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5.. Samenvatting 

Alss de leestechniek onvoldoende is, belemmert dat leerlingen in vrijwel alles wat er op 
schooll  te leren valt. Op de basisschool valt heel veel te leren, maar lezen gaat voor. In 
zijnn dyslexierapport uit 1995 deed de Gezondheidsraad de aanbeveling om binnen het 
onderwijss een traject van intensieve individuele remedial teaching in te richten. Dit 
trajectt zou twee doelen dienen. Ten eerste het keren van een mogelijk ongunstige lees-
ontwikkelingg bij een deel van de leerlingen met leesproblemen. Ten tweede draagt een 
dergelijkk traject bij aan de vaststelling van dyslexie, omdat voldaan is aan de eis dat de 
hardnekkigheidd van het leesprobleem is gebleken in geval een leerling onvoldoende 
vann een dergelijk traject blijkt te profiteren. Deze aanbeveling was de aanleiding voor 
hethet onderzoek waarover in dit proefschrift verslag wordt gedaan. 

Hett ontwikkelde programma bestond uit twee delen: remedial teaching gericht op het 
werkenn met teksten en een experimentele computergestuurde woordtraining. Met de 
woordtrainingg zijn naast het rt-onderzoek vier deelonderzoeken verricht. In het inlei-
dendee hoofdstuk is het onderzoek geplaatst in de traditie van praktijkgericht of ontwik-
kelendd onderzoek, zoals dat past binnen de opdracht van pedologische instituten. Het is 
eenn ambitie om vormen van hulpverlening in en in samenwerking met de praktijk te 
ontwikkelenn op basis van wetenschappelijke kennis voorzover die voorhanden is, in en 
inn samenwerking met de praktijk. Er is gebruik gemaakt van beschikbare wetenschap-
pelijkee kennis, in het bijzonder uit de toegepaste gedragsleer, die is benut voor de in-
richtingrichting van een systematische, geprotocolleerde interventie in de gewone, dagelijkse 
onderwijspraktijk,, gericht op de 10% uitvallers in de eerste helft van groep 4. Gekozen 
iss voor het paradigma van de ontwikkelingspsychopathologie als beschrijvingskader 
voorr het ontwikkelingskarakter van dyslexie als stoornis. Dit paradigma benadrukt de 
complexee manier waarop aanleg en omgevingsfactoren op elkaar inspelen, leidend tot 
verschillendee ontwikkelingstrajecten. 

Voorr het invoeren van de onderwijsvernieuwing is aangesloten bij Martens' e.a. 
(1999)) constatering, dat er geen reden is aan te nemen, dat het invoeren van een 
vernieuwingg in een school aan andere wetten onderworpen zou zijn, dan het bewerk-
stelligenn van een gedragsverandering bij een leerling. Om die reden leverde de toe-
gepastegepaste gedragsleer ook daarvoor de taal en het instrumentarium. De beschrijving van 
hett proces illustreert hopelijk, dat het invoeren van een verandering in het onderwijs 
meerr vraagt dan alleen informeren en het overdragen van kennis, maar een zaak is van 
hardd werken, veel oefenen en lange adem, zoals ook gevraagd wordt van leerlingen 
mett leesproblemen. 

InIn hoofdstuk 2 wordt de keuze voor interventie in groep 4 verantwoord, tegen de 
tendenss in die lijk t te zijn vooral te investeren in preventie in de lagere leergroepen. 
Offordd e.a (1999) bepleiten an optimal mix of universal, targeted and clinical inter-
ventions,ventions, the nature of the combination will  change as knowledge accumulates and 
therethere will  always be trade-offs among these three. Deze samenhang van maatregelen 
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duidenn we aan als het continuüm van zorg waarin schoolverbeterings- en zorgmaat-
regelenn met elkaar in verband worden gebracht. Betoogd wordt dat er een grens is aan 
dee voorspelbaarheid van leesuitval en dat er altijd, hoe zorgvuldig het voorbereidend 
enn aanvankelijk leesonderwijs ook is, leerlingen zullen zijn die begin groep 4 uitvallen 
diee aangewezen zijn op gerichte of targeted interventions. 

Hoofdstukk 3 beschrijft allereerst de ontwikkeling van de remedial teaching volgens 
protocol.. Voor de interactie tussen remedial teacher en leerling is gebruik gemaakt van 
dee wacht, hint, prijs methodiek, gebaseerd op de toegepaste gedragsleer. Ook voor de 
implementatiee van deze methodiek is gebruik gemaakt van deze technologie van ver-
andering.. Scholing, coaching, observaties, logboek en feedback resulteerden in een 
hogee behandelingsintegriteit: uitvoering van de methodiek zoals deze bedoeld is. 

Hett eerste deel van de vraagstelling lijk t positief beantwoord te kunnen worden. 
Intensievee remedial teaching brengt een relevant deel, geschat op twee van de drie leer-
lingenn die als potentiële uitvaller kunnen worden aangemerkt, weer terug bij de groep 
leerlingenn die in het regulier basisonderwijs in principe met een standaard curriculaire 
aanpakk adequaat worden bediend. Waar in interventiestudies dikwijl s wordt gevonden 
datdat juist degenen met een relatief gunstige uitgangspositie ook weer degenen zijn die 
hethet meest van de interventie profiteren, blijkt dit in dit onderzoek niet het geval. 

Hoofdstukk 4.1 relateert bevindingen rond leesproblemen en dyslexie aan zowel ken-
merkenn van de orthografie van verschillende talen als aan verschillen in onderwijs-
praktijk.. Wetenschappelijke kennis uit Angelsaksisch onderzoek is niet zonder meer 
vann toepassing op het Nederlands en het onderwijs in en van het Nederlands. Er zijn 
verschillenn in het relatieve belang van fonologische tekorten versus tekorten 'm fluency. 
Voorr talen met een transparante orthografie, zoals het Nederlands, lijken vooral tekor-
tenn in fluency het meest bepalende kenmerk te vormen van pervasieve leesproblema-
tiek.. Daarmee komt de nadruk meer op snelheid dan op accuratesse te liggen. 

Inn hoofdstuk 4.2 worden verschillende leesmodellen bezien op hun consequenties 
voorr de (ortho)didactiek. De kern van dyslexie is gedefinieerd als een probleem in de 
automatiseringg van de directe woordherkenning. Na de fase van het aanvankelijk lezen 
volgtt hoe dan ook een fase waarin leerlingen steeds meer woorden steeds sneller direct 
gaann herkennen. De verschillende theoretische invalshoeken - enkelvoudige, duale of 
meervoudigee route modellen - lijken, als de technische leesvaardigheid de eerste fase 
vann het aanvankelijk lezen voorbij is, voor de didactiek op dit niveau vooralsnog niet 
all  te veel consequenties te hebben. Met behulp van het begrippenapparaat van de leer-
theoriee wordt de procedure geschetst waarlangs training van directe woordherkenning 
zouu dienen te verlopen. Het leerproces wordt beschreven in termen van operante 
conditioneringg als een vorm van discriminatieleren. De gevolgde leerprocedure is 
ontleendd aan het paradigma van de klassieke conditionering. 

Opp verschillende plaatsen is het onderscheid gemaakt tussen stimulus- en respons-
generalisatie.. Onder stimulusgeneralisatie wordt verstaan het stellen van een identieke 
responss onder andere stimuluscondities. Toegepast op het domein van het technisch 
lezenn is het kunnen lezen van geoefende woorden binnen een nieuwe tekst daarvan een 
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voorbeeld.. Binnen het leren lezen wordt met generalisatie echter in het algemeen 
responsgeneralisatiee bedoeld, dat wil zeggen dat een leerling voor hem nieuwe woor-
denn toch - vlot - kan lezen. In dit proefschrift is dat genuanceerd door te stellen dat 
responsgeneralisatiee ook blijkt uit een toegenomen vermogen om nieuwe woorden te 
lerenleren lezen. Als maat voor instructiegevoeligheid geldt dan de mate waarin de respons-
tijdenn in de loop van de training afnemen. Hieraan lijk t verwerking op subwoordniveau 
inherentt te zijn. Geconcludeerd werd dat voor zwakke lezers kenmerkend lijkt , dat zij 
voorall  veel minder in staat zijn om, als de taak daarom vraagt, soepel en efficiënt te 
schakelenn tussen verschillende niveaus van verwerking van geschreven materiaal. Niet 
allee verwerkingsmogelijkheden lijken voor hen in gelijke mate open te staan, met name 
niett die waarbij eenheden op subwoordniveau groter dan het grafeem efficiënt ver-
werktt worden. 

Doorr het onderdeel woordtraining binnen het remediërend programma op te zetten 
alss trainingexperiment is gepoogd ook antwoord te geven op het tweede deel van de 
vraagstelling.. Voortgang op de training is niet afhankelijk gemaakt van het optreden 
vann generalisatie, maar de training is zo ingericht dat meer of minder generalisatie 
zichtbaarr zou worden in de afhankelijke variabelen responstijd en accuratesse. Met het 
onderscheidd tussen stimulus- en responsgeneralisatie is beschreven hoe responsgenera-
lisatiee verwerking van subwoordeenheden boven het niveau van het enkele grafeem 
impliceert.. Hierin is een operationalisering gevonden van het begrip differentiële 
instructiegevoeligheid,, niet noodzakelijk als het vermogen om niet eerder geoefende 
woordenn te kunnen lezen, maar als het vermogen om nieuwe woorden sneller te 
kunnenn leren lezen. Leerlingen blijken hierin betekenisvol van elkaar te verschillen en 
ditt verschil lijk t samen te hangen met de uitkomst van het remediërend traject, in de 
zinn dat leerlingen met een relatief snelle progressie op de training, ook in hoofdzaak de 
leerlingenn zijn die aan het eind van de trainingperiode niet langer tot de uitvallers 
behoren,, zoals ook de leerlingen met een relatief geringe progressie op de training ook 
inn hoofdzaak de leerlingen zijn die aan het einde van de trainingperiode op de DMT-2 

volgenss de landelijke norm nog steeds bij de zwakste 10% scoren. 
Inn vier deelonderzoeken, beschreven in hoofdstuk 4.3, zijn verschillende aspecten 

vann de woordtraining gevarieerd. Deelonderzoek 1 behelsde het oefenen met MKMM -
enn MMKM-woorden in sets die het medeklinkercluster overeenkwamen. Gewerkt is met 
leerlingenn in de eerste helft van groep 4 behorend tot de 10% zwakste lezers. Een 
bescheidenn generalisatie-effect kon worden aangetoond tussen trainingsets: iets snel-
leree responsen en een iets grotere accuratesse als twee sets waren opgebouwd uit woor-
denn met dezelfde medeklinkerclusters. Het aanbieden van woorden in de vorm van een 
wisselrijj  maakte het lezen ervan iets gemakkelijker, maar deze aanbiedingsvorm had 
geenn effect, noch in positieve, noch in negatieve zin, op de mate van generalisatie. 

Leerlingenn verschilden onderling in de wijze waarop ze op de training reageerden. 
Zijj  die aan het einde van de trainingperiode niet meer tot de uitvallers gerekend 
werden,, lieten gemiddeld een snellere daling van responstijden zien dan de leerlingen 
diee aan het einde van de trainingperiode nog steeds als uitvaller scoorden. Hetzelfde 
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goldd mutatis mutandis voor de stijging van de accuratesse. Bovendien nam het verschil 
opp de responstijden tussen beide groepen in de loop van de training toe. 

Deelonderzoekk 2 werd uitgevoerd met de zwakste 10% lezers in de tweede helft van 
groepp 3. Er werd getraind met MKM-woorden. De woorden in de woordensets over-
laptenn in klinker + medeklinker. Tussen woordensets was sprake van generalisatie als 
dezee dezelfde KM-woordkern hadden. Aanbieding van trainingwoorden in de vorm van 
eenn wisselrij had effect op de responstijd, de woorden werden aanzienlijk sneller 
gelezen,, zonder dat dit invloed had op de mate van generalisatie. De verschillen tussen 
deelonderzoekk 1 en 2 waren vrij groot, vooral wat betreft het faciliterende effect van 
aanbiedingg van woorden in de vorm van een wisselrij en wat betreft het optreden van 
generalisatie.. Geconcludeerd is dat het gebruik van wisselrijen de moeilijkheidsgraad 
vann te oefenen woorden verlaagt en in die zin is het een bruikbaar orthodidactisch 
hulpmiddel.. In deelonderzoek 2 lijkt ook bij de relatief zwakste lezers sprake van 
verwerkingg op subwoordniveau op basis van de KM-woordkern. 

Inn de woordtraining van deelonderzoek 3 is weer gewerkt met MKMM - en MMKM -

woordenn zoals in deelonderzoek 1 en evenals in deelonderzoek 1 met de 10% zwakste 
lezerss gedurende de eerste helft van groep 4. Ten opzichte van het eerste deelonder-
zoekk is een tussenniveau ingebouwd van woorden die overlapte in klinker + mede-
klinkercluster.. Leerlingen die aan het einde van de trainingperiode niet meer tot de 
uitvallerss gerekend hoefden te worden, hadden op dit eerste gedeelte van het training-
trajectt gemiddeld iets lagere responstijden dan de leerlingen die aan het einde van de 
trainingperiodee op de DMT-2 nog steeds bij de zwakste 10% scoorden. Nadat de 
trainingg overging naar de wijze van deelonderzoek 1, nam het verschil tussen de 
relatieff  zeer zwakke lezers en de relatief minder zwakke lezers sterk toe. Het verschil 
tussenn beide trainingperioden lag in de combinatie van het medeklinkercluster met of 
zonderr klinker. Ook de relatief minder zwakke lezers reageerden op de overgang met 
eenn toename van de gemiddelde responstijd, maar zij herstelden zich weer. De zwakste 
lezerss reageerden met een veel sterkere toename van de gemiddelde responstijd en 
lietenn ook geen herstel zien. Hieraan is als mogelijke interpretatie gegeven dat de grote 
intrawoordredundantiee gedurende de eerste sessies het ook de zwakste lezers mogelijk 
maaktee een decodering op subwoordniveau te ontwikkelen. 

Dee leerlingen in deelonderzoek 3 lieten onderlinge verschillen zien in gemiddelde 
prestatiee op de woordtraining, maar vooral in de mate waarin zij reageerden op de 
overgangg van overlap met of zonder klinker. Op basis van het laatste aspect van de 
individuelee leercurve van elke leerling kon een goede voorspelling worden gedaan van 
dee DMT-score op het einde van de training . 

Deelonderzoekk 4 ten slotte werd uitgevoerd met de zwakste lezers in de tweede helft 
vann groep 4. Dit deelonderzoek was een poging om de moeilijkheidsgraad van met het 
werkenn met woorden met een medeklinkercluster zo te verlagen dat het ook voor de 
zwakstee lezers mogelijk zou zijn hiermee te oefenen. De leerlingen werd niet gevraagd 
woordenn te lezen, maar slechts te beoordelen of een bepaalde klankvorm zat in of 
overeenkwamm met een getoond woord. De klankvorm kon zijn een enkele mede-
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klinker,, een medeklinkercluster of een heel woord. Verschillende condities, waaronder 
dee aanbiedingstijd, werden systematisch gevarieerd. Leereffect werd vastgesteld door 
dee trainingwoorden van iedere sessie bij wijze van voor- en natoets eenmaal te laten 
lezen.. Er was sprake van een verbetering van voor- naar natoets, zowel op accuratesse 
alss op responstijd, als leerlingen in de oefentrials gericht werden op het hele woord en, 
maarr in mindere mate en alleen bij onbeperkte aanbiedingsduur, wanneer zij werkten 
mett een enkele grafeem/foneemcombinatie uit het medeklinkercluster. Wanneer 
gewerktt werd met het medeklinkercluster was het leereffect significant geringer. Noch 
opp de voortoetsscores, noch op een parallel aan de training afgenomen woordleestoets 
konn responsgeneralisatie worden aangetoond. 

Trainenn met woorden op MKM-niveau die de KM-woordkem overeenkomen blijkt 
gemakkelijkerr en er treedt generalisatie op, ook bij de zwakste lezers. Op MKMM / 
MMKM-niveauu blijven de allerzwaksten aanzienlijk minder achter bij de relatief minder 
zwakkee lezers als trainingwoorden niet alleen het MM-cluster gemeen hebben, maar 
ookk de klinker. In de deelonderzoeken lijk t het medeklinkercluster het moeilijkste 
niveauu van verwerking te vertegenwoordigen. 

Dee resultaten van de verschillende deelonderzoeken lijken te suggereren dat de volg-
ordee in de ontwikkeling van het technisch lezen lijk t te zijn: van volledige verklanking 
vann grafemen naar directe woordherkenning naar verwerking op subwoordniveau. De 
consequentiee daarvan zou zijn dat oefenen op subwoordniveau met eenheden groter 
dann het grafeem geen tussenstap is tussen grafeem en hele woord, maar volgt op het 
kunnenn lezen van het hele woord. Oefeningen op subwoordniveau leiden dan niet tot 
directee herkenning van woorden, maar zouden gebaseerd moeten zijn op woorden die 
reedss als eenheid direct herkend kunnen worden, leidend, als het goed gaat, tot snellere 
verwervingg van directe herkenning van nieuwe woorden. 

Veell  proefschriften eindigen met de vaststelling dat meer onderzoek gewenst is, zo 
ookk dit. De uitkomsten van het remedial teaching traject als geheel rechtvaardigen 
implementatiee op grotere schaal. De resultaten van het woordtrainingprogramma zullen 
inn vervolgonderzoek moeten worden gerepliceerd. Behandeling van leerlingen die uit 
ditt traject als dyslectisch naar voren komen, zal inzicht kunnen geven hoe en in welke 
matee de technische leesvaardigheid van deze leerlingen nog kan worden ontwikkeld. 
Interventiee zal voor deze leerlingen worden gericht op de condities die responsgenera-
lisatiee kunnen uitlokken. In de Rotterdamse Aanpak Dyslexie, welke eind 2002 van 
startt is gegaan, zullen genoemde componenten worden gerealiseerd. 




