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Opzet

Aandacht voor Limburgssprekende kinderen:

1. Woordenschat in het Nederlands
2. Cito-scores begrijpend lezen groep 4 en 8



Opzet

Aandacht voor dialectsprekende kinderen:

1. Woordenschat in het Nederlands
2. Cito-scores begrijpend lezen groep 4 en 8



Woordenschat: relatie met begrijpend lezen

“Als intern begeleider van een basisschool in Elsloo, word 
ik dagelijks geconfronteerd met het feit dat de meeste 
kinderen het dialect als moedertaal hebben. Veel kleuters 
komen eigenlijk “eentalig” binnen de basisschool. Zij 
spreken enkel het dialect. De Nederlandse taal is voor 
hen een nieuwe taal die geleerd moet worden. De 
gevolgen daarvan ervaren wij dagelijks in de 
onderwijspraktijk. De woordenschat van onze kinderen 
beantwoordt niet aan de verwachtingen die de 
lesmethodes stellen. Als gevolg daarvan vallen de 
opbrengsten binnen het Begrijpend Lezen ook tegen. De 
leerkrachten moeten in hun aanbod alle zeilen bijzetten 
om die achterstand weg te werken. 



Woordenschat: relatie met begrijpend lezen

(…) Als leerkrachten hebben wij af en toe het 
idee dat we vechten tegen de bierkaai. Als 
oplossing besteden we extra onderwijstijd aan 
woordenschat, leesbeleving en leesbevordering. 
Ik ben er van overtuigd dat tweetalige kinderen 
voordeel hebben van hun tweetaligheid. Maar ik 
denk dat de vooroordelen ten aanzien van het 
dialectspreken toegespitst zijn op een 
onvoldoende ontwikkeling van het gebruik van 
de Nederlandse taal.”



Het leren van de Nederlandse woordenschat door Limburgs-
Nederlandssprekende tweetaligen in Limburg

Francot, R.J., K. van den Heuij, E. Blom, W. Heeringa & L. Cornips. 
2017. Inter-individual variation among young children growing up 
in a bidialectal community: The acquisition of dialect and standard 
Dutch vocabulary. In Language Variation – European Perspectives 
VI. Edited by I. Buchstaller & B. Siebenhaar. Studies in Language 
Variation 19, pp. 85–98.



Onderzoeksregio: Beek-Elsloo, Sittard-
Geleen en Schinnen



7 basisscholen (rode stip)
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Methode (Dunn & Dunn, 1997)

Nederlandse woordenschat (Receptieve taak): 
Aanwijzen van plaatjes (Peabody Picture 
Vocabulary Test _ PPVT)



PPVT-III-NL (Dunn & Dunn, 1997)

• Peabody Picture Vocabulary Test 
• Meet de receptieve kennis van de Nederlandse 

woordenschat

• Het kind ziet telkens verschillende platen met 4 
afbeeldingen. Het kind kiest de juiste 
afbeelding bij een mondeling aangeboden 
woord

• ‘Waar zie je…’ 



Resultaten

N M SD Range: Min-
Max

Leeftijd in 
maanden

128 6.75 1.03 4.50 – 9.33

PPVT-NL 125 106.34 10.56 79 – 134

PPVT: standaardscore, leeftijdgebaseerd: M = 100, SD = 15



Resultaat

• De kinderen in Limburg scoren (boven)gemiddeld 
(gem= 106.58, SD= 10.48) op de Nederlandse 
woordenschattaak PPVT-NL (gem= 100, SD= 15)

• Geen significant verschil tussen de kinderen die thuis 
veel Limburgs spreken en kinderen die thuis alleen 
Nederlands spreken



Resultaat

– De kinderen zijn (vooraf) niet te onderscheiden op 
‘kenmerk’ ééntalig of tweetalig (Limburgs)



Conclusie

• Er is geen helder onderscheid mogelijk tussen
Limburgssprekende en Nederlandssprekende
leerlingen

• Zij doen het beiden even goed/slecht op 
gestandaardiseerde woordenschattaak in het 
Nederlands (PPVT)

• De kinderen scoren hoger dan het landelijk
gemiddelde (niet significant)



Opzet

Aandacht voor Limburgssprekende kinderen:

1. Woordenschat in het Nederlands
2. Cito-scores begrijpend lezen groep 4 en 8



Opzet

Cito-scores begrijpend lezen groep 4 en 8

Cornips, L.,J. Klatter-Folmer, T. Schils & R. Roumans. Te verschijnen.. A 
Longitudinal Comparison of Spelling and Reading Comprehension of 
Bidialectal and Monolingual Dutch Speaking Children in Primary School. (eds.) 
Elinor Saiegh-Haddad, L. Laks, Cammie McBride. Handbook of Literacy in 
Diglossia and Dialectal Contexts: Psycholinguistic and Educational 
Perspectives. Springer.



Opzet

• Dezelfde kinderen zijn gevolgd vanaf groep 4 
(leeftijd 7,9) 2011-2012 naar groep 8 leeftijd
11,9) 2015-2016

• Nederlandssprekend (n=632) en/of 
Limburgsprekende kinderen (n=773). 



Opzet

• Onderwijsmonitor Limburg onderdeel van de 
Educatieve Agenda Limburg
https://www.educatieveagendalimburg.nl/educatieve-agenda-limburg/eal-in-het-
kort

https://www.educatieveagendalimburg.nl/educatieve-agenda-limburg/eal-in-het-kort


Resultaten begrijpend lezen gebaseerd op 
N=879 kinderen

• Dezelfde kinderen zijn gevolgd in (leeftijd 7,9) 
in 2011-2012 en toen in groep 8 leeftijd 11,9) 
in 2015-2016

• Nederlandssprekend (n=632) en/of 
Limburgsprekende kinderen (n=773)

• Onderwijsmonitor Limburg onderdeel van de 
Educatieve Agenda Limburg
https://www.educatieveagendalimburg.nl/educatieve-agenda-limburg/eal-in-het-
kort

https://www.educatieveagendalimburg.nl/educatieve-agenda-limburg/eal-in-het-kort


Resultaten

• Limburgssprekende kinderen scoren
significant hoger op begrijpend lezen (CITO) 
vergeleken met de eentalige kinderen in groep
4

• Voorsprong is niet meer zichtbaar in groep 8
• De eentalige kinderen vertonen meer

ontwikkeling in begrijpend lezen tussen groep
4 en groep 8 dan de Limburgssprekende
leerlingen



Analyse

• Begrijpend (technisch) lezen bouwt voort op 
fonologisch bewustzijn (Bialystok 2017)



Analyse

• Kinderen versterken hun fonologisch bewustzijn als ze leren
lezen en schrijven

• Een kind leert het alfabet en hoe een letter te relateren aan
fonemen van zijn/haar taal

• Het is niet tweetaligheid op zich maar wel de 
correspondentie in klank, woord, en spelling tussen twee 
talen die het fonologisch bewustzijn versterken

• Limburgs en Nederlands vertonen veel overeenkomsten

Bialystok E. (2007) Acquisition of literacy in bilingual children: 
A framework for research. Language Learning 57(S1):45–77



Analyse: structurele klankcorrespondenties

• CITO Spelling Test –
Groep 3: categorie 6:
- woorden beginnend met sch(r)-: schrift/school zijn
vaak sj in Limburgs
Groep 3: Categorie 17:
– woorden met (-)au(w)- or (-)ou(w)- : gauw/nou in 

NL en au/oe in Limburgs



Analyse

• Begrijpend (technisch) lezen bouwt voort op 
fonologisch bewustzijn (Bialystok 2017)

• Limburgs vs Nederlands: 
– Structurele klankcorrespondenties
– Cognaten



Analyse: cognaten

Het hoge percentage cognaten (80% in PPVT, see Blom
e.a. 2019) tussen Limburgs en NL kan lexicaal-
fonologisch bewustzijn verhogen. 

NL konɛin en Limburgs kni:n (‘konijn’) 
NL nøys en Limburgs na:s (‘neus’) 
NL kɛrk en Limburgs kɪʀək (‘kirk’) 

Blom, Elma, Tessel Boerma, Evelyn Bosma, Leonie Cornips, Kirsten van den Heuij, 
Mona Timmermeister (2019). Cross-language distance influences receptive 
vocabulary outcomes of bilingual children. First Language.1-21.



Analyse: cognaten

Versterking fonologisch bewustzijn geldt alleen in 
het proces van leren lezen en schrijven
Vandaar groep 4 en niet meer groep 8

Of? School is niet in staat voorsprong vast te houden?



Conclusie

• De leerlingen tussen 4 en 8 jaar (ook de 
Limburgssprekenden) scoren hoger dan het landelijk
gemiddelde in een gestandaardiseerde Nederlandse
woordenschattaak (niet significant)

• Limburgssprekende kinderen in groep 4 scoren significant 
beter op begrijpend lezen (CITO) vergeleken met de 
eentalige kinderen.

• Voorsprong is niet meer zichtbaar in groep 8
• De eentalige kinderen vertonen meer ontwikkeling in

begrijpend lezen tussen groep 4 en groep 8 dan de 
Limburgssprekende leerlingen

• Afhankelijk van stadium leren lezen en schrijven (of verliest
school de voorsprong van Limburgssprekende leerlingen)? 



dank voor uw aandacht


