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Precursors of narrative ability, an in-depth study of three Dutch children 

Akke de Blauw  

 

Samenvatting in het Nederlands (Summary in Dutch) 

 Dit onderzoek betreft de ontwikkeling van vertelvaardigheid bij kinderen. Vertelvaardigheid 

verwijst naar het vermogen langere teksten te produceren, gesproken teksten en geschreven 

teksten. Het is een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling tussen vier en twaalf jaar. Op school 

verschuift de nadruk geleidelijk van het mondeling verteld verhaal naar de schriftelijke modaliteit. 

Het luisteren naar mondeling vertelde en voorgelezen verhalen, zal plaats maken voor begrijpend 

lezen en het zelf produceren van teksten: verhalen, verslagen, opstellen, werkstukken. Door 

vertelvaardigheid (= narratieve vaardigheid) te meten kun je de taalvaardigheid van kinderen 

vaststellen. Gezien het belang van vertelvaardigheid voor het schoolsucces van kinderen, is het 

relevant op zoek te gaan naar ontwikkelingen in de eerste levensjaren die mogelijk samenhangen 

met latere vertelvaardigheid. De productie van ‘langere tekst’ ontwikkelt zich uit de interactie tussen 

kinderen en hun verzorgers. Dit onderzoek analyseert gegevens die verkregen zijn uit een 

dieptestudie naar drie Nederlandse kinderen in twee gezinnen, die elke drie maanden op video 

opgenomen werden in spontane interactie met hun ouders. 

Eerst wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar voorlopers van vertelvaardigheid 

tot nu toe (Hoofdstuk 2). De definitie van een narratief luidt: taalgebruik rondom een bepaald 

onderwerp, dat zich uitstrekt over verschillende uitingen en/of gespreksbeurten. Narratieven zijn 

onder te verdelen in verschillende genres: de script, de persoonlijke belevenis en het fantasie- of 

verzonnen verhaal. In dit proefschrift hebben we een gelaagde visie op narratieve vaardigheid en 

onderscheiden we drie componenten: narratieve productiviteit, narratieve verhaalstructuur en 

narratieve complexe taal. Potentiële voorlopers van vertelvaardigheid worden gezocht op drie 

terreinen, die ook in dit boek centraal staan: (1) het belang van praten buiten-het-hier-en-nu, (2) de 

vaardigheid van kinderen om tijd tot uitdrukking te brengen, en (3) de zich ontwikkelende 

vaardigheid om gesprekken over wat-eerder-gebeurd-is te voeren en uit te breiden.  

In ouder-kind interactie ontstaan gesprekken buiten-het-hier-en-nu halverwege het tweede 

levensjaar. Het ontwikkelingsverloop reflecteert de mate van inbedding in de context (Ninio & Snow, 

1996). Hoe meer een gesprek door de context bepaald wordt, of gebaseerd is op een gedeeld 

aandachtspunt, des te eerder kunnen jonge kinderen verbaal aan een dergelijk gesprek deelnemen. 

Ondanks cognitieve en communicatieve beperkingen ten aanzien van gespreksdeelname, kunnen 

kinderen tegen dat zij twee jaar zijn toch aan allerlei belangrijke soorten gesprekken deelnemen. In 

eens studie naar de invloed van vroege interacties waarbij veel buiten-het-hier-en-nu werd 
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gesproken, op latere vertelvaardigheid, bleek dat naarmate kinderen op de tijdstippen 1;8 jaar en 

2;8 jaar vaker deelnemen aan gesprekken buiten-het-hier-en-nu, zij met vijf jaar des te beter 

persoonlijke belevenissen onder woorden kunnen brengen (Uccelli, Hemphill, Pan & Snow, 2005). 

Een zelfde effect blijkt te gelden voor het fantasieverhaal (Lange & Carroll, 2003). Deze bevindingen 

laten zien dat deelname aan gesprekken buiten-het-hier-en-nu in de eerste levensjaren een gunstige 

invloed heeft op vertelvaardigheid met vijf jaar. Aangenomen wordt dat naar mate ouders hun jonge 

kinderen meer betrekken in gesprekken buiten-het-hier-en-nu, zij hun kinderen betere kansen 

bieden tot het praten over persoonlijke belevenissen, om bedoelingen, gevoelens en reacties onder 

woorden  te brengen, en om ervaringen van de ene situatie over te brengen op de andere situatie. 

Dit zijn vaardigheden die cruciaal zouden zijn om later zelfstandig narratieven te kunnen produceren 

(Uccelli et al., 2005). 

Om een narratief te kunnen produceren is het onder woorden kunnen brengen van tijd 

cruciaal (Berman & Slobin, 1994). Het tijdsaspect in taal kan worden geuit door middel van  

grammaticale morfemen zoals werkwoordvervoeging, of door lexicale items zoals temporeel/ 

aspectuele bijwoorden (bijvoorbeeld gister, later, toen), voegwoorden en uitdrukkingen. 

Nederlandse kinderen gaan op jonge leeftijd werkwoorden gebruiken, zij het dat de meeste 

kinderuitingen in het begin nog geen werkwoord bevatten. De gebeurt zelfs nog in de twee-

woordfase, na de tweede verjaardag. Met vier jaar hebben Nederlandse kinderen de regel 

verworven dat een zin een werkwoord nodig heeft, aangezien zij een werkwoord dan nog maar in 

minder dan 4% van de verplichte gevallen weglaten. Wanneer zij eenmaal werkwoorden 

produceren, hebben deze vaak de vorm van een infinitief (‘hele werkwoord’ mamma helpen). Het 

gebruik van infinitieven gebeurt meestal niet wanneer verwezen wordt naar eerdere gebeurtenissen 

(Blom, 2008). Als kinderen twee zijn beginnen ze werkwoorden te vervoegen, eerst in de 

tegenwoordige tijd enkelvoud (kindje loopt). Vaak gebeurt dit nog parallel aan het gebruik van 

infinitieven. Werkwoordvervoeging kent een langdurig verwervingsproces. In dezelfde periode dat 

kinderen zich uitdrukken met ‘hele werkwoorden’, beginnen ze ook  voltooid deelwoorden te uiten 

(gepakt). Deze zogenaamde ‘losse voltooid deelwoorden’ staan voor een voltooid aspect. Veel van 

deze vroege ‘losse voltooid deelwoorden’ hebben geen voltooid deelwoord-voorvoegsel ge-; het 

hulpwerkwoord ontbreekt eveneens; het achtervoegsel –t or –(e)n) wordt wel uitgedrukt (maakt in 

plaats van gemaakt). Volgens eerder onderzoek naar het Nederlands (De Houwer & Gillis, 1998) 

komt het gebruik van het hulpwerkwoord voor de toekomende tijd zullen onder de vier jaar 

nauwelijks voor, evenals de verleden tijd , bijvoorbeeld  hij maakte en de voltooid verleden tijd, 

bijvoorbeeld  zij hadden gemaakt. Kinderen moeten ook temporeel/ aspectuele tekens (in het 

Engels: TAMs) leren gebruiken. Uccelli (2009) vond in haar onderzoek naar driejarige 
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Spaanssprekende kinderen aspectuele tekens zoals AL ter markering van resultaat, en NOG EEN 

KEER om herhaling aan te geven, en zogenaamde ‘opvolging’ zoals TOEN en DAARNA, en 

WANNEER/ALS ten teken van wat direct voorafgaat of gelijktijdigheid. Het gebruik van de verleden 

tijd om belevenissen te vertellen bleek met 2;9 -2;10 jaar beheerst, terwijl  het aantal verschillende 

TAMs op dat moment ook toegenomen was. 

Topic uitbreiding in verleden-tijd-taal (in het Engels: ‘past event talk’) is ook potentieel 

belangrijk voor vertelvaardigheid. Er is aangetoond dat twee- en driejarige kinderen zonder hulp van 

buitenaf zich gebeurtenissen niet herinneren. De rol van de volwassene blijkt cruciaal te zijn. De 

ervaring van ‘in-herinnering-roepen’ zou er voor zorgen dat kinderen geholpen worden bij het 

vaardig worden in productie en begrip van narratieven. De taal van de moeders en kinderen werden 

onderzocht op kenmerken met het doel effecten te vinden op de narratieve vaardigheden van de 

kinderen met 5;10 jaar (Reese, 1995). De hoeveelheid verleden-tijd-taal in interacties met drie en 

vier jaar oude kinderen was een sterke voorspeller van narratieve vaardigheid met vijf jaar. Ook 

participatie van de kant van de kinderen aan gesprekken, ontpopte zich als een positieve voorspeller 

van later gedrag, met name van verhaalbegrip en verhaalproductie. Voorts bleek dat de stijl die 

ouders hanteren bij het in herinnering roepen van gebeurtenissen, samenhang vertoont met wat 

kinderen zich over die gebeurtenissen herinneren (Fivush, Haden & Reese, 2006). Kinderen van 

ouders met een hoog-elaboratieve stijl herinnerden zich persoonlijke voorvallen beter dan kinderen 

van ouders met een laag-elaboratieve stijl in gesprekken. Een hoog-elaboratieve stijl van 

memoriseren blijkt een faciliterend effect te hebben op vertelvaardigheid.  

In de onderzochte literatuur bleek geen consensus te bestaan over de precieze definitie van 

‘taal buiten-het-hier-en-nu.’ Daarom moesten we deze in dit onderzoek herdefiniëren. Ook bleek dat 

de onderzoekers zich in hun interpretatie van narratieve vaardigheid beperkt hadden tot aandacht 

voor slechts één component. Het huidige onderzoek richt zich op drie componenten: narratieve 

productiviteit, narratieve verhaal structuur en narratieve complexe taal. Bovendien blijkt dat er nog 

maar weinig onderzoek gedaan is naar vertelvaardigheid in spontaan taalgebruik. In het onderhavige 

onderzoek worden zowel uitgelokte narratieven als narratieven in de spontane taal systematisch 

onderzocht op de drie componenten. Doel is om voorlopers van narratieve vaardigheid op het spoor 

te komen in het vroege taalgebruik buiten-het-hier-en-nu. De drie potentiële voorlopers worden 

verkend in drie afzonderlijke hoofdstukken en onderzocht op basis van de volgende algemene 

onderzoeksvragen: 

 

1. Wat is de relatie tussen taal-buiten-het –hier-en –nu en latere vertelvaardigheid? (Hoofdstuk 

5). 
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2. Wat is de relatie tussen de vroege ontwikkeling van tijdsmarkering in taal-buiten-het –hier-

en –nu en latere vertelvaardigheid? (Hoofdstuk 6). 

3. Wat is de relatie tussen elaboratie in taalgebruik buiten-het–hier-en–nu en latere 

vertelvaardigheid ? (Hoofdstuk 7). 

 

De proefpersonen in deze studie zijn drie eerstgeboren  kinderen, monolinguaal Nederlands, 

Hazel, Floor en Stijn geheten, afkomstig uit twee gezinnen, met vergelijkbare middle-class 

achtergrond (Hoofdstuk 3). Hazel en Floor zijn een op tijd geboren niet-identieke tweeling. Alle drie 

kinderen zijn tien jaar lang gevolgd, vanaf de leeftijd van drie maanden tot tien jaar,  in normale 

dagelijkse interactie met hun ouders. Elke drie maanden werd er thuis een video-opname gemaakt 

van één à twee uur. Ze werden thuis gefilmd in dagelijkse situaties. Aangezien gesprekken buiten-

het-hier-en-nu omstreeks de tweede verjaardag beginnen en een enorme ontwikkeling doormaken 

in het derde jaar, is besloten om het onderzoek te starten met 1;9 jaar en tot 3;9 jaar door te gaan. 

In totaal werden zeven opnames per gezin geanalyseerd. Alle interactie-segmenten met taalgebruik -

buiten-het-hier-en-nu (hier afgekort tot TBN; in het Engels nonpresent talk: NPT) zijn opgespoord, 

waarbij de definitie van TBN is: een gesprek over één bepaald onderwerp in de sociale interactie 

tussen twee of meer deelnemers dat verwijst naar het-niet-hier-en-nu, of daar commentaar op 

geeft. Zo’n TBN-gesprek kan gaan over: (1) voorbije gebeurtenissen, (2) toekomstige gebeurtenissen, 

(3) fantasie, en/of (4) andere, niet-waarneembare,  gedachten, gevoelens, voorkeur of afkeer 

(bijvoorbeeld inzake ‘lekker eten’). De TBN segmenten zijn orthografisch uitgeschreven. Ieder 

segment is gecodeerd op bron (nummer, kind, leeftijd) en lengte van de opname (in minuten en 

seconden). Om de kinderen onderling te kunnen vergelijken op hun taalniveau en hen tevens te 

kunnen vergelijken met hun leeftijdgenoten, zijn er taaltesten afgenomen toen de kinderen 4;3 en 

7;0 jaar waren. Met 4;3 jaar werden twee woordenschattesten van de TAK afgenomen en werd de 

sociale taalvaardigheid onderzocht aan de hand van een leerkracht-vragenlijst. Met 7;0 jaar werden 

er subtesten van de Renfrew taalschalen (Nederlandse aanpassing) afgenomen. Er werden twee 

narratieve testen geselecteerd om de vertelvaardigheid met zeven jaar te meten: een verhaal-

productietest, het Kikker-verhaal, en een verhaal-reproductietest, Renfew’s  Bus- verhaal. Ook 

werden spontaan vertelde narratieven geanalyseerd. Het globale taalniveau van de drie kinderen op 

vier- en zevenjarige leeftijd en hun vertelvaardigheid met zeven jaar moesten vastgesteld worden als 

baseline voor de verkenning van de voorlopers en om de vinger te kunnen leggen op 

overeenkomsten en verschillen tussen de drie kinderen (Hoofdstuk 4). Met 4;3 scoorden alle drie 

kinderen gemiddeld of bovengemiddeld in vergelijking met hun leeftijdgenoten op de passieve en de 

actieve woordenschat zoals gemeten door de TAK. Op sociale taalvaardigheid in de klas scoorden 
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alle drie ‘hoog’ of ‘tamelijk hoog’ in de ogen van hun leerkracht. In vergelijking tot elkaar blonk Hazel 

uit op passieve woordenschat, Stijn op actieve woordenschat en op sociale taalvaardigheid. Met 

precies zeven jaar hadden alle drie kinderen een gemiddelde score op hun actieve woordenschat, in 

vergelijking met Nederlandse kinderen tussen de 7;0 en 7;6 jaar oud. Op de APT die specifiek 

woordgebruik en grammaticale structuren meet, scoorde Hazel in vergelijking met haar 

leeftijdgenootjes heel hoog, Floor en Stijn scoorden gemiddeld. Vergelijken we hen onderling dan 

scoorde Hazel het hoogst op grammatica en specifieke woordenschat en Stijn het hoogst op actieve 

woordenschat, iets wat hij op vierjarige leeftijd ook had laten zien. Op verhaalproductie, gemeten 

met de Kikker-verhaal test, scoorden de drie kinderen eveneens overeenkomstig hun 

leeftijdgenoten, waarbij Hazel het beste presteerde op narratieve productiviteit en ook op narratieve 

complexe taal, Floor was de beste op narratieve verhaalstructuur. Bij het navertellen van een 

verhaal, zoals gemeten door het Bus-verhaal, eindigde Stijn als hoogste op narratieve productiviteit, 

en Hazel was opnieuw de beste op narratieve complexe taal. Bij vertelvaardigheid gemeten in 

spontane narratieven kwam Stijn als hoogste uit de bus op narratieve productiviteit en Floor als 

beste op narratieve verhaalstructuur evenals op narratieve complexe taal. Voor de drie 

componenten van vertelvaardigheid kunnen we een rangorde vaststellen. Stijn is het hoogst 

gerangschikt op narratieve productiviteit. Dit is te danken aan het feit dat hij in spontaan taalgebruik 

de meeste en de langste narratieven heeft en ook het hoogste scoorde in een van de twee 

verteltaken. Floor staat bovenaan voor narratieve verhaalstructuur; zij blonk uit in het aan de 

luisteraar vertellen van een helder en coherent verhaal. Hazel eindigt als eerste op het gebruik van 

narratieve complexe taal. De potentiële voorlopers die in de volgende hoofdstukken onder de loep 

worden genomen, zijn gerelateerd aan deze kenmerken van de drie kinderen. 

Bij het onderzoek naar hoe TBN zich bij de  kinderen ontwikkelt en hoe zich dit verhoudt tot 

hun vertelvaardigheid met zeven jaar (Hoofdstuk 5) zijn er algemene trends beschreven die gelden 

voor alle drie kinderen, is er gekeken naar variatie tussen de twee gezinnen, en naar individuele 

verschillen tussen de drie kinderen. De specifieke onderzoeksvragen in dit hoofdstuk waren gericht 

op: (a) de mate waarin TBN in frequentie toeneemt, (b) de frequentie gerelateerd aan specifieke 

situaties, (c) het vermogen van een kind om TBN te initiëren, en (d) hoe individuele verschillen in de 

ontwikkeling van TBN gerelateerd zijn aan vertelvaardigheid met zeven jaar. Voor TBN werd een zeer 

gedetailleerd coderingsschema ontwikkeld. Praten over ‘Voorbije gebeurtenissen’ en praten over 

‘Toekomstige gebeurtenissen’ werden elk weer onderverdeeld in vier subcategorieën naar gelang de 

mate van afstand van ‘het nu’, het huidige spreekmoment. Fantasie-taal werd onderverdeeld in drie 

subcategorieën, en TBN Rest werd onderverdeeld in vier subcategorieën. Naar bleek was de 

hoeveelheid TBN met 3;9 jaar nauwelijks toegenomen vergeleken met 1;9 jaar.  Met 2;9 jaar kwam 
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er echter de meeste TBN voor, wat weer afgenomen was met 3;9. Omgerekend naar de kinderen 

individueel bleek Stijn het meest frequent betrokken in TBN, daarna Hazel en dan Floor. Een 

gedetailleerder beeld van de ontwikkeling van TBN ontstaat echter als we de (sub)categorieën van 

TBN onderzoeken. Gerekend over de onderzochte periode van twee jaar blijkt TBN Rest de grootste 

categorie, direct gevolgd door TBN Verleden. TBN Toekomend en TBN Fantasie zijn beide kleinere 

categorieën, wat betekent dat tussen 1;9 en 3;9 jaar praten over dingen die eerder gebeurd zijn veel 

vaker voorkomt dan praten over gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of over fantasie-taal. 

Opvallend is hoe vanaf 1;9 jaar de referentie aan de tijd zich geleidelijk verwijdert van het hier-en-

nu. Met 1;9 jaar beperkten zich de besproken gebeurtenissen tot het recente verleden (net 

gebeurd), met 2;9 ook tot wat er in de dagen ervoor gebeurd was. Met 3;9 jaar werd ook gesproken 

over gebeurtenissen die meer dan zes maanden geleden hadden plaats gevonden. Een dergelijke 

trend geldt ook voor TBN Toekomend, zij het dat deze gesprekken op een later moment beginnen. 

Tot aan 2;9 jaar gaan alle gesprekken over de ‘nabije toekomst’, dicht tegen het hier-en-nu aan. 

Gesprekken over gebeurtenissen in de toekomst nemen vanaf 2;9 jaar in aantal toe, waarbij dan ook 

gebeurtenissen aan bod kunnen komen die in de komende weken, zelfs maanden zullen plaats 

vinden. Vanaf 2;6 jaar neemt Fantasie-taal toe, op 2;9 komt deze heel veel voor. Dit gaat op voor 

beide gezinnen, maar in het gezin van Stijn is relatief meer fantasie-taal dan in het gezin van Hazel 

en Floor. De toename van fantasie-taal is te danken aan de toename van ‘symbolisch spel’ en 

‘rollenspel’. De categorie TBN Rest is groot en gevarieerd. De subcategorieën komen voor afhankelijk 

van de leeftijd. De subcategorie Praten over kennis & geheugen is de enige subcategorie die zich op 

alle tijdstippen voordoet, en die vooral vanaf 2;6 jaar steeds frequent optreedt. Uit het onderzoek 

komt naar voren dat TBN vooral gebruikt wordt  in één bepaalde type situatie, namelijk ‘bijeen zijn  

om te eten en/of  te drinken’. Dit zijn dus maaltijden, maar hiertoe behoren ook:  koffiedrinken ‘s 

morgens, theedrinken ’s middags en tussendoortjes. De families scoorden in de meeste situaties 

vergelijkbaar, maar het gezin van Stijn telde relatief meer ouder-kind activiteiten terwijl Hazel en 

Floor zich meer in speelsituaties bevonden tijdens TBN, wat betekent dat de situatie waarin TBN 

voorkomt kan afhangen van de voorkeur van een bepaald gezin. In de familie van Hazel en Floor 

worden er tot 2;6 jaar meer initiatieven voor TBN-gesprekken genomen door de volwassenen dan 

door de kinderen. Echter na 2;6 nemen Hazel en Floor relatief meer initiatieven dan hun ouders. 

Deze omslag zien we niet in de familie van Stijn, hoewel ook daar het percentage ouder-initiatieven 

geleidelijk daalt. Mogelijk spelen ook kind-voorkeuren een rol. Hazel en Floor nemen vooral initiatief 

in gesprekken over dingen die gebeurd zijn en over kennis. Stijn neemt vooral initiatief waar het gaat 

om Fantasie-taal en bij het navertellen van verhalen. Bij vergelijking blijkt Hazel veel vaker 

initiatieven tot TBN te nemen dan Floor, en ook meer dan Stijn. Conclusie: Stijn is het vaakst 
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verwikkeld in TBN gesprekken, maar Hazel neemt het vaakst zelf initiatief tot een TBN-gesprek. Op 

basis van de literatuur was er een relatie voorspeld tussen betrokkenheid in TBN en latere 

vertelvaardigheid. In dit onderzoek lijkt de relatie zich te beperken tot één component van 

vertelvaardigheid, narratieve productiviteit. Initiatiefname in interactie wordt beschouwd als teken 

van snelle taalontwikkeling. De uitkomsten van ons onderzoek ondersteunen dit. In dit onderzoek 

blinkt het kind dat het hoogste scoorde op initiatiefname in TBN, met zeven jaar uit op één 

component van vertelvaardigheid, namelijk narratieve complexe taal. Hiermee zijn we twee 

kandidaat-voorlopers van latere vertelvaardigheid op het spoor gekomen: de mate van 

betrokkenheid in TBN (dus veel TBN meemaken) en het initiatief tot TBN; beide lijken met zeven jaar 

echter gerelateerd aan verschillende componenten van vertelvaardigheid. 

De ontwikkeling van temporaliteit (=uitdrukking van tijd in de taal) is gemeten met behulp 

van drie variabelen: werkwoordgebruik, vervoeging van werkwoorden en temporeel/ aspectuele 

tekens (TAMs) (Hoofdstuk 6). Om de rol van ouders in de verwachte variatie te kunnen bepalen, is 

ook het gebruik van werkwoordtijden door de ouders en de ouderlijke productie van TAMs in TBN 

nagegaan. Bij alle drie kinderen nam het percentage uitingen met een werkwoord in relatie tot het 

totale aantal uitingen enorm toe, het meest tussen 1;9 en 2;9. Het aantal pragmatisch aanvaardbare 

werkwoordloze kind-uitingen nam zoals verwacht af. Stijn liet wat dit betreft een ietwat ander 

patroon zien dan de meisjes. De tweede maat voor werkwoordgebruik, ‘de relatie werkwoorden in 

verhouding tot alle geuite woorden’ nam na 1;9 substantieel af. Stijn had in vergelijking met de 

meisjes op alle meetpunten een lager percentage werkwoorden. Ondanks het verwachte algemene 

ontwikkelingspatroon van toenemend werkwoordgebruik, was er aanzienlijke individuele variatie 

tussen de drie kinderen. Stijn ging door met het uiten van meer werkwoordloze uitingen in de 

categorie pragmatisch aanvaardbaar en zijn percentage werkwoorden in verhouding tot alle geuite 

woorden was lager dan bij de meisjes. Wat betreft werkwoordgebruik als maat voor de ontwikkeling 

van temporaliteit is de conclusie, dat bekeken over een periode van twee jaar, de twee meisjes zich  

sneller ontwikkelden dan de jongen. Het blijkt dat de vijf onderzochte werkwoordtijden zich 

ontwikkelen in de loop van de gevolgde twee jaar. De volgorde van verschijning zoals zich die zich 

voordoet in TBN komt overeen met de volgorde zoals eerder beschreven voor het Nederlands. De 

uitkomsten bevestigen echter niet eerdere bevindingen dat in het Nederlands de verleden tijd en de 

voltooid verleden tijd zelden voorkomen bij kinderen onder de vier. Tussen 2;6 en 3;9 jaar 

ontwikkelden alle drie kinderen hun vaardigheid om werkwoordtijden te gebruiken en maakten zij 

vorderingen in de productie van de correcte vorm. Met 2;9 jaar was Floor de eerste die alle 

verledentijdsvormen correct uitte. Hazel bereikte 100% correctheid met 3;9. Stijn had het 

verwervingscriterium  toen nog niet bereikt. Wanneer we, samenvattend, de kinderen rangschikken 
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op deze maat van temporaliteit, is Hazel de snelste in het spontane gebruik van de verschillende 

tijden. Floor is de snelste in het gebruik van de correcte vorm voor het gebruik van de verleden tijd, 

en Stijn is de langzaamste. Om de rol van de ouders in het gebruik van werkwoordtijden te bepalen, 

werden alle ouderuitingen geanalyseerd op het voorkomen van werkwoordloze uitingen en het 

gebruik van werkwoordtijden. Het percentage gebruikte werkwoordtijden in TBN steeg in de loop 

van de twee jaar, en het aantal werkwoordloze uitingen van de ouders daalde. Bij de ouders nam het 

gebruik van de ‘voltooid tegenwoordige tijd’ en  de ‘voltooid verleden tijd’ duidelijk toe, wat duidt 

op een groeiende betrokkenheid in temporaliteit tussen 1;9 en 3;9. Bij de kinderen ontwikkelde de 

TAMs zich tot 2;6 maanden langzaam in termen van variëteit van de vijf onderscheiden typen 

tekens. De verschijningsvolgorde van de verschillende typen TAMs bij de kinderen was: eerst 

‘aspectuele tekens’ en ‘temporele bijwoorden’ (van 1;9 -2;9), dan ‘temporele tekens van 

anterioriteit, posterioriteit en simultaniteit’ (van 2;9 – 3;9) en tenslotte ‘opvolging’ en ‘langere 

uitdrukkingen van tijd’ (met 3;9). Vanaf 2;9 hebben de kinderen in de basis de middelen beschikbaar 

om gebeurtenissen te plaatsen in de tijd. In vergelijking met het onderzoek naar Spaanse kinderen 

(Uccelli, 2009) vonden we in het huidige onderzoek dezelfde typen. In ons onderzoek zagen we met 

3;9 ook het ontstaan van ‘langere uitdrukkingen van verwijzing naar tijd’, zoals toen Hazel en Floor 

nog klein waren. Wat betreft de productie van TAMs door de ouders is het opvallend dat, deze met 

2;0 jaar werden geïntroduceerd door de ouders, negen maanden voordat de kinderen temporele 

tekens gaan produceren, Vanaf 2;3 jaar kregen de kinderen steeds specifiekere typen temporele 

bijwoorden te horen. Door de kinderen werden deze typen zelf met 3;9 jaar geuit. Hieruit blijkt dat 

het aanbod door de ouders van de verschillende typen tekens, enkele maanden vooruit loopt op de 

productie door de kinderen. Wanneer we de kinderen rangschikken op temporaliteit, komen Hazel 

en Floor aardig overeen, en scoort Stijn lager op alle maten van temporaliteit, uitgezonderd ‘het 

gebruik van langere uitdrukkingen’. Op basis van de literatuur was een relatie voorspeld tussen 

temporaliteit in TBN en latere vertelvaardigheid. De resultaten van de huidige analyse ondersteunen 

deze bevindingen. Hazel’s relatief snelle ontwikkeling op het gebied van werkwoordgebruik en het 

gebruik van werkwoordtijden kan gelinkt worden aan haar hoge scores met zeven jaar op narratieve 

complexe taal. Hiermee dient zich een derde kandidaat-voorloper van latere vertelvaardigheid  aan. 

De ontwikkeling van temporaliteit in TBN is mogelijk gerelateerd aan complexe taal in narratieven. 

De zoektocht naar voorlopers van vertelvaardigheid richtte zich tenslotte nog op een derde 

potentiële voorloper: topic elaboratie (Hoofdstuk 7). Deze elaboratie is onderzocht door naar zowel 

ouders te kijken als naar kinderen. Ten einde het concept ‘past event talk’ (Reese, 1995) te 

onderzoeken, werden zowel de categorie TBN Verleden als de subcategorie TBN Kennis 

geanalyseerd. In dit hoofdstuk is voor TBN Verleden geen onderscheid gemaakt tussen recent 
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verleden en verder verleden. TBN Kennis is gedefinieerd als TBN waarin informatie wordt 

uitgewisseld betreffende kennis van de wereld. Voor de meting van elaboratie door de ouders zijn 

twee analyses uitgevoerd: ‘open vragen versus ja-nee vragen’ (Sparks & Reese, 2013) en een analyse 

van elaboratie geoperationaliseerd as ‘topic extensie’(Reese, 1995). Voor kind-elaboratie in TBN 

Verleden en TBN Kennis werd een analyseschema ontworpen waarin alle mogelijke typen kind-

bijdragen zijn opgenomen die in de TBN van dit onderzoek voorkomen. Een vierpuntschaal werd 

gehanteerd:  een minimale bijdrage aan het gesprek, zoals wijzen als non-verbale bijdrage (fase 1),  

minimale reacties zoals ja-nee antwoorden (fase 2), verbale reacties in antwoord op het onderwerp 

van gesprek (fase 3), en de uiteindelijke vaardigheid om uit eigen beweging een gesprek uit te 

breiden (fase 4). Wat betreft de ratio open vragen en ja/nee-vragen in relatie tot het totale aantal 

ouderuitingen, hadden beide families relatief meer ja/nee-vragen dan open vragen, vooral op de 

jongere leeftijden. Dit gold zowel TBN Verleden als TBN Kennis. Een verklaring voor de relatief hoge 

hoeveeheid  ja/nee-vragen in vergelijking met de literatuur wordt gezocht in de leeftijd van de 

kinderen. Zij zijn jonger dan in de literatuur beschreven. De conclusie wordt getrokken dat de ‘ratio 

open vragen versus ja/nee-vragen’ geen geschikte maat voor deze leeftijdsgroep is om ouder-

elaboratie vast te stellen. Ouder-elaboratie gemeten als ‘topic uitbreiding’, de tweede maat, bleek 

hoger te zijn in de Stijn-familie dan in de familie van Hazel en Floor. Analyse van TBN participatie 

door de kinderen, levert grote verschillen op. Stijn’s hoeveelheid bijdragen per uur is vier keer zo 

hoog als Floor’s bijdragen en meer dan twee keer die van Hazel. De meeste TBN vindt dus plaats in 

de familie van Stijn en Stijn heeft het hoogste aantal bijdragen. In de loop van de onderzochte 

periode dragen de kinderen steeds vaker bij aan TBN door op de lopende conversatie met een 

adequate verbale bijdrage te reageren (fase 3) en door zelf nieuwe informatie toe te voegen (fase 4). 

De percentages op deze laatste categorie varieerden tussen de 9,8% en 28,7%. Floor had de hoogste 

elaboratie-score, en dit betekent, dat, hoewel Floor niet vaak deelneemt aan gesprekken over TBN 

Verleden, de kwaliteit van haar bijdrage hoog is. Ze scoort het hoogst op fase 4. Bij rangschikking van 

de kinderen op de hoeveelheid bijdragen per uur in TBN, scoort Stijn duidelijk het hoogst. 

Rangschikken we hen op topic elaboratie (fase 4), dan komt Floor als eerste uit de bus. Op basis van 

eerder onderzoek was de verwachting dat de ouders die het meest elaboratief waren kinderen 

zouden hebben met de hoogste vertelvaardigheid met zeven jaar. Deze verwachtingen zijn slechts 

gedeeltelijk uitgekomen. Stijn’s ouders breidden het meeste uit in TBN en inderdaad had Stijn de 

hoogste score op narratieve productiviteit in spontane taal. De verwachting dat het absolute aantal 

uitbreidingen van de kant van de ouders samenhangt met het aantal kind-uitbreidingen is 

uitgekomen. Zowel Stijn als zijn ouders hadden de hoogste aantallen. Een andere verwachting wat 

betreft de ouders kwam niet uit: Floor was nummer één op narratieve verhaalstructuur maar haar 
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ouders hadden niet de meeste topic uitbreidingen. Wat betreft de kind factoren, op basis van eerder 

onderzoek was de verwachting dat het kind dat het meeste uitbreidt in TBN met zeven jaar een 

hogere vertelvaardigheid zou hebben op de componenten narratieve productiviteit en narratieve 

verhaalstructuur. En opnieuw kwamen deze verwachtingen slechts voor een deel uit. Floor had de 

hoogste elaboratie-score in TBN en ze scoorde met zeven jaar het hoogste op narratieve 

verhaalstructuur. De hypothese dat het kind met de hoogste elaboratie-score met zeven jaar het 

beste zal zijn in narratieve complexe taal, werd niet bevestigd. Dit alles betekent dat er een vierde en 

vijfde kandidaat voorloper van latere vertelvaardigheid in beeld komen: ouders die veel uitbreiden in 

TBN hebben kinderen met een hoge narratieve productiviteit. En een hoge kind-elaboratie-score in 

TBN is gerelateerd aan latere narratieve verhaalstructuur. 

Hoofdstuk 8 bevat een samenvatting van de resultaten en een beschouwing over 

implicaties. Er zijn interessante ontwikkelingen naar voren gekomen die vragen om nader 

onderzoek, zoals de toename van fantasie-gesprekken in TBN rond de leeftijd van 2;9 jaar en 

verschillen in kind-elaboratie in gesprekken over voorbije gebeurtenissen (TBN Verleden) en over 

kennis en geheugen (TBN Kennis). Het is duidelijk, dat alle potentiële voorlopers die in deze 

(meervoudige) case-studie naar voren zijn gekomen en alle besproken ontwikkelingstrends nader 

onderzocht moeten worden in grootschaliger onderzoek. Het hier gepresenteerde onderzoek vestigt 

de aandacht op kind-factoren in relatie tot latere vertelvaardigheid. Eerder onderzoek heeft vooral 

gewezen op ouder-factoren die van invloed zijn op vertelvaardigheid. Kind-factoren kunnen wel eens 

even belangrijk zijn. Toekomstig onderzoek moet de potentiële voorlopers die hier naar voren zijn 

gekomen nader uitdiepen. Vertelvaardigheid kan vanaf nu het beste onderzocht worden als een 

gelaagd concept. De drie componenten leverden complementaire informatie op over wat 

vertelvaardigheid op zevenjarige leeftijd omvat. Voortaan zou er in onderzoek naar 

vertelvaardigheid aandacht moeten zijn voor alle drie de componenten: narratieve productiviteit, 

narratieve verhaalstructuur en narratieve complexe taal. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Deze studie 

liet ook nog verschillende resultaten zien voor narratieven in uitlokkingstesten en in spontaan geuite 

dagelijkse interactie. Er is meer onderzoek nodig om vertelvaardigheid in spontane en in uitgelokte 

narratieven  goed te kunnen vergelijken. De positie van vertelvaardigheid en voorlopers  in zowel het 

schoolcurriculum als in de voorschoolse educatie moeten heroverwogen worden in het licht van de 

gepresenteerde bevindingen. Tot op heden worden de verwerving van narratieve vaardigheden en 

de voorlopers in TBN niet gezien als ‘kerndoelen voor het onderwijs’. Dit onderzoek vraagt om meer 

aandacht voor vertelvaardigheid en de voorlopers in TBN, in het schoolcurriculum en in de vroege 

opvang. Nader onderzoek zou zich ook moeten richten op ontwikkelingen in TBN bij kinderen 

waarbij een specifieke taalstoornis wordt verwacht (in het Engels: Specific Language Impairment), en 
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bij kinderen die tweetalig opgroeien, ten einde inzichten te verkrijgen in mogelijke preventie en 

interventie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


