. somE 56.3

1. zelden of noolt 31.2

98. A1s U s6mBn boodseh6ppen dost, 16at U th, 3. vaak 5.9 1.538 0.618

klnd dan wel eBns het woord doEn? 2. soms 41.8

1. zelden of noolt 52.1

99. Als U vislte heeft laat U Uw klnd dan gewoon 3. vaak 1,1.1 1.710 0.654

meepraten? 2. soms 48.9

1. zEIdEn of nool.t 40.0

100. Vraogt U Uw kÍnd wel eens wët h€t op school 3. vaak 89.2 2.692 0.3,11

heeft gedaan? 2. soms 10.8
1. zelden of noolt 0.0

101. Laat U Uw klnd wel eEns lEts vertel.len wat 3. vaak 67.,1 Z.BB 0.564
het bulten heeft meegemaakt? 2. Eom6 2A.7

1. zaldgn of noolt 4.2

1O2. Als Uw klnd een Tv-prograÍnnè nlet begrlJpt, '1. vaak 42.9 1.641 0.618
praat U er dan wel eeng over? 2. Boms 47.7

3. zgldgn of nooit 9.4



103. Ale U mEt Ur klnd pr6Ët, l8t U,er drn 116l

EBn6 op dat U extrr duldellJha zlnncn mcakt?

104. Als Uw klnd een woord verkeerd uÍtsprBckt,
verbetert U hat dan?

105. Als Ljií klnd ElEchtB een enkEl woord gebruikt
om Íeta aan te duldEn (b1Jv. ,appel, in pkats
van '1k wll eEn appel,) En U heeft begrepsn
wat htJ/zt! bedoelt, laat U Uw klnd d6n rsl
eens preclea in zlirnen zeggen h,rt het bedoelt?

106ï Luietert Uu, ltlnd vaak ncar hlndsrprogrcrma,a
op de radlo?

1O7, Laat U Uw klnd(sr6n) wel eeng versJBs op-
zeggen?

108. l.bE vaak vErtelt U Uw klnd aen verhaaltJc af
leeet U voor?

109. Geeft U Uw klnd wel eEnE raadseltj8a op?

11O. Laat U Uw klnd ur6l agna B6n v€rhraltJ€ nr-
vertEllen?

1'l1. Legt U Uw klnd we1 eeng ult wct een roord
betek€nt?
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3. vcck

2. goma

't . zslqen of noolt

3. vaak

2. eomr

1. zeldan of noott

3. vaak

2. goms

í. z€lden of noolt
0. nlet van toepcarlng

3, vaak

2. aoms

í. zeldsn of nooÍt

3. vaak

2.. 6qng

1. zclden of noolt

4. elke dag

9. pacr ksar 1n dE ussk
2. éórmcal 1n de waak

1. mlndEr dan lx per wa€k

3. vcak

2. Bom!

1. z€lden of nooÍt

3. vcak

2. soma

í. zelden of noolt

3. vcak

2, aomg

1. zeldEn of noolt

tmB
%

52.6 2,381 0.749
31.0

16.s

74,A

22,8

2.9

40.2

31.6

16,7

1'l .5

2,705 0.518

1 .53't 0. s03

4.7 1.30S 0.588

20.8

74.3

30.4 2.091 0.725
47.5

21 .A

20 .1 2.418 ,l .134
32.1

16.4

3r.1

s.3 1.620 0.661

43. í
47.3

21.6 2.OO7 0.663
58.9

21 .3

34,7 2.465 0.623

36.5

6.8

Nu nog enkele vragen ovEr Uw eÍgen bezlgheden

112. Van hoevEEl verenlglngen bsnt U aktlef lirt?

113. En Uw man?

0

1

2

3

4

5-7

0

1

2

3

4

s-7

67.4 0,475 0.819

20.6

8.6
2.2
0.5

o.z

52.0 0.028 1.11s
25.O

16.4

3.9

1.0

o.7



114. |loevsel uu! par dcg klJkt U ganlddald ncar
ds rV?

115. Vlndt U zlchzelf een aktl3f typs?

1í6. En Un nun?
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'1. mÍnd6r drn c.n holf uur
2. ongrvesr asn uur
3. ongweer arderhalf uur
4. ongevaer tue€ uur
5. meer drn two6 en eon half

uur

1. Ja zeker

2. Ja
3. ta/ nee

4. nge

5. neE z8ker nl€t

1. Ja zeker

2. Ja
3. Ja / nae

4. nee

5. nBE zsh€r ní3t

tma
4,4 3.655 1.230

16.3

19.6

27.9

3í.8

20.6 3.030 0.681

50.6

21 .7

5.4

1.7

36.4 1.Em 0.780
48.2

12.3

2.3

0.8

fn hoeverre b€nt U h8t mEt ds volgBnde uÍtaprahen eens

1'17. JE kunt ale ouder nog zo Je best docn, h€t
zÍJn toch ulteindeliJk de ondervtJzers Bn

hEt klnd dÍa ransn bsp.l3n wat het klnd op
school presteert

118. SuhsEa heb Js voor BEn bElangríJk dE;l te
dankEn can Je elgen lnzet

119. Hat 1s voor ds gEuone burgor blJna ntet
ÍrDgElÍJk hogerop ta koman

12O. AIs het klnd warkellJk zlJn beBt do€t op
Échool berelkt h6t me68ta1 veet

121. h,oont U 1n gEn flat (meer-etageronlngt of
een ééngezlnshul.s?

fndlEn flat (meer-etagauonÍng), welke ver-
dtsplng?

5. hElEmaal m6B eana

4. mEa eene

3. nlet m€e Eena/nlet Ínee
oneena

2. nlEt meE ean8

1. helemaal n16t m€e san!

5. helmcal mes a€na

4. mgs aEns

3. nlet mag esna/ nÍet mse
onEgna

2. nlet tltee BenB

1. hElenraal ní,et ltEe 6ens

5. helemaal m€e een!
4. mee 6ans

3. nlet mÉ€ eana/nlet mee
on33ng

2. nlet maE oang

í. helqrEàl nlet mee eena

5. helenaal meB esn6

4. mee eEnl

3. niat me3 sena,/nlet rnee
one€nË

2. nlet mge €ena

í . helmaal. nist ma6 esnr

1. flat
0. esngezln8hulB

13.0 2.9í8 1.221
'18.6

26.0

30.6

í't.s

25.1 3.975 0.909

46.8

17.2

4.9

1.7

4.7 2.42A 1'172
12.A

18.4

3S.8

22.,1

21 .2 3.701 1.001

42.4

2s.5

10.3

2.6

't7.8 0.177 0.01s
82.4
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BIJLAGE III : Frekwentleverd8llngsn oud.rlnt.n lqí

BchoolslturtÍs

131ï Hscft th/ hlnd rÉE1te gahad om te r3nnon

toEn het voor het earst nrrr echopl ging?

íS2ï 'neEft 
Uw klnd na-de eerete tlJd op achool

nog aen bepaalde moEÍtUkB perlode door-
genaakt?

fndlEn antr'oord 3 of 2 op vraag 131 :

133ï Kunt U omachrlJvcn w.t de aar{ van dc pro-
blamen waa?

fndlEn antwoord 2 op vrÈr8 132!

$41 Wat was de rrrd van dÍt problesr?

135. WErd er wàt Ërn gBdaàn?

136. HoEveEl kEer heEft U ds l!6tstB drle moandcn

met da Isldat€r gepraat ovEr Uw klnd op r

gchool ?

137ï. HoeveEl oud6r- of kontaktavonden zÍJn er dc
laatete drla m€and€n geweeat?

',38. Hoeveel hEsft U of un man er bEzocht?

139. l'let welk clJfer zoudt U voor [Ju kln{ og de

lagere school tevreden zlJn?

3. veel tlJd nodÍg pm te
eannen (2 mrcnden of
langer)

2. enÍge tlJd nodíg (halve
tot 2 maand(en))

1. snel tawend (bÍnn€n vE€r-
tlen dagen,

2. Ja

'l . ne€

10.7

4.9

84.4

14.4

95.6

í.269 0.640

1,144 0.351

1.573 1,126

0.421 0.534

0.320 0.4s3

2.125 0.970

'1 . met het nèrr sqhool gmn A7 .z
2. op school 29.5
3. be1d8 g?.a

í. mgt.het naar echool gaan 2O,O

2. op aqhool 30.9
3. b61dB 49.1

1. nee O.O

2. Ja, na overleg met da lEÍd- O?.7st€r
3. Ja, na overlag mat Bsn des-

kundlge

0. geen enkele kBer

1. é6n keer

2. twee kEer

3. drle of m€ar keren

0. g36n

1. óén

2. trre€

3. drÍe of mor

0. geen

1, é6n

2. twee

3. drlE of meer

'1. voldoende

2. rulm voldoende

3. goed

4. zeer goed

5. ultst.kend

12.3

22,4

28.3

22.7

28.0

59 .9

36 .1

22,7

26.s

69.2

2S.6

1.2

0.0

37.9

't4.6
45.0

1.9

0.5
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algeman6 gEdragBgEgevsng

14Of Sormlge klndEren zlJn erg snEl ult hun avEn- 1. Erg sngl uit zlJn evenwlcht g.l.l ,1,lSO 0.621
wlcht als ar lEts Bpànn6nds te wachten gtaat 2. nÍet opmErkellJk S7.g
(b1Jv. slipen dan slEcht, zlJn onrustig, 3. helèmsal nlèt snBI 1O.l
Enz.), anderen zlJn helsnaal nl8t snel ult
hun evEnwlcht. HoE ÍB dit bU uw klnd?

441l HsEft ur., kÍnd veer last van over zlJn benen strulkElen bEherg ongoolgn
struÍkglgn of bekers omgoolen? 0. geen ge8n 01.3 0.204 1.445gaan enlgszins

gean vsal
enlgszlns gBEn

1. enlgszlns enlgszlne 17.O
. enlgszlns vagl.

veel geen
veel enlgazlns

2. vEBl VEBI ,l .7

fi21 Sonmlge klndsren zlJn dlkwlJla angsttg (1n

het donkEr, blJ onwEer, etc.), andEren tonen
z€ldEn of nooÍt enÍge angst. lb6 1s dtt blJ
Uw kÍnd?

143f Sormige klnderen geven lEts dlrekt op als
het maar Bvan nlet lukt, anderen gaan door
tot ze het voor elkaar hebben gekregen. Hoe

1s dlt blJ Uw kÍnd?

fi41 Vlndt u dat trw klnd ln het algemaen moei-
llJker of gemakkgllJker Ís d6n lseftUd gE-
nootJea of zlEt U geen vErschll?

Indlen antwoord .t of 3:
Waarom?

lpeelged rag

í45ï Sonmtge klnderen doen biJ voorkEur spelletJes
waarbÍJ ze voortdurEnd 1n beweglng z1Jn, an-
gevEn d€ voorkaur aen spelletJ€B waarblJ ze

etll kunnBn zlttgn. HoB ÍB dlt biJ Uw klnd?

146f Sormige klnderen ztJn nogal onhandig en houte-
,:.f19 bíJ betreglngsapelletJsB (zoals balapel,

. tlkkertJg, klÍÍÍm€n, Etc.), andgren ziJn erg
vlot en soepel Ín hun beweginggn. HoE Ís dit
biJ Uw klnd?

í47l Er zlJn klnder€n d16 veal mogitB hEbbgn met

bezlghEden waarÍn het oÍn flJne vlngerb€hrE-
glngen gaat (als knlppen, plakken, prtkwerk,
etc.), andergn nl.Et Ín hEt mlnst. Hoe ls dit
bíJ Uw klnd?

14Sl Sorrnlge klnderen zlJn door h€t mlnstB ggrlng-
Bte afg€LBÍd al8 zs a1leEn spelen, anderen
bllJvsn 1n hun spel verdlapt en zlJn moelliJk
€f te lÉlden. Hob iB dlt bU Uw klnd?

3. clÍkwiJls angatig
2. some angstÍg
í. zelden of noolt angatlg

1. dlrekt opgevEn

2. even prob€ren (ca. vÍJf
mlnutan),dan opgeven

3. zet lang door alvor8na op
te geven

1. roelllJker
2. geen verechll
3. genakkellJker

1. voortdurEnd ln bgwsgÍng ZZ.i
2. wÍBsalEnd 64.4
3. EpBll€tJEs zond€r bEhr3glng E.o

3.9 1.2U 0.531

20.5

7 5.6

10.2 2.410 0.669

38.5

51.3

s. s 2.263 0,Ë21

54.6

35.9

't .180 0. s68

'1. Erg houterlg
2. enlgszlne houtErlg
3. vLot en soepel

1. veBl moeltB

2. €nigszlns moeltE
3. geen moeite

1. snsl afgeleÍd
2. nÍet opmerkglÍJk

3. moeÍllJk af tE lelden

2.756 0.489

2.A16 0.438

2.7

19.í
78.2

'14.1

72.4

13.4

2.O

14.4

83 .6

1.943 0.526
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149ï Er zlJn kinderen d1e ttJdens het apelen vaak

een perlode hebben dat zE zondar ÍEts tE do€n

voor zich ult zitten te kÍJken (staren), b1J

anderEn komt dlt zEIdEn of noolt voor. Hoe 1a

dit blJ Uw klnd?

150ï Sormlge kÍnderen m6kEn zelden of noolt Ean

bezigheÍd af, andBren vrlJwel €ltud. HoE

ts d1t biJ Uw kÍnd?

151. Waar speelt Uw klnd b1nn6n het llEfEt mee?

1521 Als Urí klnd met ,tjn,Zt""" llevallngsspeelgo€d
spe6lt, hoB lang houdt hlJ,/zlJ het dan vol?'

stlmulerlng van d6 lntellBktueIe groei

1$ï ldordt er aan Uw klnd wBl eens voorgelezen
ult een boek (vader, moedBr, opa, brogrtJs,
zusJB, Etc. J ?

154ï Wordt er aan Uu, klnd wEl aBna zom66r Ben

verhaaltJe vErteld (zondBr boskJ?

'155. Ngemt U Uw kÍnd wel eens mEe op een vrlJe
mlddag of 1n het wEekend?

156. Neemt Uw man Uw klnd we1 esnB maa op BEn

vrUE mlddag of ln het weekEnd?

157. lvleestël koop Je speelgoad voor kÍnderen on-
dat je denkt dót zE het IBUk vlnden. Koopt U

nu ook wel. eens apeelgoed omdat U dEnkt dat
Uw klnd er wat van zal lgren?

í. zelden of noolt lets afmaken 9.3 2.356 0.645
2. soms nlEt afmakBn 45 .8

3. meestal,/altlJd ÍetE afmaken 44.9

1,

2.

3.

vaak staren
BomE ataren
zElden of noolt staren

2.868 0.379

3.280 0.795

2.2
. 6.8
91.0

3.9

7.4

46.6

39 .8

2.O

1. hoog8tens Een kwartler
2. hoogstans EBn half uur
3. hoogsten8 drle kwartÍEr
4. hooggtsns aan uur

5. langer dan EBn uur

'l . noolt 4.9
2. Enkele kEBr par maand 19.0
3. éÉn à tweE keer per week 43.4
4. blJna Blke dag 12.4
5. elke dag 2O,O

1. nooÍt 3S.1

2. enkele keer per m6and Z7.z
3. één à twEE kBEr per hreek ZS.O

4. blJn6 elke dag 4.6
5. elke dag 4.1

1. één kEer per m6and 9.7
2. Één kaer per veertlen dagen 8.3
3. één keer per week Z2.O

4. twee keer per week 4O.2

5. drlE of mEBr herEn pEr wEEk 2S.E

1. éÉn keer per maand 4.9
2. één keer per veertlen dagen 8.7
3. éÉn keer per week A7,g
4. twee keer per week 39.6
5. drle of meEr kEren per week sl.5

1. noolt
2. zelden

3. some

4. meeEtal

5. altiJd

7,6 3.734 1.369

10.3

10.0

21 .5

42.7

3.241 1,124

2.073 1.09í

3.752 1.057

3.402 0.947
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fndlen àntwoor€ 3, 4 of 5 op vraag 158:.*

--+) 

't59. Hslpt U h€n/haa dan u61 eena blJ het bedan-

kon vrn cen spelletJe?

f58ï V.rveslt tlr ktnd zloh wct eena?

lSOï Íb.t tL klnd wel 6Bns fantàBÍe8pellstJBs
(cowboytJc, dohtertJe, vadertJo Bn noBdortja.

schooltJe, ulnkeltJe, ctc.)?

Indlon àntwoord 2 op vrË69 160!

1611. B3trekt hLJ/zlJ U er wel e€nB Ín?
I

Xndian antwoott 2 op vraag 161:

'162t

tarlgsbruÍh

163. Als LJw hlnd een noord verkeErd ultaprEakt,
vEràEtort U het dan?

164. Uw klrd heeft v€rmoad6luk krom geprrEt to€n

hct lcerda rpreken. AntwoorddE U dan 1n zlJnl
haar olgan taaltJe terug?

165. Al8 l.ru klnd Blscht3 Ben 6nkB1 woord gebnriht
om lets aln te duÍden en U h8€ft begrepen wrt
hl.J/ztJ bedoelt, laat U Uw klnd dcn we1 eena

precÍes Ín zinnen ziggan w6t het bEdoelt?

165. Vlndt U dct Een klnd vanzelf goed leert spre-
kgn of dat Je hot klnd dàrÉU met helpen?

verhoudlng tot BVBntuel€ broertJea / zusJea

167ï Kan hlJ,/ztJ Sqed opschl€t3n met broertJe(a)/
zuaJe(a) of Ís dE verhoudlng 8lecht (lndlen

canwezlg ) ?

.t 68.

tna
.t8.9 3.757 0.705

40.7

,37.7
2.7

0.0

1.1

,:"i
31.S

15.í

'" r1'r ,, r, /. I 1'2 1 '9aB ' 0'110
...-,ry,.. "*4/-,t Sg.6

í
I

5. noolt
4. zsldsn

3. somg

2. ms8atàl

1. artÍJd

1. noolt
2. zeld3n

3. soÍ[3

4. meeBtal

5. altlJd

't. nee

2. Ja

1. nae

2. Ja

1. laat U hsn/hacr drn moestrl
maar begaan?

2. doet U soms ms6 mct fanta-
66rEn?

3. doet U veak uu bBst om m€B
te fantaserBn?

s8.2 ,t.438 0.497
43.8

4.0 2.í56

76.3

19.7

0.482

'1. zElden of noolt
2. eoms

3. vaak

í. zelden of noolt
2. aoma

3- vaak

1. zelden of noolt
2. lm8
3. vaak

1. vanzelf
2. echool ./ oudEre

vanult klnd:
1. slechte verhoudlng

2. redellJke verhoudlnt
3. goede verhoudlng

vanuit broertJe(a)/zuaJe(al :

'1. alechte verhoudlng

2. rBdcltJke verhoudlng

3. goede varhoudlng

3.5 2.710

22.O

74.5

0.526

5.7 2.622 0.592

26.4

67.9

3.'l 2.895

22.7

72.5 ..

s6.í 1.158

12.O

z.o

25,3 2.167

32.8

42.O

í0.0 1.900

90.0

0.530

0.420

0.805

0.500
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BIJLAGE fVr Frekwentleverdellngen vragenl{at kleuter

lma

247. Hobben Julue TV thulE? 2, 3a

1. n6e

9S.s 1.995 0.070

0.5

246. Zo Ja, k1Jk Je voor het nràr b€d garn w€l 2, Ja 98.3 'l .992 0.132

a€na nàar de TV? 1 . nee 1.2

24si Zo Jc, hoe vr!k? 5. elk€ rvond 79.5 4.714 0.63't

4. dB mBeBts .rronden 13,7

. 3. €an prrr keBr ln de u3ek 5.8

2. één keer p€r wook 0.8
'1 . blJna noolt 0.3

250ï En 618 J.'a mlddaga vrÍJ hebt, kÍJk Je clan 2. mEeetal uel 70.6 1,795 0.456

1. nlst zo vlrk ?g.4wgl €ens?

25'1. Speslt er $€1 BsÉs aen vrÍendJe of vrlan- 2. Ja 92.6 1.926 0.263

dlnnstJe btJ Jou thula? '1. nee 7.4

252. Zo Ja, hoe vack? 5. elke dag 19.4 3,245 1.159

4. dE mEBstB d6gen '16.7

3. EEn prar kaEr 1n do wa€k 4O.2

2. eenm.al per wBek 16.4

1. blJna noolt 7.3

ZSSï VfnO JB het we1 Eena vervElend op Bchool? 4. altlJd of meegtal 6.2 1.82O 0.665

3. vaak 7 .'l
2. somg 30.0

1. zelden of noolt 56,7.

254. llag Je aan tafel 6ltud mggpraten, of nE6t 4. .ltud of meeetil necpratBn 25.3 2,4,12 1.133

Je vack Je morÉ houd€n? 3. vaak maBprrten 17.1

2. vaak Je rond houden 31.0
1. altlJrl of m3ltrl Je morÉ 28.6houden

255. HBb JB een spaarpot? 2. Ja 91 .3 ,t.g,tg O.2Oz

1. nse A.7

256. H€bb6n Jul11e telEfoon thule? 2. Ja Sg.5 1.595 0.491
'1 . n€€ 40. 5

257. Zo Ja, mcg JÉ dan ws1 Ban6 opbBllen of í. zelf wel eeng bellan 57.6 1.422 0.495
bEllen Js vader en moedBr altlJd? 2. vadgr of moader bellen al- 

4Z.ztlJ d

258. A1s thuls dE bel gàat, doe JB dan wel sen! 1. doe w€l Eóns zelf open 92.1 í.079 0.289
zelf open, of doen JE vad€r of Írr€der altlJd 2. vader of nreder doen cltiJd 7.g
open?' oPen I

2Sg. ltoet Je thu.ls wel Bens aan v€rsJe opzoggen, 2. rpet wel BBnB 40.1 1.481 0.500
of hoeft d6t noolt? 1. hoaft noott Sl.g
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260. Vertel Je thul! rol aena hot hst op

echool gctreeat íal '

281. Praat J. npcder tl.l §.ns mqt de Juffrour?

262, LaBBt Er thulg rocl csns lanànd voor?

263. Zo Ja, hoe vaak? -

-65-

4. :lkc dag

3. di mcalte drgen

2. iomt
'l . zeldcn of noolt

1. noe

2, Ja

2, Ja

1. nBe

5. elke dag

4. de mceata dagen

3. enkela heren per waek

2. eena par waeh

1. blJna noolt

*mB
%

34,4 2.877 1 ,'t29
1s.8

32,2

17.6

14.2 í.858 0.350

85,8

83.9 1.842 0,372
í 6.1

19.3 2.945 ,t .361

14.0

29.2

14.7

16.7




