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Gramma/111, tijdschrift voor taalkunde, 
jaargang 1 (1992), 3, pp. 151-161 

Onbekende Woorden Wei of Niet Opzoeken? 
Onderzoek naar de Invloed van Belang en Afleidbaarheid van 

Pseudowoorden in een Vreemdtalige Tekst 

Jan H. Hulstijn 
Vrije Universiteit Amsterdam 

The aim of this study was to explore how foreign-language (FL) learners 
read a ¥L text containing some unknown FL words, having the opportunity 
to ask for the LI translation of these words. More specifically, we wanted 
to answer the question of whether and to what extent the use, by FL learners, 
of this translation facility is influenced by the following two factors: (1) the 
relevance of the unknown words to an overall understanding of the text, (2) 
the inferability of the meaning of the unknown words from contextual 
information. 
Subjects in this experiment were Dutch grade 10 and grade 11 students with 
four and five years of EFL instruction. Subjects read a chapter from an 
English novel (a spy story). They could ask for the meaning of unknown 
words if they wanted, by consulting the computer, in the following way. The 
text was available not only on paper, but on a computer monitor as well. 
When subjects moved the cursor towards the desired word and pressed the 
Enter key, a window opened on the screen, exhibiting the word's LI trans
lation. Without subjects' knowledge, the computer kept track of the words 
whose meaning they requested by composing so called 'log files'. 
Sixteen words in the text were replaced by pseudo English words, to gua
rantee their unfamiliarity for all subjects. These 16 words were chosen such 
that: four words were judged to be relevant to an understanding of the text 
as a whole, and easy to infer; four words were judged to be irrelevant and 
easy to infer; four words were judged to be relevant and difficult to infer; 
four words were judged to be irrelevant and difficult to infer. All subjects 
were given the task to answer eight comprehension questions pertaining to 
the eight paragraphs containing the eight relevant target words. 
MANOVA analyses were conducted on the consultations of the 16 pseudo 
words. The Relevance factor had a substantial and highly significant effect 
on word consultations; the effect of the Inferability factor was small but still 
significant. No significant Relevance x Inferability interaction was found. It 
is concluded that the FL readers in this study were capable of reading a FL 
text in a strategic manner, not looking up all unfamiliar words in an uncritical 
fashion, but deciding on the relevance, and to a lesser extent the inferability 
of unfamiliar words in relation to their reading goal before taking or not 
taking action. 



1S2 ONBEKENDE WOORDEN WEL OF NIET OPZOEKEN? 

1 Inleiding 

De belangrijkste bron van inspiratie voor toegepast taalwetenschappelijk onderzoek 
is volgens Van Els, De Bot & Weltens (1991) gelegen in bet vreemde-talenonderwijs. 
Toegepaste taalwetenschap is daarmee een "problem-oriented discipline" (p. 29). Het 
hier te presenteren onderzoek is in die zin "toegepast taalwetenschappelijk": het gaat 
namelijk terug op een vraag uit de praktijk van het taalonderwijs. Die vraag luidt: hoe 
kurmen leerders van een vreemde taal (VT) opgevoed worden tot efficiente lezers van 
VT-teksten en tot kritische bewakers van hun activiteiten om tot het door hen gewenste 
tekstbegrip ("comprehension monitoring") te komen? Om een verantwoorde didac-
tiek te ontwikkelen voor deze praktijkvraag is het onder meer nodig onderzoek te doen 
naar de manier waarop beginnende en gevorderde VT-leerders de woorden en zirmen 
van VT-teksten verwerken (Grabe 1991). Aan welke woorden en passages besteden 
ze meer en aan welke besteden ze minder aandacht? Lezen ze VT-teksten woord-voor-
woord of slaan ze moeilijke woorden en zinnen over? Wanneer proberen ze de 
betekenis van een onbekend woord af te leiden uit informatie aanwezig in de context, 
en waimeer zoeken ze de betekenis ervan op in een woordenboek? Het onderzoek 
waarover hier bericht wordt, heeft betrekking op €€n van deze vragen, namelijk: Van 
welke onbekende woorden zoeken VT-lezers de betekenis wel op en van welke niet? 
In het bijzonder werd onderzocht in hoeverre VT-lezers zich laten beinvloeden door 
het Belang en de Afleidbaarheid van onbekende woorden bij het nemen van de 
beslissing om de betekenis ervan al dan niet op te zoeken. 

2 Wanneer Zoeken Lezers de Betekenis van Onbekende Woorden Niet Op? 

Waimeer we een vreemdtalige tekst lezen (boek, krant, vaktekst), staan er bijna altijd 
wel wat woorden in de tekst waarvan we de betekenis niet kennen. We zoeken de 
betekenis van die woorden echter meestal niet op in een woordenboek. Doorgaans 
willen we het leesproces niet onderbreken door woordenboekgebruik. Dikwijls begrij-
pen we toch wel min of meer wat de schrijver bedoeld heeft zonder dat we de 
onbekende woorden opzoeken. Hoe komt dat? De eerste reden kan zijn dat we de 
betekenis van onbekende woorden wel enigszins op kunnen maken uit contextuele 
informatie. Goede lezers doen dat onwillekeurig. In de didactiek van het VT-onderwijs 
wordt groot belang gehecht aan de training van de vaardigheid om de betekenis van 
onbekende woorden af te leiden uit contextuele informatie (Nation 1990; Schouten-
van Parreren 1985, 1986; Van der Voort & Mol 1989). Ondanks het advies om, ter 
controle van de zelf afgeleide betekenis, het woordenboek te raadplegen, laten we die 
laatste stap in de afleidprocedure gewoonlijk weg. Kortom, de eerste reden voor het 
niet opzoeken van een woord is dat we de betekenis ervan wel min of meer kuimen 
opmaken uit de context. Dit vormt de basis voor de hypothese dat onbekende woorden 
waarvan de betekenis moeilijk afleidbaar is, eerder opgezocht zullen worden dan 
woorden waarvan de betekenis makkelijk afleidbaar is. 

Een tweede reden voor het niet raadplegen van een woordenboek kan gelegen zijn 
in het feit dat we het betreffende woord niet belangrijk genoeg vinden voor het 
bereiken van ons leesdoel. Pas wanneer onbekendheid met de betekenis van een 



HULSTUN 153 

woord heel storend is voor het begrijpen van die passage(s) van de tekst waarin we 
geinteresseerd zijn, besluiten we het leesproces te onderbreken en het woordenboek 
(of een persoon) te raadplegen. Deze overweging vormt de basis voor de tweede 
hypothese: onbekende woorden waarvan de betekenis belangrijk geacht wordt voor 
het bereiken van het leesdoel, zullen eerder opgezocht worden dan woorden waarvan 
de betekenis niet belangrijk geacht wordt. 

3 Specifieke Vraagstelling en Hypotheses 

Uit onderzoek onder leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen die in hun moe-
dertaal (Engels) teksten lazen die onbekende woorden bevatten, blijkt dat leerlingen 
dikwijls onbelangrijk geachte woorden en zirmen negeren (Freebody & Anderson 
1983), en dat oudere leerlingen beter dan jongere leerlingen in staat zijn vast te stellen 
of een woord al dan niet belangrijk is, en dus of een onbekend woord eenvoudig 
genegeerd kan worden (Baker 1989). Ook uit onderzoek onder VT-leerders die een 
VT-tekst hardop denkend moesten lezen, kwam naar voren dat onbekende woorden 
in een VT-tekst dikwijls genegeerd worden (Block 1992; Schouten-van Parreren 1992; 
Walker 1983). Er is voorzover bekend echter geen onderzoek gedaan naar de vraag 
wat het relatieve gewicht is van de factoren Afleidbaarheid en Belang van de betekenis 
van onbekende woorden met betrekking tot het al dan niet opzoeken van de betekenis. 
Doel van dit onderzoek was om meer te weten te komen over het relatieve gewicht 
van deze twee factoren. Daartoe werden vier categorieen woorden onderscheidden: 
makkelijk afleidbaar & belangrijk, makkelijk afleidbaar & onbelangrijk, moeilijk 
afleidbaar & belangrijk, en moeilijk afleidbaar & onbelangrijk. Hierboven werd al de 
verwachting uitgesproken dat moeilijk afleidbare woorden eerder opgezocht zullen 
worden dan makkelijk afleidbare woorden, en dat dat ook het geval zal zijn met 
belangrijke in vergelijking met onbelangrijke woorden. Ten aanzien van het relatieve 
gewicht van deze twee factoren gold de volgende overweging. Onderbreking van de 
leesactiviteit is in principe storend voor het bereiken van het leesdoel. Onderbreken 
doet de lezer dus alleen wanneer hij/zij het echt nodig vindt. Dat vergt een strategische 
beslissing waarin de wens om niet te onderbreken voorop staat, en waartegen de 
factoren belang en afleidbaarheid worden afgewogen. De lezer zal dan het belang van 
een onbekend woord zwaarder laten wegen dan de afleidbaarheid ervan. Onbelang
rijke woorden zoekt hij/zij dus niet vaak op, ongeacht of ze makkelijk of moeilijk 
afleidbaar zijn. En belangrijke & moeilijk afleidbare woorden zoekt de lezer dus vaak 
op. Maar hoe zit het met belangrijke & makkelijk afleidbare woorden? Hier strijden 
twee krachten om de voorrang: enerzijds wil de lezer de leesactiviteit niet onderbreken 
en zal geneigd zijn aan te nemen dat de eigen oplossing juist is; anderzijds echter brengt 
het belang van het woord de lezer op de gedachte dat deze er verstandig aan doet de 
eigen oplossing te verifieren. De in dit onderzoek getoetste verwachting was dat de 
wens om niet te onderbreken het zou winnen van de behoefte om te verifieren. De 
hypotheses luidden daarom als volgt: 

1. Belang zal een substantieel hoofdeffect te zien geven. 
2. Afleidbaarheid zal wel enig effect hebben bij belangrijke woorden, maar nauwe-

lijks bij onbelangrijke woorden. 
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2a. Woorden die makkelijk afleidbaar & belangrijk zijn, worden minder vaak opge
zocht dan woorden die moeilijk afleidbaar & belangrijk zijn. 

2b. Woorden die moeilijk afleidbaar & onbelangrijk zijn, worden nauwelijks vaker 
opgezocht dan woorden die makkelijk afleidbaar & onbelangrijk zijn. 

4 Methode 

4.1 Opzet 

Om de hierboven genoemde hypotheses te toetsen werd het volgende experiment 
opgezet. Nederlandse leerlingen die in het voortgezet onderwijs vier tot vijf jaar 
onderwijs in het Engels hadden gevolgd, lazen een Engelse tekst met de opdracht acht 
tekstbegripvragen te beantwoorden. Een aantal woorden in de tekst waren vervangen 
door pseudowoorden, zonder dat de leerlingen zich daarvan bewust waren. Deze 
pseudowoorden waren deels makkelijk afleidbaar en deels moeilijk afleidbaar, en 
deels belangrijk, deels onbelangrijk. Door kruising van de factoren Afleidbaarheid 
(Makkelijk vs. Moeilijk) en Belang (Belangrijk vs. Onbelangrijk) ontstonden vier 
groepen pseudowoorden. De tekst was niet alleen beschikbaar op papier maar ook op 
het scherm van een computer. De leerlingen konden de vertaling van moeilijke 
woorden eenvoudig opvragen van de computer. De computer verving in dit experi
ment dus het woordenboek. Zonder dat de leerlingen er erg in hadden, registreerde 
de computer alle opvraaghandelingen. De onafhankelijke variabelen in dit experiment 
waren Afleidbaarheid (Makkelijk vs. Moeilijk) en Belang (Belangrijk vs. Onbelang
rijk) van de pseudowoorden. De belangrijkste afhankelijk variabele was het aantal 
"opvragingen" in elk van de vier groepen pseudowoorden. 

4.2 Proefpersonen 

Aan dit experiment werd deelgenomen door 38 leerlingen van de Nieuwer Amstel 
scholengemeenschap in Amstelveen . De leerlingen zaten in het vierde of vijfde 
leerjaar van de havo- of vwo-afdeling. Alle leerlingen namen vrijwillig deel aan het 
experiment en ontvingen een beloning voor hun deelname. 

4.3 Materiaal 

De tekst bestond uit het tweede hoofdstuk, getiteld "December 4,1990", van "The Spy 
in Question", een spionageroman door Tim Sebastian (Bantam Books 1989, biz 15 t/m 
17,772 woorden). Deze tekst moest aan drie eisen voldoen: (1) er moesten flink wat 
woorden in voorkomen die ook de betere leerlingen niet zouden kennen; (2) ander
zijds moest de tekst ook voor zwakke leerlingen nog wel enigszins te volgen zijn; en 
(3) de tekst moest enige ruimte bieden voor interpretatie van woorden en zinnen die 
niet, of slechts impliciet verklaard kunnen worden met informatie uit de tekst zelf, met 
andere woorden, de tekst moest aanleiding geven tot "lezen tussen de regels". De 
gekozen tekst beschrijft hoe een functionaris van de Britse geheime dienst een 
routinebezoek aflegt aan iemand die wegens spionage voor de Soyjetunie gedetineerd 
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is in een Engelse gevangenis. De schrijver laat de lezer met opzet op allerlei punten 
in het duister fasten. De tekst was dus wat inhoud betreft (vooral de interpretatie van 
wat "tussen de regels" staat) ook voor native speakers van het Engels niet eenvoudig. 
Ook in lexicaal opzicht was de tekst lastig. Uit een eerder onderzoek was reeds 
gebleken dat Nederlandse leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo heel wat 
woorden ervan niet kenden. Het viel de proefpersonen in dit experiment dan ook 
helemaal niet op dat zestien woorden vervangen waren door pseudowoorden. Deze 
16 woorden waren onderverdeeld in vier groepen van vier woorden: makkelijk afleid
baar & belangrijk, makkelijk afleidbaar & onbelangrijk, moeilijk afleidbaar & belang
rijk, en moeilijk afleidbaar & onbelangrijk. De belangrijke woorden kwamen voor in 
passages waarover een tekstbegripvraag gesteld was. Over de passages waarin de 
onbelangrijke woorden stonden, werden geen tekstbegripvragen gesteld. De factor 
Belang werd dus geoperationaliseerd door de aan- of afwezigheid van een band tussen 
het betreffende woord en het leesdoel van de proefjpersonen, namelijk het beantwoor
den van de betreffende tekstbegripvraag. De gehele tekst bestond uit 13 alinea's. De 
8 belangrijke woorden stonden in de alinea's 3, 6, 7, 9 (twee woorden en twee 
tekstbegripvragen), 10, 11 en 13. De tekstbegripvragen hadden betrekking op die 
alinea's. De 8 onbelangrijke woorden stonden in de overige alinea's. 

Voor de operationalisering van de factor Afleidbaarheid waren de 8 belangrijke en 
de 8 onbelangrijke woorden zo gekozen dat de betekenis van telkens 4 woorden 
gemakkelijk afgeleid kon worden uit de context, terwijl dat voor de 4 overige woorden 
vrijwel onmogelijk was. Om de intuities van de onderzoeker over de afleidbaarheid 
van de pseudowoorden te ondersteunen werd de tekst met de 16 pseudowoorden 
voorgelegd aan een aantal "expert-lezers" (Nederlandstalige en Engelstalige leden 
van de universitaire staf) met de vraag de betekenis van deze woorden uit de context 
af te leiden. Op basis van de responsen van deze experts werden enkele pseudowoor
den of vragen nog enigszins gewijzigd totdat er voldoende vertrouwen bestond dat de 
factor Afleidbaarheid bevredigend geoperationaliseerd was. (Het ging hierbij in de 
eerste plaats om het bewerkstelligen van een groot verschil tussen de twee groepen 
van acht woorden. Binnen deze groepen konden kleine verschillen in moeilijkheids-
graad niet vermeden worden. De afleidbaarheid van twee woorden kan immers nooit 
exact gelijk zijn.) Ter illustratie volgen hieronder enkele voorbeelden. 

Voorbeeld 1. Pseudowoord buls, makkelijk afleidbaar & belangrijk: "A few miles from 
the prison Stuart looked for a phone-box, dialled a London number and 
gave a detailed buls ofthe way he'd spent his morning" (fcufa = account). 
Tekstbegripvraag: "Wat doet Stuart als hij de gevangenis verlaat? (alinea 
13)." 

Voorbeeld 2. Pseudowoord gaired, makkelijk afleidbaar & onbelangrijk (geen tekst
begripvraag): "The atmosphere seemed to settle. They gaired their 
cigarettes and chatted like old friends" (gaired = lit). 

Voorbeeld 3. Pseudowoord musp, moeilijk afleidbaar & belangrijk: "I thought we 
might go back to that summer. Just a few weeks before you left the musp 
in Moscow. That sound right?" {musp - embassy). Tekstbegripvraag: 
"Over welk onderwerp wil Stuart deze keer praten? (alinea 6)." 

Voorbeeld 4. Pseudowoord lished, moeilijk afleidbaar & onbelangrijk (geen tekstbe
gripvraag): "Stuart could see he was balding rapidly. It made him look 
almost babylike, with his lished pink complexion" {lished = scrubbed). 
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4.4 Opzoeken van Woordbetekenissen met de Computer 

Van in totaal 109 woorden in de tekst, was via de computer de Nederlandse vertaling 
beschikbaar . Richtlijn voor het verstrekken van een vertaling was: liever teveel dan 
te weinig woorden; de leerlingen mogen niet met woordproblemen zitten. Daarom 
werd van al die woorden de vertaling gegeven, waarvan vermoed werd dat leerlingen 
in de bovenbouw van havo/vwo er misschien moeite mee zouden kurmen hebben. Om 
de vertaling van een woord te krijgen moesten de leerlingen met de cursor naar het 
gewenste woord toegaan en Enter indrukken. Er ging dan een venster open waarin de 
vertaling verscheen. Een nieuwe druk op de Enter-toets deed het venster weer 
verdwijnen. 

Wat de leerlingen niet wisten, was dat de computer registreerde welke woorden ze 
opvroegen: onmerkbaar voor hen, werd een zogenaamd "log file" aangelegd. Bij het 
eindigen van de sessie, werd dit log file automatisch op diskette weggeschreven, voor 
latere analyse. 

4.5 Procedure 

De leerlingen werden in kleine aantallen getest in het computerlokaal van hun school. 
Er namen per sessie niet meer dan zes en niet minder dan twee leerlingen deel. 
Hiermee werd bereikt dat de leerlingen de taken konden uitvoeren in absolute stilte 
zonder gestoord te worden. De leerlingen werkten individueel. De gemiddelde tijd 
benodigd voor het uitvoeren van de tekstbegriptaak bedroeg 29 minuten (standaard-
deviatie = 9 minuten), exclusief instructie en oefening. 

Begonnen werd met een instructie in het gebruik van de opvraagfaciliteit die de 
computer bood. De testleider demonstreerde de relevante toetsen, en de leerlingen 
kregen de gelegenheid zelf te oefenen. De leerlingen werkten individueel aan een IBM 
PC2. Demonstratie en oefening gebeurde met een oefentekst (The Golden Goose). 
Als een leerling meldde dat hij/zij gereed was voor de tekstbegriptaak, werd door de 
testleider het hoofdprogramma gestart met het hoofdstuk uit de "The Spy in Ques
tion". Deze tekst werd zowel op papier als op het scherm gegeven. De relevante 
passages uit de schriftelijke instructie luidden aldus: 

Dit is een tekstbegriptoets Engels. 
1. Lees de tekst "December 4, 1990" uit het boek "The Spy in Question" van Tim 
Sebastian. Je hebt de tekst op papier, maar de tekst staat ook op de computer 
2. Lees de onderstaande tekstbegripvragen. 
3. Schrijfhet antwoord (in het Nederlands) op de tekstbegripvragen op dit vel papier. 

Hulp. Alsje het nodig vindt om de Nederlandse vertaling van enkele woorden te zien 
voordat je je antwoorden geeft, gebruik dan de computer. Ga naar het woord toe 
waarvan je de vertaling wilt hebben (met PgUp, PgDn, pijltjestoetsen, en Tab of 
Shift/Tab) en druk op Enter. Dan verschijnt de vertaling. Als je weer op Enter drukt, 
verdwijnt de vertaling. 

De meeste leerlingen lazen de tekst op papier, en gebruikten de beeldschermtekst 
alleen om de vertaling van een woord op te vragen. Sommigen begonnen op het scherm 
te lezen en gingen daarna over op papier. 
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Enkele dagen nadat de laatste toetssessie had plaatsgevonden ontvingen alle proef
personen een brief waarin hun de vraagstelling, opzet en uitvoering van het onderzoek 
werd uitgelegd. In die brief werd vermeld dat de tekst pseudowoorden had bevat en 
dat alle opvraaghandelingen omnerkbaar voor de proefpersonen door de computer 
waren geregistreerd. 

5 Resultaten 

Allereerst werd onderzocht in hoeverre de leerlingen gebruik gemaakt hadden van de 
opvraagfaciliteit voor alle woorden, inclusief de 16 pseudowoorden. Net als in een 
eerder experiment , werden grote individuele verschillen gevonden in het aantal 
opgevraagde woorden. Afgezien van 66n uitschieter naar beneden van 5 opvraaghan
delingen, liep dat aantal uiteen van 14 tot 122 opvraaghandelingen, met een gemid
delde van 52 en een standaarddeviatie van 31. (Woorden werden soms meer dan eens 
opgevraagd, vandaar dat het maximum werkelijk opgevraagde woorden ligt boven de 
109, het aantal verschillende woorden waarvan de vertaling beschikbaar was.) Deze 
cijfers tonen dat de meeste leerlingen veel meer dan alleen de 16 pseudowoorden 
woorden niet kenden, en wettigen de aanname dat de leerlingen niet in de gaten 
hadden dat 16 woorden in de tekst vervangen waren door pseudowoorden. Ook bij de 
"debriefing" achteraf bleek dat de leerlingen dit niet bemerkt hadden. 

Vervolgens werden de "opvragingen" van de 16 pseudowoorden geanalyseerd. Dit 
gebeurde op twee manieren. Eerst vond een codering plaats van elk pseudowoord per 
proefpersoon, ongeacht het aantal keren dat iemand een woord had opgevraagd. Het 
maximum celgemiddelde over alle proe^ersonen bedraagt dus 4. De gemiddelden 
staan in het bovenste deel van Tabel 1. Daarna vond een codering plaats waarbij 
herhaalde opvragingen van hetzelfde woord werden meegeteld . Deze codering is dus 
niet gebonden aan een maximum van 4. De gemiddelden staan in het onderste deel 
van Tabel 1. 

Voor elk van beide datasets werd een 2 x 2 MANOVA uitgevoerd met herhaalde 
metingen op de beide onafhankelijke variabelen, Afleidbaarheid en Belang. Conform 
hypothese 1 gaven beide analyses een significant hoofdeffect te zien voor de factor 
Belang (F(l,37) = 58.07, p < .001, zonder herhalingen; F = 112.49, p < .001, met 
herhalingen). De cijfers van Tabel 1 laten zien dat de magnitude van dit effect 
substantieel is: in de analyse zonder herhaalde opvragingen is 85% (3.4/4) aanzienlijk 
meer dan 50% (2.0/4); in de analyse met herhaalde opvragingen is 4.5 ruim tweemaal 
zoveel als 2.2. 

Hypothese 2 voorspelde geen hoofdeffect voor Afleidbaarheid, maar wel een 
interactie met Belang. Voor die hypothese werd geen steun gevonden. In plaats 
daarvan werd een hoofdeffect voor Afleidbaarheid gevonden dat klein was (het 
verschil tussen 2.6 en 2.9 in de bovenste helft en het verschil tussen 3.1 en 3.5 in de 
onderste helft van Tabel 1) maar significant (F = 8.63, p < .01, zonder herhalingen; 
F = 4.74, p < .05, met herhalingen), terwijl de interactie tussen Belang en Afleidbaar
heid in geen van beide analyses significant was. Inspectie van de cijfers van Tabel 1 
leert dat er inderdaad geen steun te vinden is voor hypothese 2. Hypothese 2a 
voorspelde dat makkelijk afleidbare & belangrijke woorden minder vaak opgezocht 
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Tabel 1. Gemiddeld aantal opgevraagde pseudowoorden 

Zonder herhaalde opvragingen. Maximum per eel = 4. 

Belang 
Belangrijk Onbelangrijk Gemiddeld 

Afleidbaarheid 

Makkelijk 

Moeilijk 

Gemiddeld 

3.3 

3.5 

3.4 

1.8 

23 

2.0 

2.6 

2.9 ] 

^(1,37) 

8.63" 

58.07' 

Met herhaalde opvragingen. Geen maximum per eel. 

Afleidbaarheid 
Makkelijk 

Moeilijk 

Gemiddeld 

Belang 
Belangrijk Onbelangrijk 

4.4 

4.6 

4.5 

1.9 

2.5 

2.2 

Gemiddeld 

3.1 

3.5 
'] 

f(l,37) 

4.74" 

112.49" 

* p < .05 
p< .01 

" * p < .001 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

Belangrijk 

I Onbelangrijk 

Makkelijk Afleidbaar Moeilijk Afleidbaar 

Figuur 1. Gemiddeld aantal opgevraagde pseudowoorden (zonder herhalingen); max = 4 
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worden dan moeilijk afleidbare & belangrijke. Tabel 1 en Figuur 1 laten weliswaar een 
verschil in de voorspelde richting zien, maar het verschil is zeer klein. Hypothese 2b 
voorspelde dat moeilijk afleidbare & onbelangrijke woorden nauwelijks vaker opge
zocht worden dan makkelijk afleidbare & onbelangrijke woorden. Maar Tabel 1 en 
Figuur 1 laten zien dat er toch van enig verschil sprake is. 

Er werd verder een vergelijking gemaakt tussen de kwaliteit van de antwoorden op 
de 8 tekstbegripvragen en het al dan niet opvragen van het met die vragen correspon-
derende pseudowoord. De vragen werden over het algemeen bevredigend beant-
woord. We moeten daarbij twee dingen bedenken. Enerzijds was het pseudowoord 
niet het enige woord dat goed begrepen moest worden om de vraag goed te beant
woorden; het wel opvragen van het pseudowoord garandeert dus nog geen goede 
beantwoording van de vraag. Anderzijds ontweken proefpersonen het door ons be-
doelde antwoord wel eens. Zo kwam het wel voor dat proe^ersonen het pseudowoord 
niet opzochten en een enigszins ander antwoord gaven dan door ons bedoeld, hoewel 
dat antwoord op zich geen onjuistheid bevatte . In geen geval echter kwam het voor 
dat proe^ersonen de Nederlandse vertaling van het pseudowoord in hun antwoord 
gebruikten zonder dat ze dat pseudowoord hadden opgevraagd. 

6 Conclusies 

Dit onderzoek vond plaats in een bepaalde setting, met bepaalde technische hulpmid-
delen, en onder bepaalde VT-leerders. De resultaten kunnen dus niet zonder meer 
gegeneraliseerd worden naar andere settings, hulpmiddelen en VT-leerders. Toch 
worden hier de volgende conclusies getrokken: 
1. Van lang niet alle onbekende woorden in een vreemdtalige tekst wordt de betekenis 
opgezocht, zelfs niet wanneer, zoals in dit experiment, de lezers zich mime tijd geven 
voor het bereiken van hun leesdoel en wanneer het de lezers heel makkelijk gemaakt 
wordt de woorden op te zoeken (de computer verstrekte in een oogwenk de juiste 
betekenis). Het ligt dus voor de hand aan te nemen dat lezers nog minder vaak alle 
onbekende woorden van een tekst zullen opzoeken onder meer normale leesomstan-
digheden, namelijk waimeer zoekhandelingen in een "echt" woordenboek uitgevoerd 
moeten worden en dus meer inspanning kosten dan in dit onderzoek het geval was. 
2. Opvraaghandelingen vinden niet random plaats. Dit onderzoek leverde steun voor 
de hypothese dat VT-lezers zich in belangrijke mate laten leiden door het belang van 
het onbekende woord voor het bereiken van het leesdoel. 
3. Geen steun kon gevonden worden voor de hypothese dat afleidbaarheid (het gemak 
waarmee de betekenis van een onbekend woord kan worden afgeleid uit contextuele 
informatie) wel van invloed is bij belangrijke woorden maar niet van invloed is bij 
onbelangrijke woorden. Verwacht was dat woorden die makkelijk afleidbaar en be
langrijk zijn, niet vaak opgezocht zouden worden. De resultaten lieten echter zien dat 
proefpersonen het belang van deze categorie zo groot achtten dat ze toch de betekenis 
meestal even opzochten. De factor Belang woog dus zwaarder dan de factor Afleid
baarheid. 
4. Het is echter niet zo dat leerlingen zich uitsluitend door het belang van woorden 
lieten leiden, en "automatisch" (d.w.z. zonder moeite te doen om zelf de betekenis 
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van onbekende woorden af te leiden) belangrijke woorden w61 opzochten, en niet-be-
langrijke woorden niet. Dit blijkt uit het feit dat de factor Afleidbaarheid een signifi-
cante, hoewel geringe, invloed had op het opzoekgedrag. 
5. Hoewel de stappenplaimen van didactici voor de training van afleidvaardigheid 
VT-lezers aanraden hun eigen oplossing te controleren door een woordenboek te 
raadplegen (Nation 1990; Schouten-van Parreren 1985, 1986; Van der Voort & Mol 
1989), bleek in dit onderzoek dat proefpersonen zo'n controle veel minder vaak 
verrichtten in het geval van onbelangrijke dan in het geval van belangrijke woorden 
(zie ook Hulstijn 1989a, 1989b, 1992). Hierop kan de volgende didactische aanbeveling 
gedaan worden. Het trainen van de afleidvaardigheid kan beter geschieden aan de 
hand van belangrijke dan aan de hand van onbelangrijke woorden. Deze training is 
immers geen doel op zich maar staat ten dienste van het onderwijs in een strategische, 
kritische reflectie op het eigen leesgedrag ("comprehension monitoring"). Goede, 
kritische lezers voeren niet blindelings alle stappen van de onderwezen afleidproce
dure uit, maar nemen strategische beslissingen waarbij ze ook andere factoren, zoals 
belang van het woord en de storendheid van de opzoekactie betrekken. 

Noten 

1. Het hier gerapporteerde experiment is een betrekkelijk autonoom onderdeel van een onderzoek naar 
de invloed van een aantal taak- en leerdersvariabelen op de beslissing van VT-lezers om de betekems 
van onbekende woorden al dan niet op te zoeken (zie Hulstijn, te verschijnen). 

2.0nze dank gaat uit naar de directeur en enkele stafleden (in het bijzonder de heer Muller) van de 
Nieuwer Amstel scholengemeenschap voor het verlenen van toestemming en hulp om dit onderzoek 
uit te voeren. 

3. Gebruik werd gemaakt van het software raamprogramma VULCO, een door dr. J. Krol en dr. G. 
Berry-Rogghe aan de Vrije Universiteit ontwikkeld programme voor tekstbegrip en woordenscha-
tuitbreiding in vreemde talen (Zie Berry-Rogghe 1989). De verdere ontwikkeling en uitbreiding van 
VULCO is inmiddels stopgezet. 

4. Als een proefpersoon hetzelfde woord twee keer onmiddellijk na elkaar opvroeg, werd dit niet 
gecodeerd als herhaalde opvraging. Het vermoeden bestond dat zo'n dubbele opvraging meestal per 
vergissing tot stand kwam doordat de proefpersoon de Enter-toets een keer te veel indrukte. (Met 
deze toets werd het vertaalvenster immers zowel verwijderd als opgeroepen.) Alleen wanneer er 
tussen twee opvragingen van hetzelfde woord andere woorden waren opgevraagd, werd de herhaalde 
opvraging geeodeerd. 

5. E6n leerling gaf bij voorbeeld het volgende antwoord op de vraag die geciteerd is in Voorbeeld 1 van 
paragraaf 4.3: "gaat naar een telefooncel en belt een nummer in Londen". In dit op zich niet onjuiste 
antwoord wordt niet vermeld wordt dat Stuart in dit telefoongesprek een uitgebreid "verslag" 
(vertaling van "buls/account") doet van de gebeurtenissen van die ochtend. 
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