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Abstract 
Met name in niet-Westerse landen blijven de leesvaardigheidsprestaties van kinderen achter 

(PIRLS, 2016). Uit veel onderzoek in Westerse landen is gebleken dat de Home Literacy 

Environment (HLE) en de Classroom Literacy Environment (CLE) van kinderen belangrijke 

voorspellers zijn voor leesvaardigheid (bijv. Baroody & Diamond, 2014; van Bergen, van Zuijen, 

Bishop & de Jong, 2016). Het is onduidelijk of dezelfde voorspellers van leesvaardigheid ook 

gelden voor kinderen in niet-Westerse landen. In deze masterthesis is onderzocht of en in welke 

mate de relatieve bijdrage van de HLE en de CLE aan de leesvaardigheid van 10-jarige kinderen 

verschilt tussen Westerse en niet-Westerse landen. Italië representeert in deze masterthesis een 

Westers land en Saoedi-Arabië representeert een niet-Westers land. Deze masterthesis is 

gebaseerd op de dataset van Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) uit 2016. 

Vanwege de geneste structuur in de data is door middel van een multilevel regressieanalyse 

gekeken naar het verband tussen de variabelen over alle klassen heen, rekening houdend met de 

afhankelijkheid tussen de leerlingen binnen deze klassen. Uit de resultaten is gebleken dat de HLE 

relatief meer bijdraagt aan de leesvaardigheid van kinderen in het Westerse land Italië dan in het 

niet-Westerse land Saoedi-Arabië. Voor de CLE zijn er geen significante verbanden gevonden. In 

aanvullend onderzoek is het gewenst de operationalisering van de HLE en de CLE uitgebreider te 

benaderen. Voorbeeld kan zijn om te onderzoeken hoeveel kinderboeken kinderen thuis hebben 

en of de boeken in de klassenbibliotheek passen bij de leesinteresses van de kinderen.   

 
Keywords: Classroom Literacy Environment, Home Literacy Environment, Leesvaardigheid, 
Niet-Westers, Westers 
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Inleiding 
Leesvaardigheid is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen tijdens het basisonderwijs 

ontwikkelen. Het is een belangrijke voorspeller voor later schoolsucces en noodzakelijk om deel 

te nemen aan de maatschappij (Netten, Luyten, Droop & Verhoeven, 2014). Hoewel de 

leesprestaties van leerlingen de afgelopen twee decennia wereldwijd zijn verbeterd, lezen veel 

leerlingen nog niet op het niveau dat nodig is voor toekomstig schoolsucces (Mullis, Martin, Foy 

& Hooper, 2017). Met name in niet-Westerse landen blijven de leesvaardigheidsprestaties van 

kinderen achter (PIRLS, 2016). Uit onderzoek van Marôco (2020) is gebleken dat leerlingen uit 

landen die laag scoren op leesvaardigheid na vier jaar formele scholing, ongeveer vier schooljaren 

achterlopen op hoog scorende landen, terwijl zij evenveel jaren formele scholing hebben gevolgd. 

Het is van belang meer inzicht te verkrijgen in welke voorspellers positief bijdragen aan 

leesvaardigheid zodat laag scorende, met name niet-Westerse landen, hierop kunnen inspelen. 

Voornamelijk in Westerse landen is er onderzoek uitgevoerd naar wat de leesvaardigheid van 

kinderen voorspelt (Tamis-LeMonda, Luo, McFadden, Bandel & Vallotton, 2017). Het is 

onduidelijk of dezelfde voorspellers ook gelden voor kinderen in niet-Westerse landen.  

Uit veel onderzoek in Westerse landen is gebleken dat de geletterde omgeving van 

kinderen een belangrijke voorspeller is voor leesvaardigheid (bijv. Baroody & Diamond, 2014; 

van Bergen et al., 2016). Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de thuisomgeving, de 

Home Literacy Environment (HLE) en de schoolomgeving, de Classroom Literacy Environment 

(CLE). De HLE kan worden gedefinieerd als een reeks van gedragingen, attitudes en middelen 

die mogelijkheden bieden om de leesvaardigheid thuis te ontwikkelen (Leseman & de Jong, 

1998). De CLE moet leerlingen motiveren en uitnodigen om te spreken, lezen en schrijven en het 

belang hiervan benadrukken (The Access Center, 2007). Leerkrachten kunnen een CLE creëren 

via bijvoorbeeld de kwaliteit van de leeslessen of door een klassenbibliotheek aan te bieden met 

boeken die passen bij de leesinteresses van de leerlingen (Roskos & Neuman, 2011). Hoewel 

duidelijk blijkt dat de HLE en de CLE belangrijk zijn voor de ontwikkeling van leesvaardigheid 

bij kinderen, hebben relatief weinig studies de gezins- en klascontexten tegelijkertijd onderzocht 

(Altun, Tantekin Erden & Snow, 2018; Han, Schlieber & Gregory, 2017). Uit de ecologische 

systeemtheorie van Bronfenbrenner (1979) blijkt er een belang te zijn bij het tegelijkertijd 

onderzoeken van beide contexten. Deze theorie benadrukt de invloed van contextuele factoren op 

de ontwikkeling van kinderen. Hierbij gaat het over een samenspel van meerdere contexten. De 

familie en de school vormen de dichtstbijzijnde context van het ecologische systeem (het 

microsysteem) en deze initiële omgevingen hebben een cruciale invloed op de ontwikkeling van 

een kind. De volgende ecologische context bestaat uit een netwerk van microsystemen (het 

mesosysteem). Deze ecologische omgeving fungeert als een verbinding tussen twee (of meer) 
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lagere ecologische instellingen (de gezins- en de schoolomgeving). Tussen deze twee omgevingen 

bestaat een wisselwerking, wat inhoudt dat de gezins- en de schoolomgeving met elkaar 

samenhangen (Bronfenbrenner, 1979). Het is daarom van belang de gezinsomgeving (HLE) en 

de schoolomgeving (CLE) tegelijkertijd te onderzoeken, om zo te kunnen achterhalen wat de 

unieke bijdrage is van elk van de twee omgevingen aan de leesvaardigheid van kinderen. 

Onderzoek naar de geletterde omgeving van kinderen in relatie tot leesvaardigheid is 

voornamelijk gebaseerd op Europese en Amerikaanse middenklasse steekproeven (Park, 2008; 

Tamis-LeMonda et al., 2017). Er is minder bekend over de mate waarin landen verschillen waar 

het gaat om de relatie tussen de geletterde omgeving en de leesvaardigheid van kinderen (Park, 

2008). Het is onduidelijk of de vastgestelde positieve relaties tussen de geletterde omgeving en 

de leesvaardigheid van kinderen in Westerse landen kunnen worden gegeneraliseerd naar niet-

Westerse landen. Niet-Westerse landen laten over het algemeen namelijk verschillende sociale 

contexten van onderwijs zien in vergelijking met Westerse landen en ouders in Westerse landen 

hebben over het algemeen een andere visie op wanneer en hoe zij de leesvaardigheid van hun 

kinderen ontwikkelen ten opzichte van ouders in niet-Westerse landen (Strasser & Lissi, 2009). 

In deze masterthesis wordt onderzocht of de relatieve bijdrage van de HLE en de CLE aan de 

leesvaardigheid van kinderen verschilt tussen Westerse en niet-Westerse landen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van data uit een representatief Westers land, Italië, en van data uit een 

representatief niet-Westers land, Saoedi-Arabië. Het algemene Westerse onderwijsmodel is 

gestandaardiseerd, benadrukt geletterdheid en rekenvaardigheid en wordt geëvalueerd door een 

onderwijsinspectie (Kupiainen, Hautamäki & Karjalainen, 2009). Italië stelt de algemene normen 

voor onderwijs vast en de algemene verantwoordelijkheid voor onderwijs ligt bij het Ministerie 

van Onderwijs (Mullis, Martin, Goh & Prendergast, 2017). Dit maakt Italië een representatief 

voorbeeld van een Westers land dat valt binnen dit algemene Westerse onderwijsmodel. Niet-

Westerse onderwijstradities verschillen op enkele manieren. Er wordt bijvoorbeeld relatief veel 

aandacht besteed aan het bieden van “burgerschapsvorming”, wat inhoudt dat kinderen worden 

geholpen te groeien tot een volwassene die passend zal functioneren in zijn of haar samenleving. 

Daarnaast staan waarden, moraliteit en spiritualiteit meer centraal in de ontwikkeling van ‘goede’ 

en ‘eerlijke’ kinderen (Semali, 2001). Het Koninkrijk Saoedi-Arabië is van mening dat het 

essentieel is om goede en productieve burgers voor te bereiden die kunnen voorzien in de 

behoeften van dit tijdperk en de toekomst (Mullis et al., 2017). Dit maakt Saoedi-Arabië een 

representatief voorbeeld van een niet-Westers land met niet-Westerse onderwijstradities. Naast 

het algemene Westerse onderwijsmodel en de niet-Westerse onderwijstradities zijn er verschillen 

omtrent leesvaardigheid en de geletterde omgeving tussen Westerse en niet-Westerse landen die 
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van toepassing zijn op Italië en Saoedi-Arabië (Mullis et al., 2017). Allereerst hebben 

basisschoolkinderen in Italië een consequent hoog niveau van leesvaardigheid en in Saoedi-

Arabië een consequent laag niveau van leesvaardigheid. In Italië wordt gemiddeld 48% van de 

instructietijd voor de leeslessen gewijd aan het taal- en leescurriculum en in Saoedi-Arabië maar 

6% van de tijd. In het onderzoek van Mullis et al. (2017) is onderzocht in hoeverre de kwaliteit 

van de leeslessen wordt beïnvloed door het tekort aan leesmaterialen op school in verschillende 

Westerse en niet-Westerse landen. In Italië wordt de kwaliteit van de leesles enigszins beïnvloedt 

door het tekort aan leesmaterialen op school, waar de kwaliteit van de leeslessen in Saoedi-Arabië 

hierdoor sterk wordt beïnvloed. In Saoedi-Arabië is er dus een groter tekort aan algemene bronnen 

op school (bijv. tekstboeken en computers) en bronnen voor de leeslessen (bijv. 

bibliotheekboeken en instructiematerialen voor lezen) dan in Italië (Mullis et al., 2017). Ook de 

geletterde thuisomgeving verschilt tussen Westerse en niet-Westerse landen. In Italië worden 

kinderen meer ondersteund door de bronnen thuis om te leren (bijv. een eigen kamer en internet) 

dan in Saoedi-Arabië. Daarnaast vinden ouders van kinderen in Italië lezen leuker dan de ouders 

van kinderen in Saoedi-Arabië (Mullis et al., 2017). Door het grotere tekort aan bronnen om te 

leren en lezen thuis en op school in Saoedi-Arabië, schept dit de verwachting dat de HLE en de 

CLE relatief meer bijdragen aan de leesvaardigheid van kinderen in het Westerse land Italië dan 

in het niet-Westerse land Saoedi-Arabië.  

Onderzoek naar de HLE en/of de CLE is voornamelijk gericht op de ontluikende 

geletterdheid van jonge kinderen (Altun et al., 2018; Han et al., 2017). De ontluikende 

geletterdheid is een fase waarin kinderen hun eerste ervaring opdoen met schriftelijke taal en dit 

draagt bij aan verdere lees- en schrijfontwikkeling (Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant, & Colton, 

2001). Er zijn aanwijzingen dat de HLE en de CLE ook voorspellers zijn voor leesvaardigheid 

wanneer kinderen zelfstandig kunnen lezen (Boerma, Mol & Jolles, 2017; Guthrie et al., 2009). 

Boerma et al. (2017) onderzochten de HLE in relatie tot de leesvaardigheid onder Nederlandse 

kinderen (Westers) met de leeftijd van 8-11 jaar en tonen een positieve samenhang met 

leesvaardigheid. Guthrie et al. (2009) richtten zich op de relatie tussen een aspect van de CLE en 

leesvaardigheid van 11-jarige kinderen uit de Midden-Atlantische staten (Westers). Zij hebben 

aangetoond dat de kwaliteit van de instructie tijdens leeslessen, de uitkomsten van leesvaardigheid 

positief beïnvloedt. Ondanks dat er aanwijzingen zijn voor het belang van de HLE en de CLE op 

latere leeftijd, zijn de twee geletterde omgevingen nog niet tezamen onderzocht onder oudere 

kinderen. Deze masterthesis richt zich op de leesvaardigheid van 10-jarige kinderen. Deze leeftijd 

vormt een belangrijk overgangspunt in de ontwikkeling van kinderen als lezers. Meestal hebben 

leerlingen op deze leeftijd geleerd om te lezen, en lezen zij nu om te leren (PIRLS, 2016). De 
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HLE is vooral van vitaal belang tijdens de voorschoolse jaren bij het bevorderen van de 

leesontwikkeling van kinderen (Yeo, Ong & Ng, 2014). In het overgangspunt naar lezen om te 

leren neemt de ouderlijke betrokkenheid bij het lezen af (bijv. Huysmans, 2013; Klauda, 2009) en 

is wellicht de CLE meer van belang bij het bevorderen van de leesvaardigheid. Er wordt verwacht 

dat de relatieve bijdrage van de CLE aan de leesvaardigheid van 10-jarige kinderen groter zal zijn 

dan de relatieve bijdrage van de HLE op deze leeftijd, in tegenstelling tot de fase van de 

ontluikende geletterdheid. Daarnaast is er een verschil in de vormgeving van de HLE en de CLE 

wanneer kinderen geautomatiseerd kunnen lezen en overgaan naar begrijpen wat er staat 

(Vilenius‐Tuohimaa, Aunola, & Nurmi, 2008). De HLE en de CLE van 10-jarige kinderen is 

minder gericht op de ontwikkeling van lezen en meer op de prestatie wat betreft begrijpend lezen 

(Boerma et al., 2017; Guthrie et al., 2009). In deze masterthesis wordt de leesvaardigheid middels 

begrijpend lezen getoetst.  
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Probleemstelling 
Met name in niet-Westerse landen blijven de leesprestaties van 10-jarige kinderen achter (PIRLS, 

2016). Uit onderzoek is aangetoond dat in Westerse landen de geletterde omgeving een 

belangrijke voorspeller is voor de leesvaardigheid van kinderen (Boerma et al., 2017; Guthrie et 

al., 2009). Niet-Westerse landen laten over het algemeen verschillende sociale contexten van 

onderwijs zien dan in Westerse landen en ouders in Westerse landen hebben over het algemeen 

een andere visie op wanneer en hoe zij de leesvaardigheid van hun kinderen ontwikkelen ten 

opzichte van ouders in niet-Westerse landen (Strasser & Lissi, 2009). Het is onduidelijk of de 

vastgestelde positieve relaties tussen de geletterde omgeving en de leesvaardigheid in Westerse 

landen kunnen worden gegeneraliseerd naar niet-Westerse landen. In deze masterthesis wordt 

onderzocht of en in welke mate de relatieve bijdrage van de Home Literacy Environment (HLE) 

en de Classroom Literacy Environment (CLE) aan de leesvaardigheid van kinderen, verschilt 

tussen Westerse (Italië) en niet-Westerse (Saoedi-Arabië) landen. Ondanks dat er aanwijzingen 

zijn voor het belang van de HLE en de CLE wanneer kinderen zelfstandig kunnen lezen, zijn de 

twee geletterde omgevingen nog niet tezamen onderzocht onder oudere kinderen. Het is van 

belang om beide omgevingen te onderzoeken om te kunnen achterhalen wat de unieke bijdrage is 

van de HLE en de CLE aan de leesvaardigheid van kinderen. Hiermee draagt deze masterthesis 

bij aan het achterhalen van de wellicht onderbenutte of minder sterke voorspellers voor 

leesvaardigheid in niet-Westerse landen.  Het is van belang meer inzicht te verkrijgen in welke 

voorspellers positief bijdragen aan leesvaardigheid zodat laag scorende, met name niet-Westerse 

landen, hierop kunnen inspelen. Op basis van de resultaten wordt er (afhankelijk van de 

voorspellende waarde) advies gegeven op hoe zij dit kunnen doen. Er zou bijvoorbeeld kunnen 

worden geadviseerd schoolbesturen meer in te laten zetten op klassenbibliotheken (CLE) en 

ouders meer bewust te maken van het belang van boeken thuis (HLE) om de leesvaardigheid van 

hun kinderen te bevorderen. 

 

Het bovenstaande vertaalt zich in de volgende onderzoeksvraag:   

 

Wat is de relatieve invloed van de Home Literacy Environment en de Classroom Literacy 

Environment op de leesvaardigheid van kinderen in Italië en Saoedi-Arabië? 
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Hoofdstuk 1. Theoretisch kader 
Bronfenbrenner’s ecologische systeemtheorie (1979) helpt de taalontwikkeling van kinderen te 

begrijpen, waaronder de ontwikkeling van leesvaardigheid. De ontwikkeling van mensen is een 

voortdurend proces van interacties tussen een individu en de wisselwerking met verschillende 

omgevingen. Bronfenbrenner (1979) onderscheidt vijf complexe ecologische systemen van de 

omgeving die elk de ontwikkeling van een kind direct of indirect beïnvloeden. Hoewel elk 

systeem een verklarende waarde heeft voor het begrijpen van de ontwikkelingscontexten van 

kinderen, wordt in deze masterthesis alleen gericht op systemen die de ontwikkeling van kinderen 

direct beïnvloeden: het microsysteem en het mesosysteem. Het dichtstbijzijnde en meest 

invloedrijke systeem is de omgeving waarin een kind de meeste tijd doorbrengt, wat wordt 

aangeduid met het microsysteem. Het microsysteem bestaat voornamelijk uit de gezins- en de 

schoolomgeving. Zo hebben de overtuigingen van de ouders over lezen bijvoorbeeld invloed op 

hoe kinderen over lezen denken. Het mesosysteem bestaat uit een verzameling van de 

microsystemen en de invloed van de wisselwerking tussen de verschillende omgevingen op de 

ontwikkeling van de leerling. Het micro- en mesosysteem van Bronfenbrenner’s ecologische 

systeemtheorie (1979) tonen aan dat zowel de gezins- als de schoolomgeving de ontwikkeling van 

kinderen direct beïnvloed en dat de omgevingen elkaar ook beïnvloeden. In deze masterthesis 

worden de gezins- en de schoolomgeving tegelijkertijd onderzocht om te kunnen achterhalen wat 

de unieke bijdrage is van elk van de twee omgevingen aan de leesvaardigheid van kinderen.  

De thuisomgeving wordt op het gebied van geletterdheid de Home Literacy Environment 

genoemd en de schoolomgeving de Classroom Literacy Environment. In dit hoofdstuk worden 

beide geletterde omgevingen toegelicht en in relatie gebracht tot leesvaardigheid. Daarnaast 

worden de verwachte verschillen tussen het Westerse land Italië en het niet-Westerse land Saoedi-

Arabië geschetst en worden hier hypothesen aan verbonden.  

1.1 De Home Literacy Environment en de relatie tot leesvaardigheid 
Het meeste onderzoek naar de Home Literacy Environment (HLE) is gericht op de vroege 

kinderjaren. De positieve relatie met de ontwikkeling van vroege geletterdheid is over het 

algemeen vastgesteld (bijv. Bracken & Fishel, 2008; Sénéchal & LeFevre, 2002; van Bergen et 

al., 2016). De HLE kan worden gedefinieerd als een reeks van gedragingen, attitudes en middelen 

die mogelijkheden bieden om de leesvaardigheid thuis te ontwikkelen (Leseman & de Jong, 

1998). Een belangrijk aspect van de HLE in de vroege kinderjaren is de geletterde ouder-kind 

activiteiten (Sénéchal & LeFevre, 2002). Wanneer kinderen ouder worden en meer zelfstandig 

gaan lezen, neemt de ouderlijke betrokkenheid bij het lezen af (bijv. Huysmans, 2013; Klauda, 

2009). Een aspect van de HLE dat wel belangrijk blijft voor de leesvaardigheid van oudere 

kinderen is de leeshouding van de ouders. Verschillend onderzoek heeft aangetoond dat het 
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enthousiasme vanuit ouders richting lezen, positief samenhangt met de leeshouding van hun 

kinderen (bijv. Baker & Scher, 2002; Yeo et al., 2014). In vergelijking met andere landen in 

Europa is het aantal leerlingen in Italië met ouders die graag of best graag lezen relatief hoog 

(ELINET, 2016). In Saoedi-Arabië houden sommige leerkrachten de ouders van hun leerlingen 

verantwoordelijk voor de lage leesprestatiescores (Al-Qahtani, 2016). Kinderen hebben thuis een 

rolmodel nodig dat hen inspireert en motiveert om een positieve houding ten opzichte van lezen 

te ontwikkelen. Het onderzoek van Al-Qahtani (2016) heeft aangetoond dat ouders in Saoedi-

Arabië het belang van lezen lijken te negeren en dit zou het niveau van begrijpend lezen van 

leerlingen negatief kunnen beïnvloeden. 

Een ander aspect van de HLE dat bijdraagt aan de leesvaardigheid van kinderen is het 

aantal boeken thuis. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen profiteren van 

de beschikbaarheid van een groot aantal boeken thuis (bijv. Evans, Kelley, Sikora & Treiman, 

2010; Park, 2008). Het aantal boeken thuis is in Italië vergelijkbaar met het gemiddelde in Europa 

waar er gemiddeld 26-50 boeken thuis zijn (ELINET, 2016). Het internationaal vergelijkende 

onderzoek van Gao et al. (2021) over 36 (Westerse en niet-Westerse) landen heeft aangetoond dat 

Saoedi-Arabië het laagst scoort op het aantal hulpmiddelen dat thuis beschikbaar is om te leren 

(bijv. het aantal boeken thuis, een eigen kamer of een internetverbinding).  

Het internationaal vergelijkend onderzoek over 25 landen van Park (2008) onder 10-jarige 

kinderen in hun vierde leerjaar heeft een significant positief verband aangetoond tussen de HLE 

en de leesvaardigheid van kinderen. Een aspect van de HLE in het onderzoek van Park (2008) is 

het aantal boeken thuis. Dit betekent dat kinderen met meer boeken thuis beter scoren op 

leesvaardigheid dan kinderen met minder boeken thuis (Park, 2008). De sterkte van de samenhang 

verschilt echter tussen landen. Park (2008) heeft ontdekt dat het aantal boeken thuis vooral in 

Westerse landen groot is en in niet-Westerse landen minder groot. De leeshouding van de ouders 

blijkt daarnaast voor onder andere Italië een sterke voorspeller van leesvaardigheid en voor 

Colombia (niet-Westers) de zwakste voorspeller van de 25 landen. Saoedi-Arabië heeft niet 

deelgenomen aan het onderzoek van Park (2008).  

Naar aanleiding van de verschillen in de HLE in Italië en Saoedi-Arabië en de sterkte van 

de samenhang met leesvaardigheid, kunnen er verschillende hypothesen worden opgesteld. In 

Italië lijken allereerst de verschillende aspecten van de HLE van hogere kwaliteit te zijn dan in 

Saoedi-Arabië (Al-Qahtani, 2016; ELINET, 2016; Gao et al., 2021). Daarnaast lijken de 

verschillende aspecten van de HLE een sterkere voorspeller voor Westerse landen dan voor niet-

Westerse landen (Park, 2008). Op basis van het literatuuronderzoek worden de volgende 

hypothesen opgesteld: 
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Hypothese 1. De leeshouding van de ouders draagt relatief meer bij aan de 

leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië. 

Hypothese 2. Het aantal boeken thuis draagt relatief meer bij aan de leesvaardigheid van 

kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië. 

 
1.1 De Classroom Literacy Environment en de relatie tot leesvaardigheid 
De Classroom Literacy Environment (CLE) moet leerlingen motiveren en uitnodigen om te 

spreken, lezen en schrijven en het belang hiervan benadrukken (The Access Center, 2007). In het 

algemeen kan er in een klasomgeving onderscheid gemaakt worden tussen een fysieke omgeving 

en een psychologische omgeving (Guo, Justice, Kaderavek & McGinty, 2010). In de context van 

geletterdheid gaat de fysieke omgeving over het ontwerp, de opstelling en de weergave van 

verschillende geletterdheidsmaterialen in het klaslokaal (Wolfersberger, Reutzel, Sudweeks & 

Fawson, 2004). Een aspect van de fysieke omgeving dat positief samenhangt met de ontwikkeling 

van leesvaardigheid bij kinderen die zelfstandig kunnen lezen is de aanwezigheid van een 

klassenbibliotheek. Kinderen die toegang hebben tot boeken in hun klaslokaal hebben een betere 

houding ten opzichte van lezen en kunnen beter begrijpend lezen dan kinderen met minder 

toegang tot boeken in het klaslokaal (Young & Moss, 2006). In Europa heeft gemiddeld meer dan 

70% van de klaslokalen een klassenbibliotheek, zo ook in Italië (ELINET, 2016). Leerlingen in 

verschillende niet-Westerse landen, zoals Saoedi-Arabië, hebben vaak minder toegang tot 

klassenbibliotheken (Mullis et al., 2017).  

De fysieke geletterde omgeving kan worden onderscheiden van de psychologische 

geletterde omgeving. De psychologische geletterde omgeving wordt gekenmerkt door de kwaliteit 

en kwantiteit van interacties tussen leerkracht en leerling en wordt gevormd door leerkrachten die 

positieve en ondersteunende leeromgevingen bieden (Hamre & Pianta, 2005). Dit uit zich in 

frequente gesprekken tussen leerkracht en leerling, modellering van complexe concepten, 

procesgerichte feedback en expliciete besprekingen van termen en gebruik van geletterdheid (Guo 

et al., 2010). Wanneer kinderen zelfstandig kunnen lezen is het van belang om als leerkracht een 

omgeving te creëren die leerlingen aanmoedigt om te lezen door bijvoorbeeld leesmateriaal aan 

te bieden in de leeslessen die past bij de belevingswereld van de leerlingen (Stack, Moorefield-

Lang & Barksdale, 2015). Sebesta en Monson (2003) hebben namelijk opgemerkt dat de 

leesinteresses van kinderen uiteenlopen in het vierde leerjaar, waarbij jongens bijvoorbeeld een 

sterkere voorkeur krijgen voor non-fictie. Het is aan de leerkracht om de leerlingen in hun 

leesinteresses te voorzien. Hoewel er veel bekend is over hoe leerkrachten positieve en 

ondersteunende leeromgevingen kunnen bieden, is er minder bekend over wat er daadwerkelijk 

gebeurt in klaslokalen over de hele wereld (ELINET, 2016).  
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Naast het feit dat kinderen in niet-Westerse landen minder toegang hebben tot 

klassenbibliotheken, ontbreekt het bij klaslokalen in niet-Westerse landen die wel een 

klassenbibliotheek hebben vaak aan boeken die passen bij de leesinteresses van kinderen. In 

tegenstelling tot Westerse landen waarbij boeken wel passen bij de leesinteresses van kinderen 

(Yi et al., 2018). Daarnaast is in het onderzoek van Mullis et al. (2017) onderzocht in hoeverre de 

kwaliteit van de leeslessen wordt beïnvloed door het tekort aan leesmaterialen op school. In Italië 

wordt de kwaliteit van de leesles enigszins beïnvloedt door het tekort aan leesmaterialen op 

school, waar de kwaliteit van de leeslessen in Saoedi-Arabië hierdoor sterk wordt beïnvloed. In 

Saoedi-Arabië is er dus een groter tekort aan algemene bronnen op school (bijv. tekstboeken en 

computers) en bronnen voor de leeslessen (bijv. bibliotheekboeken en instructiematerialen voor 

lezen) dan in Italië (Mullis et al., 2017). Het tekort aan leesmateriaal en gebrek aan geschikt 

leesmateriaal in klaslokalen zou een aanleiding kunnen zijn dat de CLE relatief meer bijdraagt 

aan de leesvaardigheid van kinderen in Westerse landen dan aan de leesvaardigheid van kinderen 

in niet-Westerse landen.  

Een relatie tussen kenmerken van de CLE en leesvaardigheid houdt in dat wat kinderen 

kunnen leren en bereiken per klaslokaal kan verschillen door de geletterde omgeving van het 

klaslokaal (Baroody & Diamond, 2014; Dickinson & Tabors, 2001). Volgens de National Council 

of Teachers of English (NCTE, 2017) (Westers) hebben onderzoekers ontdekt dat de leesprestaties 

worden beïnvloed door de toegang tot boeken in het klaslokaal (Allington, 2002; Krashen, 2011; 

Nystrand, 2006). Hoewel toegang tot boeken in laag presterende landen op leesvaardigheid een 

primaire interventie lijkt te zijn om de leesvaardigheid te verbeteren, zijn de meeste onderzoeken 

hiernaar uitgevoerd in Westerse, hoog presterende landen (McQuillan & Au, 2001; van Bergen et 

al., 2016; Whitehead, 2004). Leerlingen in verschillende niet-Westerse landen, zoals Saoedi-

Arabië, hebben vaak minder toegang tot klassenbibliotheken. In Italië heeft de meerderheid van 

de basisscholen klassenbibliotheken (ELINET, 2016). Daarnaast is er in Saoedi-Arabië een groter 

tekort aan algemene bronnen op school (bijv. tekstboeken en computers) en bronnen voor de 

leeslessen (bijv. bibliotheekboeken en instructiematerialen voor lezen) dan in Italië (Mullis et al., 

2017). Op basis van het literatuuronderzoek worden de volgende hypothesen opgesteld: 

Hypothese 3. De aanwezigheid van een klassenbibliotheek draagt relatief meer bij aan de 

leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië. 

Hypothese 4. De kwaliteit van de leeslessen draagt relatief meer bij aan de 

leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië. 
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Hoofdstuk 2. Methoden 
2.1 Data 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van de dataset van 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) uit 2016. PIRLS is een internationaal 

vergelijkend onderzoek waar in 50 landen de leesvaardigheid van 10-jarige kinderen getoetst 

wordt. Het onderzoek wordt sinds 2001 elke vijf jaar uitgevoerd en wordt gezien als de 

wereldwijde standaard voor het beoordelen van trends in leesprestaties in het vierde leerjaar (IEA, 

z.d.). De PIRLS-studie bestaat uit twee dimensies: 1) een geschreven test om de leesvaardigheid 

van de kinderen te meten en 2) vragenlijsten aan ouders, leerlingen, leerkrachten en scholen over 

de contextuele informatie gerelateerd aan de leesvaardigheid. De score op leesvaardigheid vormt 

in deze studie de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen zijn de Home Literacy 

Environment en de Classroom Literacy Environment en zijn gemeten via de ouder, leerling en 

leerkracht vragenlijsten. In deze masterthesis representeert Italië een Westers land en 

representeert Saoedi-Arabië een niet-Westers land. In Tabel 1 staat een overzicht van de 

hoeveelheid deelnemende leerlingen en in hoeveel klassen en scholen zij zijn gevestigd. 

 
Tabel 1. Steekproefgrootte Italië en Saoedi-Arabië PIRLS (2016) 

 

2.2 Operationalisering 
Allereerst is de afhankelijke variabele Leesvaardigheid van kinderen uit het vierde leerjaar 

gemeten door middel van de individuele leesprestatiescore van PIRLS (2016). Daarnaast zijn de 

onafhankelijke variabelen Home Literacy Environment en Classroom Literacy Environment door 

middel van verschillende schalen en binaire variabelen gemeten. Tot slot zijn er verschillende 

controlevariabelen meegenomen in de analyses. Het volledige overzicht van de operationalisering 

van de contextuele informatie is in bijlage 1, Tabel 2 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal scholen 
Italië 3.940 217 149 

Saoedi-Arabië 4.741 202 202 
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Afhankelijke variabele: Leesvaardigheid (Y) 

De gegevens die zijn verzameld door PIRLS (2016) bieden vergelijkende informatie over 

hoe goed een kind leest, beoordeeld door een uitgebreide test van leesvaardigheid. De test is 

gericht op vier brede processen van begrijpend lezen die worden gebruikt door leerlingen uit het 

vierde leerjaar: 1) focus op en het ophalen van expliciet vermelde informatie, 2) duidelijke 

conclusies trekken, 3) ideeën en informatie interpreteren en integreren en 4) het evalueren en 

bekritiseren van inhoud en tekstuele elementen (Mullis, Martin & Sainsbury, 2015). Om 

vergelijkingen tussen leerlingen en landen mogelijk te maken, heeft PIRLS (2016) gebruik 

gemaakt van de Item Response Theory. Dit houdt in dat voor elke leerling een 

vaardigheidsverdeling is gemaakt op basis van de vaardigheid van de leerling en de moeilijkheid 

van het item. Vanuit deze verdeling zijn er vijf geschatte waardes (plausible values) genomen. 

Deze waardes tezamen vormen de individuele leesvaardigheidsscore per leerling. De berekening 

van de geschatte waardes is voor alle deelnemende landen uitgevoerd door de internationale 

coördinatie van PIRLS.  In hoofdstuk 11 van de methoden en procedures van PIRLS (2016) staat 

een verdere beschrijving van de totstandkoming en interpretatie van de PIRLS 2016 Achievement 

Scaling Methodology (TIMSS & PIRLS International Study Center, 2017). 

 

Onafhankelijke variabele: Home Literacy Environment (HLE) 

Voor het operationaliseren van de HLE zijn gelijktijdig twee aspecten van de HLE onderzocht: 

de leeshouding van de ouders en het aantal boeken thuis. Hoewel beide aspecten aan elkaar 

gerelateerd zijn, kunnen ze verschillende manieren vertegenwoordigen waarop ouders de 

leesvaardigheid van hun kinderen bevorderen.  

1) De leeshouding van de ouders (X1) 

De leeshouding van de ouders is gemeten via de Parents Like Reading schaal, ontwikkeld en 

uitgevoerd door PIRLS (2016). De schaal is opgebouwd met behulp van de Item Response Theory. 

De leerlingen hebben een score gekregen op deze schaal op basis van twee typen vragen. 

Allereerst de antwoorden van hun ouders op acht statements over lezen (bijv. “Ik vind lezen leuk” 

of “Lezen is een belangrijke activiteit bij mij thuis”) en daarnaast hoe vaak ze lezen voor hun 

plezier (zie bijlage 1, Tabel 2). PIRLS (2016) heeft op basis van deze twee vragen een score 

gevormd op de Parents Like Reading schaal. Leerlingen van wie de ouders lezen “Heel erg leuk” 

vinden, scoren ten minste 10.5 op de schaal, wat overeenkomt met het feit dat hun ouders het 

gemiddeld “heel erg eens” zijn met vier van de acht statements en het “een beetje eens” zijn met 

de overige vier, en dat ze gemiddeld “elke dag of bijna elke dag” lezen voor hun plezier. 

Leerlingen van wie de ouders lezen “Niet leuk” vinden, scoren niet hoger dan 8.1 op de schaal, 
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wat overeenkomt met het feit dat hun ouders het gemiddeld “een beetje oneens” zijn met vier van 

de acht statements en het “een beetje eens” zijn met de overige vier, en dat ze gemiddeld “een of 

twee keer per maand” lezen voor hun plezier. Alle overige leerlingen hebben ouders die lezen 

“Enigszins leuk” vinden. De betrouwbaarheid van de schaal (bestaande uit 9 items) is goed (zie 

bijlage 1, Tabel 2). De scores op de Parents Like Reading schaal zijn opgenomen in de dataset 

van PIRLS (2016). In hoofdstuk 14 van de methoden en procedures van PIRLS (2016) staat een 

verdere beschrijving van de totstandkoming en interpretatie van de PIRLS 2016 Context 

Questionnaire Scales (TIMSS & PIRLS International Study Center, 2017). 

2) Het aantal boeken thuis (X2) 

Het aantal boeken thuis is gemeten met de volgende vraag aan de leerlingen: Hoeveel boeken 

zijn er ongeveer bij jou thuis? De vraagstelling is gemeten op een 5-puntenschaal: 0-10 boeken 

(1), 11-25 boeken (2), 26-100 boeken (3), 101-200 boeken (4) en meer dan 200 boeken (5).  

 

Onafhankelijke variabele: Classroom Literacy Environment (CLE) 

Voor het operationaliseren van de CLE zijn gelijktijdig twee aspecten van de CLE onderzocht: 

de klassenbibliotheek en de kwaliteit van de leeslessen. Hoewel beide aspecten aan elkaar 

gerelateerd zijn, kunnen ze verschillende manieren vertegenwoordigen waarop leerkrachten en 

klaslokalen de leesvaardigheid van de leerlingen bevorderen.  

1) Klassenbibliotheek (X3) 

De fysieke klassikale omgeving is gemeten met de volgende vraag aan de leerkrachten: Heeft 

u een bibliotheek of een leeshoek in uw klaslokaal? (1= Ja, 2= Nee).  

2) Kwaliteit van de leeslessen (X4) 

De psychologische klassikale omgeving is gebaseerd op een nieuwe schaal over de kwaliteit 

van de leeslessen. Er is de leerkrachten bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak zij de leerlingen voorzien 

van leesmaterialen die passen bij de interesse van de leerlingen, hoe vaak zij de leerlingen 

aanmoedigen om hun tekstbegrip te ontwikkelen en hoe vaak zij individuele feedback geven aan 

elke leerling (1= elke of bijna elke les, 2= ongeveer de helft van de lessen, 3= sommige lessen, 

4= nooit). De schaal wordt in beide landen ondersteund door de resultaten van de factoranalyse, 

waarbij de schaal laadt op een onderliggende dimensie. De betrouwbaarheid van de schaal 

(bestaande uit 9 items) is goed (zie bijlage 1, Tabel 2).  
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Controlevariabelen: sociaaleconomische status (Z1), gender (Z2) en leeftijd (Z3) 

Op basis van verschillende onderzoeken zijn de controlevariabelen voor deze masterthesis 

geselecteerd (Park, 2008; Powers, Wang, Beach, Sideridis & Gaab, 2016). Allereerst de 

sociaaleconomische status die is gemeten via de hoogst genoten opleiding van de ouders. Dit is 

namelijk een aspect van de sociaaleconomische status die het meest in verband wordt gebracht 

met de cognitieve ervaringen thuis (Powers et al., 2016). De tweede controlevariabele is gender. 

In vergelijkende studies naar de prestaties van studenten is aangetoond dat vrouwelijke leerlingen 

op het gebied van leesprestaties in bijna elk land een aanzienlijk voordeel hebben (Park, 2008). 

Tot slot houdt leeftijd verband met de leesvaardigheid van kinderen. Hoewel het gemiddelde, de 

modus en de mediaan van de steekproef 9.8 jaar is, is de minimumleeftijd 8.33 jaar en de 

maximumleeftijd 11.83 jaar (PIRLS, 2016). Vanwege deze variatie is leeftijd ook als 

controlevariabele meegenomen.  

 
2.3 Analytische methode 
Omdat binnen deze masterthesis verschillende onafhankelijke variabelen zijn gerelateerd aan een 

afhankelijke variabele, is een multivariate regressieanalyse uitgevoerd. De afhankelijke variabele 

is aan de hand van de individuele leesprestatiescores gemeten. Daarnaast zijn de onafhankelijke 

variabelen Home Literacy Environment en Classroom Literacy Environment via verschillende 

binaire variabelen en schalen gemeten. Italië en Saoedi-Arabië zijn per land geanalyseerd en 

vervolgens zijn de resultaten met elkaar vergeleken. Voorafgaand aan de analyses zijn de schalen 

door middel van een betrouwbaarheidsanalyse en eventueel een factoranalyse getoetst.  

 De PIRLS-dataset heeft een hiërarchische structuur (Field, 2009). Dit houdt in dat 

leerlingen genest zijn in klassen en klassen genest zijn in scholen en daardoor niet onafhankelijk 

van elkaar zijn. Door middel van een multilevel regressieanalyse is er gekeken naar het verband 

tussen de variabelen over alle groepen heen, rekening houdend met de afhankelijkheid tussen de 

leerlingen binnen deze groepen. Rekening houden met de hiërarchie in de dataset is noodzakelijk 

omdat een unilevel analyse kan resulteren in fouten bij het voorspellen van parameters en de 

bijbehorende standaarddeviatie (Field, 2009). 
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Hoofdstuk 3. Resultaten  

In deze masterthesis is gewerkt met complete cases op leerlingniveau. Dit houdt in dat alle 

kinderen met een missende waarde op een van de variabelen niet zijn meegenomen.  Italië bestaat 

uit 952 complete cases en Saoedi-Arabië uit 3731 complete cases. De outliers zijn door middel 

van de Tukey methode gesignaleerd en in het geval van outliers is winsorizing toegepast (Blaine, 

2018). Naar aanleiding van het aantal bruikbare cases is de steekproef veranderd (zie Tabel 3). 

 
Tabel 3. Steekproefgrootte Italië en Saoedi-Arabië (complete cases) 

 

Aangezien het verschil tussen het aantal klassen en aantal scholen in Italië nihil is, is er in 

deze masterthesis in zowel Italië als Saoedi-Arabië alleen op klasniveau gemodelleerd en is het 

schoolniveau buiten beschouwing gelaten. Dit is te verantwoorden omdat er geen variabelen op 

schoolniveau, maar wel op klasniveau zijn meegenomen in deze masterthesis.  

 

3.1 Beschrijvende statistieken en correlaties 

In Tabel 4 en 5 staan de beschrijvende statistieken van de afhankelijke, onafhankelijke en 

controlevariabelen weergegeven. De beschrijvende statistieken zijn opgedeeld in de continue 

variabelen (Tabel 4) en de categorische variabelen (Tabel 5).  De correlatiematrices zijn 

weergegeven in Tabel 6 (Italië) en Tabel 7 (Saoedi-Arabië).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal scholen 

Italië 952 62 60 

Saoedi-Arabië 3731 194 194 
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Tabel 4. Beschrijvende statistieken continue variabelen 

Noot: Het ‘Minimum’ en ‘Maximum’ staan voor de gegeven antwoorden van de respondenten. Het ‘Minimum’ en ‘Maximum’ 

op de Likert-schalen (X2 en Z1) komen overeen met de theoretische antwoordmogelijkheden.  

 

Tabel 5. Beschrijvende statistieken categorische variabalen 

 

De Pearson’s correlaties tussen de verschillende variabelen zijn per land weergegeven in 

Tabel 6 (Italië) en Tabel 7 (Saoedi-Arabië). De Home Literacy Environment (HLE) correleert in 

beide landen positief en zwak (Saoedi-Arabië) of middel sterk (Italië) met leesvaardigheid. Dit 

betekent dat kinderen met een rijkere HLE beter scoren op leesvaardigheid dan kinderen met een 

minder rijke HLE. In Italië is er geen sprake van correlaties tussen de Classroom Literacy 

Environment (CLE) en leesvaardigheid. In Saoedi-Arabië correleert de afwezigheid van een 

klassenbibliotheek negatief en zwak met de leesvaardigheid, wat inhoudt dat kinderen in Saoedi-

Arabië lager scoren op leesvaardigheid wanneer er geen klassenbibliotheek aanwezig is. De 

kwaliteit van de leeslessen correleert negatief en middel sterk met de leesvaardigheid in Saoedi-

Arabië, wat inhoudt dat hoe hoger de kwaliteit van de leeslessen is, hoe lager de kinderen scoren 

op leesvaardigheid.  

 

 Italië, N=952 Saoedi-Arabië, N=3731 
 Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D. 
Leesvaardigheid 
Y = Individuele 
leesprestatiescore 

417.43 689.71 556.99 56.84 169.00 687.16 434.74 93 

Home Literacy Environment 
X1 = Leeshouding 
ouders 

5.46 13.88 9.94 1.84 5.80 13.88 9.38 1.42 

X2 = Aantal 
boeken thuis 

1 5 2.70 1.12 1 5 2.09 1.15 

Classroom Literacy Environment 
X4 = Kwaliteit 
leeslessen 

1.00 3.33 1.80 0.53 1 3.56 1.87 0.52 

Controlevariabelen 
Z1 = Hoogst 
genoten opleiding 
ouders 

1 5 3.41 1.06 1 5 3.61 1.43 

Z3 = Leeftijd 8.75 10.83 9.71 0.33 8.74 11.01 9.91 0.45 
 

 Italië, N= 952 Saoedi-Arabië, N=3731 

Classroom Literacy Environment: klassenbibliotheek (X3) 

Aanwezig 79.5% 31.8% 
Afwezig  20.5% 68.2% 
Controlevariabele: geslacht (Z2) 

Meisje 48.6% 52.% 
Jongen  51.4% 48% 
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Tabel 6. Correlatiematrix Italië 

Noot: ¹: Aanwezig = 0. ²: Meisje = 0. *. Correlatie is significant bij 0.05 (2-tailed), **. Correlatie is significant bij 0.01 (2-tailed) 

 

Tabel 7. Correlatiematrix Saoedi-Arabië 

Noot: ¹: Aanwezig = 0. ²: Meisje = 0. *. Correlatie is significant bij 0.05 (2-tailed), **. Correlatie is significant bij 0.01 (2-tailed) 

 

 

 

 

Variabele  Y X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 
Leesvaardigheid 
Y = Individuele 
leesprestatiescore 

1 .274** .227** -.024 .015 .352** -.069* .085** 

Home Literacy Environment  
X1 = Leeshouding 
ouders 

.274** 1 .238** -.026 -.008 .333** -.028 -.001 

X2 = Aantal boeken 
thuis 

227** .238** 1 .046 .028 .311** -.067* -.024 

Classroom Literacy Environment 
X3 = Klassen-
bibliotheek¹  

-.024 -.026 .046 1 .180** -.064* .004 .085** 

X4 = Kwaliteit 
leeslessen 

.015 -.008 .028 .180** 1 -.007 .043 .072* 

Controlevariabelen         
Z1 = Hoogst 
genoten opleiding 
ouders 

.352** .333** .311** -.064* -.007 1 -.002 -.117** 

Z2 = Geslacht² -.069* -.028 -.067* .004 .043 -.002 1 .039 
Z3 = Leeftijd .085** -.001 -.024 .085** .072* -.117** .039 1 

 

Variabele  Y X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 
Leesvaardigheid 
Y = Individuele 
leesprestatiescore 

1 .154** .076** -.142** -.224** .172** -.369** -,036* 

Home Literacy Environment 
X1 = Leeshouding 
ouders 

.154** 1 .137** -.038* -.060** .142** -.120** -,045** 

X2 = Aantal boeken 
thuis 

.076** .137** 1 -.042* -.018 .156** -.070** -,055** 

Classroom Literacy Environment 
X3 = Klassen-
bibliotheek¹ 

-.142** -.038* -.042* 1 .369** -.016 .381** 0,006 

X4 = Kwaliteit 
leeslessen 

-.224** -.060** -.018 .369** 1 -.024 .365** ,034* 

Controlevariabelen 
Z1 = Hoogst 
genoten opleiding 
ouders 

.172** .143** .156** -.016 -.024 1 .034* -,245** 

Z2 = Geslacht² -.369** -.120** -.070** .381** .365** .034* 1 0,021 
Z3 = Leeftijd -.036* -.045** -.055** .006 .034* -.245** .021 1 
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3.2 Multilevel modelleren 
Vanwege de geneste structuur van de data is er in deze masterthesis een random intercepts model 

toegepast. Een random intercepts model is een model waarin de intercepts mogen variëren over 

de klassen. Hierdoor zijn de scores op de afhankelijke variabele (Leesvaardigheid) voor elke 

individuele observatie voorspeld door het intercept, dat mag variëren tussen klassen. Vervolgens 

is door middel van een random slopes model voor elke klas niet alleen een eigen intercept geschat, 

maar ook een eigen slope (voor de Level 1 variabelen: de leeshouding van de ouders en het aantal 

boeken thuis). Dit betekent dat het random slopes model het mogelijk maakt om te bekijken in 

hoeverre het verband tussen de verklarende variabelen en leesvaardigheid varieert voor elke klas. 

Dit maakt geen onderdeel uit van de onderzoeksvraag van deze masterthesis, maar dit is een stap 

die wordt aangeraden door Hox (2010) om te bekijken of dit een beter passend model oplevert.  

De regressieanalyse is uitgevoerd middels drie modellen. Het nul model is een leeg model 

waarin alleen de afhankelijke variabele leesvaardigheid en het random intercept zijn toegevoegd. 

Door middel van dit model kan worden vastgesteld hoeveel variantie kan worden verklaard door 

verschillen tussen klassen (Field, 2009).  In Model 1 zijn de Level 1 variabelen toegevoegd 

(leeshouding van de ouders en het aantal boeken thuis). In Model 2 zijn de Level 2 variabelen 

toegevoegd (klassenbibliotheek en kwaliteit van de leeslessen).  Tot slot zijn er in Model 3 

random slopes toegevoegd aan het model (voor de Level 1 variabelen: leeshouding van de ouders 

en het aantal boeken thuis). In Model 1, 2 en 3 is gecontroleerd voor de hoogst genoten opleiding 

van de ouders, geslacht en leeftijd. Het volledige overzicht is weergegeven in Tabel 8 (Italië) en 

Tabel 9 (Saoedi-Arabië). De multilevel structuur voor zowel Italië als Saoedi-Arabië staat in 

Figuur 1 weergegeven.  

Door middel van de likelihood functie is de deviance berekend en dit geeft aan hoe goed 

het model op de data past (Hox, 2010). Dit wordt de model-fit genoemd. Doordat er in deze 

masterthesis sprake is van modellen met geneste gegevens, kan de model-fit van de verschillende 

modellen statistisch worden vergeleken met behulp van de deviances. Het verschil in deviances 

(X²) voor twee geneste modellen heeft een chi-kwadraatverdeling, met degrees of freedom (df) 

gelijk aan het aantal parameters dat is geschat in de twee modellen. Hiermee is een 

chikwadraattoets uitgevoerd om te testen of het model significant beter past dan het voorgaande 

model. De p-waarde geeft aan of de model-fit significant is verbeterd ten opzichte van het 

voorgaande model (zie Tabel 8 en 9) (Hox, 2010). Voor het voorkomen van eventuele 

multicollineariteit en de interpretatie van de intercepts te vereenvoudigen zijn alle waarden (met 

uitzondering van de dichotome variabelen klassenbibliotheek en geslacht) gecentreerd (Verboon 

& Peels, 2014).  
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De proportie verklaarde variantie (R²) geeft aan in hoeverre de variantie is verklaard door 

de verklarende variabelen ten opzichte van het voorgaande model. Met de effectgrootte (𝑓²) is 

uitgedrukt hoe sterk het verband is tussen een variabele en de leesvaardigheid. De berekening 

hiervoor is als volgt: 𝑓²=𝑅²₂−𝑅²₁ / 1−𝑅²₂ (Aiken en West, 1991). Hierbij staat 𝑅²₂ voor de variantie 

verklaard door het model met het gegeven verband en 𝑅²₁ staat voor de variantie verklaard door 

het model zonder het gegeven verband. De maatstaf kan worden geïnterpreteerd als de proportie 

verklaarde variantie door het gegeven verband ten opzichte van de proportie onverklaarde 

variantie in de uitkomstmaat (Aiken en West, 1991). De effectgrootte wordt als klein beschouwd 

bij een waarde van 0.02, gemiddeld bij een waarde van 0.15 en groot bij een waarde van 0.35 

(Cohen, 1992).  

 

 

 
Figuur 1. Multilevel structuur  
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Model 0: Variëren leesprestatiescores tussen klassen? 

Het nul model is een random intercepts model met alleen de afhankelijke variabele. In 

Italië is de constante 555.08, wat betekent dat de grand mean over klassen heen 555.08 is op de 

leesprestatiescore. In Saoedi-Arabië is de constante 436.20, wat betekent dat de grand mean over 

klassen heen 436.20 is op de leesprestatiescore. Er is gebruik gemaakt van intraclass correlation 

(ICC) om het percentage van de totale variantie van de leesvaardigheid dat wordt geassocieerd 

met de klas waarin de leerling zit te berekenen (Level 2 Variantie/ (Residuale Variantie + Level 

2 Variantie) = ICC) (SAGE Research Methods, 2009). In Italië zijn er twee niveaus: leerling (N 

= 952) en klas (N = 62). De ICC in Italië op klasniveau geeft aan dat 15.77% van de totale variantie 

van de leesvaardigheid wordt geassocieerd met de klas waar de leerling in zit (442.63/ (2807.41 

+ 442.63) = .1577) (zie Tabel 8, random part). In Saoedi-Arabië zijn er twee niveaus, leerling (N 

= 3731) en klas (N = 194). De ICC in Saoedi-Arabië geeft aan dat 46.58% van de totale variantie 

van de leesvaardigheid wordt geassocieerd met de klas waar de leerling in zit (4057.50/ (4651.71 

+ 4057.50) = .4658) (zie Tabel 9, random part). De assumptie dat de leesvaardigheid van de 

leerlingen onafhankelijk is van de klas waar de leerling in zit, is daarmee geschonden. In deze 

masterthesis wordt er daarom multilevel gemodelleerd met twee niveaus (leerling en klas) voor 

Italië en Saoedi-Arabië. 

 

Model 1: Is er een verband tussen de Home Literacy Environment (HLE) en de 

leesprestatiescore?  

Random intercepts model: Level 1 

Model 1 is een random intercepts model met Level 1 variabelen: de HLE en de 

controlevariabelen. De HLE is gemeten aan de hand van twee variabelen: de leeshouding van de 

ouders en het aantal boeken thuis. Het toevoegen van de Level 1 variabelen aan Model 0 zorgt 

zowel in Italië als in Saoedi-Arabië voor een significante fitverbetering (zie Tabel 8 en 9: 

fitverbetering). 

Italië (Tabel 8, Model 1) 

In Italië zien we dat de leeshouding van de ouders significant verband houdt met 

leesvaardigheid (b=4.58, p<.001). Dit houdt in dat hoe positiever de leeshouding van de ouders 

is, hoe hoger de kinderen scoren op leesvaardigheid. De effectgrootte van het verband tussen de 

leeshouding van de ouders en de leesvaardigheid van kinderen is klein (𝑓² = .02). Daarnaast 

bestaat er een significant verband tussen het aantal boeken dat de kinderen thuis hebben en hun 

leesvaardigheid (b=4.79, p<.001). Dit betekent dat hoe meer boeken de kinderen thuis hebben, 

hoe hoger zij scoren op leesvaardigheid. De effectgrootte van het verband tussen het aantal boeken 
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thuis en de leesvaardigheid van kinderen is klein (𝑓² = .04). Ook de controlevariabelen houden 

een significant verband met leesvaardigheid. Bij de hoogst genoten opleiding van de ouders blijkt 

dat hoe hoger de hoogst genoten opleiding is, hoe hoger de kinderen scoren op leesvaardigheid 

(b=14.45, p<.001). De effectgrootte van het verband tussen de hoogst genoten opleiding van de 

ouders en de leesvaardigheid van kinderen is klein (𝑓² =.07). Daarnaast scoren jongens lager op 

leesvaardigheid dan meisjes (b=-6.26, p=.05). De effectgrootte van het verband tussen het 

geslacht en de leesvaardigheid van kinderen is verwaarloosbaar (𝑓² =-.0001). Tot slot houdt 

leeftijd een positief significant verband met leesvaardigheid (b=19.92, p<.001). Dit houdt in dat 

hoe ouder het kind is, hoe hoger het kind scoort op leesvaardigheid.  De effectgrootte van het 

verband tussen de leeftijd en de leesvaardigheid van kinderen is verwaarloosbaar (𝑓² =.01). 

Saoedi-Arabië (Tabel 9, Model 1) 

In Saoedi-Arabië zien we ook dat de leeshouding van de ouders positief en significant 

verband houdt met leesvaardigheid (b=4.09, p<.001). De effectgrootte van het verband tussen de 

leeshouding van de ouders en de leesvaardigheid van kinderen is verwaarloosbaar (𝑓² = .01). Er 

bestaat geen significant verband tussen het aantal boeken thuis en leesvaardigheid. De 

controlevariabele hoogst genoten opleiding ouders houdt een positief en significant verband met 

leesvaardigheid (b=9.00, p<.001). De effectgrootte van het verband tussen de hoogst genoten 

opleiding van de ouders en de leesvaardigheid van kinderen is klein (𝑓² =.04). Ook in Saoedi-

Arabië scoren jongens lager op leesvaardigheid dan meisjes (b=-66.60, p<.001). De effectgrootte 

van het verband tussen het geslacht en de leesvaardigheid van kinderen is gemiddeld (𝑓² =.16). 

Er bestaat geen significant verband tussen de controlevariabele leeftijd en leesvaardigheid.   

 

Model 2: Is er een verband tussen de Home Literacy Environment (HLE), de Classroom 

Literacy Environment (CLE) en de leesprestatiescore?  

Random intercepts model: Level 1 en Level 2 

Model 2 is een random intercepts model met de Level 1 (HLE en controlevariabelen) en 

Level 2 (CLE) variabelen. De CLE is gemeten aan de hand van twee variabelen: de aanwezigheid 

van een klassenbibliotheek en de kwaliteit van de leeslessen. Het toevoegen van de Level 2 

variabelen aan Model 1 zorgt zowel in Italië als in Saoedi-Arabië niet voor een verbetering van 

de model-fit (zie Tabel 8 en 9: fitverbetering). 
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Italië (Tabel 8, Model 2) 

Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen de CLE en de leesvaardigheid van 

kinderen in Italië. Na het toevoegen van de variabelen op klasniveau (Level 2) blijft het verband 

tussen de leeshouding van de ouders (b=4.58, p<.001), het aantal boeken thuis (b=4.82, p<.001) 

en leesvaardigheid positief en significant. De effectgrootte van het verband tussen de leeshouding 

van de ouders (𝑓² =.02), het aantal boeken thuis (𝑓² =.04) en de leesvaardigheid van kinderen blijft 

klein. Ook de controlevariabelen hoogst genoten opleiding van de ouders (b=14.44, p<.001), 

geslacht (b=-6.29, p<.05) en leeftijd (b=19.94, p<.001) blijven een significant verband vertonen 

met de leesvaardigheid van kinderen. De effectgrootte van het verband tussen de hoogst genoten 

opleiding van de ouders en de leesvaardigheid van kinderen blijft klein (𝑓² =.07). De effectgrootte 

van het verband tussen het geslacht (𝑓² =-.0001), de leeftijd (𝑓² =.01) en de leesvaardigheid van 

kinderen blijft verwaarloosbaar. 

Saoedi-Arabië (Tabel 9, Model 2) 

Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen de CLE en leesvaardigheid van 

kinderen in Saoedi-Arabië. Na het toevoegen van de variabelen op klasniveau (Level 2) blijft het 

verband tussen de leeshouding van de ouders (b=4.08, p<.001) en leesvaardigheid positief en 

significant en blijft het aantal boeken thuis niet significant. De effectgrootte van het verband 

tussen de leeshouding van de ouders en de leesvaardigheid van kinderen blijft verwaarloosbaar 

(𝑓² = .00). De controlevariabelen hoogst genoten opleiding ouders (b=9.00, p<.001) en geslacht 

(b=-63.50, p<.001) blijven ook in Model 2 een significant verband vertonen met de 

leesvaardigheid van kinderen. De effectgrootte van het verband tussen de hoogst genoten 

opleiding van de ouders (𝑓² = .02), het geslacht (𝑓² = .11) en de leesvaardigheid van kinderen is 

klein.  

 

Model 3: Varieert het verband tussen de Home Literacy Environment en leesvaardigheid 

over klassen?   

Random slopes model 

In dit model zijn de random slopes getoetst. Het toevoegen van random slopes aan Model 

2 zorgt zowel in Italië als in Saoedi-Arabië niet voor een modelverbetering (zie Tabel 8 en 9: 

fitverbetering). Daarnaast zijn de random slopes in Italië en in Saoedi-Arabië niet significant (Zie 

Tabel 8 en 9: Random Slopes). De covarianties tussen de random intercepts en random slopes 

worden niet gemodelleerd omdat de verbanden tussen de Level 1 variabelen (de leeshouding van 

de ouders en het aantal boeken thuis) en de leesvaardigheid van kinderen niet variëren over 

klassen. 
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Vergelijking Italië en Saoedi-Arabië 

Naar aanleiding van de regressieanalyses kunnen de resultaten van Italië en Saoedi-Arabië 

met elkaar worden vergeleken. Voor de vergelijking van de Level 1 variabelen wordt er gekeken 

naar Model 1 omdat de daaropvolgende modellen niet meer significante resultaten vertonen en 

daarmee ook geen significante fitverbetering. In beide landen bestaat er een significant en positief 

verband tussen de leeshouding van de ouders en leesvaardigheid. In Italië draagt de leeshouding 

van de ouders relatief iets meer bij aan de leesvaardigheid dan in Saoedi-Arabië. Daarnaast is de 

effectgrootte van dit verband in Italië klein en in Saoedi-Arabië verwaarloosbaar. Daarmee kan 

hypothese 1: “De leeshouding van de ouders draagt relatief meer bij aan de leesvaardigheid van 

kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië” volgens Model 1 

worden aangenomen. Het aantal boeken thuis toont in Italië wel een significant verband met 

leesvaardigheid maar in Saoedi-Arabië niet, waardoor ook hypothese 2: “Het aantal boeken thuis 

draagt relatief meer bij aan de leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid 

van kinderen in Saoedi-Arabië” volgens Model 1 kan worden aangenomen. Naast de verbanden 

tussen de HLE en leesvaardigheid zijn er een aantal verschillen gevonden tussen de relatieve 

bijdrage van de controlevariabelen aan leesvaardigheid in beide landen. Allereerst is het verband 

tussen de hoogst genoten opleiding van de ouders en leesvaardigheid groter in Italië (b=14.45, 

p<.001) dan in Saoedi-Arabië (b=9.00, p<.001). Daarentegen is het verschil in het verband tussen 

geslacht en leesvaardigheid aanzienlijk groter en sterker in Saoedi-Arabië (b=-66.60, p<.001; 𝑓² 

=.16) dan in Italië (b=-6.26, p<.05; 𝑓² =-.0001). Tot slot is het verband tussen leeftijd en 

leesvaardigheid in Italië aanzienlijk groot (b=19.94, p<.001) en in Saoedi-Arabië afwezig.  

Voor de vergelijking van de Level 2 variabelen wordt er gekeken naar Model 2. In beide 

landen zijn er geen significante verbanden gevonden tussen de aanwezigheid van een 

klassenbibliotheek, de kwaliteit van de leeslessen en leesvaardigheid. Hiermee kunnen hypothese 

3: “De aanwezigheid van een klassenbibliotheek draagt relatief meer bij aan de leesvaardigheid 

van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië” en hypothese 

4: “De kwaliteit van de leeslessen draagt relatief meer bij aan de leesvaardigheid van kinderen 

in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië” volgens Model 2 niet worden 

aangenomen.  
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Tabel 8. Multilevel regressieanalyse Italië 

 
Noot: ¹: Meisje = 0. ²: Aanwezig = 0. Model 1, 2 en 3 zijn gecontroleerd voor Hoogst genoten opleiding ouders, Geslacht en 
Leeftijd. GM = Grand Mean Centered. *. Correlatie is significant bij .05 (2-tailed), **. Correlatie is significant bij .01 (2-tailed), 
n.s. = Niet significant. R² = Proportie verklaarde variantie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesvaardigheid  
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
Variabelen  B (se) B (se) B (se) B (se) 

Fixed part 
Constante  555.08** 

(3.22) 

559.52** (3.06) 560.04** (3.32) 560.00** (3.35) 

X1 = Leeshouding ouders (GM)  4.58** (.95) 4.58** (.95) 4.64** (1.01) 

X2 = Aantal boeken thuis (GM)  4.79** (1.57) 4.82** (1.57) 4.72** (1.63) 

Z1 = Hoogst genoten opleiding 

ouders (GM) 

 14.45** (1.75) 14.44** (1.76) 14.44** (1.76) 

Z2 = Geslacht¹  -6.26* (3.24) -6.29* (3.24) -6.40* (3.23) 

Z3 = Leeftijd (GM)  19.92** (5.03) 19.94** (5.04) 20.02** (5.04) 

X3 = Klassenbibliotheek²   -2.44 (6.48) -2.23 (6.54) 

X4 = Kwaliteit leeslessen (GM)   1.50 (4.87) 1.80 (4.93) 

Random part 
Leerlingniveau  2807.41** 

(133.27) 

2413.87** 

(114.46) 

2413.94** 

(114.46) 

2377.19** 

(120.68) 

Klasniveau  442.63** 

(117.98) 

237.51** 

(73.64) 

236.03** 

(73.39) 

242.47** 

(75.02) 

Random slope Leeshouding 

ouders  
Random slope Aantal boeken 

thuis 

   6.55 

(9.97) 

10.77 

(27.28) 

Deviance  10335.08 10172.64 10172.44 10171.71 

R²  .18** .18** .19** 

Referentie model  0 1 2 

Fitverbetering  X² = 162.44 

df = 5 

p < .001 

X² = .20 

df = 2 

p = n.s. 

X² = .73 

df = 2 

p = n.s. 
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Tabel 9. Multilevel regressieanalyse Saoedi-Arabië 

 
Noot: ¹: Meisje = 0. ²: Aanwezig = 0. Model 1, 2 en 3 zijn gecontroleerd voor Hoogst genoten opleiding ouders, Geslacht en 
Leeftijd. GM = Grand Mean Centered. *. Correlatie is significant bij .05 (2-tailed), **. Correlatie is significant bij .01 (2-tailed), 
n.s. = Niet significant. R² = Proportie verklaarde variantie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesvaardigheid  
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
Variabelen  B (se) B (se) B (se) B (se) 

Fixed part 
Constante  436.20** 

(4.73) 
469.50** (5.60) 462.14** (7.90) 461.99** (7.90) 

X1 = Leeshouding ouders (GM)  4.09** (.76) 4.08** (.76) 4.05** (.76) 
X2 = Aantal boeken thuis (GM)  -.009 (1.05) .01 (1.05) -.02 (1.13) 

Z1 = Hoogst genoten opleiding 
ouders (GM) 

 9.00** (.90) 9.00** (.90) 8.97** (.90) 

Z2 = Geslacht¹  -66.60** (7.92) -63.50** (8.78) -63.40** (8.78) 
Z3 = Leeftijd (GM)  2.14 (2.52) 2.16 (2.52) 2.12 (2.52) 

X3 = Klassenbibliotheek²   7.90 (9.53) 7.98 (9.52) 
X4 = Kwaliteit leeslessen (GM)   -15.30 (8.03) -15.29 (8.03) 

Random part 
Leerlingniveau  4651.70** 

(110.62) 
4481.14** 
(106.59) 

4481.27** 
(106.60) 

4452.38** 
(108.10) 

Klasniveau  4057.50** 
(442.06) 

2757.24** 
(309.84) 

2697.95** 
(303.94) 

2691.39** 
(303.81) 

Random slope Leeshouding 
ouders 
Random slope Aantal boeken 
thuis 

   -61.59 
(100.43) 
-32.65 
(63.97) 

Deviance 42640.45 42438.67 42434.94 42433.27 

R²   .17** .18** .18** 

Referentie model  0 1 2 

Fitverbetering  X² = 201.78 
df = 5 

p < .001 

X² = 3.73 
df = 2 

p = n.s. 

X² = 1.67 
df = 1 

p = n.s. 
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Hoofdstuk 4. Conclusie en discussie 
4.1 De huidige studie en theoretische reflecties 
In deze masterthesis is onderzocht of en in welke mate de relatieve bijdrage van de Home Literacy 

Environment (HLE) en de Classroom Literacy Environment (CLE) aan de leesvaardigheid van 

10-jarige kinderen verschilt tussen Westerse en niet-Westerse landen. Het doel van deze 

masterthesis was om de unieke bijdrage van de HLE en de CLE te onderzoeken en dit te 

vergelijken tussen een Westers land (Italië) en een niet-Westers land (Saoedi-Arabië). De 

doelstelling is onderzocht middels de volgende onderzoeksvraag: Wat is de relatieve invloed van 

de Home Literacy Environment en de Classroom Literacy Environment op de leesvaardigheid 

van kinderen in Italië en Saoedi-Arabië?  

De relatieve bijdrage van de Home Literacy Environment (HLE) en de Classroom Literacy 

Environment (CLE) aan de leesvaardigheid van kinderen in Italië en Saoedi-Arabië is via 

verschillende indicatoren gemeten. Uit het onderzoek van Park (2008) is gebleken dat Westerse 

en niet-Westerse landen van elkaar verschillen op meerdere aspecten van de HLE. De aspecten 

die zijn meegenomen in deze masterthesis bevestigen deze bevinding. Deze masterthesis voegt 

hieraan toe wat de unieke bijdrage is van de HLE. Aangezien de leeshouding van de ouders een 

groter en sterker verband vertoont met leesvaardigheid in Italië dan in Saoedi-Arabië, kan 

hypothese 1: “De leeshouding van ouders draagt relatief meer bij aan de leesvaardigheid van 

kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-Arabië” worden 

aangenomen. Het verschil tussen Italië en Saoedi-Arabië zou allereerst kunnen worden verklaard 

naar aanleiding van het onderzoek van Al-Qahtani (2016) over de achterblijvende leesvaardigheid 

van leerlingen in Saoedi-Arabië. Deze studie benadrukt de noodzaak van effectieve 

ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van leerlingen. Volgens leerkrachten in Saoedi-Arabië 

dienen ouders een rolmodel te zijn voor de leerlingen door zelf een positieve leeshouding aan te 

nemen en wordt dit door ouders in Saoedi-Arabië veronachtzaamd (Al-Qahtani, 2016). In Italië 

blijken kinderen de leesgewoonten van hun ouders te imiteren en worden ouders ook hier gezien 

als rolmodel (Mancini, Monfardini & Pasqua, 2015). Aangezien ouders van leerlingen uit Saoedi-

Arabië lezen gemiddeld relatief minder leuk vinden dan ouders van kinderen uit Italië zou dit het 

verschil in het verband met leesvaardigheid kunnen verklaren. De sterkte van het verband was 

echter in Italië klein en in Saoedi-Arabië verwaarloosbaar. Dit zou kunnen worden verklaard 

middels een indirect verband tussen de leeshouding van de ouders en leesvaardigheid via een 

groot aantal boeken thuis die past bij de leeftijdsgroep (Boerma et al., 2017).  
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In Italië is een significant en positief verband gevonden tussen het aantal boeken thuis en 

de leesvaardigheid. Voor Saoedi-Arabië geldt dat er geen significant verband is gevonden tussen 

het aantal boeken thuis en de leesvaardigheid. Hiermee kan worden gesteld dat het aantal boeken 

thuis relatief meer bijdraagt aan leesvaardigheid in het Westerse land Italië dan in het niet-

Westerse land Saoedi-Arabië en kan hypothese 2: “Het aantal boeken thuis draagt relatief meer 

bij aan de leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in 

Saoedi-Arabië” worden aangenomen. De sterkte van het verband tussen het aantal boeken thuis 

en leesvaardigheid van kinderen in Italië is echter klein. Het kleine verband in Italië en het niet 

significante verband in Saoedi-Arabië zou kunnen worden verklaard door het aanbod van boeken 

thuis. In deze masterthesis is aan de kinderen gevraagd hoeveel boeken zij thuis hebben, de vraag 

is niet toegespitst op het aantal kinderboeken. Uit het onderzoek van Yi et al. (2018) blijkt dat het 

aantal boeken thuis niet altijd gelijk staat aan het aantal kinderboeken thuis wanneer dit aan 

kinderen gevraagd wordt. Het kleine significante verband tussen het aantal boeken thuis en 

leesvaardigheid in Italië en het niet significante verband in Saoedi-Arabië zou daarnaast kunnen 

worden verklaard door het aantal beschikbare hulpmiddelen thuis in het algemeen (bijv. het aantal 

boeken thuis, een eigen kamer of een internetverbinding). Gemiddeld genomen, scoren Italië en 

Saoedi-Arabië laag op het aantal beschikbare hulpmiddelen thuis, waar kinderen in Italië iets meer 

beschikbare hulpmiddelen thuis hebben dan kinderen in Saoedi-Arabië (Gao et al., 2021).  

De resultaten vertonen geen significante verbanden tussen de aanwezigheid van een 

klassenbibliotheek, de kwaliteit van de leeslessen en de leesvaardigheid van kinderen. Hiermee 

kunnen hypothese 3: “De aanwezigheid van een klassenbibliotheek draagt relatief meer bij aan 

de leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-

Arabië” en hypothese 4: “De kwaliteit van de leeslessen draagt relatief meer bij aan de 

leesvaardigheid van kinderen in Italië dan aan de leesvaardigheid van kinderen in Saoedi-

Arabië” niet worden aangenomen. De niet significante resultaten van de CLE kunnen 

verschillende verklaringen hebben.  

Het niet significante verband tussen de klassenbibliotheek en de leesvaardigheid van 

kinderen in Italië en Saoedi-Arabië kan wellicht worden verklaard middels de onderzoeken van 

Yi et al. (2018) en Routman (2003). Young en Moss (2006) toonden aanvankelijk aan dat kinderen 

die toegang hebben tot boeken in hun klaslokaal een betere houding hebben ten opzichte van lezen 

en beter kunnen begrijpend lezen dan kinderen met minder toegang tot boeken in het klaslokaal. 

Wellicht is het al dan niet hebben van een klassenbibliotheek niet de meest relevante voorspeller 

van leesbegrip. De manier waarop echt wordt omgegaan met de klassenbibliotheek is wellicht 

betekenisvoller. Uit het onderzoek van Yi et al. (2018) blijkt bijvoorbeeld dat de aanwezigheid 
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van een klassenbibliotheek minder effect heeft op de leeshouding van de leerlingen wanneer 

kinderen geen boeken mogen lenen van de klassenbibliotheek. Ook Routman (2003) heeft 

aangetoond dat het niet puur gaat om de directe toegang tot boeken in het klaslokaal maar ook om 

bijvoorbeeld het soort boeken dat wordt aangeboden. Bij het selecteren van boeken voor 

klassenbibliotheken moet rekening gehouden worden met de leesinteresses van de leerlingen. Een 

breed scala aan boeken die passen bij de leesinteresses verhoogt de leesinteresses (Routman, 

2003), wat een belangrijke voorspeller is voor leesprestaties.  

Het niet significante verband tussen de kwaliteit van de leeslessen en leesvaardigheid van 

kinderen in Italië en Saoedi-Arabië kan wellicht worden verklaard middels het waargenomen 

plafondeffect. Het plafondeffect is een effect dat de schaal verzwakt en wordt waargenomen 

wanneer een onafhankelijke variabele geen effect heeft op een afhankelijke variabele (Garin, 

2014). In zowel Italië als Saoedi-Arabië is er relatief hoog gescoord op de schaal over de kwaliteit 

van de leeslessen. In beide landen is de standaarddeviatie laag, wat inhoudt dat er weinig spreiding 

is in de schaal. Een verklaring voor het niet significante verband tussen de kwaliteit van de 

leeslessen en leesvaardigheid zou wellicht kunnen worden verklaard door de relatief geringe 

variatie binnen de schaal.  

 

4.2 Beperkingen en aanbevelingen 
Het is belangrijk om te vermelden dat deze masterthesis te maken heeft met enkele 

beperkingen. Allereerst dienen de resultaten op klasniveau voor Italië met enige voorzichtigheid 

te worden geïnterpreteerd vanwege de geringe steekproefgrootte. De door Hox (2010) aangeraden 

minimale steekproefgrootte op het hoogste niveau is namelijk 100, terwijl de steekproefgrootte 

van Italië op het hoogste niveau 62 betrof. De dataset van PIRLS heeft ook enkele beperkingen 

waar rekening mee gehouden dient te worden. PIRLS onderzoeken zijn allereerst onderzoeken 

waarbij non-respons in de weg kan staan van het generaliseren van de conclusies. Daarnaast 

kunnen cross-culturele verschillen tussen landen een belemmering vormen voor de transculturele 

validiteit van zowel de test voor leesvaardigheid als de schalen (Marôco, 2020). Ook is het 

onduidelijk of Italië en Saoedi-Arabië daadwerkelijk representatief zijn voor een Westers en een 

niet-Westers land en kan dit in de weg staan van het generaliseren van de conclusies. 

Daarnaast zijn er een aantal beperkingen in de operationalisering van de HLE en de CLE 

in deze masterthesis. De klassenbibliotheek is gemeten door middel van de aan- of afwezigheid 

hiervan. In aanvullend onderzoek is het gewenst om ook mee te nemen of de boeken passen bij 

de leesinteresses van de leerlingen en hoe er wordt omgegaan met de klassenbibliotheek 

(Routman, 2003; Yi et al., 2018). Dit houdt het wel of niet kunnen lenen van boeken uit de 
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klassenbibliotheek in en indien ja, de frequentie hiervan. Hetzelfde geldt voor de thuisomgeving, 

waarbij ook dient te worden meegenomen of de boeken passen bij de leesinteresses van de 

leerlingen (Yi et al., 2018). De beperking van het aantal boeken thuis van deze masterthesis is 

tevens dat er niet is toegespitst op het aantal kinderboeken thuis. In aanvullend onderzoek is het 

gewenst hier wel op toe te spitsen. Tot slot bestaat de kans dat er sociaal wenselijke antwoorden 

zijn gegeven door de ouders en de leerkrachten. Om te bekijken in hoeverre dit de resultaten 

mogelijk heeft beïnvloed, wordt er aangeraden in toekomstig onderzoek een random steekproef 

te trekken onder de bevraagde leerkrachten en ouders en tijdens de leeslessen en in de 

thuisomgeving observaties uit te voeren. De omvang van de gehele steekproef biedt namelijk niet 

de mogelijkheid om in alle deelnemende klassen en thuisomgevingen observaties uit te voeren.  

 

4.3 Implicaties voor de praktijk  
De maatschappelijke waarde van deze masterthesis is om te achterhalen wat wellicht 

onderbenutte of minder sterke voorspellers voor leesvaardigheid kunnen zijn in niet-Westerse 

landen ten opzichte van belangrijke voorspellers in Westerse landen, in dit geval de HLE en de 

CLE. Deze masterthesis toont aan dat de HLE van minder sterke voorspellende waarde is in het 

niet-Westerse land Saoedi-Arabië dan in het Westerse land Italië. Daarnaast zijn er geen 

significante verbanden aangetoond tussen de CLE en leesvaardigheid in beide landen. Het is van 

belang na te gaan hoe deze resultaten mogelijke implicaties voor de praktijk kan hebben. Hierbij 

dient rekening gehouden te worden met de onduidelijkheid of Italië een representatief Westers 

land is en Saoedi-Arabië een representatief niet-Westers land. 

Uit de (voornamelijk Westerse) literatuur blijkt dat de HLE een belangrijke voorspeller is 

voor de leesvaardigheid van kinderen. Deze masterthesis toont aan dat de voorspellende waarde 

van de HLE groter is in Italië dan in Saoedi-Arabië. De (kleine) verbanden tussen de leeshouding 

van de ouders en leesvaardigheid van kinderen zouden kunnen worden versterkt door ouders van 

kinderen in zowel Westerse als niet-Westerse landen meer aandacht te laten besteden aan hun 

leeshouding. Daarnaast kunnen ouders meer aandacht besteden aan het aanbod boeken thuis. Dit 

kunnen ouders doen door hun kinderen te voorzien van boeken die passen bij de leesinteresses 

van de kinderen. De niet-Westerse landen kunnen bewust gemaakt worden van deze Westerse 

voorspeller voor leesvaardigheid door schoolbesturen een rol te laten spelen in deze implicatie. 

Schoolbesturen kunnen ouders meer bewust maken van het belang van hun leeshouding en een 

aanbod aan boeken thuis dat past bij de leesinteresses van hun kinderen.  
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Hoewel uit de resultaten van dit onderzoek geen significante verbanden zijn gebleken 

tussen de aanwezigheid van een klassenbibliotheek, de kwaliteit van de leeslessen en 

leesvaardigheid, lijkt het op basis van wetenschappelijke literatuur wenselijk dat schoolbesturen 

zich niet alleen zouden moeten inzetten voor klassenbibliotheken maar zich ook moeten richten 

op de leesinteresses van de leerlingen. Hoewel dit niet blijkt uit de resultaten zijn er verschillende 

verklaringen voor de niet significante verbanden. Leerkrachten kunnen tijdens de leeslessen 

verschillende boeken voorleggen om te achterhalen welke boeken passen bij de leesinteresses van 

de leerlingen. Daarnaast zijn leerkrachten verantwoordelijk voor het uitlenen van boeken uit de 

klassenbibliotheek.  

Tot slot blijkt uit de literatuur dat de HLE en de CLE belangrijke voorspellers zijn voor de 

leesvaardigheid van kinderen. Dit is echter voornamelijk gebaseerd op data uit Westerse landen. 

Wellicht zijn de HLE en de CLE door de beperkte toegang tot leesmateriaal en mindere kwaliteit 

van onderwijs in niet-Westerse landen (Yi et al., 2018) niet de voorspellers waar niet-Westerse 

landen het meest baat bij hebben. Het is van belang ook in te zetten op voorspellers van 

leesvaardigheid waar de (economische) verschillen tussen Westerse en niet-Westerse landen geen 

rol spelen. Dit betekent dat er ingezet moet worden op intrinsieke voorspellers van 

leesvaardigheid, zoals de motivatie en betrokkenheid van leerlingen.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1. Operationalisering onafhankelijke variabelen 
 
Tabel 2. Operationalisering onafhankelijke variabelen PIRLS 2016 
 

 

Variabele Aspect  Vragenlijst 
(vraagnummer) 

Items Waarden Cronbach’s 
Alpha 

Home 
Literacy 
Environment 

Leeshouding 
van de ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parents Like 

Reading Scale 

 

Home 
questionnaire 
(11) 
 
 
Home 
questionnaire 
(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home database: 

PARENTS LIKE 

READING/SCL 

 

When you are at home, how 
often do you read for your own 
enjoyment? 
 
 
Please indicate how much you 
agree with the following 
statements about reading 
(agree a lot, agree a little, 
disagree a little, disagree a lot). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parents Like Reading Scale 

 

1) every day or almost every 
day, 2) once or twice a week, 
3) once or twice a month, 4) 
never or almost never 
 
1) I only read if I have to*  
2) I like talking about what I 
read with other people  
3) I like to spend my spare 
time reading 
4) I only read for information* 
5) reading is an important 
activity in my home 
6) I would like to have more 
time for reading 
7) I enjoy reading 
8) reading is one of my 
favorite hobbies  
 
*reverse coded 
 
Score: > 10.5 = Very Much 

Like 

Score: <10.5, > 8.1 = 

Somewhat Like 

Score: < 8.1 = Do Not Like 

 

Italië:  
⍺	=	.88	
	
Saoedi-
Arabië:	
⍺	=	.84 

Aantal boeken 
thuis  

Student 
questionnaire 
(G4) 
 
 
 
 
 
 
Missing item: 
Home 
questionnaire 
(13) 

About how many books are 
there in your home? 
 
 
 
 
 
 
 
About how many books are 
there in your home? 

1: None or very few (0-10); 2: 
Enough to fill one shelf (11-
25); 3: Enough to fill one 
bookcase (26-100); 4: Enough 
to fill two bookcases (101-
200); 5: Enough to fill three or 
more bookcases (more than 
200) 
 
1: 0-10; 2: 11-25; 3: 26-100; 
4: 101-200; 5: more than 200 

N.v.t.  

Classroom 
Literacy 
Environment 

Klassen-
bibliotheek  

Teacher 
questionnaire 
(R15A) 

Do you have a library or 
reading corner in your 
classroom?  

1: Yes 
2: No 

N.v.t.  
 

Kwaliteit van 
de leeslessen 

Teacher 
questionnaire 
(R11) 

How often do you do the 
following in teaching reading 
to this class? 
a) Provide reading materials 
that match the students’ 
interests 
b) Provide materials that are 
appropriate for the reading 
levels of individual students 
c) Link new content to 
students’ prior knowledge 
d) Encourage students to 
develop their understandings 
of the text  
e) Encourage student 
discussions of texts  
f) Encourage students to 
challenge the opinion 
expressed in the text  
g) Use multiple perspectives 
(among students and texts) to 
enrich understanding 

1: Every or almost every 
lesson 
2: About half the lessons 
3: Some lessons 
4: Never 

Italië:  
⍺	=.77	
	
Saoedi-
Arabië:	
⍺	=	.85 
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Controle-
variabelen 

Hoogst 
genoten 
opleiding 
ouders 
 
 
 
 
Gender 
 
 
 
Leeftijd  
  

Home 
questionnaire 
 
 
 
 
 
 
Student 
questionnaire 
(G1) 
 
Student 
questionnaire 
(G2) 

What is the highest level of 
education completed by the 
child’s father and mother? 
 
 
 
 
 
Are you a girl or a boy? 
 
 
 
When were you born? 

1: University or higher 
2: Post-secondary but not 
University 
3: Upper Secondary 
4: Lower Secondary 
5: Some Primary, Lower 
Secondary or No School 
 
1: Girl 
2: Boy 
 
 
Age in years, 2 decimals 

N.v.t  
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Bijlage 2. Ethics and privacy checklist 
 
 
 
 
 
 
CHECKLIST ETHICAL AND PRIVACY ASPECTS OF RESEARCH 
 
INSTRUCTION 
 
This checklist should be completed for every research study that is conducted at the 
Department of Public Administration and Sociology (DPAS). This checklist should be 
completed before commencing with data collection or approaching participants. Students can 
complete this checklist with help of their supervisor.  
 
This checklist is a mandatory part of the empirical master’s thesis and has to be uploaded 
along with the research proposal.  
 
The guideline for ethical aspects of research of the Dutch Sociological Association (NSV) can 
be found on their website (http://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=17). If you have doubts 
about ethical or privacy aspects of your research study, discuss and resolve the matter with 
your EUR supervisor. If needed and if advised to do so by your supervisor, you can also 
consult Dr. Jennifer A. Holland, coordinator of the Sociology Master’s Thesis program. 
  
 
PART I: GENERAL INFORMATION 
 
Project title: De relatie tussen de Home Literacy Environment, de Classroom Literacy 
Environment en de leesvaardigheid van kinderen: het verschil tussen Westerse en niet-
Westerse landen 
     
Name, email of student: Janine Brantsma, 535517jb@eur.nl   
 
Name, email of supervisor: Sanneke de la Rie, delarie@essb.eur.nl 
 
Start date and duration: 04-02-2021 t/m 20-06-2021 
 
 
Is the research study conducted within DPAS YES - NO 
 
If ‘NO’: at or for what institute or organization will the study be conducted?  
(e.g. internship organization)  
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PART II: HUMAN SUBJECTS 
 
1. Does your research involve human participants. YES - NO 
  
 If ‘NO’: skip to part V. 
 
If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?        YES - NO 
Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) must first be submitted to 
an accredited medical research ethics committee or the Central Committee on Research Involving Human Subjects 
(CCMO). 
 
2. Does your research involve field observations without manipulations  
that will not involve identification of participants.         YES - NO 
 
 If ‘YES’: skip to part IV. 
 
3. Research involving completely anonymous data files (secondary   
 data that has been anonymized by someone else). YES - NO 
 
 If ‘YES’: skip to part IV. 
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PART III: PARTICIPANTS 
 
1.  Will information about the nature of the study and about what  
participants can expect during the study be withheld from them?       YES - NO  
2.  Will any of the participants not be asked for verbal or written  
‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?        YES - NO 
 
3.  Will information about the possibility to discontinue the participation  
at any time be withheld from participants?         YES - NO 
 
4.  Will the study involve actively deceiving the participants?        YES - NO 
Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to  
think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the study 
is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they  
harm other people by making certain decisions, etc.).  
          
Does the study involve the risk of causing psychological stress or  
negative emotions beyond those normally encountered by  
participants?      `         YES - NO 
 
Will information be collected about special categories of data, as defined by the GDPR (e.g. 
racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union 
membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a person, 
data concerning mental or physical health, data concerning a person’s sex life or sexual 
orientation)? YES - NO 
 
Will the study involve the participation of minors (<18 years old) or other groups that cannot 
give consent? YES - NO 
 
Is the health and/or safety of participants at risk during the study?       YES - NO 
 
Can participants be identified by the study results or can the  
confidentiality of the participants’ identity not be ensured?       YES - NO 
 
Are there any other possible ethical issues with regard to this study?      YES - NO 
 
 
If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate below why this 
issue is unavoidable in this study.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these issues (e.g., 
informing participants about the study afterwards, extra safety regulations, etc.).   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or have negative 
(emotional) consequences to the participants? Indicate what possible circumstances this 
could be.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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PART IV: SAMPLE 
 
Where will you collect or obtain your data? 
Progress in International Reading Literacy Study (2016)  
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the (anticipated) size of your sample? 
In dit onderzoek wordt data gebruikt uit twee landen: 

- Italië: 149 scholen, 3.940 leerlingen 
- Saoedi-Arabië: 202 scholen, 4.741 leerlingen 

Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the size of the population from which you will sample? 
De populatie van PIRLS is het cijfer dat vier jaar onderwijs vertegenwoordigt, gerekend vanaf 
het eerste jaar van ISCED Level 1, wat in de meeste landen overeenkomt met het vierde 
leerjaar. 
De populatie van Italië bestaat uit 6.940 scholen en 565.199 leerlingen. 
De populatie van Saoedi-Arabië bestaat uit 11.708 scholen en 438.538 leerlingen.  
Note: indicate for separate data sources. 
 
Continue to part V. 
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Part V: Data storage and backup 
 
Where and when will you store your data in the short term, after acquisition? 
De data zijn beschikbaar op de website van IEA TIMMS&PIRLS International Study Center: 
PIRLS 2016 International Database. Mijn persoonlijke databestanden zullen in een beveiligde 
Cloud worden opgeslagen.  
Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for digital data files. 
 
Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and backup of the 
data arising from your research? 
Janine Brantsma 
 
How (frequently) will you back-up your research data for short-term data security? 
Dagelijks. 
 
In case of collecting personal data how will you anonymize the data? 
Niet van toepassing. 
Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the data. Personal details 
are then replaced by a key/ code. Only the code is part of the database with data and the list of respondents/research 
subjects is kept separate. 
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PART VI: SIGNATURE 
Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the conduct of your 
study. This includes providing information to participants about the study and ensuring 
confidentiality in storage and use of personal data. Treat participants respectfully, be on time 
at appointments, call participants when they have signed up for your study and fulfil promises 
made to participants.  
 
Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and properly 
stored. The principle is always that the supervisor (or strictly speaking the Erasmus University 
Rotterdam) remains owner of the data, and that the student should therefore hand over all 
data to the supervisor. 
 
Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical guidelines 
of the Department of Public Administration and Sociology at Erasmus University Rotterdam. 
I have answered the questions truthfully. 
 
 
Name student: Janine Brantsma  Name (EUR) supervisor: Sanneke de la Rie 
 
Date: 11-04-2021    Date: 19-06-2021 
 

 
 


