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SUMMARY 

 

Reading comprehension is one of the most important skills children have to acquire during 

the final years of primary education. It is therefore unfortunate that many children have 

severe problems with a proper understanding of texts. To design methods that foster 

children’s reading comprehension, more information about the underlying skills and 

processes that are involved in reading comprehension is needed.  

 

Prerequisites for reading comprehension are the accurate and fast reading of single words 

and knowledge of the meaning of these words. Also, working memory and reading 

strategies have been shown to be required for reading comprehension. However, since 

reading comprehension tests have been shown to differ in the underlying skills they depend 

on, the first aim of this dissertation was to further investigate whether the underlying skills 

of reading comprehension depend on the type of reading comprehension test. The second 

aim was to test whether the training of knowledge and use of reading strategies leads to 

improvement of reading comprehension. Because most Dutch fourth-grade children are 

able to read fluently and reading comprehension education regularly starts in second or 

third grade in the Netherlands, all studies in this dissertation focused on the reading 

comprehension of Dutch fourth graders from regular elementary schools. 

 

Chapters 2, 3, and 4 report on studies on the assessment of reading comprehension. In the 

first study (Chapter 2), the specific relations of updating ability, a working memory 

process, and knowledge of reading strategies with the performance on two Dutch reading 

comprehension tests, the LOVS and the CLIB tests, was examined. These tests both 

consisted of relatively long passages. They only differed in question format, as one test 

mainly contained question-and-answer questions and the other cloze questions, also known 

as gap-filling questions. Whereas updating ability did not have a specific effect on reading 

comprehension, knowledge of reading strategies did have an independent effect on reading 

comprehension. This effect was present after controlling for reading speed, vocabulary, and 

short term memory. The relations between the cognitive skills and reading comprehension 

did not differ across the two Dutch reading comprehension tests.  
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The study in Chapter 3 concerned differences between the word reading and language 

comprehension demands of two American reading comprehension tests, the CBM-Maze 

and the Gates-MacGinitie tests. These tests were more different than the Dutch tests 

examined in Chapter 2. The Gates-MacGinitie test is a standard untimed reading 

comprehension test consisting of several relatively long texts and different types of 

questions. In contrast, the CBM-Maze test is a timed cloze test. In this study, also the 

developmental patterns of these demands were investigated in children from fourth, 

seventh, and ninth grade. The results showed that the role of decoding was comparable in 

the two reading comprehension tests, whereas the CBM-Maze test relied more heavily on 

reading fluency than the Gates-MacGinitie test. The Gates-MacGinitie test depended more 

strongly on vocabulary and linguistic comprehension than the CBM-Maze test. The 

developmental analyses revealed that the contribution of word reading and language 

comprehension skills remained relatively stable across grades.  

 

The study reported in Chapter 4 assessed reading comprehension tests on a more detailed 

level, as it focused on reading comprehension items, instead of on whole reading 

comprehension tests. Specifically, it was investigated whether specific text and question 

types (for example literal, inferential, and evaluative questions) could be distinguished in 

Dutch reading comprehension tests for fourth graders. Results indicated that reading 

comprehension seems to be merely a one-dimensional ability, as specific text and question 

types could not be distinguished reliably. As a consequence, the specific text and question 

types did not differ in the skills they rely on; the correlations of reading comprehension 

with reading speed, vocabulary, and working memory were the same across text and 

question types. 

 

The studies reported in Chapters 5 and 6 zoomed in on the knowledge and use of reading 

strategies in reading comprehension. In Chapter 5, the developmental relations between 

knowledge of reading strategies and reading comprehension measured in Grades 4 and 5 

were examined. Knowledge of reading strategies was found to have a unique effect on 

reading comprehension, after controlling for reading speed, vocabulary, and working 

memory. In addition, reading comprehension uniquely affected the knowledge of reading 

strategies. Thus, knowledge of reading strategies and reading comprehension seemed to be 

reciprocally related.  
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The last study (Chapter 6) was an intervention study, in which the effect of reading strategy 

training on reading comprehension was assessed. A clustered randomized controlled trial 

with Grade 4 children was conducted. Teachers provided a strategy intervention to the 

entire class using reciprocal teaching. The intervention group outperformed the control 

group on knowledge of reading strategies both at the posttest and the follow-up test, 

indicating that this skill has been trained successfully. However, counter to the 

expectations, the intervention did not have an effect on reading comprehension.  

 

The findings of the studies reported in Chapters 2 to 6 have important implications for 

future reading comprehension assessment and enhancement (Chapter 7). Assessment of 

reading comprehension and the diagnosis of poor comprehenders should be based on 

untimed reading comprehension tests that consist of several texts and questions. These are 

preferred over and above timed reading comprehension tests and tests with passages of one 

or two sentences, as these do not have the same demands as standard reading 

comprehension tests. In order to investigate whether the results of this dissertation could be 

generalized to other reading comprehension tests as well, future research should aim at 

further investigating the demands of reading comprehension tests with different types of 

questions that are deliberately constructed to measure different subskills of reading 

comprehension. Additionally, it needs to be established whether reading comprehension is a 

one-dimensional ability in older children as well. The results of an intervention study 

geared towards reading comprehension improvement did not show that reading strategy 

training improved reading comprehension. Interventions using a content or questioning 

approach, that is an approach which relates directly to the construction of a situation model, 

might have larger effects. The effects of such interventions should be the focus of future 

research. 
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SAMENVATTING 

 

Begrijpend lezen is een van de meest belangrijke vaardigheden die kinderen leren op de 

basisschool. Daarom is het zorgwekkend dat veel kinderen ernstige problemen hebben met 

het begrijpen van teksten. Om methoden te ontwikkelen die het leesbegrip van kinderen 

bevorderen, is meer informatie nodig over de onderliggende vaardigheden en processen die 

een rol spelen bij begrijpend lezen.  

 

Voorwaarden voor begrijpend lezen zijn het snel en accuraat lezen van woorden en het 

kennen van de betekenis van deze woorden. Daarnaast blijken kennis en gebruik van 

leesstrategieën en het werkgeheugen nodig te zijn om teksten te begrijpen. Het belang van 

deze vaardigheden lijkt echter afhankelijk van de manier waarop begrijpend lezen gemeten 

wordt. Het eerste doel van dit proefschrift was om nader te onderzoeken of de 

onderliggende vaardigheden van begrijpend lezen afhangen van het type begrijpend 

leestoets. Het tweede doel van dit proefschrift was om na te gaan of het trainen van de 

kennis en het gebruik van leesstrategieën het begrijpend lezen kan verbeteren. De studies in 

dit proefschrift richtten zich voornamelijk op Nederlandse kinderen uit groep 6 van 

reguliere basisscholen, omdat de meeste Nederlandse kinderen uit groep 6 vloeiend kunnen 

lezen en omdat zij dan al minimaal een jaar onderwijs in begrijpend lezen hebben gevolgd. 

De deelnemers van het onderzoek in Hoofdstuk 3 waren Amerikaanse kinderen. 

 

In de Hoofdstukken 2, 3, en 4 worden studies beschreven over toetsen voor begrijpend 

lezen. Centraal in de eerste studie (Hoofdstuk 2) stond de specifieke relatie tussen updating, 

een werkgeheugen proces, kennis van leesstrategieën en de prestatie op twee Nederlandse 

begrijpend leestoetsen, de LOVS en de CLIB. Deze toetsen bevatten allebei relatief lange 

alinea’s en verschillen alleen in vraagformat: de LOVS bestaat voornamelijk uit vragen die 

na de tekst komen (vraag-en-antwoord vragen). De CLIB bevat cloze vragen waarbij 

ontbrekende woorden in de tekst ingevuld moeten worden. Updating bleek geen specifiek 

effect te hebben op begrijpend lezen; kennis van leesstrategieën had wel effect. De relaties 

van deze cognitieve vaardigheden met begrijpend lezen verschilden niet tussen de twee 

Nederlandse begrijpend leestoetsen.  
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De studie in Hoofdstuk 3 behandelde de verschillen tussen twee Amerikaanse begrijpend 

leestoetsen, de CBM-Maze en de Gates-MacGinitie, wat betreft de rol van woord lezen en 

taalbegrip. Deze toetsen verschilden sterker van elkaar dan de Nederlandse toetsen uit 

Hoofdstuk 2. De Gates-MacGinitie is een standaard begrijpend leestoets die bestaat uit 

verschillende, relatief lange teksten en verschillende typen vragen. De CBM-Maze is een 

cloze toets. Bij deze toets wordt niet alleen naar de juistheid van de antwoorden gekeken 

maar ook naar de snelheid waarmee de toets wordt gemaakt. In Hoofdstuk 3 werd ook 

gekeken naar veranderingen in het relatieve belang van verschillende cognitieve 

vaardigheden gedurende de ontwikkeling van begrijpend lezen bij kinderen. Aan dit 

onderzoek deden kinderen uit groep 6 van de basisschool mee, en ook uit de brugklas en de 

derde klas van het voortgezet onderwijs. Uit de resultaten bleek dat de rol van accuraat 

lezen vergelijkbaar was in de twee begrijpend leestoetsen, terwijl de CBM-Maze een 

sterker beroep deed op vloeiend lezen dan de Gates-MacGinitie. De Gates-MacGinitie deed 

een sterker beroep op woordenschat en luisterbegrip dan de CBM-Maze. De resultaten 

gaven ook aan dat de bijdrage van woord lezen en taalbegrip ongeveer hetzelfde was in de 

verschillende klassen.  

 

De studie, die beschreven is in Hoofdstuk 4, belichtte begrijpend leestoetsen op een 

gedetailleerder niveau. Deze studie richtte zich op de afzonderlijke vragen in plaats van op 

hele begrijpend leestoetsen: er werd onderzocht of specifieke tekst- en vraagtypen 

(bijvoorbeeld letterlijke, inferentie, en evaluatieve vragen) konden worden onderscheiden. 

De resultaten gaven aan dat begrijpend lezen grotendeels een eendimensionale vaardigheid 

is. Specifieke tekst- en vraagtypen konden niet worden onderscheiden. Het maakt, in elk 

geval voor de hier gebruikte begrijpend leestoetsen, niet uit welk soort teksten en vragen er 

gekozen worden om begrijpend lezen te meten. De relaties van begrijpend lezen met 

leessnelheid, woordenschat en het werkgeheugen waren namelijk hetzelfde voor de 

verschillende tekst- en vraagtypen. 

 

De studies in Hoofdstuk 5 en 6 richtten zich op de kennis en het gebruik van leesstrategieën 

in begrijpend lezen. In Hoofdstuk 5 werden de ontwikkelingsrelaties tussen kennis van 

leesstrategieën en begrijpend lezen bij kinderen in groep 6 en 7 beschreven. Kennis van 

leesstrategieën bleek een uniek effect te hebben op begrijpend lezen, nadat gecontroleerd 

was voor leessnelheid, woordenschat en werkgeheugen. Daarnaast had begrijpend lezen een 
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uniek effect op de kennis van leesstrategieën. Dus de ontwikkeling van kennis van 

leesstrategieën en begrijpend lezen bleken elkaar wederkerig te beïnvloeden. Kinderen met 

meer kennis van leesstrategieën blijken zich dus vaak te ontwikkelen tot betere begrijpend 

lezers, en kinderen die goed zijn in begrijpend lezen hebben op latere leeftijd ook meer 

kennis van strategieën om tot goed tekstbegrip te komen.  

 

De laatste studie (Hoofdstuk 6) was een interventiestudie waarin het effect van een 

leesstrategietraining voor begrijpend lezen werd onderzocht. Hiervoor is een 

gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd bij kinderen uit groep 6 met een 

pretest – posttest – follow-up test design. De leerkrachten gaven de strategietraining aan de 

hele klas waarbij ze gebruik maakten van rolwisselend leren. De interventiegroep scoorde 

beter op kennis van leesstrategieën dan de controlegroep op zowel de posttest als de follow-

up test. Dit laat zien dat deze kennis met succes was aangeleerd. Tegen de verwachtingen in 

bleek de interventie echter geen effect te hebben op begrijpend lezen.  

 

De bevindingen van de studies gerapporteerd in Hoofdstuk 2 tot en met 6 hebben 

belangrijke implicaties voor het toetsen en bevorderen van begrijpend lezen in de toekomst 

(Hoofdstuk 7). Bevestigd is dat zowel het toetsen van begrijpend lezen als het 

diagnosticeren van zwakke begrijpend lezers het beste gedaan kan worden met standaard 

begrijpend leestoetsen die bestaan uit verschillende teksten en vragen. Begrijpend 

leestoetsen met teksten van slechts één of twee zinnen of toetsen waarbij ook snelheid van 

belang is, kunnen beter niet gebruikt worden, aangezien deze toetsen vaker een beroep doen 

op vaardigheden die niet van belang zouden moeten zijn voor begrijpend lezen. Om te 

onderzoeken of de resultaten van dit proefschrift gegeneraliseerd kunnen worden naar 

andere begrijpend leestoetsen, zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op begrijpend 

leestoetsen met verschillende typen vragen die bewust geconstrueerd zijn om verschillende 

deelvaardigheden van begrijpend lezen te meten. Daarnaast zou onderzocht moeten worden 

of begrijpend lezen ook bij oudere kinderen een eendimensionale vaardigheid is. De 

resultaten van een interventiestudie gericht op het verbeteren van begrijpend lezen hebben 

niet laten zien dat leesstrategietraining begrijpend lezen bevordert. Interventies met een 

inhoudelijke of vragende benadering, die directer gerelateerd zijn aan de constructie van 

een situatiemodel van de tekst, hebben mogelijk grotere effecten. De effecten van deze 

interventies zouden verder onderzocht moeten worden in vervolgonderzoek. 


